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OPSOMMING 

Die term "volkspoesie" is reeds in die agtiende eeu deur Johann 

Gottfried Herder gebruik. Dit kom steeds in Europese tale soos 

Nederlands en Dui ts voor en word oak in Afrikaans gebruik. 

Belangstelling in die genre word in twee verskillende vakgebiede 

aangetref: die volkskunde en die letterkunde. 

Volkspoesie is poesie wat deur 'n individu geskep word, maar 

soveel aanklank vind by die "gewone publiek" dat hulle dit as 
11 volksbesit 11 aanvaar en mondel ing oordra. Die oorspronklike 

skepper raak dus vergete, die kunswerk bestaan anoniem voort en 

variante ontstaan. Volkspoesie het verskeie verskyningsvorme 

soos die volkslied( jie), die ballade, rympies en raaisels. 

Eiesoortige kenmerke is: spontane2teit, eenvoud, die irrasionele. 

Alhoewel volkspoesie oor "landsgrense 11 heen kan swerf, is 

bepaalde vorme daarvan dikwels streekgebonde. 

Nieteenstaande sy bevraagtekening van die term in die vyf tiger

j are, het N.P. van Wyk Lauw dit ook self gebruik. Sy gedigreeks 
11 Klipwerk 11 uit Nuwe verse (1954) het 'n nuwe belangstelling in 

volkspoesie gewek. Later het hy die reeks bestempel as 'n "soort 

volkspoesie 11 wat hy doelbewus wou skep: 11 volksversagtige" gedig

te, gebind aan die digter se jeugwereld. 

D.J. Opperman het in sy proefskrif van 1953 ook ender meer 'n 

belangstelling in volkspoesie geopenbaar en in 1962 gewys op die 
11 volkse 11 in moderne Afrikaanse digkuns. Sy laaste digbundel, 

Kamas ui t 'n bamboesstok ( 1979), word as 'n volksboek met 

volkspoesie-eienskappe aangebied. 

Die vorm en eienskappe van volkspoesie vind neerslag in beide Van 

Wyk Lauw en Opperman se wer~ Aanvanklik skryf Van Wyk Lauw 

heelwat 11 volksversagtige 11 gedigte en later gebruik hy ook 

volksballade-eienskappe in sy ballades. Ook in Tristia (1962) 

kom eienskappe van volksliedj ies en rympies voor. Opperman 

verwerk meermale bestaande volksliedjies en -rympies in sy poesie 

en gebruik dit betekenisverruimend as verwysingsveld. 



Die twee digters se belangstelling in volkspoesie het gelei tot 

'n verdere ontginning van die "volkse" vers in Afrikaans, onder 

andere deur digters soos Boerneef, Adam Small en Breyten Breyten

bach. Volkskundige navorsing deur P.W. Grobbelaar en andere het 

in die moderne tyd ook die aandag op hierdie onderwerp gevestig. 

In die tagtigerjare is mondelinge Afrikaanse poesie selfs deur 

swartmense in hulle politieke stryd gebruik! 



SUMMARY 

The term "folk-poetry" had already been used by Johann Gottfried 

Herder in the eighteenth century. It has ever since prevailed 

in European languages such as Dutch and German and is also found 

in Afrikaans. Interest in this genre occurs in two different 

fields of study: folklore and literature. 

"Folk-poetry" is poetry created by the individual and accepted 

by the "general public" to a large extent. Therefore it is 

acknowledged as common property and passed on by word of mouth. 

The original creator is thus forgotten, the work of art prevails 

anonymously and different versions come into being. "Folk

poetry" appears in a variety of forms: the folk-song( s), the 

ballad, rhymes and riddles. Particular characteristics are: 

spontaneousness, simplicity, the irrational. Although "folk

poetry" may cross "national borders", some forms are often 

regional. 

Despite his questioning the term in the fifties, N.P. van Wyk 

Louw used it himself. His poetry series "Klipwerk" from Nuwe 

verse (1954) gave rise to a new interest in ''folk-poetry". He 

afterwards labelled the series as "a kind of folk-poetry" which 

he deliberately wanted to '-- .... c;;ctte: "folksy" poems, relating to the 

world of the poet's youth. 

In his 1953 thesis D.J. Opperman also showed amongst others an 

interest in "folk-poetry" and in 1962 pointed out the "folksy" 

identity in contemporary Afrikaans poetry. His last anthology, 

Kamas uit 'n bamboesstok (1979), is presented as a folk book with 

"folk-poetry" characteristics. 

The form and characteristics of "folk-poetry" are embedded in 

both Van Wyk Louw's and Opperman's work. Initially Van Wyk Louw 

wrote quite a number of "folksy" poems and afterwards also used 

folk-ballad characteristics in the ballads he wrote. Character

istics of folk-songs and rhymes also occur in Tristia (1962). 

Opperman adapts existing folk-songs and rhymes in his poetry and 

uses it as framework to broaden the meaning. 



These two poets' interest in "folk-poetry" resulted in further 

exploration of the "folksy" verse in Afrikaans, among others by 

poets like Boerneef, Adam Small and Breyten Breytenbach. Folk 

research by P.W. Grobbelaar and others focused attention on this 

subject. In the eighties even blacks used oral Afrikaans poetry 

in their political struggle! 

Key terms: 

Folk-poetry; Folk-song; Folk-ballad; Folksy; Rhymes; Riddles; 

Spontaneousness; Simplicity; Irrationality; Anonimity: Regional 
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1 . Agtergrond 

Oor die term "volkspoesie" bestaan heelwat onsekerheid. On

duide Likhe.i.d oor die gebrui.k van h.i.erdie woord in Afrikaans 

is in die laat vyftigerjare deur N.P. van Wyk Louw aangetoon 

toe hy in twee opeenvolgende radiopraatjies gewys het op sewe 

betekenisse waarin die woord gebruik word. Daarna het hy 

gese dat die betekenisse mekaar uitsluit en nie verskillende 

aspekte "van een en dieselfde soort poesie is" nie (1986b: 

191-196). Hierdie onsekerheid bestaan klaarblyklik ook in 

ander tale. In Duits is die woord "Volkspoesie" opgeneem in 

Wahrig se Deutsches Worterbuch, maar in sy boek Formen der 

"Volkspoesie" (1980) verkies Hermann Bausinger om dit deur

gaans tussen aanhalingstekens te skryf. Sy onsekerheid oor 

die term druk hy op p.242 uit: " ... was auch immer das sei". 

J.J.A.A. Frantzen wys by implikasie ook op onduidelikheid oor 

die term "volkspoezie" in Nederlands: "Nu eens werd 'volks

poezie' opgevat als natuurpoezie tegenover kunstpoezie, dan 

weer als nationale poezie tegenover vreemde dichtvormen. 

Toch zijn deze begrippen geenszins gelijkwaardig" (1922:251). 

Uit die feit dat die term nie opgeneem is in die bekendste 

letterkundige woordeboeke nie (vergelyk 1.1 hieronder), kan 

afgelei word dat daar in literere kringe ook onsekerheid is 

daaroor. 

Onsekerheid heers ook oor die voortbestaansmoontlikhede van 

volkspoesie. In 1967 skryf die digter Hewitt Visser in Tyd

skrif vir letterkunde dat die moderne wereld waarin daar nie 

'n "nuwe gemeenskaplike wereldbeskouing" ontwikkel het nie, 

nie ideaal is vir die groei van volkspoesie nie. Volgens horn 

sal volkspoesie nie weer geskryf word voordat daar "' n 

algemeen aanvaarde wereldbeskouing en 'n gemene mite" bestaan 

nie (1967:14-15). In 1985 skryf die volkskundige Pieter W. 

Grobbelaar oor Afrikaanse volksryme en volksliedjies dat die 

voortbestaansmoontlikhede daarvan redelik skraal is; moderne 

media soos die radio het teenproduktief op "die volk" se 

skeppende vermoe ingewerk (1985:11-21). 
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Dit is egter 'n feit dat volkspoesie tans nog voortleef. Die 

Nederlander T. W.R. de Haan is posi tief ingestel oor die 

voortbestaan van "Folkloristische woordkunst". Hy skryf 

daaroor: "Wie echter het volk leert kennen, zal ook nu ver

baasd staan over wat er leefd aan gezegden, rijmen, raadsels, 

liederen, vertelsels" (1982:30). In 'n onlangse doktorale 

studie oor die Af rikaanse volkslied onder die bruinmense het 

Matilda Burden in 1991 bevind dat die Afrikaanse volkslied 

nog sterk staan onder die bruinmense. Dat volkspoesie in 

Afrikaans voortleef, blyk ook uit al die voorbeelde van rym

pies en liedjies in Grobbelaar se sewe radioprogramreekse vir 

die S.A.U.K. onder die goedgekose titel "Die volk as digter". 

As onderwerp hou volkspoesie verband met twee verskillende 

vakgebiede, die volkskunde of kul tuurgeskiedenis en die 

letterkunde. Volkskundiges ( soos De Haan, Grobbelaar en 

Burden) kyk veral na hoe volkspoesie in die "volksmond" 

voortbestaan. Dat die voortbestaan van "volkskuns" (waar

onder volkspoesie) tans steeds groat belangstelling wek, blyk 

uit die feit dat daar in verskeie tale tydskrifte oor die 

vakgebied uitgegee word: in Afrikaans die Tydskrif vir Volks

kunde en Volkstaal, 'n Nederlandse Volkskundig bulletin met 

die titel Tijdschrift voor Nederlandsche cultuurwetenschap 

en in Engels die tydskrif Folklore, a Journal of the Folklore 

Society. Die optekening van volkspoesie geniet in die tyd

skrifte steeds aandag. In die Maart 1991-uitgawe van Tijd

schrift voor Nederlandsche cultuurwetenschap verskyn 'n 

artikel deur A.J. Dekker oor die werk van Ate Doornbosch as 

"volksliedverzamelaar" (p.41-48), en in Maart 1992 word 'n 

uittreksel gepubliseer uit 'n lesing van W.P. Gerritsen met 

die titel "Aus den Kehlen der 8ltesten Mtittergens" (p.79-89). 

Daarin gebruik Gerritsen onder meer die term "orale volks

poezie" en wys op 'n " ... geheimzinnige, oeroude, pure poezie 

vol magische elementen, ruw van oppervlak, naYef in simpele 

ui tdrukkingswij ze, maar direct en ontroerend in robuuste 

zeggingskracht" wat Goethe, Herder, Percy en Scott in die 

laat agtiende eeu opgeteken het. Volgens Gerritsen het die 
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optekenings ook bygedra tot die ontstaan van die Romantiek 

(1992:80). In 1992 bespreek W.F.H. Nicolaisen in Folklore 

die rol van humor in tradisionele Engelse ballades (veral 

vanult Skotland) en hy beklemtoon d.ie folklori.stiese ei.en

skappe in verskeie ou ballades (1992:27-39). 

Volkspoesie kan egter ook intertekstueel voortleef in die 

geskrewe letterkunde van 'n volk. In hierdie verband skryf 

De Haan: "Uit de moederbodem van de volkskunst ontwikkelde 

zich stadig-aan de kunst van en voor weinigen, die na korter 

of langer tijd weer ingang kon vinden - althans ten dele en 

vaak min of meer gewijzigd - bij de gemeenschap" (1982:32). 

Wat Afrikaans betref, het D.J. Opperman in 1962 tydens 'n 

F.A.K.-kongres in Durban gese dat daar 'n neiging is tot "die 

skryf van 'n eenvoudige volkse vers" (1974:103), 'n verskyn

sel wat later in sy M.A.-verhandeling onder andere deur H. 

le Roux Slabbert (1978b) behandel is. 

Vanuit 'n intertekstuele benadering is dit moontlik om te 

aanvaar dat volkspoesie as boustof in Afrikaanse "kunspoesie" 

bly voortbestaan. In die twee studies wat spesifiek oor 

volkspoesie tot op hede in Afrikaans onderneem is (die van 

S.J. du Tait (1924) en W.J. van Zyl (1975)) word die onder

werp nie uit hierdie oogpunt bespreek nie. 

2. Die doel, werkwyse en opset van hierdie studie 

In hierdie studie word eerstens gepoog om tot 'n helder om

skrywing van die term "volkspoesie" te kom deur te kyk na 

woordeboekdefinisies en gebruike van die term. Dit is ook 

'n doelstelling om versprc~de uitsprake oor volkspoesie deur 

verskeie skrywers byeen te bring. Daar word dus uit heelwat 

werke oor die onderwerp aangehaal om aan te dui h6e die term 

gebruik word. Verder word die rol van volkspoesie in die 

werk van N.P. van Wyk Lauw en D.J. Opperman ondersoek. Ten 

laaste word die teenwoordigheid van volkspoesie-eienskappe 
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in die digkuns van enkele ander Afrikaanse digters uit die 

moderne tyd nagevors. 

In Hoofstuk 1 word aanvanklik gekonsentreer op di.e defini

ering en kenmerke van volkspoesie. Daarna word aandag gegee 

aan besprekings oor volkspoesie in Afrikaans, Nederlands en 

Duits. Die gebruik van die term in Afrikaans gedurende die 

twintigste eeu word veral beklemtoon. Verskillende voor

beelde van vroee Afrikaanse volkspoesie word in Hoof stuk 2 

behandPl met klem op die volkspoesiekenmerke daarvan. 

In Hoofstukke 3 tot 5 word die voortleef van volkspoesie in 

die digkuns van N.P. van Wyk Louw en D.J. Opperman bespreek. 

Daar word in die besonder op die werk van hierdie twee groot 

Afrikaanse digters gekonsentreer, omdat albei in hulle leef

tyd herhaaldelik uitsprake oor volkspoesie gemaak het. Die 

titels van hierdie hoofstukke is: 3. "Volksversagtige" gedig

te in die werk van N.P. van Wyk Louw en D.J. Opperman; 4. Die 

"doelbewuste" skep van volkspoesie; 5. Volkspoesie as verwy

singsveld en die verwerking daarvan. 

'n Rigiede afbakening van onderwerpe in Hoofstukke 3 tot 5 

is nie moontlik nie. Alhoewel Van Wyk Louw in sy vroee bun

dels 'n aantal "volksversagtige" gedigte geskryf het, is dit 

ook moontlik dat hy "doelbewus" so geskryf het. Met Hoofstuk 

4 se opskrif, Die "doelbewuste" skep van volkspoesie, word 

volkspoesie wat verwerk is ook nie uitgesluit nie: in Van Wyk 

Louw se "Klipwerk", wat 'n voorbeeld is van volkspoesie wat 

"doelbewus" geskep is, kom byvoorbeeld ook verwerkings van 

ou liedj ies en rympies voor. Terselfdertyd toon van die 

gedigte in die reeks ook 'n ooreenkoms met die vorme van 

liedjies, rympies en ~Jaisels in die gedigte wat in Hoofstuk 

2 as "volksversagtig" bespreek word. 

In Hoofstuk 6 word 'n samevattende slotbeskouing gegee en 

gewys op enkele ander Afrikaanse digters wat volkspoesie as 

'n verwysingsveld gebruik het na die verskyning van Van Wyk 
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Louw se "Klipwerk" • 

3. Werkafbakening 

Aanvanklike navorsing het getoon dat skrywers die term 

"volkspoesie" baie wyd interpreteer. In sy werk daaroor 

sluit Hermann Bausinger (1980) byvoorbeeld naas liedjies en 

verse, ook verskillende volksvertelvorme en taalformules by 

die begrip in. In hierdie studie word ui tgegaan van die 

opvatting dat "poesie" woordkuns is wat in versvorm geskryf 

is. Ingesluit daarby is gedigte, rympies, liedere/liedjies, 

maar nie prosa- of dramavorme nie. Daar word dus gekyk na 

hoe volkspoesie (in versvorm) in Afrikaans en veral in die 

werk van Van Wyk Louw en Opperman bly voortleef het. Gedigte 

ender bespreking word nie volledig ontleed nie - daar word 

gekonsentreer op die volkspoesie-eienskappe daarin. 

Met Afrikaanse "volkspoesie" word hier nie spesifiek gekon

sentreer op werk ui t tradisioneel "blanke", "bruin" of 

"swart" gemeenskappe nie: uiteraard is daar meer opgetekende 

voorbeelde van liedjies en rympies uit die "blanke" gemeen

skap, maar die oorsprong van werk wat mondeling oorgelewer 

is, is nie altyd duidelik aan te toon nie1
• In die tydskrif 

Mayibuye skryf Hein Willemse tereg dat swart sprekers 'n 

belangrike bydrae gelewer het tot die mondelinge tradisie van 

Afrikaans en dat hulle skeppings dikwels oorvertel is " ... 

as part of the Afrikaner's volkslewe and volksgeloof" (1992: 

30). Die woord "volk" verwys na 'n kulturele eenheid en die 

voorbeelde van strydliedjies wat Willemse (1992:31) aanhaal, 

kan nie as Afrikaanse volkspoesie gereken en hier behandel 

1. N.P. van Wyk Louw het klaarblyklik ook daarop 
gesinspeel toe hy met verwysing na "Klipwerk" gese het 
" daar (is) hoogstens 'n pAAr wat spesifiek 
Bruinmensversies genoem kan word" ( 1986a: 554). By 
implikasie pas die paar "Bruinmensversies" uitstekend 
in die reeks en is daar nie 'n duidelike onderskeid 
tussen die "kulture" nie. 
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word nie; dit verteenwoordig 'n verskeidenheid kultuurgroepe. 

In die slothoofstuk kom dit egter wel weer ter sprake. In 

hierdie studie word kennis geneem van swart en bruin sprekers 

se belangrike bydrae tot die Afrikaanse volkspo~sie, maar die 

doel is nie spesifiek om liedjies en gedigte uit die betrokke 

gemeenskappe op te teken nie. Dit sou opsigself 'n interes

sante navorsing kon wees om na te gaan watter Afrikaanse 

liedjies en verse hulle beslag by swart sprekers gekry het2 • 

2. P.W. Grobbelaar het in hierdie verband op 6 Januarie 
1995 in sy sesde radioprogramreAks gesA daar is " 
weinig Afrikaanse liedjies waarin daar sprake van 
beYnvloeding deur 'n swart taal is". 
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1. BEGRIPSOMSKRYWING EN LITERATUUR OOR "VOLKSPOeSIE" 
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1.1 Woordeboekomskrywings van "volkspoesie" 

In Afrikaans is die woord "volkspoesie" in die HAT opgeneem. 

Daarin word dit omskryf as "Gedigte, poesie wat die volk in 

die geheel, en nie net 'n uitgelese (uitgesoekte) groep nie, 

kan verstaan en geniet". In F.J. Labuschagne en L.C. Eksteen 

se Verklarende Afrikaanse woordeboek staan die volgende om

skrywing van die term: "l. Poesie wat in die volk leef, eie 

is aan die volk; poesie wat die volk maklik kan verstaan en 

waarde~r. 2. Volksliedj ies". In Groot tesourus van Afri

kaans (1994) is die term "volkspoesie" nie opgeteken nie. 

"Volkspoesie" word ook in verskeie woordeboeke in ander tale 

omskryf. In die Nederlandse Van Dale nieuw handwoordenboek 

is die term nie opgeteken nie, maar in Van Dale's nieuw groot 

woordenboek word onder "volksliteratuur" kortliks gese 

"volkspoezie" is " in het volk levende poezie; het 

volkslied enz." In die sesde band van Wahrig se Deutsches 

Worterbuch word die term omskryf as" ... alle Formen mtind

licher Oberlieferung u. volksttimlicher Gebrauchsli teratur 

deren sprachliche Gestaltung u. traditionelle Inhalte; Sy 

Volksdichtung". In Engelstalige woordeboeke soos die Oxford 

illustrated dictionary, The concise Oxford dictionary of 

current English en The Oxford English dictionary word nie 'n 

definisie vir "folk-poetry" gegee nie. 

Die woord "volkspoesie" kom glad nie voor in die letterkun

dige woordeboeke Lexicon van literaire termen (Van Gorp et 

al., 1986), Letterkundige sakwoordeboek vir Afrikaans (A.P. 

Grove, 1982), Literere terme en teoriee (T.T. Cloete, 1992) 

en A dictionary of literary terms (J.A. Cuddon, 1979) nie. 

Daarin word slegs oms!:rywings gegee van enkele ander volks

kunsvorme. In Van Gorp et al. word byvoorbeeld definisies 

gegee vir "volksboek", "volkslied", "volksverhaal", en 

"folklore". In die omskrywings van "volksboek" en "volksver

haal" word duidelik verwys na prosavorme. Die woord "folk

lore" sluit heelwat meer volkskunsvorme in: "Aanvankelijk 
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betekent folklore 'lore of the people', d.w.z. wat het volk 

(mondeling) overlevert, zoals verhalen, liederen, zegswijzen, 

remedies, geloofsvoorstellingen, zeden en gewoonten, enz." 

Die "volkslied" word in Van Gorp et al. soos volg omskryf: 

"Eenvoudig lied dat de collectieve uiting is van een gemeen

schap of volk. Het heeft niet zozeer 'n literaire als wel 

een sociale betekenis ( arbeidslied, danslied, enz. ) . De 

melodie is eenvoudig, de teks primeert. Algemeen menselijke 

thema's vormen de onderwerpen: liefde, dood, vreugde ... De 

oorsprong van tekst en melodie is doorgaans niet te achterha

len, daar het mondeling ontstaat in de zingende gemeenschap. 

Het wordt van generatie tot generatie overgeleverd, waarbij 

het voortdurend wijzigingen en aanpassingen ondergaat, naar

gelang van de tijdsgeest en de wisselende omstandigheden". 

A.P. Grove gee in sy Letterkundige sakwoordeboek vir Afri

kaans (1982) 'n omskrywing van "folklore" en ender "ballade" 

beskryf hy die "volksballade" soos volg: " oak genoem 

romantiese ballade, is oorwegend epies van aard en laat horn 

veral ken aan sy stof: minnenyd, teleurgestelde lief de, 

wraak. Baie v/d ballades het ender die volk geleef, is mon

deling oorgelewer en eers later opgeteken ... Die gedigte 

laat hulle ken deur 'n snelle verhaaltrant, konkrete voor

stellingswyse en 'n obb~osionele herhaling van bepaalde ele

mente". In J.A. Cuddon se A dictionary of literary terms 

(1979) word oor ''folk literature" gesA: "For the most part, 

folk literature (or, perhaps more properly, folklore) is the 

creation of primitive and illiterate people - and therefore 

much of it belongs to oral tradition. It becomes literature 

in the correct sense of the word only when people gather it 

together and write it down. When this happens, it is usually 

a sign that the folk literature in question is in decline". 

Dit is opvallend dat die woorddeel "volks-" baie sterk in ag 

geneem word in bogenoemde definisies vir "volkspo~sie" en 

ander volkskunsvorme. Die woorddeel word in die HAT omskryf 

as "Van, uit, eie aan die volk; wat organies gegroei het uit 

die lewe van 'n volk - dikwels met die konnotasie van 'popu-
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ler, vir die massa'". 'n "Volk" is 'n "Groep mense wat deur 

eenheid van taal en historiese ontwikkeling 'n duidelike 

besef van saamhorigheid besit" (HAT). In Labuschagne en 

Eksteen se woordeboek word ook gese "volk" is "Gewone mense". 

In "volkspoesie" impliseer "volks-" dus poesie wat "eie" is 

aan 'n groep mense wat deur taal en kultuur saamgebind word, 

en aan die "Gewone mense". Laasgenoemde opvatting is klaar

blyklik die rede waarom in die HAT gese word "volkspoesie" 

is " . . . poesie wat die volk in die geheel, en nie net 'n 

uitgelese ... groep nie, kan verstaan en geniet" (my kurs.). 

Oar die laaste deel van die samestelling, naamlik "-poesie", 

word in woordeboeke nie verklarend geskryf nie. Om die term 

"volkspoesie" duidelik te omskryf is dit egter noodsaaklik 

om oak die woordeboekdefinisies van hierdie woorddeel (die 

kern van die samestelling) in ag te neem. 

Die term "poesie" word in die HAT omskryf as "l. Digkuns, 

gedigte, verse: Poesie voorlees, voortbring. Die poesie 

bestudeer. 2. Digterlike bekoring: Die poesie van die lewe, 

van die natuur. " In Van Dale se handwoordeboek word vier 

moontlike begrippe vir die term genoem, naamlik "dichtkunst", 

"dichtmaat", "gedici1-cen, dichtwerk (tgov. proza)" en "dich

terlijkheid, het poetische". In Wahrig se Deutsches Worter

buch word "Poesie" omskryf as "l. Dichtkunst 2. Stim

mungsgehal t, Zauber, faszinierende Wirkung aufgrund des 

asthetischen Gehalts". Die woord "poetry" word in The con

cise Oxford dictionary of current English soos volg omskryf: 

"Art, work, of the poet; elevated expression of elevated 

thought or feeling in metrical form; poems; quality (in any 

thing) that calls for poetical expression". 

Grove le in sy Letterkundige sakwoordeboek sterk klem op die 

onderskeid tussen "poesie" en "prosa": " ... Korn tot uiting 

in 'n gedig, d.w.s. in 'n taalbouwerk wat horn van 'n prosa

stuk onderskei deurdat hy in versreels opgebou is". Hy 

verduidelik dat "verhale", "wetenskaplike verhandelings" en 



12 

"berigte .•. oor die nuus v/d dag" vroeer in versreels ge

skryf is, maar dat die tendens later verander het namate " ... 

die poesie horn gaandeweg al meer gaan distansieer (het) v/d 

prosa" • In Van Gorp et al. word die terme "poezie" en 

"proza" saam bespreek as: "Algemene termen ter aanduiding van 

gebonden resp. ongebonden taaluitingen. Poezie manifesteerd 

zich nl. als een bepaalde manier van spreken, die 'gebonden' 

is door allerlei vormen van parallellisme of contrast zoals 

metrum, rijm, klankpatroon, versregels, beeldconcentratie, 

enz. in tegenstelling tot het proza dat een verdergaand (Lat. 

prorsa oratio), dus geen terugkerend (Lat. versus) of herha

lend spreken is ... " In Cuddon se woordeboek word "poetry" 

soos volg omskryf: "It is a comprehensive term which can be 

taken to cover any kind of metrical composition. However, 

it is usually employed with reservations, and often in 

contradistinction to verse. For example, we should describe 

Shakespeare's sonnets as poetry, and the wittily ingenious 

creations of Ogden Nash as verse; though both are in verse. 

We speak of 'light verse' rather than 'light poetry'. The 

implications are that poetry is a superior form of creation; 

not necessarily, therefore, more serious". Oor die algemene 

gebruik van die term met die betekenis van "digterlikheid" 

( vergelyk die HAT, Van Dale en Wahrig se definisies wat 

hierbo aangehaal is) word in letterkundige woordeboeke nie 

geskryf nie. 

Die definisies in die HAT, Van Dale, Wahrig en The concise 

Oxford dictionary wat hierbo aangehaal is, gee dus almal ten 

minste twee betekenisse vir die terme "poesie" /"poezie" / 

"Poesie"/"poetry": (1) 'n bepaalde woordkunsvorm wat hoof

saaklik van ander onderskeibaar is deurdat dit in versreels 

geskryf is; (2) die digtc--like of poetiese. In die geraad

pleegde letterkundige woordeboeke word meer spesifiek aandag 

gegee aan die "poesie" as kunsvorm teenoor prosa. In Cuddon 

se onderskeiding tussen "poetry" en "verse" word van twee 

terme gepraat wat albei in versreels geskryf is. 
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In hierdie studie word ten opsigte van die term "volks

poesie" uitgegaan van die siening dat "poesie" woordkuns is 

wat uit versreels bestaan en dus meer gebonde is as ander 

taalkunswerke (vergelyk. die omskryw.i.ng in Van Gorp et al. wat 

hierbo aangehaal is). Alhoewel Bausinger die term baie wyd 

interpreteer, skryf hy 66k dat daar met die term "volks

poesie" dikwels ui tslui tlik na die volksliedj ie verwys is 

(1980:263). Digterlikheid as sodanig kom nie direk ter 

sprake nie. Ingesluit by die soort kunswerke wat hier ter 

sake i"3, is gedigte, rympies, liedere/liedjies (alles in 

versreels geskryf), maar nie prosavorme soos die sprokie, 

legende, ens. nie. Dit verskil van Bausinger wat in sy baie 

wye interpretasie van die term "Volkspoesie" (waarby ender 

andere baie vertelvorme, raaisels, ens. ingesluit is) ook die 

tweede "betekenis" van "poesie" ( vergelyk hierbo, p. 12) 

betrek het en nie net oor volks"digkuns" skryf nie. Uit die 

woordeboekomskrywings van "volkspoesie" wat hierbo aangehaal 

is, blyk die volgende kenmerke daarvan duidelik: (1) dit is 

gemeenskaps- of volkskuns wat deur "die volk" (dit wil se die 

"gewone mense" /bree publiek) binne kul tuurverband as hul 

"besit" aanvaar word; (2) dit is kuns wat hoofsaaklik deur 

mondelinge oorlewering voortbestaan het (met gepaardgaande 

variante en anonimiteit); (3) dit is eenvoudig, aanvaarbaar 

en genietbaar vir "die volk", ten spyte van elemente wat deur 

die navorser as irrasioneel aangedui sou kon word. Verderaan 

in hierdie studie word dus met "volkspoesie" verwys na woord

kuns in versreels met bogenoemde kenmerke. Hieronder word 

twee teoriee oor die ontstaan van volkspoesie asook versky

ningsvorme en die eienskappe daarvan in groter besonderhede 

bespreek. 

1.2 Oor die ontstaan en bestaanswyse van volkspoesie 

In woordeboekomskrywings word telkens verwys na die bestaans

wyse van volkspoesie, naamlik dat dit "in die volk leef" en 

maklik verstaanbaar is vir "die volk" (vergelyk die HAT, La-
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buschagne en Eksteen se Verklarende Afrikaanse woordeboek en 

Van Dale). In die omskrywing van "volkslied" in Van Gorp et 

al. word die ontstaanswyse daarvan ook betrek deur die stel

ling dat dit " ... mond~ling ontstaat in de zingende gemeen

schap" (vergelyk hierbo). Hierdie opvatting sluit by die 

sogenaamde Romantiese siening aan dat volkspoesie sander 'n 

individuele auteur ui t die volksmassa ontstaan en in "die 

volk" voortleef. Daar bestaan egter ook 'n tweede siening, 

naamlik dat volkspoesie deur 'n individuele auteur geskep 

word, maar so by "die volk" aanklank vind dat hulle di t 

aanneem en verwerk en die oorspronklike auteur later op die 

agtergrond raak. 

Laasgenoemde opvatting word vandag algemeen onderskryf en 'n 

mens kan se dat letterkundiges en volkskundiges van die twin

tigste eeu eenstemmig is daaroor dat die Romantiese siening 

oor die ontstaan van volkspoesie verwerp moet word. I.D. du 

Plessis skryf met verwysing na die "volkslied" dat dit deur 

enkelinge uit die volk geskep word (1935:30). In die Nuwe 

Afrikaanse Kinderensiklopedie word oor "volksliedj ies" en 

"volksrympies" gese dat " ... alle nuwe volkskultuurskeppinge 

die werk van enkelinge is". Ook T.T. Cloete het in verband 

met Middelnederlandse volksballades geskryf: "'n Besondere 

romantiese teorie wil dit byvoorbeeld dat die volk die gedig 

as 't ware kollektief gedig het. So 'n teorie moet verwerp 

word" (1963:14). Volgens De Haan het die volkskunde ontwik

kel uit 'n geromantiseerde idee van "die volk" se skeppende 

vermoe (1982:58-59). Matilda Burden skryf: "Navorsers van 

die 20ste eeu is egter daarvan oortuig dat die volkslied deur 

die individu geskep word. Vaughan Williams se dat gesonde 

verstand 'n mens verplig om die afleiding te maak, anders sou 

daar 'n gemeenskaplike uiting van woorde en musiek moes wees 

wat gelyktydig eenparig plaasvind." Sy onderskryf die sie

ning dat volksliedjies, soos ander kunswerke, deur individue 

tot stand kom, maar daarna omvorm word deurdat die gemeenskap 

dit sing en verwerk (1991:8-9). 
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In Afrikaans word die Romantiese teorie slegs in enkele, ouer 

geskrifte onderskryf, soos moontlik Hattingh & Rautenbach 

(1942:XVII). Soos Grobbelaar verduidelik, is die proses eg

ter nie heeltemal so eenvoudig nie: "Die verhitte emosionele 

toestand waarin die volksmens as lid van die groep verkeer, 

daar waar die emosies hoog loop en hofmakery aan die orde van 

die dag is, slaan spatsels las, en dit kan so onmiddellik 

omgesmee word dat hier voorwaar van 'n volkskepping sprake 

moet wees. Die individu is wel aan die werk, maar dan as 

deel van die groep; sy deel-wees van die groep is voorwaarde 

vir sy skeppingsdaad. Die geheel bly meer as sy samestellen

de dele. Miskien le hierin die verklaring vir die besondere 

aard en tekstuur van hierdie soort poesie wat dit so feitlik 

onnaskepbaar deur die digter as eenling-kunstenaar maak" 

(1988b:16). 

Om volkspoesie te karakteriseer is di t belangrik om nie 

alleen op die ontstaan nie, maar oak op die bestaanswyse 

daarvan te let. Die mondelinge bestaan is die aspek van 

volkspoesie waarop in die meeste bronne gewys word (vergelyk 

byvoorbeeld Wahrig soos hierbo aangehaal). Die mondelinge 

bestaan van "folk literature" word oak uitgelig in die Ency

clopaedia Britannica wat se: " ... the lore chiefly of unlet

tered peoples transmitted by word of mouth". W.J. van Zyl 

skryf tereg met verwysing na Van Wyk Lauw se bespreking en 

na die twee teoriee oar die ontstaan van volkspoesie: "Aan

hangers van albei denkrigtings kom (met enkele uitsonderinge) 

in een opsig ooreen, nl. dat volkspoesie in die eerste plek 

'n mondelinge bestaan voer. Wanneer N.P. van Wyk Lauw die 

'sewe grotte van betekenis' wat die woord 'volkspoesie' in 

Afrikaans dra, egter bespreek om die botsende gebruikswaardes 

daarvan aan te dui, is dit opmerklik dat die betekenisse 

slegs te doen het met die ontstaan en aard daarvan. Oat Lauw 

'n agste, myns insiens belangrikste betekenis, gegrond op die 

bestaanswyse van die poesie onaangeraak laat, mag beteken dat 

hierdie eienskap tot op daardie stadium min aandag in die 

Afrikaanse letterkunde ontvang het" (1975:2-3, my kurs.). 
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Uit mondelinge oorlewerings ontstaan verskillende variante, 

soos in Van Gorp et al. verduidelik word met verwysing na 

"folklore": "Vooreers is er het element mondelinge overle

vering wa.arbij men denkt aan doorgeven van o.m. verhalen en 

liederen van persoon tot persoon of van de ene generatie naar 

de andere. Dit leidt tot traditie, een ander relevant ken

merkt van folklore. Als gevolg van mondelinge traditie ont

staan allerlei varianten." 

Mondelinge oorlewering met gepaardgaande variante lei daartoe 

dat volkspoesie anoniem voortbestaan. De Haan (1982:59-60) 

verduidelik dat "die volk" se verwerking van poesie geleide

lik veroorsaak dat die oorspronklike kunswerk en die outeurs

naam vergete raak en dat die kunswerk s6 anoniem raak. Dit 

is opvallend dat verskillende soorte volkskuns in woordeboeke 

omskryf word as "anonieme" werk. In die HAT word oor die 

woord "volkslied" onder andere gese: "Populere, eenvoudige 

lied, meestal van 'n anonieme skrywer" (my kurs.). In die 

omskrywing van "volksboek" in Van Gorp et al. staan: "Bena

ming voor populaire, meestal anonieme werken ... " 

Skrywers oor volkspoesie wys ook daarop dat gebondenheid aan 

'n sekere streek dikwels aanwesig is. So het byvoorbeeld S. 

J. du Toit in sy Suid-Afrikaanse volkspoesie (1924) by die 

rympies of liedjies wat hy versamel het telkens bygevoeg van

ui t watter streek in Suid-Afrika die betrokke gediggie/ 

liedjie afkomstig is. Pieter w. Grobbelaar het in die eerste 

van sy reekse radioprogramme oor die "o"-kwatryne gese dat 

die meeste van die soort voorbeelde wat hy versamel het " ... 

afkomstig is uit die streke langs die Kaaplandse weskus op" 

(20 Junie 1978). W.J. van Zyl skryf in sy verhandeling ook 

dat volkspoesie dikwels a~: 'n spesifieke streek verbind kan 

word. Hy wys daarop dat die afgeleenheid van gebiede waar 

die massa 'n liedjie as 'n volkslied aanvaar het, soms kan 

veroorsaak dat so 'n lied nie na ander gebiede versprei nie. 

Die uiteindelike gevolg is dat volkspoesie nie altyd oral ewe 

bekend kan wees nie vanwee die streekgebondenheid daarvan 
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(1975:3). 

Volkspoesie word dus wat sy bestaanswyse betref, gekenmerk 

deur mondeLi.nge oorleweri.ng, d:ie. on-tstaan van v.ariante, 

tradisie, anonimiteit en streekgebondenheid. Dit gaan 

gepaard met verskillende verskyningsvorme wat hieronder 

verder bespreek word. 

1.3 VArskyningsvorme van volkspoesie 

1.3.1 Die lied/liedjie 

Met verwysing na skrywers oor volkspoesie soos Bowra, I.D. 

du Plessis en Poelhekke maak Van Zyl in sy verhandeling die 

opmerking dat " ... die lied ... die oorspronklike, maar ter

selfdertyd die hoogste vorm van volkspoesie" is (1975:13). 

Ook S.J. du Toit bestee in sy proefskrif van 1924 die meeste 

aandag aan die lied. Bausinger wy 'n groot deel van die 

vierde hoofstuk in sy werk aan die lied en hy skryf dat " ... 

mit der Bezeichnung Volkspoesie manchmal fast ausschliesslich 

das Liedgut gemeint" word (1980:263). 

In Van Gorp et al. word 'n onderskeid getref tussen verskeie 

soorte liedere. In die eerste plek is daar 'n onderskeid 

tussen "volkslied" en "cultuurlied", en na aanleiding van die 

stof daarin, tussen "geestelijk en wereldlijk lied" 1
• Op 

grond van die inhoud is daar ook nog baie ander soorte 

liedere/liedjies, byvoorbeeld "religieuze liederen, natuur

liederen, liefdes- of minneliederen, sociale liederen, 

vaderlandse en historieliederen, dans- en drinkliederen, 

kinderliedjes enz." 

In die HAT word 'n duidelike onderskeid getref tussen die 

1. Volgens C.H.F. Ohlhoff is daar verder 'n onderskeid te 
tref tussen die "wereldlike volkslied" en die "geeste
like volkslied" (in Van der Elst (red.), 1988:33). 
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"volkslied", wat die implikasie het van 'n "populAre, een

voudige lied ..• wat in die volksmond lewe", en die "ampte

like, nasionale lied van 'n volk of staat" 2 • Daar word nie 

in die woordeboek onderskei tussen di.e terme "volkslied" en 

"volksliedjie" nie. Die verkleinwoord "volksliedjie" word 

as 'n sinoniem gegee vir "volkslied" en andersom. In Labu

schagne en Eksteen se verklarende woordeboek word die twee 

terme egter afsonderlik verklaar. In die woordeboek staan 

daar by "volkslied": "1. Lied wat bestaan in die mend van die 

volk, veral 'n ou oorgelewerde lied .•. 3. Lied waarvan die 

inhoud op die lewe, geskiedenis, sedes, beroepe, ens. van 'n 

volk betrekking het". Die term "volksliedjie" word omskryf 

as 'n "Liedjie wat algemeen geken en gesing, en as deel v.d. 

kultuurerfenis van 'n bepaalde volk of volke beskou word, 

maar van anonieme herkoms is". Die implikasie van hierdie 

onderskeid tussen "volkslied" en "volksliedjie" is dat daar 

met "volksliedjie" veral verwys word na korter liedere, en 

na liedere wat 'n ligter inslag het. 

Middeleeuse liedere word soms "ballades" genoem (Grove, 

1982). Dit bring ans by die ballade as verskyningsvorm van 

volkspoesie. 

1. 3. 2 Die ballade 

Die ballade is 'n belangrike verskyningsvorm van volkspoesie. 

Die Latynse verbum "ballare" het die betekenis van "dans" 

(HAT) - 'n aanduiding dat ballades nie losstaande van die 

liedvorm en veral die danslied beskou behoort te word nie, 

alhoewel die volksballade ook sy eie kenmerkende eienskappe 

ontwikkel het. 

2. Daar is egter enkele voorbeelde van die amptelike 
"volkslied" van 'n staat wat anoniem voortgeleef het en 
s6 deur "die volk" aanvaar is dat di t "volksbesi t" 
geword het. Die Nederlandse "Wilhelmus van Nassouwe" is 
'n sprekende voorbeeld hiervan. 
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In letterkundige woordeboeke word onderskei tussen die volks

bal lade en literere ballades. In Van Gorp et al. word die 

"volksballade" soos volg omskryf: "De anonieme volksballaden 

... kenrnerken zich door een tragische afloop ..• Ze werden 

tijdens de romantiek bijeen gebracht (b.v. Reliques of 

Ancient English Poetry, 1765; Herder, Stimmen der Volker in 

Liedern, 1778; Arnim und Brentano, Des Knaben Wunderhorn, 

1806-1808) en nagevolgd. Vandaar oak de benaming romantische 

ballade voor strof ische gedichten met epische karakter zonder 

vaste vormschema's." In A.P. Grove se woordeboek word ook 

die volgende eienskappe van "volksballades" uitgelig: " 

'n snelle verhaal trant, konkrete voorstellingswyse en 'n 

obsessionele herhaling van bepaalde elemente" (1982). 

Ander eienskappe van die volksballade is: dit is gewoonlik 

epies; irrasionaliteit; eenvoud van inhoud, vorm en taalge

bruik. Verdere eienskappe waarop skrywers oor die volksbal

lade gewys het, is: mondelinge oorlewering, wat dikwels 

variasies tot gevolg gehad het (vergelyk Cloete, 1963:14), 

en 'n sterk dramatiese element (G.S. & P.J. Nienaber, 1943: 

15-18). 

1.3. 3 Die rympie 

Skrywers oor volkspoesie wys telkens op die rympie as 'n be

paalde verskyningsvorm daarvan. S.J. du Tait (1924) skryf 

in die eerste hoofstuk van sy studie oor "Kinderliedjies en 

Kinderryme" (my kurs. ), terwyl Van Zyl (1975) 'n hele hoof

stuk in sy M.A. -verhandeling wy aan "Die invloed van die 

rympie". In die tweede hoofstuk van Bausinger (1980) se boek 

kom verskillende soorte rympies ook herhaaldelik ter sprake. 

Die term "rympie" word in die HAT omskryf as: "Kort versie 

waarvan baie van die slotklinkers van die reels rym, gewoon-
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lik van minderwaardige gehalte". Dit is opvallend dat daar 

in letterkundige besprekings en in die omgangstaal meestal 

in die verkleiningsvorm na rympies verwys word. Dit impli

seer dat rympies gewoonlik 'n ligte, speelse inslag het. 

In sy begripomskrywing skryf Van Zyl dat die rympie, anders 

as die volkslied, " ... in 'n grater mate beperk (is) tot die 

enkeling, want daar kan makliker saamgesing as saam voorgedra 

word." Hy beklemtoon die spelelement in rympies en se verder 

(met verwysing na die werk van C.W. Hudson en Abel Coetzee) 

dat dit dikwels ook gebruik word om " noodsaaklike dinge 

maklik te onthou." Verder verwys hy na die volgende eien

skappe van die rympie wat Abel Coetzee uitgelig en bespreek 

het: "'n vaste ritmiese beweging", "klankelemente, soos eind

rym, rymklanke in die middel van woorde, assonansie, allite

rasie, klanknabootsing, die eweredige opbou van sinne of 

parallelisme, die herhaling van woordgedeeltes volgens 'n 

vaste patroon, asook 'n soort vervorming van vreemde woorde 

wat soms blote klankspel word" (1975:56-57). 

Uit die studies van Du Tait (1924) en Bausinger (1980) blyk 

dat daar onderskei kan word tussen verskeie soorte rympies, 

byvoorbeeld vingerryme, uittelrympies, spot- en tergrympies, 

naamrympies, snelserympies, besweringsformules, spogrympies 

ens. (Vergelyk in hierdie verband ook Van Zyl se bespreking 

oor die invloed van verskillende soorte rympies (1975:58-

83)). 

1. 3. 4 Raaisels 

Sowel Bausinger as Van Zy 1 wy 'n bespreking aan die raaisel 

as 'n tradisionele vorm van volkspoesie. Albei wys op seke

re kenmerke van raaisels wat 'n ooreenkoms toon met die 

rympie. Bausinger skryf: " ... auch im Volksratsel sind Reim 

und Rhythmus zu finden - sie bilden oft Merkstiltzen, die ver

hindern, dass die Pointe des Ratsels verfehlt wird" (1980: 
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128). Van Zyl noem 'n paar ooreenkomste tussen die raaisel 

en rympie: " ... bv. die spel-element, die rymvorm wat die 

raaisel dikwels aanneem en die verspreiding daarvan" (1975: 

89). 

Wat die vorm van raaisels betref, wys Bausinger (benewens die 

genoemde rym en ri tme) ook op die kernagtigheid daarvan: 

"Charakteristisch aber ist, dass es nur den einen Bezug in 

diesem Ratsel gibt, die eine ilberraschende Perspektive, das 

eine verschlilssende und erst durch das L5sungswort enthillte 

Gleichnis" (1980:128). Volgens Van Zyl vind mens in raaisels 

die volgende vormeienskappe: " ... na.l.ewe elemente ... bv. die 

dikwels stereotiepe aanhef of slot ... met 'n kinderlike toon 

in die reduplikasie" en "dubbelsinnigheid van vorm" (1975:89-

90). 

1.3. 5 Enkele ander verskyningsvorme van volkspoesie 

Behalwe bogenoemde vier vorme sander skrywers oor volks

poesie verskeie ander verskyningsvorme daarvan uit. 

Van Zyl (1975) wy 'n hele hoofstuk aan naamgewing as 'n vorm 

van volkspoesie. Hy slui t daarmee aan by Van Wyk Lauw 

(1986a:550) en S.P.E. Boshoff (1936:55-61) wat in die vorming 

van eiename alreeds die basis van poesie sien. Boshoff be

klemtoon "die volk" se vermoe om deur middel van naamgewing 

skeppend met die taal om te gaan, asook die poetiese skoon

heid van sulke skeppings - in die sin word dit dan volks

poesie. Boshoff heg nog meer waarde aan spreekwoorde as 'n 

verskyningsvorm van volkspoesie, aangesien daarin meer vorm

aspekte van digkuns te vinde is as in plekname. Die siening 

dat naamgewing alreeds poesie is, kan egter bevraagteken 

word: 'n belangrike onderskeidende kenmerk soos die versreel 

is in enkelwoorde afwesig. 
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1.4 Die aard en eienskappe van volkspoesie 

In woordeboekdefinisies wat hierbo in 1.1 aangehaal is, het 

die ontstaan en bestaan van volkspoAsie meermale ter sprake 

gekom. Die verskyningsvorme van volkspoesie waarna verwys 

is, het almal ook te doen met die bestaanswyse van hierdie 

kunsvorm. Letterkundiges en volkskundiges wys telkens op 

spesifieke kenmerke van volkspoesie waarvan spontaneYteit, 

eenvoud en die irrasionele die belangrikstes is. Hierdie 

eienskappe dra daartoe by dat volkspoesie 'n eie unieke aard 

het. 

1. 4.1 Spontanei:teit 

"SpontaneYteit", wat deur skrywers soos Boshoff, Hattingh & 

Rautenbach, Grobbelaar en Bausinger uitgesonder word as 'n 

kenmerk van volkskuns (waaronder volkspoesie en die volks

lied), word in die HAT omskryf as: "Natuurlike handeling nie 

vooraf beraam nie; ongedwonge gevoelsuiting". In Labuschagne 

en Eksteen se Verklarende Afrikaanse woordeboek is 'n soort

gelyke definisie: "1. Handeling ui t eie aandrang, sender 

oorweging. 2. Wat mivuorbedag tot ui ting kom of gebeur, 

spontaanheid." Met die term word hoofsaaklik verwys na die 

ontstaan van volkspoesie. 

S.J. du Toit wys op Karl Bucher se werk waarin uiteengesit 

word hoe arbeids- en wiegeliedjies op 'n spontane wyse kan 

ontstaan. Hy verduidelik dat daar by" ... 'n werk ... soos 

pik, kap en dors met 'n dorsvleel ... die eerste vereiste vir 

ritme (ontstaan), n.l. die gereelde afwisseling, sterk-swak, 

gepaard met die heffing en daling van die werktuig". Volgens 

Du Toit kan die menslike stem meehelp om die "arbeidsritme" 

te versterk en kan die lied uiteindelik hieruit voortvloei: 

"Die geluide, wat so deur die arbeider uitgestoot word, is 

dikwels ongeartikuleerd; maar naas hierdie inhoudlose 

ej akulasies kan sig later woorde en sinne voeg, met die 
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gevolg, dat die oorspronklike sinlose natuurklanke of 

heeltemal verdronge word, of nog slegs as keerrym of refrein 

in die arbeidsliedjie bewaar bly. Daar is dus 'n geleidelike 

ontwi.kkeU.ng van sinlose natuurklank tot lied." Du Toit 

skryf dat daar in Suid-Afrika feitlik nie voorbeelde is van 

arbeidsliedjies wat s6 ontstaan het nie, maar dat wiege

liedjies wat ingelei word met die woorde "doe-doe" nog in 

Afrikaans voorkom (1924:1-3). Verskeie dansliedjies het ook, 

soos Van Wyk Louw in sy artikels "Oor dansliedjies" verduide

lik, op 'n spontane wyse tydens gesellighede ontstaan (1986a: 

591-592). 

Met verwysing na die aard van volkspoesie gebruik Boshoff 

"spontane.'i.teit" ook in die betekeniskonnotasie van ongekun

steldheid: "Teenoor die groter tegniese volmaaktheid van die 

kultuurkuns bekoor dit ons deur 'n hoer graad van spontane.1.

teit. Die algemeen menslike daarin spreek tot ons, die sang

erigheid daarvan sleep ons mee en die ongekunstelde opregt

heid verower ons harte" (1936:65). 'n Soortgelyke siening 

word in Grobbelaar se radiopraatj ies ui tgespreek ( 9 Mei 

1978). 

1. 4. 2 Eenvoud 

Eenvoud word deurgaans as opvallende kenmerk van volkspoesie 

uitgelig: (1) eenvoud ten opsigte van taalgebruik, wat bydra 

tot verstaanbaarheid en toeganklikheid, (2) eenvoud van vorm, 

en (3) eenvoud van inhoud. 

Die definisie van "volkspoesie" in die HAT waarin staan dat 

"die volk in die geheel" dit kan "verstaan en geniet" impli

seer eenvoud. Eenvoud word ook genoem waar ander volkskuns

vorme in die HAT beskryf word: 

1. volksdans:- "Dans wat by die volk ontstaan het, 
meestal gekenmerk deur eenvoudige 
bewegings wat sing-sing uitgevoer 
word." 

2. volkslied:- "Populere, eenvoudige lied, meestal van 
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'n anonieme skrywer, wat in die volks
mond lewe" (my kurs . ) . 

In Van Gorp et al. word in 'n omskrywing van die term "volks

lied" oak gewys op eenvoud. 

Die eenvoud van volkspoesie is veral in die taalgebruik teen

woordig. In 'n definisie van "ballade" word hierdie aspek 

aangeraak in Van Gorp et al.: "De anonieme volksballaden 

kenmerken zich door een eenvoudige taa1 ... " (my kurs.). In 

letterkundige besprekings kom die eenvoudige taalgebruik van 

volkspoesie en die eenvoud van die "volkstaal" ook telkens 

ter sprake. Eenvoud van taalgebruik was alreeds teenwoordig 

in die Middeleeuse letterkunde, vandaar die benaming Dietse 

taal ( volkstaal) vir die taal van die Middelnederlandse 

skrywers ( vergelyk T. T. Cloete, 19 63: 20) . G. S. Nienaber 

verwys in sy inleidende bespreking in Perspektief en prof iel 

na die "volkstaal" en "volkskuns". Hy skryf byvoorbeeld oor 

die "ruwe volkstaal" en stel dit teenoor "groat woorde" (in 

P.J. Nienaber, 1982:17). G. Dekker beklemtoon die gebruik 

van die gewone spreektaal in die werk van Langenhoven (wat 

hy beskou het as 'n "volkskunstenaar") (1980:129-131). Met 

verwysing na moderne Afrikaanse digters se aangetrokkenheid 

"tot primitiewe volkskuns" stel Dekker die "volkstaal" gelyk 

aan die taal van die bruinmense: "Hiermee hang saam die ont

ginning van nuwe verbeeldingsmiddele, die aangetrokkenheid 

tot primitiewe volkskuns (Van Wyk Lauw se 'Klipwerk', Boer

neef) en die aktivering van die gewone, onverhewe woord van 

die volkstaal (met name die van die Kleurling) tot skeppings

middel van die digter" (1980:295). Kannemeyer gebruik die 

term "volksidioom" om ender andere na die literatuur van die 

Eerste Taalbeweging te verwys: "Vandaar ook dat die skrywers 

verstaanbaar wou wees en dat die geskrifte - selfs die plei

dooie en polemiese prosa - in die volksidioom geskryf is en 

bedoel was om die bree lae van die volk te bereik" (1978:58). 

Letterkundiges wys ook op eenvoud van vorm in besprekings oor 

verskeie vorme van volkspoesie. Die broers G.S. en P.J. Nie

naber benadruk in Afrikaanse ballades die eenvoud van volks-
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ballades deur onder andere te wys op die veelvuldige herha

lings wat bydra tot eenvoud (1943:18-20), asook op die Chevy

Chase-strofe wat so gewild is in die ballades ( 1943: 38). 

T. T. Cloete sk.ryf oor di.e volksballade onder meer dat die 

" struktuur van die kunslied ... ingewikkelder (is) 

as die van die volkslied. " Hy wys ook op 'n eenvoudige 

"verhouding van versreel en sintaksis tot mekaar" in die 

volksballade (1963:18-20). Matilda Burden skryf dat eenvoud 

"een van die opvallendste kenmerke" is van "die volkslied van 

die bruinmense" (1991:686). 

Die inhoud van volkspoesie is oor die algemeen eenvoudig. 

G. S. & P. J. Nienaber skryf oor die epiese elemente in 

volksballades dit is eenvoudig en deursigtig, met relatief 

min persone in die verhaal (1943:21-22). In Grove se Letter

kundige sakwoordeboek vir Afrikaans ( 1982) word gese die 

volksballade is "oorwegend epies van aard" en dat dit veral 

geken word aan sy stof, naamlik "minnenyd, teleurgestelde 

liefde, wraak." Waar Van Wyk Louw skryf oor die wereld wat 

hy in "Klipwerk" wou uitbeeld, praat hy van eenvoudige taal

gebruik, maar ook van die "elementere" en "primi ti ewe" 

verwysingsveld (inhoud): "Dus nie alleen die konkreetheid, 

die elementere, die primitiewe van daardie lewe nie; ook niks 

wa t bui tekant die wereld ui t wys nie. En se maar: geen 

geleerde woord nie, geen boekwoord nie; niks wat uit lees kom 

nie" (1986a:556). 

1.4. 3 Die irrasionele 

Skrywers oor volkskuns en volkspoesie is dit eens dat hierdie 

kunsvorme irrasioneel ·.·an aard is. De Haan skryf oor "Folk

loristische rijmen en 'poesie pure'": "Het overheersen van 

het muzikale boven het rationele element komt bij beide 

ui tersten voor" ( 1982: 49). Hy skryf verder dat moderne 

poesie, in navolging van die volkslied, onder andere die 

rasionele verwerp: "De nieuwe poezie, de kluisters van 
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klassicisme en rationalisme afwerpend, beleeft, mede vanwege 

de orientatie naar het volkslied, een bloeiperiode" 

( 1982: 86). In Bausinger se bespreking van verskillende 

"Spielformeln" as vorme van volkspoesie word gewys op die 

feit dat die inhoud nie altyd sinvol (rasioneel verklaarbaar) 

is nie. Hy skryf byvoorbeeld oor nabootsingsformules: 

"Gerade auch die inhaltlich nicht mehr sinvollen, nur noch 

spielerischen Silbenftigungen charakterisieren solche Reime" 

(1980:87). 

In Afrikaans het N.P. van Wyk Lauw, na aanleiding van die 

"lokasieliedjie" met die titel "Siembamba" in Leipoldt se "'n 

Nuwe liedjie op 'n ou deuntjie", geskryf dat die wending in 

die liedjie (wat Van Wyk Lauw self verderaan (1986b:257) 'n 

"volkslied" noem) "tipies irrasioneel" is (1986b:254-256). 

Ook Kannemeyer skryf dat die "irrasionele en onlogiese" 

kenmerkend is van die "anonieme volkspoesie" van voor 1900 

(1978:69). 

Die irrasionele in volkspoesie is duidelik sigbaar in volks

ballades waarin dikwels verhale vertel word wat oor bonatuur

like dinge handel. Volksgelowe speel ook meermale 'n belang

rike rol in volksballades. Sulke tipiese volksgelowe dra ook 

daartoe by dat hierdie soort gedigte deur "die volk" aange

neem word en "volksbesit" gemaak word. 

Dit mag voorkom asof daar 'n diskrepansie is in die feit dat 

sowel eenvoud as die irrasionele uitgesonder word as eien

skappe van volkspoesie; 'n irrasionele gedig impliseer tog 

'n sekere verwikkeldheid. Daar moet egter duidelik verstaan 

word dat gedigte met 'n irrasionele inhoud steeds 'n eenvou-

dige vorm kan he! 
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1.5 Samevattend oor die term en begrip 

In hierdie studie word verderaan met "volkspoesie" verwys na 

woordkuns wa·t in versreels ( po~sievorm) geskryf is en deur 

die bree gemeenskap as hul "besit" aanvaar en geniet word. 

Dit is eenvoudige poesie. 

Die ontstaan van volkspoesie is te danke aan die werk van 'n 

individuele skepper wat soveel aanklank vind by die gemeen

skap dat hulle dit aanneem en verwerk. Uit die gemeenskap/ 

"volk" se verwerking van die oorspronklike vloei 'n besondere 

bestaanswyse voort: mondelinge oorlewering lei tot die ont

staan van variante en uiteindelik tot anonimiteit. Omdat 

volkspoesie veral bekend was in vervloe tye met beperkte 

kommunikasiegeriewe, het dit dikwels ook streekgebonde 

voortbestaan. 

Betreffende spesifieke verskyningsvorme van volkspoesie (in 

vers- en rymvorm) is die lied/liedjie 'n belangrike voor

beeld. Ander bekende verskyningsvorme is die ballade, die 

rympie, en raaisels. Naamgewing en spreekwoorde word ook 

soms as verskyningsvorme van volkspoesie beskou, maar in 

hierdie studie kom dit slegs ter sprake as deel van 'n grater 

geheel in versvorm (soos in liedjies, ballades en rympies). 

Die rol van die "volk" (die bree gemeenskap en nie net die 

geleerdes nie) in die totstandkoming en voortbestaan van 

volkspoesie lei tot verdere unieke kenmerke: spcntaneYteit 

(in die sin van spontane verwerkings en variasies uit die 

volksmond en ongekunstelde eenvoud) ; eenvoud van taalge

bruik, vorm en inhoud; irrasionaliteit. 
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1.6 Volkspoesie as wereldverskynsel 

Soos Matilda Burden (1991) dit tereg onlangs in haar proef

skrif gestel h~t. is volkspo~s1e/d.i.e vol'kslied 'n wereldver

skynsel3. 'n Mens vind byvoorbeeld dat daar in die Neder

landse Het lied in de Middeleeuwen deur G. Kalff, wat in 1884 

verskyn het en in 1967 herdruk is, telkens oor volkspoesie 

geskryf word. Kalff skryf die opvatting dat poesie ook by 

"die volk" en nie net by enkele uitverkorenes nie ontstaan, 

het eers in die agtiende eeu in Frankryk ontwikkel " ... toen 

het volk op de voorgrond trad en ook dichters en geleerden 

hunne aandacht gingen schenken aan all es, wat het volk 

betrof." Volgens horn is volkspoesie by wyse van spreke eers 

toe werklik ontdek (1967:21). Hy skryf verder dat volks

poesie eintlik " ... slechts geboren worden tijdens de jeugd 

van een volk" en dat dit hoofsaaklik ontstaan in 'n tydperk 

waarin " ... het geheele uiterlijk en innerlijk leven bij de 

meesten in veel hoogere mate gelijk was dan in latere eeuwen" 

(p.23). Volkspoesie handel oor dinge wat " ... aller harte 

bewoog", skryf Kalff, daarom vind werklike gebeure uit die 

lewe van 'n volk dikwels daarin neerslag, maar nie " ... 

wijsgeerige bespiegelingen en afgetrokkene overpeinzingen" 

nie. Volgens Kalff bestaan volkspoesie " ... grootendeels uit 

liederen" en is daar dikwels ooreenkomste in die wyse hoe 

stof in die volkslied verwerk word: " ... zelden uitvoerige 

schilderingen", " een snelle gang", baie samesprake, 

eenvoudige taal en inhoud, en na.l.witeit (p.23-25). Hy 

verwerp die teorie dat dit "die volk" is wat volksliedjies 

skep en se dat Behme ( 'n kenner van die Duitse volkslied) reg 

het wanneer hy se dat elke lied die werk van 'n individuele 

digter is en dat "die volk" slegs hier en daar bestaande 

liedjies verander en da: :-aan meewerk (p.37-38). Verder 

bespreek Kalff heelwat voorbeelde van Middeleeuse ballades, 

3. Eduan Grobbelaar wys in Tydskrif vir Volkskunde en 
Volkstaal (April 1992:45-46) byvoorbeeld op die ver
skynsel dat die bekende "Malbroekie"-liedjie se herkoms 
nie bepaal kan word nie en dat variasies daarvan in 
verskeie tale voortleef. 
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minneliedjies, "Liederen uit het Huiselijk en Maatschappelijk 

leven", "Raadsel-, Leugen en Wenschliederen", en danslied

jies. Hy bespreek ook die vorme van die liedere, verskillen

de dj_gters en sangers, "L,tederboeken" en wat verder met ou 

Middeleeuse liedere gebeur het. 

'n Eietydse gesaghebbende Duitse werk wat oor "volkspoesie" 

handel, is Hermann Bausinger se Formen der "Volkspoesie", wat 

in 1968 verskyn het en in 1980 'n tweede druk beleef het. 

Dit is opvallend dat Bausinger die term "Volkspoesie" reeds 

in die titel en verder ook deurgaans tussen aanhalingstekens 

gebruik. Dis klaarblyklik 'n aanduiding dat hy dit ook moei

lik gevind het om die betekenis van die woord en begrip vas 

te le of te omskryf. Bausinger beskou volkspoesie as 'n baie 

wye begrip wat behalwe liedjies, verse en volksvertelvorme 

soos die sprokie, die klug, sages, legendes en anekdotes, ook 

die volgende soorte "Sprachformel und Sprachspiel" insluit: 

funksieformules, spelformules, idiome en spreekwoorde, geseg

des en inskripsies, raaisels en grappe. 

Bausinger skryf dat terme soos "Volkspoesie", "Volksdich

tung", "Volkslied" en "Volkssage" vir die eerste keer tussen 

1760 en 1780 ter sprake gekom het (p.14). In hierdie verband 

verwys hy onder meer na die werk van die Skotse digter James 

Macpherson (1736-1796) en na die Duitse bron Von Percy zum 

Wunderhorn (Heinrich Lohres) wat 'n duidelike beeld gee van 

hoe die Duitse belangstelling in volkspoesie ontwikkel het 

(p.13). Hy wys verder (p.14-16) ook op die belangrike ver

samelings volksliedere van Johann Gottfried Herder (1744-

1803 ) 4
• 

Reeds in die werk va~ vroee navorsers sien Bausinger die 

tendens om 'n onderskeid te tref tussen volkspoesie en 

4. In Over middeleeuwsche school- en volkspoezie het 
J.J.A.A. Frantzen geskryf dat dit Herder was wat " 
het begrip 'volkspoezie' in de literatuurgeschiedenis 
ingevoerd" het (1922:251). 
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"ktinstlichen Poesie". Hy verwys na die werk van die Grimm

broers en van Schlegel, waaruit blyk dat daar met hierdie 

vroee navorsing bevind is dat volkspoesie spontaan ontwikkel 

en groei, teenoor "kilnstlichen Poesie" waarin die skeppende 

hand van 'n digter duidelik waarneembaar is. Hy skryf dat 

Schlegel veral "die volk self" as die skepper van volks

liedere gesien het (p.28). 

Bausinger wys op vroee navorsers se bevinding dat daar drie 

moontlike wyses is waardeur volkspoesie (in die besonder 

sprokies) versprei: deur oorerwing binne kulture; deur te 

swerf van een kultuur na 'n ander; deur as gemeenskaplike 

geestesbesit uit die grondlae van die menslike bestaan te 

groei (p.32). Hy skryf ook oor latere navorsers se bevin

dings met betrekking tot die rol van die "volk" in die 

totstandkoming van volkskultuur. Die Switser Eduard Hoffman

Krayer het reeds in 1903 gese dat die "volk" nie produseer 

nie, maar reproduseer (p.44). John Meier (1906) het weer 

gese elke volkslied het 'n individuele komponis, maar ver

skeie volksliedere het volkspoesie geword deurdat die "volk" 

dit aanvaar het (p.44). By albei is die gedagte aan reprodu

sering deur die "volk" dus sentraal. 

Die woord "folklore" toon 'n verband met die term "volks

poesie" in die sin dat dit verwys na die "gesamentlike sedes, 

gebruike, gewoontes, oorlewerings, vertellings, liedjies, 

ens. van 'n groep of volk" (HAT, my kurs. ). In Bausinger se 

bespreking oor "folklore" is die onderskeid tussen "folk

lore" en "literatuur" wat die twee Russiese navorsers Petr 

Grigorevich Bogatyref en Roman Jakobson (1929) getref het 

veral belangrik. Volgens Bausinger behels die onderskeid dat 

"literatuur" individueel, onafhanklik van oorlewering en in 

vaste vorm bestaan. Daarteenoor word "folklore" gewoonlik 

oorgelewer en is die veranderlikheid daarvan 'n wesenskenmerk 

( p. 48). 

Onder die opskrif "Das Problem. der einfachen Formen" verwys 
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Bausinger na die werk van Andre Jolles (1874-1946). Jolles 

sluit die volgende vorme in by die term "Einfache Formen": 

"Legende/Sage/Mythe/Ratsel/Spruch/Kasus/Memorabile/Marchen/ 

Witz" (p.55). Bausinger wys op di.e onderskeid wat Jolles 

tussen kunspoesie en natuurpoesie (nader aan die volkspoesie) 

getref het: "Kunstpoesie ist ihm eine 'Zubereitung', Natur

poesie dagegen, ein Sichvonselbstmachen" (p.57-58). Jolles 

se standpunt was dat "Einfache Formen" nie bewustelik voort

gebring word nie: "Jedenfalls werden Einfache Formen nicht 

bewusst selekti v erzeugt, sondern es handel t sich um die 

zwangslaufigen Produkte bestimmter Geistesbeschaftigungen". 

Taal word volgens horn gebruik om vorm te gee. In die verband 

skryf Bausinger dat Jolles ook gekritiseer is omdat hy taal 

as skeppende mag "outonomiseer" (p.62). 

In die tweede hoofstuk van sy werk gebruik Bausinger die 

opskrif "Sprachformel und Sprachspiel" en gee aandag aan 

taalformules en taalspel, wat hy as 'n vorm van volkspoesie 

beskou. Hy verwys na die werk van Karl Bticher (1896) wat 

gese het dat die oorsprong van poesie en musiek in die rit

misering van verskillende arbeidsaksies te vinde is (p.83). 

'n Belangrike vorm van taalspel waaroor Bausinger skryf, is 

rympies. Hy verwys na verskillende voorbeelde van naboot

sende rympies, soos knierympies en kielierympies (p.87). Hy 

le verder klem op kettingrympies, waardeur kinders leer, as 

voorbeeld van taalspel, en bespreek telryme, vingerryme, uit

telryme en getalryme as voorbeelde van leerformules (p.89-

91). Ander vorme van volkspoesie wat Bausinger in die tweede 

hoofstuk van sy boek ter sprake bring, is idiome, spreekwoor

de en raaisels. 

Waar Bausinger oor toneel as 'n vorm van volkspoesie skryf, 

gee hy duidelik te kenne dat die woord "volkspoesie" nie 

maklik bevredigend omskryf kan word nie: "Mit 'Volkspoesie' 

-was auch immer das sei - haben diese frtihen, rein klerikalen 

Formen jedenfalls wenig zu tun" (p.242, my kurs. ). 
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Ten laaste skryf Bausinger oor die volkslied(jie). Hy wys 

daarop dat dikwels, wanneer daar veralgemenend van volks

poesie gepraat word, die volkslied(jie) in gedagte opgeroep 

word: "Wo verallgemeinernd van 'Volkspoesie' die Rede ist, 

steht vielfach im Hintergrund das Volkslied; schon bei Herder 

fungiert es oft stellvertretend filr die ganze Volksdichtung 

und auch in neueren Darstellungen ist mit der Bezeichnung 

Volkspoesie manchmal fast ausschliesslich das Liedgut ge

meint" (p.263). Bausinger skryf dat daar dikwels in die ver

lede onderskei is tussen epiese en liriese volksliedere, maar 

dat daar eintlik geen vaste grense is nie (p.264). Daar is 

oak nag op grond van temas onderskei tussen vertellende lie

dere, wereldlike liedere, historiese liedere, oorlogsliedere, 

soldateliedere, en marsliedere. Volgens Bausinger is daar 

selfs tussen liedere 'n onderskeid getref op grand van die 

beroepe van die mense wat dit sing (p.264-265). 

Juis omdat daar so 'n groot verskeidenheid volksliedere is, 

is dit moeilik om die presiese aard van die volkslied te 

definieer, skryf Bausinger ( p. 267). Eienskappe wat hy 

spesifiek noem, is veranderlikheid (as gevolg van mondelinge 

oorlewering), die naasmekaarplasing van beelde, en herhaling 

(p.269-270). Hy be~~emtoon egter dat hierdie eienskappe nie 

net vir die volkslied geld nie en dat 'n mens oak nie in alle 

volksliedere al hierdie eienskappe moet verwag nie (p.270). 

Verdere kenmerke van volksliedere wat hy noem, is sponta

ne2teit, anonimiteit (hoewel hy skryf dat digter en komponis 

nie altyd anoniem bly nie (p.272)), mondelinge tradisie (dit 

wil se die mondelinge voortleef in die volksmond wat tans net 

in enkele liedere voorkom (p.272)), en binding (waaronder 

verstaan word die " funktionelle Stellung des Liedgutes 

im Brauchzusammenhang" (p.273)). 

In 'n Nederlandse werk Volk en dichterschap. Over de verhou

ding tussen volkscultuur en officiele literatuur, wat vir die 

eerste keer in 1950 verskyn het en in 1982 heruitgegee is, 

besin T.W.R. de Haan onder meer ook oor volkspoesie. Soos 
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die titel aandui, gaan dit in hierdie boek oor "volkscultuur" 

(my kurs.) waarvan volkspoesie net 'n onderdeel is. 

Die eerste hoofstuk in De Haan se boek het die titel Folklo

ristische woordkunst. Hy beklemtoon daarin dat die taal 'n 

onderskeidende kenmerk van hierdie soort literatuur is: "Wie 

het om een demonstratie van f olkloristische woordkunst te 

doen is, moet bij het begin beginnen, bij de taal. En dan 

niet bij officiele, gladgestreken taal, maar de springlewende 

volkstaal, met zijn pittige beeldspraak en treffende klank

schildering voor de algemene taal telkens weer een bron van 

verjonging". Volgens De Haan kon die groot sewentiende-eeuse 

digters Vondel en Bredero baie van die algemene "volkstaal" 

in hulle werk gebruik deur dit deeglik waar te neem en op te 

teken (p.10). 

De Haan bespreek verder enkele verskyningsvorme van die 

"folkloristische woordkunst", waaronder spreekwoorde, rym

pies, raaisels, liedere, en verhale. Oor "volksliederen" 

skryf hy dat hulle steeds bestaan en ontwikkel. Hy se verder 

dat die "liederen" spontaan gesing word (boeke speel nie so 

'n groot rol in die voortleef daarvan nie) en dat daar varia

sies van die meeste "volksliederen" bestaan (p.22). Verder 

wys hy op dieselfde verhaalvorme as Bausinger, naamlik spro

kies (p.23), sages (p.24), legendes (p.24), grappe (p.24) en 

anekdotes (p.24). 

In die tweede hoof stuk van sy boek skryf De Haan oor die ver-

houding tussen volkskuns en kultuurkuns. Kultuurkuns het, 

soos hy dit stel, geleidelik uit die "moederbodem van de 

volkskunst" ontwikkel, maar self algaande meer toeganklik 

geraak vir die volk (p.3~;. Ter motivering verwys De Haan 

na die Middeleeue (toe volkskuns in die "volkstaal" opgekom 

het - teenoor Latyn) en die Renaissance (toe kuns geleidelik 

meer individualisties geraak het) (p.32-40). Hy sien in die 

sewentiende eeu 'n sterker klem op "verhewe" kuns (p.37), 

maar skryf dat die tydperk nie in alle opsigte 'n vervreem-
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ding tussen volk en kuns meegebring het nie; skrywers soos 

Hooft, Vandel en Cats het steeds soms die Middeleeuse volks

lied as inspirasie gebruik of in die "volkstaal" geskryf 

( p, 37-38), Oor die tydperk 1780-1880 skryf De Haan: "De 

periode 1780-1880 geeft bij ons geenszins een volstrekte 

scheiding te zien tussen volk en dichterschap, al begint het 

te kraken hier en daar" (p.41); 

Die beweging van 1880, toe Nederlandse skrywers doelbewus 

daarna qestreef het om te voldoen aan die eise van die "ware 

aesthetica", het volgens De Haan 'n duideliker skeiding mee

gebring tussen volkskuns en kultuurkuns (p.45-48). Hy stel 

dit egter pertinent dat selfs die allerindividueelste kuns 

teruggryp na die volkskuns (p.49). 

Verderaan spreek De Haan die mening uit dat die "volk" as 

sodanig nie skeppend optree nie, maar dat bestaande individu

ele skeppings deur middel van oorlewering en vereenvoudiging 

in die volksmond gewysig word totdat die verwerkte vorm uit

eindelik "anoniem" raak (p.59-65). Dit geld veral die volks

lied(jie) (wat volgens De Haan sedert die begin van die 

agtiende eeu gewild begin raak het (p.58)), maar syns insiens 

ook sages, sprokies en ander volkskunsvorme (p.65-84). 

De Haan wys daarop dat 'n omgekeerde proses ook plaasvind en 

dat die letterkunde dikwels inspirasie in ouer volkskuns 

vind. Hy verwys in die verband onder meer na uitsprake van 

Adama van Scheltema en H. Roland Holst (p.87) en gee voor

beelde uit die Nederlandse en Vlaamse letterkunde van volks

kuns wat verwerk is. Die term "volkspoezie" word ook deur 

De Haan gebruik. Hy skryf dat daar in die moderne tyd soms 

'n "Falsificatie van ~er- en volkspoezie voorkom" deurdat 

daar na analogie van ouer volkspoesie nuwe werk geskryf word 

onder die voorwendsel dat dit egte volkspoesie is (p.88). 

In die sesde hoofstuk, Individuele bewerking van volksmotie

ven, skryf De Haan hoe individuele kunstenaars in hulle werk 
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ook dikwels voortbou op bestaande volkskuns. Oor Aart van 

der Leeuw skryf hy byvoorbeeld: "Aart van der Leeuw placht 

veel te lezen, echter niet zozeer voldragen kunstwerken als 

wel nuwe grondstof: geschiedenisboeken, levensbeschrijvi.ngen, 

sprookjes en volksverhalen. Van wat hem bijbleef gebruikte 

hij op den duur het een en ander in eigen werk" (p.138). De 

Haan skryf dat die volkskuns as grondstof veel waarde het: 

"En er bestaat dikwijls een groat waardeverschil: grijze 

onaanzienlijke klei wordt, ender vaardige handen, een flinke 

bouwsteen of zelfs een schoon staal van boetseerkunst" 

(p.138). Verderaan wys hy ook op groat skrywers socs Tolstoi 

en Shakespeare wat meermale in hulle werk op volkskuns as 

grondstof gesteun het (p.138-144) en stel duidelik dat hy 

volkskuns as verrykend vir die letterkunde beskou: " ... de 

eenvoudige elementen der folkloristische woordkunst warden 

in de officiele letterkunde eindeloos gevarieerd, gekombi

neerd en gedifferentieerd" (p.156). 

De Haan se siening kom daarop neer dat daar 'n wisselwerking 

tussen volkskuns en individuele kuns bestaan. Die volkskuns 

dien dikwels as boustof vir individuele kuns, maar namate 

laasgenoemde algemeen bekend raak, kan dit weer 'n voedings

bron word vir volksku .. o (wat volgens horn steeds bestaan en 

ontwikkel). 

Die woord "volkspoesie" word dus steeds in eietydse Duitse 

en Nederlandse bronne gebruik as omskrywing vir woordkuns wat 

mondeling oorgelewer word. Ongelukkig word di t baie wyd 

geYnterpreteer (dit verwys na liedjies, rympies, raaisels, 

spreekwoorde, sprokies en ander vertelvorme) met 'n gevolg

like onduidelikheid. Kenmerke van "volkspoesie" wat beide 

Bausinger en De Haan uitlig, is: dit ontwikkel spontaan en 

word mondeling oorgelewer; variante ontstaan; dit is dikwels 

herskeppings van oorspronklike werk. 

In die volgende afdeling word gewys op vroee geskrifte oor 

Afrikaanse volkspoesie. 
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1.7 'n Aantal geskrifte oor Afrikaanse volkspoesie voor Van 

Wyk Louw se "Klipwerk" (1954) 

Die verskyning van Van Wyk Louw se "Klipwerk" in Nuwe verse 

(1954) en sy daaropvolgende radiopraatjies oor "volkspoesie" 

in die vyftigerjare het die aandag opnuut gevestig op die 

"volkse" in die Afrikaanse letterkunde. As gevolg van die 

"volksversagtige" indruk van hierdie reeks in 'n tyd toe dit 

ongewoon was vir Afrikaanse digters om s6 te skryf, het ver

skeie letterkundiges hulle weer eens uitgespreek oor "volks

poesie" na die verskyning van hierdie reeks. Soos hieronder 

aangetoon word, het die digter self ook in radiopraatjies oor 

die onderwerp gepraat. Hier word dus eers gekyk na geskrifte 

oor Afrikaanse volkspoesie v66r "Klipwerk" se verskyning en 

onder 1.8 na besprekings oor die onderwerp na "Klipwerk". 

Kommer oor die voortbestaan van volksliedjies in Afrikaans 

is reeds in 1898 in Ons Klyntji uitgespreek: "'n Feertig jaar 

gelede was dit wonderlik in di mode onder die jong mense om 

liidjiis te sing op bruilofte en geselskappe. Elke jongeling 

en elke n6i had 'n liidjiis-boeki, wat altyd grater werd, 

omdat daarin gedurig nuwe liidjiis bygeskrywe werd ... Di 

liidjiis was meesa~ oud-Hollands fan afkoms, mar werd deur 

sing en gedurig o'erskrywe hier ordentlik gewysig en ferafri

kaniseer. Dis wel jammer dat di liidjiis wat eenmaal so 

gelewe het onder onse jeug nou geheel ferlore raak" (in S.P. 

E. Boshoff, 1936:147). Daar kan aanvaar word dat die bekom

mernis oor die voortbestaansmoontlikhede van volksliedjies 

in Afrikaans betrekking het op die Afrikaanse volkspoesie, 

want die lied le ten grondslag van die poesie, soos Boshoff 

(1918:11) later verduidelik het (vergelyk hieronder op p.38). 

F.Th. Schonken wys in sy proefskrif getitel De Oorsprong der 

Kaapsch-Hollandsche Volksoverleveringen (1914) op die eie

soortige omstandighede in Suid-Afrika wat 'n besliste invloed 

gehad het op die Afrikaner se kultuur (waarby volkspoesie in

geslui t is). Hy skryf dat hier ter lande 'n andersoortige 
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bodem en klimaat is, sodat " ... vele poetische motieven van 

het oude Europa geheel ontbreken". Tog is daar ook gunstige 

toestande vir die groei van nuwe poesie: "Daarentegen heeft 

diezelfde bodem een rijken en nieuwen oogst en een menig

voudige vergoeding voor het verlorene aangebracht; de blauwe 

hemel, de heldere zon, de eindelooze, zwijgende vlakte, het 

vrije leven, de bekoorlijkheid der Zuidkust met haar rotsig 

strand en de met bosschen begroeide bergen, de lichtende 

kleuren der bloemtapijten, de wemelende dierenwereld, dat 

vorm de veelvormige poezie van het nieuwe Vaderland, een 

poezie, die nog ternauwernood een haar waardige uitdrukking 

gevonden heeft, die voor de toekomst evenwel veel belooft" 

(p.2-3). 

Die woord "volkspoezie" word twee keer in Schonken se proef

skrif gebruik as opskrif vir onderafdelings van hoofstukke. 

Volgens Schonken ". . . is de volkspoezie armer dan in het 

moederland: in het nieuwe land ontbreken natuurlijk sagen en 

mythen en evenseer de oude wondersprookjes" (p.52-53). Hy 

skryf dat daar slegs enkele sprokies van Europese oorsprong 

in Suid-Afrika voortleef en dat hulle dikwels anders vertel 

word as die oorspronklike (p.53). Daar is wel baie raaisels 

en die vra van raaisels tydens gesellighede is 'n vername 

tydverdryf (p.54-55). Hy benadruk dat Afrikaners 'n hoe 

waardering vir spreekwoorde, gesegdes en vaste uitdrukkings 

het (p.59-61). Die voortleef van die lied het ongelukkig 

agteruitgegaan; daar is min gesellige samekomste waar 

1 iedj ies gesing kan word. Liedj ies en rympies ui t die 

"kinderkamer", soos "Slaap, kindjie slaap" en die vingerrym 

"Duimpie" het egter behoue gebly (p.64-67). Betreffende die 

ontwikkeling van die "Kaapsch-Hollandsche" letterkunde skryf 

hy: "Kunstliederen zijn er ··1el, maar volksliederen van edelen 

vorm minder" (p.116). Van die liedere wat voortleef, is die 

" minnelied in rijke mate vertegenwoordigd, maar neemt 

slechts zelden een hooge vlucht en wordt dikwijls binnen het 

gebied van het komische getrokken" (p.120). 
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"Waarskijnlik verteenwoordig die 'Lied', of nouwkeuriger 

uitgedruk, die 'sanglied', d.i. die lied wat gesing word, die 

oervorm van alle poetiese 'genres'", skryf S.P.E. Boshoff in 

A.fr.ikaanse volksliedjies. "P.i.ek.n.iek1.iedji.es" ( Boshoff e.n L., J. 

du Plessis, 1918: 11). Alhoewel Boshoff hierdie stelling maak 

oor die lied as 11 oervorm van alle poetiese 'genres' 11
, gebruik 

hy nerens in sy boek oor volksliedjies die term "volkspoesie" 

nie. Hy gee 'n verduideliking van wat hy onder die begrip 

"volkslied" verstaan. Daarin lig hy drie opvattings van die 

term uit: (1) " ... die bepaalde lied of liedere, wat 'n volk 

bij sekere geleenthede sing ter ere van sij vorstehuis, 

vaderland of vrijheid ... 11 (met ander woorde die nasionale, 

amptelike lied van 'n staat, JV); (2) " ... sekere liedere, 

wat deur volksdigters gemaak is, en wat die volksideale en 

die volksgevoel so eenvoudig en verstaanbaar, so raak en 

populair, vertolk, dat die liedere leef in die volksmond en 

net so welbekend raak as die Nasionale Hymne self"; (3) " ... 

sekere liedjies, waarvan die digters heeltemaal onbekend is, 

- liedjies, wat misskien nie eers deur digters gemaak is nie, 

maar wat gebore is uit en voortbestaan alleen in die volks

mond, en wat vertolk wat daar omgaan in die siel en gebeur 

in die ervaringskring van die volk. 11 Oor laasgenoemde soort 
11 volksliedj ie 11 skryf Boshoff: "Di t is waarskynlik die suiwer

ste soort 'volkslied' hierdie - deur die volk, en vir die 

volk gedig: volkome 'volkstilmlich' !" (1918:12-14). Ongeluk

kig word die term 11 volk" hier nie verder omskryf nie, anders 

sou dit 'n baie goeie definisie vir 'n volksliedjie en selfs 

vir volkspoesie ken wees. Boshoff gee ook 'n verduideliking 

van hoe "piekniekliedjies" waarskynlik ontstaan: tydens 'n 

piekniek sal iemand begin om 'n bekende dansliedjie te sing 

waarna die groep spontaan reels bylas. Uiteindelik lei dit 

tot 'n 11 spiksplinternv· 7e liedj ie" en die ontstaan van varian

te (p.14-15). In hulle boek gee Boshoff en Du Plessis verder 

baie voorbeelde van Afrikaanse piekniekliedjies, hulle ont

staan, en speletj ies en danse wat saam met die liedj ies 

gespeel en gedans word. 
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In 1921 verskyn 'n verdere versamelbundel van Boshoff en Du 

Plessis onder die titel Afrikaanse volksliedjies. "Minnelied

jies". Dit is opvallend dat die term "volkspoesie" meermale 

daari.n neerslag gevind het soos op p.114 waar staan dat " .... 

verskillende variante 'n kenmerk van byna alle volks-

poesie" is. In die algemene inleiding van die werk skryf 

Boshoff: "Ons beskou die liefdesliedjies, wat in hierdie 

liedereversameling byeengebring is, oak as volksliedjies, 

omdat hul nes die reeds behandelde piekniekliedjies groteliks 

gemeenskapsprodukte is, uitdrukkings van volksgevoel, voort

brengsels van volksverbeelding en volksvernuf" (p.14). Bos

hoff en Du Plessis het liedjies wat hulle in die bundel 

opgeneem het ingedeel as: "A. Afrikaanse liedere wat berus 

op ou Hollandse liedere, B. Afrikaanse volksliedere wat berus 

op 'kunsliedere' en vertalings, C. min of meer suiwer Afri

kaanse Volksliedjies, en D. Fragmente?" (p.16). In die In

leiding verduidelik Boshoff dat liedjies wat hul oorsprong 

in die buiteland gehad het hier ter lande aangepas is by die 

Afrikaner se leefwyse en opvatting van die liefde en huwelik 

(p.24-25). Enkele van die bekendste liedjies wat in die 

bundel opgeneem is, is "Gertjie" (p.93), "More Oompie! More 

Tannie!" wat uit F.W. Reitz se gedig "Die steweltjies van 

Sannie" ontwikkel hel.. \p.103-107), "Die jonge Du Preez" 

(p.114-118), "Hier sit ek onder die hoogte" (p.134-135), en 

"Wilhelmien" (p.152-153). Telkens word in die bundel by 

voorbeelde van "minneliedj ies" vermeld dat daar variante 

bestaan. 

C. F. Groenewald se Rijmp.ies en raaisels, wat gewy word aan 

stof wat uit Nederland afkomstig is, verskyn in 1919. Daarin 

bespreek die skrywer enkele redes waarom talle Nederlandse 

liedjies nie op Afrikaanse bodem bly voortleef het nie. Hy 

skryf dit 66k toe aan die groat afstande wat volksgesellig

hede minder moontlik gemaak het en aan die slawearbeid wat 

veroorsaak het dat daar nie geleentheid was vir arbeidslied

j ies om in Afrikaans te ontwikkel nie (p.15-16). Verder gee 

Groenewald 'n bespreking van Nederlandse liedjies en rympies 
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met Afrikaanse variante. Di t is opvallend dat hy nie in 

hierdie bespreking die term "volkspoesie" gebruik nie. 

In 1924 voltoo:i. s.~l. du Toit sy proefskrif onder die titel 

Suid-Afrikaanse volkspoesie. Op die titelblad verskyn ook 

die woorde "Bydrae tot die Suid-Afrikaanse volkskunde", met 

die implikasie dat die werk gerig is op 'n ander vakgebied 

as die letterkunde, naamlik die volkskunde. Hierdie werk 

bestaan uit vyf hoofstukke met die volgende titels: "Kinder

liedjies en kinderryme", "Die piekniekdans en pieknieklied", 

"Die dans", "Die lied", en "Besluit". In die studie word 

geen begripsverklaring of teoretiese uiteensetting van die 

term "volkspoesie" gegee nie. Die werk bestaan hoofsaaklik 

uit 'n groot aantal opgetekende volksliedjies en -rympies. 

Daar is wel pogings om die oorsprong van die liedjies te be

paal, soos in die eerste hoofstuk waarin Du Toit verwys na 

die teorie van Karl Bucher waarvolgens arbeid en ritme, met 

gepaardgaande klankuitinge, gelei het tot die ontstaan van 

die "arbeidsliedjie" (p.1-2). Dit is opvallend dat Du Toit 

dikwels variante (ook uit ander tale, soos Duits, Nederlands 

en Engels) van volksliedjies en -rympies gee. Waar moontlik, 

se hy ook vanui t watter streek in Suid-Afrika spesifieke 

variante afkomstig ~s. Hy gee omvattende beskrywings van 

verskillende piekniek- en dansliedjies, asook van speletjies 

wat daarmee gepaard gaan, en bespreek variante van liedjies 

wat ontstaan het, soos uit die liedjie "Oarkant die spruit", 

om maar een voorbeeld hier te noem (p.183-209). 

Du Tait gaan oenskynlik van die veronderstelling uit dat hy 

oor 'n onderwerp skryf wat duidelik afgebaken is, naamlik 

"Suid-Afrikaanse volkspoesie", soos die titel van sy baek se. 

Waar hy eienskappe van volkspoesie uitwys, is dit op 'n byna 

terlaapse wyse, soos waar hy oor tradisie as kenmerk skryf: 

"Opvallend hoe verskillende variante van so 'n kanglomeraat

lied uit ver afgelee streke sams kan ooreenstem! 'n Bewys, 

tog, dat ans te doen het, nie met willekeurige sameflansinge 

van vandag nie, maar met varme waaragter daar 'n tradiesie 



41 

skuil" (p.208). Verder onderskryf hy die opvatting dat dit 

dikwels die verwerking van iets is wat reeds bestaan: "Nou 

bly dit ongetwyfeld waar, dat omvorming, ja selfs verbas

tering, 'n eienskap is, wat by al le volkspoesie optree" 

(p.301). 

In sy artikel "Geskrifte oor die Afrikaanse volkspoesie" 

(1925), wat later ook opgeneem is in Beskouinge en feite 

(1936:147-155), benadruk S.P.E. Boshoff die belangrikheid van 

S.J. du Toit se proefskrif vir die Afrikaanse volkskunde. 

Hy skryf met groat waardering dat dit " ... die uitvoerigste 

en volledigste monografie ... oor ons Afrikaanse volkspoesie 

... "is (1936:149) en spreek die hoop uit dat Du Toit se werk 

tot verdere ondersoek van die Afrikaanse volkspoesie sal lei 

(p.150). Volgens Boshoff is Suid-Afrikaanse volkspoesie 

"allesbehalwe volledig in absolute sin" ( p .151): verskillende 

liedsoorte kon byvoorbeeld meer aandag geniet het ( p.151-152) 

en Du Toit kon ook meer geskryf het oor die waarde "van ons 

volkspoesie vir ons meer indiwidualistiese poesie" soos Reitz 

se "Steweltjies van Sannie" en Leipoldt se "'n Nuwe liedjie 

op 'n ou deuntj ie" ( p. 153) . 

In 1926 verskyn 'n artikel van S.J. du Toit getitel "Invloed 

van die volkspoesie op die Eerste Taalbeweging" in Gedenkboek 

ter eere van die Genootskap van Regte Afrikaners (1926:149-

154). 'n Verdere artikel van horn ender die opskrif "Volks

poesie" is opgeneem in Jaarboek van die Afrikaanse skrywers

kring (Vol.4, 1939:75-91). In eersgenoemde artikel het Du 

Toit die verskynsel uitgelig dat bydraes in Di Patriot en Ons 

Klyntji nie oorspronklike kuns was nie, maar meestal verwerk

ings en moderniserings van volksliedjies wat reeds bestaan 

het. In sy 1939-artikeJ definieer hy "volkspoesie" soos 

volg: "Poesie van en deur die volk, die groat gemeenskap, die 

gewone man. As sodanig is dit na vorm en inhoud eenvoudig, 

regstreeks op die man af - 'n soort gemeenskapskuns; dit word 

verstaan en waardeer deur die hele gemeenskap, ook deur die 

eenvoudigste van hart. Di t is onpersoonlik; die naam van die 
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digter is heel dikwels nie bekend nie." Hy benadruk dat dit 

grootliks verskil van die "sogenaamde kunspoesie" wat "tot 

'n uitgelese geselskap" gerig is (p.75). In die artikel wys 

Du Toit, soos in sy proefskrif, op Bi1cher se teorie oor die 

arbeidslied en skryf verder oor verskillende soorte volks

liedj ies en -rympies, soos wiegeliedjies, tafelgebedjies en 

piekniekliedjies. Hy skryf ook: "Dit is opvallend dat meer 

as een van ons digters weer begin skep uit die bron van ons 

ou volkspoesie. Ek dink hier aan Leipoldt met sy Siembamba, 

aan poginge van Langenhoven en Marais, aan Die Wagtertjie 

stap van Van den Heever en ander" (p.88). Laasgenoemde teg

niek is later in die twintigste eeu nog verder ontgin deur 

Afrikaanse digters en geniet verderaan in hierdie studie meer 

aandag. 

Net na sy dood publiseer die Tydskrif vir Volkskunde en 

Volkstaal (Vol. 28, no. 4, 1972:3-7) nog 'n artikel van Du 

Toi t: "Afrikaanse volksliedj ies: die oorsprongvraagstuk" . 

In laasgenoemde artikel, waarvan die trant nie veel verskil 

van die in sy proefskrif nie, poog Du Toit weer eens om 'n 

duidelike beeld te gee van die oorsprong van enkele Afri

kaanse volksliedjies. Hy skryf dat die" ... oorsprong van 

volksliedjies baie moeilik, meestal onmoontlik (is) om te 

lokaliseer", maar dat daar tog enkele liedjies is wat met 'n 

bepaalde voorval verband hou. Sulke liedjies wat Du Toit in 

sy artikel bespreek, is: "Vat jou goed en trek, Ferreira", 

"Daar kom die Alabama", "Jan Pierewiet", "Sarie Marais" en 

"Wanneer kom ons troudag, Gertjie?". Du Toit wys op 'n ver

haal uit Somerset-Cos wat moontlik gelei het tot die ontstaan 

van eersgenoemde liedjie. Hy skryf dat "Daar kom die Alaba

ma" ontstaan het na aanleiding van 'n bekende kruiser met die 

naam Alabama wat in 1 863 en 1864 verskeie Suid-Afrikaanse 

hawes aangedoen het. Wat "Jan Pierewiet" betref, verwys hy 

na 'n artikel van Jan Bouws in Die Burger (26 Junie 1968) 

waarin uitgewys is dat daar reeds in 1870 in die distrik 

"Frij zertsberg" (Fraser burg) op die maat van die liedj ie 

gedans is, maar dat die wysie ook in verskeie Europese lande 
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gewild was. Hy skryf dat "Sarie Marais" 'n verwerking is van 

die Engelse liedjie "Sweet Ellie Rhee" (gedig deur die Ameri

kaanse "liedjiesdigter" S.W. Foster (1826-1864)) en dat daar 

steeds nie volkome du.idelikheid is oor die kwessie of .1 .. P .. 

Toerien (1859-1920) dit verwerk het of 'n paar burgers tydens 

die Tweede Vryheidsoorlog nie. Verder wys Du Toit op 'n 

artikel van G.S. Nienaber in Tydskrif vir Volkskunde en 

Volkstaal (November 1945) waarin uitgewys word dat "Wanneer 

kom ons troudag, Gertj ie?" in die Oudtshoorn Courant and 

Farmer's Friend van 18 Oktober 1879 onder die ti tel "Van 

Uitstel Korn Afstel" verskyn het. 

In 1931 verskyn twee artikels deur S.P.E. Boshoff in Die 

Huisgenoot met die titel "Die Afrikaanse volkspoesie". Albei 

is later opgeneem in Beskouinge en feite (1936). In die 

eerste van hierdie artikels wys hy op verskillende versky

ningsvorme van volkspoesie: hy le klem op die Afrikaner se 

besondere volksgees wat horn in staat stel om "volkspoesie" 

te skep in die vorm van naamgewing, spreekwoorde en gesegdes, 

raaisels, rympies en volksliedjies. Volgens Boshoff ontstaan 

die genoemde vorme van volkspoesie hoofsaaklik ui t die 

"onderkultuur" van die "volksklasse" waar bestaande gesegdes, 

raaisels en liedjies hc~u~ep word om aan te pas by die bodem 

van hierdie land (1936:53-71). In die opvolgartikel spits 

Boshoff horn toe op die wyse waarop " ... al die oorgeerfde 

volkspoesie by ons in Suid-Afrika bewaar gebly" het. Hy 

skryf: "Die meerderheid van ons Nederlandse voorouers was 

afkomstig uit die Hollands-Seeuse streke, die gebied van die 

stamland waar die volkslied juis onder die ongunstigste 

omstandighede verkeer het." Vervolgens se hy: "Ook hier in 

Suid-Afrika was die omstandighede vir die voortbestaan van 

die volkslied nie besonder gunstig nie." Boshoff wys daarop 

dat die oorwegend slawearbeid aan die Kaap, die groat afstan

de wat gesellige samekomste minder moontlik gemaak het en die 

ernstige godsdienstige ingesteldheid alles faktore was wat 

dit vir die wereldlike volksliedjie moeilik gemaak het om in 

hierdie land te oorleef. Dat dansliedjies soms wel bewaar 
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gebly het, skryf hy daaraan toe dat daar dikwels tydens dans

geleenthede gesing moes word, omdat daar nie musiekbegelei

ding beskikbaar was nie (1936:72-80). In die" •.. kinder

kamer met sy w.iegeliedj .i.es en koseversj_es, sy paaidigg.ies, 

en troeteldeuntjies, sy vinger-, uittel- en tergrympies, sy 

raaisels, berymde sprokies en kindergebedjies" was die 

situasie egter anders en het heelwat ou volkspoesie bewaar 

gebly (1936:80). 

I. D. du Plessis se proefskrif, Die bydrae van die Kaapse 

Maleier tot die Afrikaans,e volkslied, word in 1935 voltooi. 

Alhoewel hy reeds deur middel van sy titel aangedui het dat 

hy spesifiek oor die Afrikaanse volkslied skryf (en daarmee 

bedoel " ... die lied in breere sin as mondstuk van die volk 

se gemoedsaandoeninge" en" ... nie die nasionale himnes ... 

wat by spesifieke geleenthede gesing word nie" (p.29)), praat 

hy ook telkens van "volkspoesie" (vergelyk byvoorbeeld sy 

woorde oor "Die Skone Bruid" op p.53). Die betekenis van die 

woord "volkspoesie" word egter nerens verder toegelig nie. 

Oor die eienskappe van die volkslied het hy geskryf: "Wat die 

eienskappe van die volkslied betref, kry ons, soos te verwag

te is, 'n behandeling van die gebeurtenisse wat die volk die 

naaste aan die hart le: Die liefde speel die hoofrol; droe

wige geskiedenisse van trou en dood word afgesing; drinklied

j ies moet by feestelike geleenthede opklink; en moralisasies 

sowel as liedere van verdagte inhoud val in die smaak" 

(p.30). Oor die ontstaan van volksliedjies skryf hy: " ... 

in die opgewondenheid en luidrugtige vrolikheid van die 

piekniek word deur 'n vindingryke sanger iets by die oor

spronklike teks gevoeg: dit word onmiddellik deur sy maats 

aanvaar - en 'n nuwe variant op die lied is gebore; maar die 

lied as sulks bly die skepping van 'n enkeling wat sulke 

'onpersoonlike' kuns gelewer het dat dit die gevoelens van 

die volk as geheel vertolk" (p.30). 

Du Plessis gee 'n beknopte oorsig van die Maleiers se geskie

denis in die Kaap. Verder wei hy uit oor hulle taalgebruik 



45 

en Maleise invloed op Afrikaans, godsdiens, huislike lewe en 

gevoeligheid vir kultuur (spesifiek die lied) wat hulle aan

getrokke maak tot die volkslied (p.5-32). Onder die Maleiers 

leef Nederlandse liedere voort " • . • wat di.e .Afr.ika.ner 6f ver

loor het 6£ nooit geken het nie" (p.48). Die Maleiers het 

oak bygedra tot Hollandse liedj ies wat hier ontstaan het 

("Visserslied", 

(p.73-79). Du 

"Korn Jagtertjies", "Nieuw Seemanslied") 

Plessis bespreek vervolgens verskillende 

volksliedjies met hulle variante onder Maleise invloed (onder 

andere 'n parodie op "Rule Brittania") (p.85-90). Hy skryf 

oar die Kaapse Maleiers se ghomma-liedjies wat oak as 

volksliedjies beskou kan word en maak twee keer die opmerking 

dat direkte, pront segswyses kenmerkend van die volkslied is 

(1935:119 en 120). Volgens horn het die ghomma-liedjies hier 

ontstaan en is Maleise woorde " ... in die Afrikaanse lied 

(in)gevoeg" (p.98). 

'n Belangrike ouer bran oor Afrikaanse volkskuns is S. C. 

Hattingh & S.C.H. Rautenbach se Volkskuns uit die eerste 

tydperk (1942). Soos die titel aandui, handel hierdie werk 

oor verskeie soorte volkskuns waaronder ook volkspoesie. Die 

woord "volkspoesie" kom nie prominent in Hattingh & Rauten

bach se werk voor nie, maar in die eerste hoofstuk word baie 

klem gele op die poesie van die Eerste Beweging, en in die 

"Besluit"-afdeling van die hoofstuk skryf hulle: "Maar hier

die dun reste van die ou onderkulturele volkspoesie vorm die 

basis van 'n groat gedeel te van die bydraes wat vir Di 

Patriot en Ons Klyntji geskryf word" (p.L). Met verwysing 

na S.P.E. Boshoff se versameling opstelle Beskouings en feite 

(1936) tref die skrywers 'n onderskeid tussen "volkskuns" en 

"kultuurkuns" (p.XVl-XVll). Volgens hulle " ... dra volkskuns 

'n meer onpersoonlike kar~~ter; die digterlike indiwiduali

tei t tree op die agtergrond terwyl die produkte self die 

hoogste belangstelling verg. Volkskuns ontstaan spontaan; 

alle vooropgestelde planmatigheid soos by die hoer kuns toe

gepas, is afwesig. Dit is eenvoudig en regstreeks en in wese 

nasionaal. Deurdat dit gewoonlik mondeling oorgelewer word, 
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is dit onderhewig aan vormveranderings" (p.XVI-XVII). Hulle 

omskrywing van die woord "volkslied" stem ooreen met die van 

I.D. du Plessis, naamlik: " ... nie die offisiele of nasionale 

liedere wat bewuste kunsskeppinge is nie, maar die lied in 

die breere, onoffisiele sin, waarin die volk se gemoedstem

ming tot uiting kom." Maar dan se hulle (anders as Du Ples

sis): "Die digter van so 'n lied is baie keer onbekend en 

derhalwe word dit as 'n gemeenskaplike produk van die volk 

bestempel" (p.XVII). In hulle verdere bespreking van "Die 

Volksli ed", "Verwantskap tussen die poesie van die Eerste 

Beweging en die Volkslied", "Die Klaaglied", "Die religieuse 

lied as agtergrond van die poesie van die eerste tydperk", 

en "Ballades" benadruk hulle telkens dat "die volk" dikwels 

bestaande gedigte, liedere en verhale omvorm. Onder die 

opskrif "Ontleding van liedere en gedigte" wys hulle verder 

op die verwerking van bestaande werk en toon aan hoe ver

werkings tot verskeie variante gelei het (p.XVII-XXXIV). 

Dit is opvallend dat daar in al hierdie vroee geskrifte oor 

volkspoesie telkens na volksliedjies verwys word. Eenstem

migheid bestaan dus dat, soos Boshoff (1918:11) verduidelik, 

die lied ten grondslag van die poesie le. Die skrywers is 

dit ook eens dat volksliedjies dikwels hulle beslag in die 

volksmond kry deurdat daar spontaan tydens gesellighede nuwe 

reels by 'n bestaande lied gesing word. So ontstaan variante 

van dieselfde lied. Wat die kenmerke van volksliedjies be

tref, word klem gele op die feit dat dit "eenvoudig" en "reg

streeks" is, om Du Toit (1939:75) se woorde te gebruik. Daar 

is ook in hierdie ouer geskrifte eenstemmigheid dat die oor

spronklike digter van volkspoesie onbekend raak, dat die 

aandag van die "volk" meer op die volksliedjie of -gedig self 

toegespits word. Du P1 essis en Hattingh & Rautenbach huldig 

verskillende menings oor die ontstaan van volkspoesie. Du 

Plessis beklemtoon dat volksliedjies 66k deur "'n enkeling" 

geskep word, terwyl dit lyk of Hattingh & Rautenbach die 

sogenaamde Romantiese teorie aanhang deur te skryf dat ano

nieme volksliedjies " ... as 'n gemeenskaplike produk van die 
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volk bestempel (word)". 

l.8 Arti.kels en radiopraatjies oor volkspoesie .in Afrikaans 

na die verskyning van "Klipwerk" 

1. 8 .1 N.P. van Wyk Lauw oar "volkspoesie" 

Die verhouding tussen volk en letterkunde het gedurende sy 

leeftyd herhaaldelik by die digter N.P. van Wyk Lauw ter 

sprake gekom. Di t is die onderwerp van verskeie van sy 

artikels en radiopraatjies. Reeds in Maart 1936 raak hy dit 

aan in 'n toespraak op Stellenbosch waarin hy 'n groei in die 

Afrikaanse literatuur bepleit sodat dit bo die lokale en 

koloniale aard ui tstyg. Volgens hierdie toespraak kan 

literatuur eers ware volksliteratuur wees as dit universeel 

is en van die diepste denke getuig (1986a:5-11). In Julie 

1936 tref Van Wyk Lauw 'n onderskeid tussen "ware volkskuns" 

(wat " ... dadelik deur duisende erken en aanvaar (word)"), 

en "aristokratiese kuns", waarmee slegs enkelinge uit die 

volk hulle bemoei. Uit sy bespreking kom duidelik na vore 

dat laasgenoemde na sy mening noodsaaklik is vir 'n volk5 om 

werklik 'n kultuurgroc~ ~e word (1986a:12-14). 

In die vyftigerjare, na die verskyning van "Klipwerk", het 

Van Wyk Lauw horn telkens in radiopraatjies met die woord en 

begrip "volkspoesie" en die gebruik daarvan in Afrikaans 

besig gehou en sodoende oak letterkundiges se aandag daarop 

gevestig. Op 19 September 1956 het hy verslag gelewer oar 

'n kongres van digters wat hy die vorige week in Belgie 

bygewoon het. Die verslag was deel van 'n reeks, Die oop 

5. In sy bespreking verwys Van Wyk Lauw met "volk" na 'n 
kulturele eenheid, d.w.s. mense " ... wat deur eenheid 
van taal en historiese ontwikkeling 'n duidelike besef 
van saamhorigheid besit" (HAT), maar verderaan in hier
die studie word oak daarmee verwys na eenvoudige, 
"(g)ewone mense" (vergelyk ender andere Labuschagne & 
Eksteen). 
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gesprek, wat oar die Nederlandse Radio Hilversum uitgesaai 

is. Die onderwerp van die betrokke praatjie was volkspoesie. 

Volgens Van Wyk Lauw het daar tydens die kongres 'n uiteen

lopende aantal gebruike van die woord "volkspoesi.e" na vore 

gekom: sommige sprekers het 'n groat "afset" feitlik verhef 

tot kriterium vir volkspoesie; ander " .•. het die volkse in 

die folklore ..• in die volksgebruike, oorlewerings e.d.m. 

gesoek ... "; sommiges het gevoel dat "volkse poesie" digkuns 

is " .•. wat van die volkstaal gebruik maak in teenstelling 

met sogenaamde geleerde of seldsame woorde" (1986b:307-310). 

Dit is dus duidelik dat Van Wyk Lauw toe reeds bewus was van 

uiteenlopende gebruike van die woord "volkspoesie". 

Nie lank daarna nie het Van Wyk Lauw twee opeenvolgende 

praatj ies oar volkspoesie gelewer. Nadat hierdie twee 

praatjies oar Radio Hilversum se Afrikaanse Omroep uitgesaai 

is (op 6 en 13 Februarie 1957), is hulle op 15 en 22 Januarie 

1958 in Die Burger gepubliseer (Dit is later oak opgeneem in 

Van Wyk Lauw se Opstelle oar ans ouer digters van 1972 en in 

Versamelde prosa 2 ( 1986b: 191-196)). In die eerste van 

hierdie twee praatjies het hy gese: "Die woord 'volkspoesie' 

word by ons in Afrikaans dikwels en met graagte in die mond 

of aan die penpunt ~~voel. In Europese letterkundige bespre-

kings kom dit selde voor" (1986b:191). Hy het vervolgens 

aangetoon dat daar in Afrikaans minstens "sewe onderskeibare 

betekenisse" vir die woord is. Die "sewe onderskeibare 

betekenisse" het Van Wyk Louw soos volg uiteengesit: 

"l. Baie dikwels verstaan ons ender 'volksdigter' die 
skrywer wat deur groat massas van die bepaalde 
taalgroep gelees word, ons tel oplae en bereken 
getalle. In hierdie eerste sin sou Langenhoven by 
ons miskien 'volkskrywer' en Vader Cats in Neder
land 'volksdigter' wees; ook wel die skrywer (of 
was dit 'n skryfster?) van die 'White cliffs of 
Dover', en verder Ella Wheeler Willcox en oneindig 
baie vergetenes. U merk wel dat die tel van oplae 
geen aanduiding van waarde inhou nie - dit is 'n 
bloat sosiaal-ekonomiese aspek van die letterkun
de. 

2. In 'n tweede gebruik dui die woord 'volksdigter' 
die digter aan wat historiese, politieke en sosi-
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ale vraagstukke van sy volk (of van 'n bepaalde 
volk, maar dit is tog altyd sy eie volk s'n) tot 
grondstof van sy werk vat. In hierdie sin was, 
se, Leipoldt met 'Oom Gert vertel' en Celliers met 
'Trou' en Adama van Scheltema in Nederland met sy 
sosialistiese verse, volksdigters - asook Burns 
met sy 'Bannockburn' en Shakespeare met menigeen 
van sy historiese spele. 

En wanneer ons suiwer aan hierdie een betekenis 
vashou, sal ons weet dat Leipoldt eweseer volks
digter is met 'Scheepers le begrawe in Graaff
Reinet se sand' as met 'Oom Gert': albei die verse 
behandel politiek en gebeurtenisse binne die volk. 
En verder: 'n ingeHikkelde en skynbaar 'buiteland
se' vers soos Opperman se 'Scriba van die Carbona
ri' is in hierdie sin eweseer Afrikaanse volkskuns 
as Celliers se 'Komaan'. 

3. Ten derde kan 'volkspoesie' 'n poesie beteken 
waarin die volksgeloof, 'folklore', bygeloof, die 
Afrikaanse spookstories en stories van 'sterk ou
ens' as grondslag opgeneem is. Hier dus is voor
beelde: die spookgedigte by Celliers en Leipoldt; 
en I.D. du Plessis se spookballade sal dan volks
poesie wees, maar sy Oosterse ballades in dieself
de bundel nie. 

Van den Heever se Tokkelossie-vers sal 'n grens
geval wees; die insluit hiervan by die 'volks
poesie' sou afhang van in watter mate die 
Tokkelossie-figuur reeds van die Bantoe in die 
Afrikaner-volksgeloof oorgegaan het. En ons sal 
moet se dat in hierdie betekenis Opperman se 
'Sprokie van die spikkelkoei' nie Afrikaanse 
volkskuns is nie, maar eweseer buitelands as sy 
'Scriba van Egipte'. 

4. In 'n vierde betekenis kan 'volkspoesie' die soort 
vers wees wat gebruik maak van dialek, of van plat 
taal, of van 'boerse' taal, taal van die volk, of 
van die 'gewone mens' . In hierdie sin van die 
woord dan, was die grate meerderheid van ons 
Eerste Taalbeweging se voortbrengsels 'volks
poesie'; maar Celliers en Totius se werk is dit 
meestal in veel minder mate as Peter Blum se 
dialekverse 6f sy ander gedigte. 

En in Europa sal ons dan volkspoesie moet soek by 
die dialek-digters, maar ook by baie van die 
allerjongste 'kunsdigters', surrealiste of ekspe
rimenteles wat dit waag om woorde en slordighede 
te gebruik wat oral op straat, in winkels en werk
plekke gebruik word, maar wat nie by J.C. Bloem of 
A. Roland Holst sal voorkom nie. 
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5. As vyfde gebruik van die woord noem ek die poesie 
waarin 'n volk se bekende landskap, diere- en 
plantewereld Of uitgebeeld, 'besing' word - SOOS 
dit geheet het; of die vernaamste grondstof van 
metafoor en vergelyking is by digters wat nie 
eintlik deskriptiewe natuurpoesie skrywe nie. 
'Volkspoesie' in die eerste sin was by ons Cel
liers se 'Vlakte' en 'n baie groot groep van Lei
poldt se natuurverse; in Engels James Thomson met 
sy 'Seasons' en 'n bietjie later Cowper met sy 
'Winter evening', 'Morning walk', 'Walk at noon' 
en ander verse. 

In die tweede sin: j a fei tlik elke digter wat 
goeie verse by ons geskrywe het. Maar: ons moet 
oplet: 'n digter word - volgens hierdie gebruik -
onvolks sodra hy 'n beeld uit 'n ander landskap of 
uit 'n tydperk v66r 1652 haal. 

6. Daar bly nog twee betekenisse oor: die sesde die 
waarin 'volkspoesie' sogenaamd spontaan, anoniem, 
erens by 'n volk ontstaan ... dinge soos 'Siem
bamba' of 'Staan, poppie, staan'. As dit net om 
die anonimiteit gaan, sou Pikkedel se 'Hartebees
fontein' 'volkspoesie' wees, maar Du Toit se 'Hoe 
die Hollanders die Kaap ingeneem het' nie; die 
Nibelungenlied wel, maar 'Oom Gert vertel' nie. 

7. Die sewende en laaste betekenis is: poesie wat s6 
maklik is dat sowat elkeen di t kan verstaan. 
Hiervolgens is 'Qom Gert vertel' weer binne-in die 
kraal, maar 'Gebed om die gebeente' dalk daar
buite" (1986b:l92-193). 

Soos Gerrit Olivier skryf, is dit moontlik om Van Wyk Louw 

se uiteensetting te " ... vereenvoudig deur te se dat die 

ontstaan (6), die temas (2, 3 en 5), die taalgebruik (4) of 

die leserspubliek (1 en 7) as bepalende faktore uitgesonder 

kan word by die vraag na wat 'volkspoesie' is" (1988:239). 

In sy opvolgpraatjie oor volkspoesie wys Van Wyk Louw daarop 

dat die betekenisse wat hy uitgelig het mekaar dikwels weer

spreek en dat die verskillende gebruike van die woord verbind 

kan word aan die historiese tradisie daarvan. Hierdie stel

ling verduidelik hy deur te se dat verskillende denkrigtings 

in die geskiedenis die klem op verskillende aspekte rakende 

poesie laat val het, sodat daar met verloop van tyd 'n groot 

aantal betekenisse vir dieselfde term ontstaan het: "Vroeg-
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Romantiek, Hoog-Romantiek, Liberalisme, Nasionalisme, en 

later Sosialisme het elkeen sy steentjie bygedra om hierdie 

barokke gebou te laat ontstaan" (1986b:194-196). 

Nieteenstaande Van Wyk Lauw se besware oar die gebruik van 

die term "volkspo@sie" vind 'n mens dat die woord taamlik 

algemeen in Afrikaanse literere en volkskundige besprekings 

voorkom, soos hieronder in 1.8.3 aangetoon word. 

Ten spyte van sy kritiese houding ten opsigte van die gebruik 

van die woord "volkspoesie" in Afrikaans het Van Wyk Lauw 

self oak die term in die vyftigerjare gebruik in 'n reeks 

praatjies waarin hy spesifiek aandag gegee het aan C. Louis 

Leipoldt se verwerking van "Siembamba" ( wat Leipoldt 'n 

"lokasieliedjie" genoem het) in "'n Nuwe liedjie op 'n ou 

deuntjie" (uit die bundel Oom Gert vertel en ander gedigte, 

1911). In 1956 het hy in 'n praatjie wat op 8 Januarie 1958 

in Die Burger gepubliseer is, gese dat die "lokasieliedjie" 

'n "juweel van 'n brokkie volkspoesie" genoem kan word. Hy 

gebruik die liedjie om te illustreer dat volkspoesie irrasio

neel is (1986b:254-256). Twee verdere praatjies oar hierdie 

gedig, "Leipoldt en die volkslied" (1986b:257-260) en "C. 

Louis Leipoldt se iron.~ " ( 1986b: 261-264), is onderskeidelik 

op 20 en 27 Maart 1957 oar Radio Hilversum uitgesaai en op 

29 Januarie 1958 en 5 Februarie 1958 in Die Burger gepubli

seer. In die besprekings het Van Wyk Lauw eers uitgebrei op 

sy siening dat die volksliedjie as agtergrond nuwe krag aan 

die Leipoldtgedig gee, en daarna geskryf hoe die "retorika" 

in strafe 2 moontlik nie net as "kras retorika" afgemaak kan 

word nie, omdat dit kan bydra tot die ironie in die gedig. 

In nie een van hierdie drie praatjies het hy spesifiek oar 

gebruike van die term "volkspoesie" gepraat nie. In Hoofstuk 

2 word verder aandag aan Leipoldt se gedig en Van Wyk Lauw 

se kommentaar daaroor gegee. 

In drie latere artikels, "Oar dansliedjies", wat oorspronklik 

in Die Sondagblad (Oktober-No,rember 1961) verskyn het, het 
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Van Wyk Louw ook die woord "volkspoesie" gebruik (1986a:588-

595). In die tweede van hierdie artikels het hy geskryf oor 

die beskouing dat " 'fragmente' van liedjies die laaste 

oorblyf sels i.s van langer liedere wat as' t ware deur die volk 

'stukkend gesing' is" en gese: "Vir heelwat liedere sou dit 

wel waar kan wees. En dit sou dalk van die swakste soort 

volkspoesie wees hierdie. 

'Maar vir die soort vers waarvan ek vir u hier voorbeelde 

gee, is dit - glo ek - andersom. Hulle is klein kristalle 

wat net uit die moederloog aan 't stol is of gestol het." 

Hy het die artikel afgeslui t deur weer te verwys na sy 

vroeere praatjie oor die sewe betekenislae van "volkspoesie" 

en geskryf: "'n Tipiese denkfout van die Romantiek was dat 

sy liefde vir wat volks is, horn laat meen het dat dit 'die 

volk' is wat 'volkspoesie' kan maak. Vandaar my beswaar teen 

die woorde 'volkspoesie' en 'volksdigter"' 6 (1986a:591-592). 

Dit is dus duidelik dat Van Wyk Louw wel die term "volks

poesie" in hierdie artikel gebruik, maar met die deeglike 

besef dat die betekenis van die woord dikwels onduidelik is. 

Olivier (1988:240) se woorde dat dit " ... tipies (is) van 

Louw se argwaan teenoor alle erkende begrippe dat hy horn in 

'Oor dansliedjies' distansieer van terme soos 'volkspoesie' 

en 'volksdigter' ", ~.0u dus nie steek nie; Van Wyk Louw "dis

tansieer" horn nie van die term nie. 

Teen die einde van sy lewe het Van Wyk Louw in 'n reeks 

radiopraatjies wat van Februarie tot April 1970 deur die 

S.A.U.K. uitgesaai en nog in dieselfde jaar in Rondom eie 

werk gepubliseer is, onder meer kommentaar gelewer oor sy 

"Klipwerk"-gedigreeks uit Nuwe verse (1954). Wat opval in 

sy bespreking oor "Klipwerk", is dat Van Wyk Louw nie huiwer 

om die term "volkspoesie" te gebruik nie; hy se trouens dat 

hy met di~ werk " 'n soort volkspoesie .•. aan die maak 

6. 'n Verwarrende feit in Van Wyk Louw se redenasie is dat 
die titel van sy vroeere praatjie "Volkspoesie" was, 
maar in die eerste twee hoof punte het hy oor die woord 
"volksdigter" gepraat (vergelyk hierbo op p.48-49). 
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was" ( 1986a: 548). In 'n kort verwysing na die ooreenkoms 

tussen I.W. van der Merwe (Boerneef) se gedigte en "Klipwerk" 

gebruik hy die woorde "volksverse" en "volksversies" (1986a: 

557-558). Tog het dit in hierdie praatjies ook weer duidelik 

na vore gekom dat "volkspoesie" 'n term is wat moeilik 

omskryf kan word. Dis nie "waardige", "ernstige" poesie nie 

en ook nie "propagandaverse" nie, het hy gese, en: " ... dis 

nie iets wat vir die volk deur 'kultuur'-leiers geskryf word 

nie; dis iets soos hy self praat; soos hy sing waar hy dans; 

soos mense loop en neurie wat nog nie die woord 'neurie' ken 

nie - net die ding." En dan stel hy dit duidelik: "Maar die 

s66rt poesie wat in hierdie betekenis 'volkspoesie' is, dis 

wat ek in 'Klipwerk' probeer maak het. Ek sal dit later nog 

presieser moet stel, want 'volkspoesie' is 'n wyer soort met 

'n hele aantal vertakkings" (1986a:550-551). Ongelukkig is 

Van Wyk Lauw oorlede v66rdat hy aan die voorneme om dit "nog 

presieser (te) stel" uitvoering kon gee. 

Die verskyning van "Klipwerk" en Van Wyk Lauw se radio

praatj ies oor volkspoesie daarna het saamgeval met die 

verskyning van ander Afrikaanse digters se werk waarin ook 

"volkse verse" teenwoordig was: Boerneef, A.H. de Vries, Adam 

Small, enkele verse van Peter Blum. Die verskynsel dat dig

ters delf "... ui t die lae van die beskawing wat as die 

'onderkultuur' bestempel word" (Antonissen, 1973:205) is in 

Julie 1962 deur D.J. Opperman uitgewys as een van die "moder

ne tendensies in ons poesie" tydens 'n lesing by die F.A.K.

kongres in Durban. Die lesing is in Oktober 1962 in Stand

punte gepubliseer en in 1974 in die bundel Naaldekoker 

(p.102-117). Met sy uitspraak het Opperman bevestig dat hy 

'n belangstelling het in die rol van die "volkse" in die 

Afrikaanse digkuns, 'n fe~t wat ook reeds vroeer geblyk het 

uit sy proefskrif wat in 1953 in boekvorm ender die titel 

Digters van Dertig verskyn het. 
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1. 8. 2 D.J. Opperman oor die begrip "volkspoesie" 

In Digters van Dertig kom enkele verwysings na volkspoesie 

voor. Opperman het aangetoon hoe di.e Afrikaanse poesie van 

die dertigerjare en daarna baie meer individueel is as ouer 

Afrikaanse poesie. 'n Mens sou verwag dat sulke individu

alistiese poesie weinig verband hou met volkskuns. Tog het 

hy gevind dat die vroegste neiging by sommige van die Derti

gers 'n voorliefde vir die liedjie was wat aansluiting gevind 

het by ouer volksrympies en -liedjies: "Dit hang natuurlik 

saam met die jeug van die Dertigers, sluit aan by die meer 

liriese verse en slampamperliedjies van Leipoldt, vind prik

kels by die volksrympies wat versamel en bestudeer word, 

verder by Keet en die vlotte A.G. Visser. Dit wil meestal 

'n eenvoudige, spontane volkse gediggie wees, maar kry gou 

die pretensies van die kunslied" (1973:49, my kurs. ). 

Volgens Opperman was daar in die Afrikaanse digkuns van 

daardie tyd 'n tendens om van "volkse gediggie(s)" (klaar

blyklik volkspoesie) oor te gaan na "kultuurpoesie". 

Nerens in Digters van Dertig skryf Opperman in besonderhede 

oor volkspoesie nie, maar in sy besprekings van individuele 

digters se werk wys hy meermale op "volkse" tendense en eien

skappe daarin. Waar hy byvoorbeeld skryf oor Van Wyk Louw 

se vroeere digkuns, noem hy herhaaldelik laasgenoemde se 

liefde vir "volksgediggies" (p.173-183). Hy praat ook van 

"volksheid" in gedigte van Uys Krige (p.265) en van W.E.G. 

Louw se belangstelling in "volkspoesie" (p.316). Uit diA 

kommentaar blyk twee belangrike kenmerke wat Opperman in 

volkspoesie sien: ( 1) "eenvoud", en ( 2) poesie wat die 

"nasionale gedagte" verwoord. Dat eenvoud volgens Opperman 

een van die hoofkenmP~ke van volkspoesie is, blyk uit die 

fei t dat hy dikwels van "eenvoudige volksgediggies" of 

"liedjies" (my kurs.) praat. Hy skryf byvoorbeeld: "Van Wyk 

Lauw ... stel belang in die drama, skryf eenvoudige (volks)

gediggies, liefdesliedj ies en sonnette oor die hero.l.ese" 

(p.61), en: "'n Mens vind by horn 'n strewe om na aanleiding 
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van Goethe en Heine eenvoudige volksliedjies in Afrikaans te 

skryf" (p.174). Die "nasionale gedagte"-aspek kom ender meer 

ter sprake in Opperman se verwysing na Van Wyk Lauw se 

"Gedagtes, liedere en gebede van 'n soldaat" uit Die halwe 

kring (1937). Opperman sien laasgenoemde gedigreeks (wat 

volgens horn oak 'n mate van eenvoud het) as 'n uitvloeisel 

van Van Wyk Lauw se " soeke na 'n 'gestalte' in die lite-

ratuur as draer van die nasionale, hier veral die 'soldaat'" 

(p.202). Hy noem dit "volkspoesie, 'n nuwe soort Afrikaanse 

strydlied" ( p. 205). Verder verwys hy na Van Wyk Lauw se 

hoorspel Dias (1952) as 'n "nuwe soort volkspoesie", omdat 

die werk "eenvoudig van aard en ui ters verstaanbaar" is 

(p.247). Wat die "eenvoud" behels waaroor Opperman dit 

telkens in Digters van Dertig het in verband met volkspoesie 

word egter nerens verder toegelig nie. 

Opperman se lesing van 1962 by die F.A.K.-kongres in Durban 

sluit gedeeltelik aan by 'n vorige lesing wat hy in Septem

ber 1961 in Stellenbosch gehou het oor "Moderne digkuns" 

waartydens hy gepraat het oor die neiging by digters uit die 

vyftigerjare en daarna om weer 'n "primitiewe volksaardige 

vers" te skryf (1974:87-101). Op die stelling brei hy in 

1962 uit deur voorbeb~ue te noem van digters soos Van Wyk 

Louw (met "Klipwerk") en Boerneef. Hy wys ook op die hoe 

gehalte van sommige van hierdie werk: "Soms het ons sander 

twyfel blote herhalings van die ouer verssoort, maar die 

beste is modern: jonk, nuut, eksperimenteel" (1974:104). Dit 

is opvallend dat Opperman nie in een van die twee lesings oor 

die woord of begrip "volkspoesie" in die algemeen gepraat het 

of probeer het om volkspoesie te karakteriseer nie. 

Opperman se (groeiende) belangstelling in volkspoesie (veral 

na die verskyning van "Klipwerk") kan ender meer afgelei word 

uit die feit dat twee studente uit die sewentigerjare hulle 

nagraadse navorsing op die gebied ender sy leiding gedoen 

het. D.F. Spangenberg se proefskrif getitel Die nie-metriese 

vers in Afrikaans is in 1973 voltooi. In die studie het 
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Spangenberg aan die hand van verskeie voorbeelde die bestaan 

van 'n eiesoortige metriese patroon in die Afrikaanse digkuns 

aangetoon wat baie vry en soepel vertoon, met heelwat opeen

hopi.ngs van heffi.ngs en dali.ngs, en gewys op die " .... groot 

rol wat die lesser, vryer volksversmetrwn in die Afrikaanse 

ongelykmetriese vers speel" (p.176). Later (1980) het Span

genberg in Peilings van die poesie meer gekonsentreerd oor 

hierdie "volksversmetrum" geskryf (vergelyk hieronder op 

p.62-63). 

In 1975 het W.J. van Zyl met Opperman as studieleier sy M.A.

verhandeling voltooi onder die titel Die Afrikaanse voLks

poesie, met spesiale toespitsing op Boerneef se poesie. In 

die Voorwoord van hierdie verhandeling skryf Van Zyl oor 

Opperman se inspirasie vir die studie soos volg: "Sy beson

dere belangstelling in die verrykende invloed wat die volks

poesie binne 'n letterkunde uitoefen, was inspirerend en 

rigtinggewend". 

Van Zyl gee eerstens aandag aan die saamgestelde woord 

"volkspoesie", wat volgens horn impliseer dat dit poesie is 

waarvan die volk "die besitter" is (p.l). Oor die tweede 

deel van die samest-=:..::..ling, "poesie", skryf hy egter nie ver

klarend nie. Hy stel duidelik dat die mondelinge bestaans

wyse van hierdie soort poesie 'n belangriker "eienskap" 

daarvan is as al die argumente oor hoe volkspoesie ontstaan 

(p.2-3). Van Zyl wys op vyf verskyningsvorme van volks-

poesie: "die volkslied, die rympie, 

ui tdrukking en naamgewing" ( p. 8) . 

die raaisel, die vaste 

Die doel van sy studie 

(waarin gekonsentreer is op Boerneef se poesie, maar ook 

aandag gegee is aan Louw se "Klipwerk" en A.H. de Vries se 

Proegoed (1959)) formuleer hy soos volg: "Ek toets aanvanklik 

die betrokke verse se vorm en aard aan die vyf verskynings

vorme wat die volkspoesie openbaar, waarna die wereld van die 

poesie en ten slotte die stem en sy taal in die poesie nage

vors word" ( p. 9). Waar bekende volksliedj ies, rympies, 

raaisels en vaste uitdrukkings as boustof in die genoemde 
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digters se werk teegekom is, spreek Van Zyl horn telkens uit 

oor die moontlike verrykende invloed daarvan. Hy het ook, 

waar van toepassing, nagegaan of die "selfgenoegsaamheid" van 

die mode,rne digter se werk nie gesk9.ad word deur die gebruik 

van volkspoesie as boustof nie. 

Opperman se belangstelling in volkspoesie en die verrykende 

invloed daarvan, wat blyk uit van sy lesings en geskrifte en 

uit studies wat onder sy leiding onderneem is, het digterlike 

neerslag gevind in die laaste bundel van sy oeuvre, Komas uit 

'n bamboesstok (1979). Met die subtitel "'n Volksboek" word 

die "volkse" in die bundel reeds vooropgestel en die bundel 

met die "laat-Middeleeuse prosavertellings" wat as volksboeke 

bekend was, verbind (vergelyk Kannemeyer, 1979:81). Soos 

Regina Malan in haar proefskrif aangetoon het (1986:184), hou 

dit verder 66k verband met "tradisionele volkspoesie". 

Hieroor later meer. 

1. 8.3 

1.8.3.1 

Ander skrywers oor volkspoesie in Afrikaans na die 

verskyning van "Klipwerk" 

Inleidend 

In die sewentiger-, tagtiger- en negentigerjare kom artikels, 

verhandelings en proefskrifte oor volkspoesie/-liedjies/die 

"volkse vers" toenemend voor in Afrikaans. Dit is waarskyn

lik 'n gevolg van Van Wyk Louw en Opperman se belangstelling 

in die onderwerp, maar hou ook verband met die verskyning van 

"volkse verse" in die werk van ander Afrikaanse digters 

sedert die laat vyftigerjare. Volkspoesie kom in hierdie 

tydperk ter sprake in 'n ~oofstuk oor die "Volkse vers'' in 

H. le R. Slabbert se M.A.-verhandeling (1978b), in Regina 

Malan se proefskrif (1986), in Matilda Burden se proefskrif 

(1991) en in verskeie letterkundige en volkskundige artikels 

en radiopraatjies. Veral van belang in hierdie tydperk is 

die navorsing van die volkskundige Pieter w. Grobbelaar wat 
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hier afsonderlik bespreek word saam met Matilda Burden se 

proefskrif wat onder sy leiding voltooi is. 

1.8.3.2 Literatuur oor volkspoesie 

Dat die verskyning van "Klipwerk" in Nuwe verse (1954) 'n be

duidende invloed gehad het op letterkundiges se mening oor 

volkspoesie blyk duidelik uit F.I.J. van Rensburg se opstel 

"Van Wyk Louw en die volkspoesie" in Swewende ewewig (1975b). 

Van Rensburg beklemtoon die groot waarde wat Van Wyk Lauw aan 

volkspoesie geheg het en hy skryf dit toe aan twee redes: (1) 

" ... uit die volkspoesie glans die unieke en onvervangbare 

nuanse van die lewe se volheid wat 'n mens van elke volk mag 

verwag"; (2) " ... die volkome moderniteit van daardie lied

jies wat hy van die dansvloere en uit optekening elders leer 

ken het" (p.67-68). Hy skryf met spesifieke verwysing na 

"Klipwerk" en se dat Van Wyk Louw daarmee gekies het om" ... 

homself ten volle (te) 'verloor' in die gees van daardie ou 

(en tog moderne) poesie en vanuit die gees skryf asof daar 

vir die eerste keer volkspoesie geskryf word, dus met al die 

geweld, al die drif, al die elementere menslikheid van daar

die soort poesie" (p.68-69). Vervolgens toon hy met behulp 

van voorbeelde aan dat daar in Du Toit se proefskrif van 1924 

gedigte opgeteken is met dieselfde " ... algemene beweging ... 

as verse in 'Klipwerk "' ( p. 69-70). Hy skryf dat Van Wyk Louw 

in Random eie werk (1970) self antwoord op baie van die vrae 

wat kritici met betrekking tot die reeks gestel het: dis 

oorspronklike werk; dis nie spesifiek "Bruinmenstaal" nie; 

" ... dis nie 'n los versameling nie" (p.72-73). 

Van Rensburg wys ook :1aarop dat die "volksvers" in Van Wyk 

Lauw se hele oeuvre voorkom (p.78), selfs in 'n " ... ingewik

kelde werk soos Tristia ... " (p.71). Hy skryf: "Dit sou 'n 

vrugbare ondersoek kon wees om na te gaan hoeveel 'onskuldi

ge' verse van Van Wyk Louw volkslied-ondertone bevat" (p.71). 

Volgens horn wys die groat aantal ballades in Van Wyk Louw se 
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oeuvre" .•. hoe sterk die volks~sie werklik by horn voorkom" 

(p.79). Ter afsluiting skryf hy: "Wat die geval ook al mag 

wees: die volksvers het horn geskikte draer getoon van selfs 

die allerfynste subtiliteite van 'n bundel soos Tristia" 

( p. 80). 

Die volkslied weerklank van 'n volk se hartklop (1962) is 'n 

versameling toonsettings en bewoordings van volksliedj ies 

tesame met 'n kort bespreking wat Jan Bouws van die Instituut 

vir Volksmusiek (Universiteit van Stellenbosch) saamgestel 

het. Soos reeds ui t die ti tel blyk, gaan Bouws van die 

standpunt af uit dat " ... elke volk ... sy liedere (het)" en 

dat " •.• die gevoelens, die geloof en gewoontes uit die hele 

volksgeskiedenis (daarin) bewaar (word)" (p.15). Bouws be

klemtoon dat volksliedjies 'n komponis en digter het (p.19), 

maar dat dit vir die mense wat dit sing nie saak maak vanwaar 

of van wie die liedjies kom nie (p.33). Hy skryf tereg dat 

die ontlening van wysies uit ander lande en kulture soos in 

die geval van "Sarie Marais", "Die Alibama" en "O Boereplaas" 

'n internasionale verskynsel is (p.39). Volgens horn word 

liedere van vreemde herkoms dikwels egte volksliedjies en is 

hulle " by hul nuwe land en volk aangepas" (p.59). Bouws 

skryf ook: "Daar bestau .. wel deeglik 'n Afrikaanse volkslie

dereskat van behoorlike omvang en daaronder vind ons, soos 

by elke volk, liedere van uiteenlopende aard: slaapliedjies, 

liefdesliedjies spot- en tergliedjies, drinkliedjies, 

afskeidsliedere, dansliedjies, selfs politieke liedjies" 

(p.43). Verwysend na die toekoms van Afrikaanse volkslied

jies skryf hy oor N.P. van Wyk Louw se "Klipwerk" en oor 

W.E.G. Louw se siening dat die reeks " ... die regte woorde 

vir nuwe Afrikaanse volksliedjies" is (p.61). 

In 1977 verskyn 'n reeks artikels deur Jan Strydom oor "die 

volkslied" in Die taalgenoot. Die onderwerp van die eerste 

artikel is "Die volkslied as deel van ons kultuurerfenis" 

(1977d:7 en 30). Strydom skryf die "volkslied" is " ... 'n 

uitstekende spieelbeeld van dit wat vir die volk waardevol 
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is" en sA die verskynsel dat "volksliedere" aan ander tale 

ontleen word, is nie vreemd nie en kom nie net in Afrikaans 

nie, maar dwarsoor die wAreld voor. In 'n opvolgartikel in 

dieselfde tydskrif gaan Strydom nader in op wAt 'n "volks

lied" is ( 1977e: 23). Hy skryf dat daar tot in daardie 

stadium nog nie 'n bevredigende definisie vir die term gegee 

is nie. Volgens horn is dit " ... makliker om te sA hoe 'n 

volkslied is as om presies te verklaar wat dit is". Tog is 

hy van mening dat Chris Lamprecht vroe~r waardevolle "norme" 

vasgestel het toe hy "onopgetekende volksliedere" begin op-

spoor en neergeskryf het. Strydom noem die volgende vier 

kriteria en sA dat hulle " ... miskien ook die tot dusver 

(1977, JV) mees aanvaarbare definisie van 'n volkslied" 

uitmaak: 

"l. enige liedjie wat op 'n tydstip in die verlede in 
'n bepaalde streek, of selfs in 'n wyer kring al
gemeen bekend was; 

2. die woorde en wysie moet na een of twee keer se 
aanhoor inslaan; 

3. die liedj ies moet inheems van aard wees, maar 
sluit nie vertaalde liedjies en liedjies wat 
plaaslik aangepas is, uit nie; 

4. liedjies wat uit die volksmond ontstaan het, dit 
wil sA waarvan die oorspronklike auteur moeilik 
opgespoor kan word." 

In die April-uitgawe van Die taalgenoot skryf Strydom 'n 

artikel oor "Hoe ontstaan 'n volkslied?" (1977a:5) en in die 

Mei-uitgawe lewer hy 'n pleidooi: "Korn ons sing weer ons 

volksliedere!" (1977c:21). Oor die ontstaan van volksliedere 

verskyn nog 'n verdere artikel van horn in die Junie-uitgawe 

van Die taalgenoot (1977b:23). In laasgenoemde artikel be

skryf hy hoedat volksliedjies dikwels hulle ontstaan te danke 

het aan individue wat bestaande liedjies uit ander tale ver

werk en aanpas by plaaslike omstandighede. Sulke verwerkings 

word dan soms deur "die volk" aangeneem en gesing. Soos Du 

Toi t ( vergelyk hierbo op p. 43) , skryf Strydom dat "Sarie 

Marais" op hierdie wyse uit die Engelse "Ellie Rhee" ontstaan 

het. 

Onder die leiding van A.P. Grove voltooi H. le R. Slabbert 
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in 1978 'n M.A.-verhandeling getitel Tendensies in die 

Afrikaanse poesie van die vyftigerjare. 'n verkenning van 

enkele temas. Sy derde hoof stuk handel oor die "Volkse 

vers", en hy skryf " .•• d.ie hernieude belangstelling in die 

volkse vers" is" ... een van die merkwaardigste verskynsels 

in die Afrikaanse poesie van na 1950" (1978b:l7). Slabbert 

gebruik nie die woord "volkspoesie" nie, maar praat deurgaans 

van "volkse vers". 

Slabbert sien in die feit dat daar in die jare vyftig weer 

'n soort "volkse vers" op die voorgrond tree 'n "bewarings

tendens": Boerneef het met sy fonetiese spelling probeer om 

"die volksaardige te bewaar", terwyl Van Wyk Lauw se "Klip

werk", soos hy dit stel, " ... die opteken van 'n stukkie ver

lede is" (p.17). Hy konsentreer veral op Lauw se "Klipwerk", 

Boerneef se Krokos ( 1958) en A.H. de Vries se Proegoed 

(1959). Dit is opvallend dat Slabbert, alhoewel hy na die

selfde digters en oorwegend na dieselfde bundels verwys, nie 

van Van Zyl se studie melding maak nie. Hy wys daarop dat 

Van Wyk Lauw met "Klipwerk" nie die eerste beoefenaar van 

hierdie soort vers in die moderne tyd was nie, want Boerneef 

het byvoorbeeld met sy Dirk Ligter-rympies in Boplaas (1938) 

reeds sulke verse geskryf (p.20-21). Verder noem Slabbert 

dat I.D. du Plessis reeds in 1952 in sy Verhalende ballades 

die volksliedjie "Daar kom die Alibama" opgeneem het (p.23). 

Oor "Klipwerk" skryf hy ook dat Van Wyk Lauw daarmee nie 

slegs 'n ouer verssoort herhaal het nie. Hy se dat Van Wyk 

Lauw self die verskynsel in Rondom eie werk (1970) "herskep

ping" genoem het en dat daar ook nuwe tendense is in die " 

gryp na die alledaagse, die volkse en die plat woord, die 

agterhaal van spreekritmes, die terugdwing na die elementere 

emosie en handeling, die laat vaar, of ten minste minimise

ring van interpunksie om die leesavontuur te vergroot" (p.24-

25). 

Aan die einde van die betrokke hoof stuk in Slabbert se ver

handeling word die genoemde werke van Van Wyk Lauw, Boerneef 
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en De Vries as "volkse verse" bespreek. Eienskappe en ver

skyningsvorme van "volkse verse" waaroor hy skryf, is: "die 

volksnaam", "die volksdans", "die volksgroet (kenteken?)", 

"die plat volksuitd:r.ukking", "d.ie telr:~rmpie", "die raaisel",. 

"die spreuk en spreekwoord", "die piekniekliedjie", "die 

volksgeneeskunde", "die seksuele", en "kommentare" (waarmee 

hy bedoel dat daar in "volkse verse" soms teruggespeel word 

op die "volkse vers van 'n vroeer era") (p.26-35). 

In J.C. Kannemeyer se Geskiedenis van die Afrikaanse litera

tuur band 1 kom die opskrif "BYFIGURE EN ANONIEME VOLKS

POeSIE" (my kurs.) voor bo 'n onderafdeling. Aan die einde 

van die afdeling karakteriseer Kannemeyer "anonieme volks

poesie" kortliks deur die volgende eienskappe daarvan uit te 

lig: "die irrasionele en onlogiese", "'n meerduidigheid in 

die woordgebruik", 'n patroon in sommige vierreelige gedigte 

" ... waarin die tweede reel telkens met 'n 'o' begin en daar

na 'n herhaling van die eerste reel is, terwyl daar skynbaar 

geen logiese verband tussen reels 3 en 4 bestaan nie" 7 

(1978:67-69). 

In Peilings van die poesie. Handleiding by die bestudering 

van gedigte ( 1980) wy D. F. Spangenberg onder andere 'n 

bespreking aan die 11 volksversmetrum 11 
( p. 6 6-71 ) . Daarmee 

sluit hy aan by sy proefskrif van 1973 (vergelyk hierbo). 

Hy skryf dat hy met 11 volksversmetrum" verwys na 11
••• die 

metrum soos dit aangetref word in volksverse, ballades en 

verhalende verse aan die ballade verwant, of hulle nou 

tradisioneel is (bv. uit die volksmond opgeteken en anoniem), 

en of hulle bewustelik geskep is deur individuele, moderne 

digters. 11 Volgens horn kom die soort metrum ook voor 11 
••• in 

verse wat in toon en vormgewing aan die volksvers verwant 

is", soos in Leipoldt se slampamperliedj ies en 11 baie 

Afrikaanse gedigte wat in die titel aangedui word as 'lied' 

7. Van Wyk Lauw het die gediggies waarin hierdie patroon 
voorkom in Oktober-November 1961 beskryf en hulle 
11 dansliedjies 11 genoem (1986a:594-595). 
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('liedjie') of iets dergeliks" (p.66-67). 

Spangenberg skryf dat die" ••• volksvers ••• 'n bepaalde al

terneringsrnetrum as basis (kan) hA" (p.67). Hy het gevind 

dat daar in "volksverse" soms 'n baie groat metries-ritmiese 

onreelmatigheid voorkom. Volgens horn vertoon die" .•. begin 

en end van die volksversreel ••• grater metriese vryhede as 

in die geval van die gewone metriese reel". Hy skryf die 

" •.. reels begin opvallend dikwels met heffings as gevolg van 

die ontbreking van die aanvangsdaling(s) van die jambe of 

anapes of enige ander soort onreelmatigheid" en: " ... die end 

van die volksversreel vertoon grater vryhede in die opeen

volg ing van dalinge na die laaste heffing as die gewone 

metriese reel" (p.69). Ten slotte stel Spangenberg dat die 

" volksversmetrum ... tussen die uiterstes van sangerig

heid (reelmatigheid) en spreeknugterheid" wissel (p.70). 

Louwrens E. du Toit skryf in 1983 in South African journal 

of music therapy dat die volksliedjie ook terapeutiese waarde 

kan he: "Die sterk melodiese grondslag van die volksliedjie 

tesame met die intieme bekendheid daarvan, kan dit 'n kragti

ge hulpmiddel in die klaskamer maak: dit spreek die intellek 

aan en versag die strakke vreemdheid van die klaskamer om 'n 

positiewe en onderskragende ontmoetingsmilieu tussen kind en 

opvoeder te skep." Du Toit maak die stelling dat die volks

liedjie veral kan help om kontak met geestesversteurdes te 

maak en hy verwys na die Russiese balletdanser Vaslav Nijin

sky wat op hierdie wyse milieuterapie ontvang het (1983:8). 

In 1984 voltooi Annette Marie Cloete 'n M.A.-verhandeling aan 

die Universiteit van Natal onder die titel 'n Ondersoek na 

die volksliterere aspekte van die Afrikaanse liedereskat van 

die Griekwas. Sy le baie klem op die gewyde aard van die 

Griekwas se volksliedere en dat die liedere nie in druk 

verskyn nie, maar deur die ouers aan hulle kinders oorgedra 

word. ··.'erder se sy dat die Griskwa-liede::-e " ... spontaan in 

die volksmond geskep word deur ongeskoolde 'digters' en 
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'musici'" en daarom is dit "ware volksmusiek" (p.v). Sy wys 

oak op die fei t dat daar " • • • ui t hulle volksliedere baie 

geleer word omtrent die geskiedenis, lewe en filosofie van 

die Gr..iekwas" ( p. 6) . Ander ej.enskappe van die Grj.ekwas se 

volksliedere wat Cloete uitlig, is: variasies; dit word as 

propagandamateriaal gebruik; eenvoud; sommige liedere het nie 

'n "logiese struktuur" nie (p.61). Sams praat Cloete van 

"volkspoesie" as sy na die Griekwas se liedere verwys, soos 

waar sy skryf oar" ... vormveranderinge wat talle Nederlandse 

volksliedere hier ondergaan het" en die afleiding maak dat 

daar " ..• 'n parallelisme tussen die Afrikaanse volkspoesie 

en die Afrikaanse taal (is)" (p.43). Volgens haar bring 

"(n)avorsing oar die volksliedere van die Griekwas ..• grater 

helderheid oor die Afrikaanse Volksletterkunde as geheel" 

(p.v). Dit is egter 'nope vraag in hoe 'n groat mate dit 

waardevol is vir "die Afrikaanse Volksletterkunde as geheel", 

aangesien die Griekwas 'n baie klein persentasie van 

Afrikaanssprekendes uitmaak en hulle oak slegs geestelike 

volksliedere sing. 

Regina Malan se proefskrif met die titel Komas uit 'n bam

boesstok van D.J. Opperman en die strukturalistiese konsep 

van intertekstualiteit is in 1986 voltooi. In 'n afdeling 

oor Komas uit 'n bamboesstok as 'n volksboek lig sy 'n aantal 

kenmerke van "volkspoesie" uit, soos byvoorbeeld die "ruige 

volkstaal met heelwat platte volkshumor en sinlikheid", "een

voud" en "realisme" (p.184), en toon hulle aan in verskeie 

gedigte in Opperman se bundel. Sy wys veral op voorbeelde 

van die "volkstaal" in kenmerkende "ou G.R.A.-taalvorme" in 

die bundel (p.187). In 1989 verskyn 'n artikel van Malan in 

Tydskrif vir letterkunde waarin die belangrikste bevindings 

van haar studie oor die volksboekaspek in Komas uit 'n bam

boesstok saamgevat word (p.61-69). 

In April 1989 herpubliseer die Tydskrif vir Volkskunde en 

Volkstaal 'n kort ar~ikel deur Annries Alber~s wat oor~pronk

lik in 1955 in dieselfde tydskrif verskyn het. Dit val saam 



65 

met 'n nuwe bespreking deur Alberts waarmee hy aansluit by 

sy vroe~re artikel van 1955 oor die volksliedjie Siembamba 

wat ook by 'n soort dansspeletjie gesing is. Alberts skryf 

in sy eerste artikel dat die liedjie en speletjie moontlik 

vanuit die slawetydperk via Portugees sy weg na Afrikaans 

gevind het. Dit het waarskynlik ontstaan uit die Afrikawoord 

mba of imba, wat dans beteken (1989:23-25). In sy onlangse 

bespreking skryf Alberts oor 'n groep swart mense wat in 1658 

deur Hollanders vanaf 'n Portugese skip gebuit en in die Kaap 

verkoop is. Hy se dat Siembamba waarskynlik deur 'n vrou van 

hierdie Imbundustam aan Kaapse kinders geleer is. Verder wys 

hy op twee kenmerkende volksliedkenmerke van Siembamba: die 

verspreiding van die liedjie "oor groot dele van Afrika suid 

van die ewenaar" en verskillende variante van die liedjie en 

speletjie (1989:26-29). In Hoofstuk 2 word meer gese oor 

Siembamba en Leipoldt se gebruik daarvan in "'n Nuwe liedjie 

op 'n ou deuntjie". 

"'Mooie Mietjie'" - Die herkoms van 'n Afrikaanse volkslied

jie" is 'n artikel van Gawie Cillie wat in Oktober 1990 in 

Tydskrif vir Volkskunde en Volkstaal gepubliseer is. Daarin 

haal Cillie twee Afrikaanse variante van die volksliedjie 

"Mooie Mietjie" aan: (1) 'n weergawe wat Chris Lamprecht in 

1969-1972 in Noord-Transvaal opgeteken het, en (2) 'n weer

gawe wat Cillie voor 1920 in Gordonsbaai by die gesin Uys 

leer ken het. Cillie gee verslag van hoe die Uys-gesin die 

liedjie uit 'n Engelse "Cockney"-liedjie verwerk het en wys 

op sterk ooreenkomste tussen die Noord-Transvaalse en Kaapse 

variante. Hy maak ook die afleiding uit die drie verskil

lende tekste dat die wysies en tekste telkens aangepas is by 

nuwe omstandighede (1990:14-21). 

Eduan Grobbelaar (1992:45-46) se bespreking oor "Malbroekie" 

as 'n "wereld-volksliedjie" (vergelyk die voetnoot hierbo op 

p. 28) bevestig 66k dat die belangstelling in Afrikaanse 

volksliedjies in die negentigerjare steeds voortduur. Soos 

Grobbelaar aantoon, bestaan daar verskeie variante van die 



66 

liedjie soos onder andere in Engeland, Amerika, Spanje en 

Frankryk - 'n bewys dat die volksliedjie, soos P.W. Grobbe

laar ook gese het, "g 'n landsgrense (ken)" nie ( vergelyk 

hieronder op p.67). 

Van Matilda Burden, na wie se proefskrif hieronder verwys 

word, verskyn in September 1993 'n artikel onder die titel 

"Lektiese verskynsels in die Afrikaanse volkslied" (Tydskrif 

vir geesteswetenskappe, 1993:153-164). Soos in haar proef

skrif gaan di t hier spesifiek oor volksliedj ies wat deur 

bruin Afrikaanssprekendes gesing word. Burden wys verskeie 

lektiese verskynsels in volksliedjies wat sy ondersoek het 

uit: (1) taalbeinvloeding deur Engels (dikwels ter wille van 

die ritme of rym), Afrikatale, Nama; (2) fonologiese ver

skille van Standaardafrikaans; (3) leksikonaspekte soos die 

"goed"-konstruksie en die diminutiefsuffiks by die bywoord 

'asseblief"'; (4) sintaktiese patrone soos die gebruik van 

manlike voornaamwoorde om na 'n vroulike persoon te verwys 

en " ... die oormatige gebruik van sekere konjunksies, soos 

'o', 'nou', 'maar' en 'ja'". Burden skryf in die slot dat 

haar artikel hoofsaaklik op kultuurhistoriese stof gebaseer 

is, maar dat die voorbeelde ook vir ander vakgebiede soos die 

taalkunde, letterkunde, musiek en sosiologie relevant is. 

1.8.3.2 Die navorsing van Pieter W. Grobbelaar 

Vanaf 2 Mei 1978 tot 25 Julie 1978 tree die volkskundige 

Pieter w. Grobbelaar op in 'n radioprogramreeks getitel "Die 

volk as digter" wat deur die Afrikaanse diens van die 

S.A.U.K. uitgesaai is. Die reeks bestaan hoofsaaklik uit 

opnames van Afrikaanse volksliedjies, gesing deur kunstenaars 

soos Randall en Koba Wicomb, en voordragte van Afrikaanse 

"volksryme". 

Grobbelaar gee in hierdie eerste reeks nie 'n definisie van 

die term "volkspo~sie" nie, maar lig aan die hand van voor-
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beelde enkele kenmerke van volksliedjies en volkspoesie uit. 

Hy se telkens in watter geografiese gebied hy 'n volksliedjie 

opgeteken het, met die implikasie dat die liedjies dikwels 

a.an streke gekoppel i.s. 'n Bep.aalde vorm waarin volkspoesie 

volgens Grobbelaar voorkom, is die "sogenaamde 1 0 1 -kwatryne" 

waaroor Van Wyk Lauw ook geskryf het. In die tweede program 

van die reeks (9 Mei 1978), benadruk hy dat die volksliedjie 

"in die volksmond" gewoonlik spontaan klink en nie altyd so 

kunstig soos die kunstenaar dit in sy program sing nie. Na 

aanleiding van "Sarie Marais" se hy dat volksliedjies soms 

oor internasionale grense heen uitgedra word as "die volk" 

dit aanneem en sing: " die goeie storie, die goeie liedjie 

is wereldburgers en ken g'n landsgrense nie". Oor hierdie 

tendens se hy later in die vyfde program op 30 Mei 1978: II 

volkere oor die wereld heen leen kultuurgoed by mekaar, maar 

di t geskied nie willekeurig nie. Elke volk neem daardie 

dinge oor wat by sy behoeftes en aard aanpas en maak dit sy 

eie." Ander kenmerkende eienskappe van die volksliedjie en 

van volkspoesie waarop Grobbelaar in die reeks die lig laat 

val het, is: die" ... manier om 'n ding reguit op sy naam te 

noem" (23 Mei 1978), variante vorme (veral van die kwatryn) 

(20 Junie 1978 en 27 Junie 1978), die versteuring van 'n 

vaste vorm as gevolg van mondelinge oorlewering (27 Junie 

1978) en die aanvaarding van 'n digter se werk in so 'n mate 

dat hy self vergete raak en net sy werk bekend bly (4 Julie 

1978). 

Van die bekendste voorbeelde van volksliedjies en "volksryrne" 

('n woord wat hy telkens gebruik om na eenvoudige volksgedig

te te verwys) wat Grobbelaar (1978) uitgelig het, is: "Hier 

sit ek onder die hoogte" as voorbeeld van die "hartseer 

klank" in die "Afrikaanse volksrym"; "Op Hartebeesfontein" 

(Pikkedel) waarin die digter uitstekend slaag om" ... 'n egte 

ou Boeredans voor die gees te roep"; "Die kelkie sander voet" 

en "Die wit sakdoek se punt" as voorbeelde van die "o" -

kwatryn; "My vader was 'n dopp:;r" om var:.ante van dieselfde 

liedjie aan te dui; "Die steweltjies van Sannie" (F.W. Reitz) 
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as voorbeeld van 'n gedig wat bekend gebly het terwyl die 

digter se naam vergete geraak het; "Willemien", wat S.J. du 

Toi t ( 1924: 203) "die mooiste ender al ons dansliedj ies" 

genoem het; en verskeie voorbeelde van liedere oar "Tante 

Koba". 

In 1985 verskyn 'n artikel van Grobbelaar oor "Die huidige 

stand van die Afrikaanse volksrym/volksliedjie" in die 

Tydskrif vir Volkskunde en Volkstaal. Daarin lewer hy 

kortliks verslag van navorsing wat hy tot in daardie stadium 

gedoen het oor die bestaan van Afrikaanse volksliedjies en 

volksryme. Hy skryf dat hy "ryme" en ook heelwat ballades 

wat nog bestaan, kon opteken uit verskillende dele van Suid

Afrika. Hy spreek egter kommer uit oor die voortbestaans

moontlikhede van hierdie soort volkskunswerke, aangesien hy 

die rympies, liedjies en ballades meestal net by ouer mense 

gevind het. Volgens horn is daar by moderne liedj ies " ... 

geen bewyse dat hulle oorgelewer word en so algaande tradi

sioneel raak (en dus volksliedjies word, JV) nie". Grobbe

laar skryf die gebrek aan die voortleef van volksliedjies en 

-rympies veral toe aan moderne media soos die radio (p.11-

21). 

In sy tweede reeks oor "Die volk as digter" (uitgesaai vanaf 

6 Mei 1986 tot 28 Oktober 1986) definieer Grobbelaar die 

"volksliedjie" deur te se dat " ..• 'n volksliedjie enige 

liedjie is wat op enige plek kon ontstaan het, meermale ..• 

by 'n spesifieke komponis of digter. Die belangrikste is 

egter dat dit in die volksmond oorgaan, dat die volksmense 

dit sing en mondeling oorlewer, ook van geslag tot geslag. 

So ontstaan daar dan afwykings of variante en raak die 

oorspronklike skepper van die nommer vergete" (3 Junie 1986). 

Hy gee spesifiek die voorbeeld van "Katrina" ( 'n liedjie "in 

volkse trant" van Trientjie de Villiers) en se dit sou maklik 

vroeer 'n volksliedjie kon geword het, maar die moderne media 

hou ons te bewus van die oorspronklike skeppers " ..• e~ bui

tendien sing mense nie meer self spontaan liedjies nie, ver-
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maak hulle hulleself nie meer nie, maar word hulle vermaak". 

In die res van hierdie reeks gee Grobbelaar voorbeelde van 

verskillende soorte volksliedjies, soos volksballades, volks

liedj i.es met 'n historiese agtergrond, humoristlese volks

liedj ies en dansliedjies. 

Dat daar sedert die jare tagtig steeds 'n lewendige belang

stelling in Afrikaanse volkspoesie is, blyk onder meer uit 

verdere artikels en radiopraatjies van Grobbelaar. In 1988 

verskyn sy artikel "Die volk dig" in die Tydskrif vir volks

kunde en volkstaal. Hy stel duidelik dat hy hier nie skryf 

oar" •.. die ballade of liedtipe soos 'Sarie Marais' nie, oak 

nie stapelryme ... nie ... Dis gewoonlik die werk van 'n en

keling" en se dat hy die aandag gaan vestig op die "kart, in

eengedronge soort" (p.5). Grobbelaar noem hierdie "kart, 

ineengedronge soort" verse telkens "volksryme", maar verwys 

oak na korter liedjies. Hy skryf dat hy saam met die leser 

" ... die werkswinkel van die volk (gaan) besoek ... en self 

ondervind hoe hierdie volksryme gegiet en gesmee is" (p.5). 

Hy lig agt verskillende wyses ui t waardeur " hierdie 

volksryme gegiet en gesmee is", naamlik: (1) 'n soort las-aan 

spel met rympies, (2) die skep van verskillende kwatrynvorme, 

(3) volksetimologiese skeppings, (4) vreemde invloede (vanuit 

ander tale), (5) die invloed van volksdigters (wat vroeer in 

Afrikaans gedig het), (6) skepping deur weglating van gedeel

tes uit bestaande gedigte, (7) die vorming van nuwe kombi

nasies uit bestaande werk, en (8) nuutskeppinge. By elk van 

die genoemde wyses gee Grobbelaar voorbeelde van rympies en 

liedjies wat op hierdie manier - soos hy dit stel - "in die 

volksmond ontstaan" het (p.5-14). Ontstaanswyses soos "Las

aan", "Volksetimologie" en "Vreemde invloede" toon 'n sterk 

ooreenkoms met beskrywings van S. J. du Toi t ( 1924) oar 

dieselfde onderwerp en Grobbelaar haal dikwels voorbeelde aan 

uit Du Tait se werk. 

I~ dieselfde jaar word 'n derde programreeks van Grobbelaar 

oor "Die volk as digter" vanaf 6 September tot 27 Desember 
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uitgesaai. Dit is opvallend dat hy in hierdie reeks minder 

66r die volksliedjie se as in voriges en meer opnames van 

liedjies speel. 'n Belangrike opmerkirig wat hy maak oor wat 

met di.e. Afrikaanse volksliedj ie in die afgelope paar j aar 

gebeur het, is: "Ons het gesien dat daar beslis toenemende 

belangstelling is. 'n Mens kan selfs se dat die volksliedjie 

besig is om 'n vaste plek in die wereld van die ligte Afri

kaanse liedjie in te neem" (13 September 1988). Dit lyk asof 

Grobbelaar met hierdie woorde te kenne gee dat hy nie meer 

so pessimisties is oor die voortbestaan van Af rikaanse volks

liedj ies as in sy artikel van 1985 nie. 

Onder die leiding van Grobbelaar voltooi Matilda Burden in 

Maart 1991 haar proefskrif getitel Die Afrikaanse volkslied 

onder die bruinmense in die vak kul tuurgeskiedenis. Sy 

definieer die term "volkslied" soos volg: "'n Volkslied is 

'n lied wat deur die gemeenskap aanvaar is, mondelings ver

sprei word en op dieselfde wyse van geslag tot geslag oorge

lewer word en waarvan daar in die proses variante ontstaan. 

'n Volkslied is dus nie voltooi die oomblik dat die eerste 

vorm geskep is nie, maar word deur 'n langsame proses gelei

delik gevorm en omvorm" (p.8). Burden kom tot die gevolg

trekking dat die Afrikaanse volkslied wat die bruinmense sing 

" ... dieselfde kenmerke toon as die volkslied in die alge

meen", naamlik mondelinge oorlewering, variante, verbrokke

ling en vervorming, eenvoud en suggestiwiteit en growwe taal 

(p.686-691). Sy het gevind " ... dat die volkslied nog nie 

uitgesterf het nie", en dat " ... die Afrikaanse volkslied 

onder die bruinmense baie sterk staan", ten spyte van tekens 

van Engelse invloed en van "moderne ontwikkeling en verstede

liking" ( p. 696-697). Burden se bevinding dat mondelinge 

oorlewering "een van die mees geldende kenmerke van die 

volkslied(jie)" is (p.686), sluit aan by soortgelyke sienings 

in die werk van Du Tait, Van Zyl en andere. Die voorbeelde 

van "suggestie en growwe taal by die volkslied van die 

bruinmense" wat Burden opgete?.en het (p.691), illustreer wat 
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ander skrywers soos I.D. du Plessis8 (1935:119), ook uitge

lig het as kenmerkend van die volksliedjie. 

Die radio-uitsending van Grobbelaar se vierde progremreeks 

oor Afrikaanse volksliedjies begin op 3 Oktober 1991 en duur 

tot 26 Desember 1991. In hierdie programreeks tree Matilda 

Burden verskeie kere op deur onder meer enkele agtergrond-

besonderhede van liedjies voor te lees. Oor die aard en 

eienskappe van die soort liedjies word in hierdie reeks ook 

nie veel gese nie; daar word heelwat meer tyd bestee aan 

opnames van voorbeelde. 

Vanaf 12 Februarie tot 14 Mei 1993 is 'n vyfde reeks radio

programme van Grobbelaar oor volksliedjies deur die S.A.U.K. 

uitgesaai oor Afrikaans Stereo. In die eerste program van 

die reeks se Grobbelaar dat luisteraars vanoor die land 'n 

belangrike bydrae gelewer het tot die optekening van sulke 

liedjies. Hy noem ook dat die volksliedjies wat in hierdie 

programreeks gespeel word baie wyd verspreid in Suid-Afrika 

opgeteken is. Verder verwys hy kortliks na hoe oorspronklike 

Europese ballades via Nederland na Suid-Afrika versprei en 

in die volksmond vervorm is. 

Op 3 Julie 1993 word P.W. Grobelaar in Pretoria met 'n Ere

penning vir Afrikaanse Volkskultuur vereer vir sy besondere 

bydrae om die Afrikaanse volksliedjie te bewaar en bekend te 

stel. Sy radioprogramreekse word vanaf 6 Januarie tot 24 

Maart 1995 voortgesit met 'n sesde reeks en vanaf 19 Julie 

tot 27 September 1996 met 'n sewende reeks. 

8. Du Plessis noem telkens dat "eufemismes" nie sinoniem 
is met volksliedj ies niR. In die voorbeelde van 
Maleise ghomma-liedjies waarna hy verwys kom "growwe 
taal" opvallend voor, soos in die woorde "Sy is so par
men-tag en haar moer in met haar bek" (p.137). 
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1.9 Samevattend: literatuur oor volkspoesie 

Volkspoesie is 'n wereldverskynsel wat ender andere belang

stelling wek in Dui ts, Nederlands en Afrikaans. Ui t al 

hierdie werk oor volkspoesie en veral Afrikaanse volkspoesie 

vloei voort: (1) Afrikaans het 'n verbasende ryk skat volks

liedjies en -ryrne, (2) hierdie volksliedjies en -ryrne het 'n 

verskeidenheid eienskappe, (3) in die vyftiger- en sestiger

jare het Afrikaanse digters weer begin om 'n tipe "volkse 

vers" te skryf en om volkspoesie as "bron" te ontgin in hulle 

werk, en (4) volksliedjies en -ryrnpies ontstaan meestal by 

die individu en word daarna in die volksmond verwerk, tog 

skep die individu hulle soms wanneer hy in groepsverband 

verkeer (vergelyk Grobbelaar, 1988b:16). In verskeie 

definisies van "volkspoesie" /"volkslied/jie" het skrywers 

ongelukkig gebruik gernaak van die woord "volk" sender om dit 

duideliker te omskryf. 

Die belangstelling in Afrikaanse volksliedjies/volkspoesie 

duur steeds voort en daar het ook sedert 1990 verskeie 

artikels oor die onderwerp verskyn, veral in die volkskunde 

of kultuurgeskiedenis as vakgebied. Die meeste van hierdie 

artikels gee nie 'n diepgaande beskrywing van wat volkspoesie 

is nie - daar word gekonsentreer op die herkoms of agtergrond 

van liedjies. 

In Hoofstuk 2 word enkele voorbeeldgedigte en -liedj ies 

behandel om te illustreer hoe die kenrnerke wat in 1.2, 1.3 

en 1.4 bespreek is, in die Afrikaanse volkspoesie neerslag 

gevind het. 
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2. VOORBEELDE VAN VROEe AFRIKAANSE VOLKSPOeSIE 
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2.1 Inleidend 

In hierdie hoof stuk word aan die hand van enkele voorbeeld

gedigte en -liedjies aangetoon hoe die kenmerkende eienskappe 

van volkspoesie, soos hierbo uiteengesit, ook in vroee Afri

kaanse poesie teenwoordig is. Die voorbeelde is gekies uit 

Afrikaanse gedigte wat met groot eenstemmigheid deur letter

kundiges volkspoesie genoem word1
• Daarna word interteks

tuele verbande met Afrikaanse volkspoesie in een van die ouer 

Afrikaanse digters se gedigte, c. Louis Leipoldt se " 1 n Nuwe 

liedjie op 'n ou deuntjie", bespreek. 

Die eerste twee Afrikaanse gedigte wat bespreek word, is 

voorbeelde van anonieme volkspoesie. Hulle is "Hier sit ek 

ender die hoogte" en "Wanneer kom ons troudag, Gertj ie?". 

Verder word aandag gegee aan twee sogenaamde dansliedjies 

(ook anoniem), naamlik "Die wit sakdoek se punt" en "Die 

kelkie sander voet". Daarna word "Op Hartebeesfontein" deur 

'n sekere Pikkedel behandel. F.W. Reitz se "Die steweltjies 

van Sannie" word vervolgens bespreek as voorbeeld van 'n 

gedig waarvan die auteur wel bekend is, maar wat s6 deur die 

"volk" aanvaar is en ook gesing is dat dit "volksbesit" 

geword het. Nie al die eienskappe van volkspoesie kom in 

elke voorbeeldgedig voor nie: die irrasionele is byvoorbeeld 

afwesig in "Wanneer kom ons troudag, Gertjie?" en "'n Nuwe 

liedjie op 'n ou deuntjie", alhoewel laasgenoemde 'n komplek

se gedig is weens die ironisering in die aanbod. Die gedigte 

ender bespreking word nie volledig geanaliseer nie; slegs die 

volkspoesie-eienskappe daarin word uitgelig en bespreek. 

1. Literatuurgeskiedenisse soos Perspektief en profiel 
(P.J. Nienaber, 1982) en Geskiedenis van die Afrikaanse 
literatuur band 1 (J.C. Kannemeyer, 1978) het die keuse 
van voorbeeldgedigte help bepaal, terwyl daar ook reke
ning gehou is met ander bronne soos die studie van S.J. 
du Tait (1924) en P.W. Grobbelaar se radiopraatjies wat 
sedert 1978 deur die S.A.U.K. uitgesaai is. 



75 

2.2 Anonieme volksgedigte 

2.2.1 Twee ou volksliedjies 

Twee ou Afrikaanse liedjies wat algemene bekendheid verwerf 

het, is "Hier sit ek ender die hoogte" en "Wanneer kom ons 

troudag, Gertj ie?" Albei het anoniem voortbestaan en het 

kenmerkende volksliedeienskappe. G.S. Nienaber verduidelik 

in Perspektief en profiel (P.J. Nienaber, 1982:13) dat daar 

in die geval van "Wanneer kom ans troudag, Gertj ie?" 'n 

duidelike aanduiding is van die oorsprong van die liedjie 

(vergelyk hieronder). 

2.2.1.1 "Hier sit ek onder die hoogte" 

Die volkskundige Pieter W. Grobbelaar het in die eerste 

program van sy radioprogramreekse "Die volk as digter" op 2 

Mei 1978 gese 'n " ... hartseer klank is beslis deel van die 

Afrikaanse volksrym" en as voorbeelci het hy die lied "Hier 

sit ek ender die hoogte" genoem wat ook in die F.A.K

Sangbundel (1979:400) opgeneem is as 'n tradisionele lied. 

Hier sit ek 

Hier sit ek onder die hoogte, 
hier sit ek onder die hoogte, 
hier sit ek onder die hoogte 
met trane in my oge . . . 
My moeder se dierbre woorde, 
my moeder se dierbre woorde, 
my moeder se dierbre woorde 
die trap ek onder my voete. 

My soetlief se swakke belofte, 
my soetlief se swakke belofte, 
my soetlief se swakke belofte 
die berg ek in my harte. 

My saal en my toom en my ryperd, 
my saal en my toom en my ryperd, 
my saal en my toom en my ryperd, 
die enkele kol met die krulstert! 
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Ag, kyk tog hoe trippel die kolperd, 
ag, kyk tog hoe trippel die kolperd, 
ag kyk tog hoe trippel die kolperd, 
tienduisend spore op een plek! 

(Opperman, 1983:24). 

Die eerste volkspoesie-kenmerk wat sterk opval by die lees 

van hierdie gedig is eenvoudige taalgebruik en vorm. Die 

vierreelige strofebou waarin die tweede en derde versreels 

'n presiese herhaling van die eerste is, dra veral by om aan 

die gedig 'n eenvoudige vorm te gee. Die strofebou het 'n 

tipiese volksliedpatroon, 'n verskynsel waarop Grobbelaar ook 

in een van sy radioprogramme (op 20 Junie 1978) gewys het: 

"Daar bestaan in Afrikaans twee soorte kwatryne, twee soorte 

vierreelige versies wat van ons mooiste volkspoesie opgelewer 

het. Die eerste tipe, wat ons die 3/1-kwatryne kan noem, ken 

u almal baie goed. Daarin word die eerste reel drie maal 

herhaal, om dan oor te loop in 'n vierde rymende reel wat 

inhoudsgewys daarby aansluit". 

Eenvoudig, en in 'n kenmerkende "ouer" Afrikaans, is ook die 

taalgebruik in die gedig. 'n Kenmerkende ouer Afrikaanse 

konstruksie kom in die slotreels van strofes 2 en 3 voor. 

In plaas daarvan om soos in hedendaagse Afrikaans slegs te 

se "my moeder se dierb're woorde/ trap ek onder my voete", 

voeg die "volkse" spreker die bepaalde lidwoord "die" in die 

konstruksie in: 

my moeder se dierbre woorde 
die trap ek onder my voete (my kurs.). 

Dieselfde verskynsel kom in strofe 3 voor: 

my soetlief se swakke belofte 
die berg ek in my harte (my kurs.). 

Die invoeging van "die" aan die begin van die reels het 'n 

ritmiese funksie; daardeur word volgehou met die patroon in 

die gedig dat alle versreels met 'n jambiese versvoet begin. 

Eenvoudig is ook die woordkeuse in die gedig. Daar kom nie 

sogenaamde "geleerde" of "boektalige" woorde voor nie. Die 

woordvorm "oge" aan die einde van strofe 1 is ook 'n tekenen

de voorbeeld van 'n "ouer" Afrikaans onder Nederlandse in-
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vloed. 

Daar is 'n irrasionele of onlogiese oorgang van 'n hartseer 

stemming in die eerste drie strafes (vergelyk die verwysings 

na die "trane", "moeder se dierbre woorde" en "soetlief se 

swakke belofte") na trots: "My saal en my toom en my ryperd", 

en "kyk tog hoe trippel die kolperd". Alhoewel die vorm en 

taalgebruik in hierdie gedig eenvoudig is, is daar iets irra

sioneel en onlogies in die inhoud en aanbod. (Vergelyk ook 

Kannemeyer se opmerking dat die " irrasionele en onlogie

se ... so kenmerkend van hierdie tipe vers is" (1978:69)). 

Kenmerkend van volkspoesie kom daar in "Hier sit ek onder die 

hoogte" ook reels voor wat in ander volksliedjies gevind 

word. Die voorlaaste strofe is 'n variasie van die refrein 

in 'n volksliedjie wat in die F.A.K-sangbundel opgeneem is: 

Sy saal en sy toom en sy ryperd, 
sy saal en sy toom en sy ryperd, 
sy saal en sy toom en sy ryperd 
met 'n spierwitte kol en 'n stomp stert 

(1979:384-385). 

Spangenberg skryf in sy proefskrif met verwysing na "Hier sit 

ek onder die hoogte": "Opeenhopinge van vier dalinge (dikwels 

selfs vyf) is in die volksvers niks ongewoons nie", en skan

deer die eerste reel van die gedig soos volg: 

I I 
Hier sit ek onder die hoogte (1973:13). 

Dit is ook moontlik om aan die eerste lettergreep van "onder" 

neweklem toe te ken, aangesien dit beslis meer klem dra as 

die tweede lettergreep in die woord. Die reel kan dan soos 

volg jambies-anapesties geskandeer word: 

I \ I - (/) 
Hier sit/ ek on/der die hoog/te 

Spangenberg (1980:65) wys egter daarop dat in poesie met 'n 

dipodiese metrum as grondslag die sekondere hef fing meestal 

as 'n daling gelees word. 'n Verdere, volgens Spangenberg, 

tipiese eienskap van die "volksversmetrum" wat in hierdie 

gedig voorkom, is meer dalings aan die einde van die reel: 
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I - I - ( I ) 
1) met tra/ne in/ my o/ge 

I I I - ( J) 
2) My moe/der se dier/bre woor/de 

ensovoorts. 

Veral opvallend is die byvoeging van 'n ekstra daling in die 

laaste reel van strafe 3: "in my harte" ( wat hier nie 'n 

meervoudsvorm kan aandui nie!) In die slotreel kom trogefese 

inversie voor: 

I \ I - - I \ 
tienduisend/ spore op/ een plek! 

Opvallende metries-ritmiese verskynsels in hierdie gedig is 

dus: heelwat opeenvolgende dalings in versreels; ekstra 

dalings aan die einde van reels; die invoeging van woorde 

soos "die" en die meervoudsvorm "harte" ter wille van die 

metrum; trogefese inversie in die laaste versreel. Soos 

Spangenberg ( 1980: 69 ) skryf, is sulke metriese variasies 

kenmerkend van die "volksversmetrum". 

2.2.1.2 "Wanneer kom ans troudag, Gertjie?" 

"Wanneer kom ons troudag, Gertjie?" is 'n goeie voorbeeld van 

'n ou Afrikaanse volksliedjie. In verskillende bronne vind 

ons verskeie variasies van hierdie liedjie soos die volgende 

weergawe wat S.J. du Toit in sy studie opgeteken het met die 

veronderstelling dat dit as 'n beurtsang bedoel is soos dit 

ook in die F.A.K.-Sangbundel (1979: 164-165) opgeteken is. 

Wanneer kom ons troudag, Gertjie? 

(Sy) 1. Wanneer kom ans trou-dag, Gertjie, Gertjie? 
Hoe's dit dan so stil met jou? 
Ons is so lang verloof al, Gertjie, Gertjie, 
Dit is tyd dat ons gaan trou. 

Ref. Glo tog, Gertjie, ek sal nooit nie, nooit nie, 
Nag langer aan jou sleeptou bly nie, bly nie. 
Jy dink miskien ek kan nie dood nie, dood nie, 
Maar my jare gaan verby. 
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2. Ek hoor jy is verlief op Sarie (2 maal) 
Maar die pret moet jy laat staan! 
Pas op vir Pieter en vir Danie (2 maal) 
Hul is kerels wat somaar slaan. 

(Hy) 3. Jy weet mos as ons Sondags kuier (2 maal) 
Agter om die kop verby, 
Dan se ek: Nonnie, lig jou sluier (2 maal) 
Korn en gee 'n soen vir my. 

(Sy) 4. Gertjie, al die soentjies help nie; (2 maal) 
Kyk vir Pieter en vir Griet: 
Vandaag wil hul mekaar nie he nie (2 maal) 
Al die soentjies is verniet. 

5. Ons moet al die pret laat staan maar (2 maal) 
Ons moet maar die soen laat bly; 
Ek sal my eie pad dan kry maar, (2 maal) 
En jy kan na Sarie vry. 

(1924:290-291). 

Sowel Du Toit asook G.S. Nienaber verwys in hulle besprekings 

van die aangehaalde liedjie na die "volksheid" daarvan. Du 

Toit (1924:289-291) wy 'n kort bespreking aan twee variante 

daarvan in sy studie oor Suid-Afrikaanse volkspoesie. Niena

ber skryf dat hierdie liedjie beskou kan word as 'n voorbeeld 

van die digkuns wat "die volk self" geskep het. Volgens horn 

is diA gedig in die verlede verkeerdelik as 'n beurtsang 

beskou: "Dit kan met stelligheid beweer word op grond van 'n 

teks uit 1879, wat miskien meteen die datum van ontstaan 

aangee en in elk geval met sekerheid die vrae aangaande die 

vorm en wysie beantwoord" (in P.J. Nienaber, 1982:13). Na 

sy bespreking van die gedig skryf Nienaber dat die oorspronk

like digter steeds onbekend is. Hy verduidelik dat hy die 

besondere liedj ie as 'n voorbeeld gekies het omdat di t 

illustreer hoe sulke liedere ontstaan en verwerk is en hy 

noem dit 'n "volksliedjie": "Hierdie geval het laat blyk wat 

met die ongeskrewe letterkunde van 'n volk kan gebeur. Dit 

is eintlik heel selde dat ons volledig oor die ontstaan en 

voortgaan van sulke volksliedjies ingelig word" (1982:15, my 

kurs.). 

'n Hele aantal eienskappe van volkspoesie soos hierbo uiteen

gesit, word in hierdie gedig aangetref. Daar bestaan meer 
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as een variant van die liedjie, wat impliseer dat mondelinge 

oorlewering waarskynlik 'n rol gespeel het in die voortleef 

daarvan. Du Tait gebruik die opgetekende teks van N. Mans

vel t (in laa.sgenoemde se Holl.ands-Afri.kaanse I.i.ederbundel 

(1908)) as vertrekpunt, maar bespreek oak 'n variant daarvan 

uit Zastron. Nienaber verwys na 'n derde variant in Oudts

hoorn Courant and Farmers' Friend van 15 Oktober 1879 wat, 

soos hierbo verduidelik is, waarskynlik aandui wanneer die 

liedjie presies ontstaan het . Hy wys op 'n aantal verande

ringe " •.• toe die lied 'n volkslied geword het", soos dat 

die woorde "Dan zeg jy ... "in strafe 3 verander is na "Dan 

se ek " en die eienaam "Gertj e" in strafe 4 na "Jannie 

... ", terwyl die naam "Plaatje" met "Dani(e)" vervang is. 

Op hierdie wyse is dit deur die" gemeenskap ... verryk 

en omgevorm tot 'n beurtsang" (in P.J. Nienaber, 1982:14-15). 

'n Ander belangrike verskil tussen die variante is die Hoog

hollandse spelling in Mansvelt se teks teenoor die verafri

kaansde weergawe uit Zastron. Die feit dat variante van die 

liedjie aan sekere streke verbind word (byvoorbeeld Zastron), 

impliseer dat streekgebondenheid ook 'n rol speel in die 

voortleef daarvan. S.J. du Tait skryf oar 'n weergawe van 

die liedjie soos hy dit meestal geh66r het (1924:290). Daar

uit kan ook afgelei word dat mondelinge oorlewering, meer as 

'n vaste skriftelike vorm, verantwoordelik is vir die ver

spreiding van die liedjie. 

Eenvoud van taalgebruik in die liedjie is oak opvallend. Die 

eenvoud gaan saam met spreektalige uitdrukkings soos "aan jou 

sleeptou bly" (strafe 2), "wil hul mekaar nie he nie" (strofe 

4), en "jy kan na Sarie vry" (strafe 5). In strafe 3 vind 

ons oak die vandag ongewone ui tdrukking "as ans Sondags 

kuier", 'n ouer konstruksie wat nog vanui t Nederlands in 

Afrikaans bly voortbestaan het. 

Die liedagtigheid, gesteun deur die refrein en die herhaling 

van frases aan die einde van versreels, is 'n verdere 

volkspoesie-eienskap. Hiermee gaan saam 'n betreklik een-
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voudige versbou waarin versreeleinde en sintaktiese eenhede 

meestal saamval. 

Opvallend fs die basiese troge.'.fese metr.tese patroon van hier

die gedig en die reelmatige afwisseling van !anger en korter 

versreels. Die tweede en laaste reels van elke strafe is 

telkens kort met 'n trogeYese metrum waarvan die laaste 

daling telkens ontbreek: 

I \ I \ (-) 
Hoe's dit/ dan so/ stil met/ jou? 

\ I \ I <-> 
Dit is/ tyd dat/ ons gaan/ trou 

ensovoorts. 

Die patroonmatigheid word verbreek in reel 2 van die refrein: 

I \ I I I - <I) 
Nog lan/ger aan/ jou sleep/tau bly/ nie, bly/ nie. 

Hier is die metrum jambies en die reel is ook !anger (11 

lettergrepe). 

In die slotreel van strafe 2 verander die metriese patroon 

en word jambies met twee aanvangstrogee: 

\ I - \ I 
Hul is/ kerels/ wat so/maar slaan. 

In die meeste versreels kom voorbeelde van neweklem voor, wat 

'n opeenhoping van dalings meebring, byvoorbeeld op "Dit" en 

op "ons" in reel 4: 

\ I \ I <-> 
Dit is/ tyd dat/ ons gaan/ trou. 

Die soort metrum is dipodies, deurdat die heffings in elke 

tweede versvoet sekondere klem dra ( vergelyk Spangenberg, 

1973:26). Volgens Spangenberg is 

kenmerkend van die "volksversreel". 

gedig is daar ook verdere variasie: 

\ I I I <-> 
En jy/ kan na/ Sarie/ vry. 

so 'n dipodiese metrum 

In die slotreel van die 

Daar is dus tipiese metriese variasies van die "volksvers" 

in die gedig. 
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2.2.2 Twee "dansliedjies" 

"Die wit sakdoek se punt" en "Die kelkie sonder voet" is in 

die bloemles ing T.reknet van N. P. van Wyk. Louw &. E. I,j, ndenberg 

in die afdeling "Anonieme volksp00sie" (1983) opgeneem. Van 

Wyk Louw noem in sy praatjies oor "dansliedjies" die "kort

heid en die baie variante" die belangrikste kenmerke van 

hierdie liedjies (1986a:590-591). Hy wys ook op die "wette" 

of "vereistes" van hierdie digsoort, naamlik 'n eenvoudige 

vaste vorm van vier reels waarin die eerste reel telkens her

haal word met byvoeging van "o" vooraan in die tweede reel. 

'n Verdere kenmerk is spontane1teit en dit hang saam met die 

"vereiste" dat daar "geen logiese, duidelike verband" tussen 

die eerste twee en die laaste twee reels mag wees nie (1986a: 

594). Ander kenmerke is 'n aaba-rymskema en 'n basiese jam

biese metrum met variasies wat aan die gediggie 'n lewendige 

voortstuwende ritmiese gang help gee. Daar kom soms variante 

voor wat dikwels aan bepaalde streke gebonde is. (Grobbelaar 

het op 20 Junie 1978 gewys op die feit dat verreweg die 

grootste persentasie van sy voorbeelde uit gebiede langs die 

Kaaplandse Weskus opgeteken is). Van Wyk Louw (1986a:595) 

en Kannemeyer (1978:69) verwys altwee spesifiek na "Die wit 

sakdoek se punt" en "Die kelkie sonder voet" as van die beste 

voorbeelde van "dansliedjies" - 'n soort volkspoesie. 

Die wit sakdoek se punt 

die wit sakdoek se punt 
o die wit sakdoek se punt 
hoe nader aan die berge toe 
hoe koeler waai die wind 

(Van Wyk Louw & Lindenberg, 1983:3). 

Die eenvoudige patroon waarop Van Wyk Louw en Kannemeyer in 

hulle onderskeie besprekings gewys het, is opvallend teen

woordig in "Die wit sakdoek se punt". Daar is geen duidelike 

logiese verband tussen die eerste twee en laaste twee reels 

nie; dit is beslis moeilik om 'n verband te lA tussen "die 

wit sakdoek se punt" en, aan die ander kant, "die berge" en 
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die "keeler ••• wind". Die herhaling van "die wit sakdoek 

se punt" dra ook by tot die sangerigheid van die gedig. 

Van Wyk Louw se moontlike "interpretasies" vir hierdie soort 

liedjies is telkens in vraagvorm (1986a:590-593). Hy laat 

dus die moontlikheid oop vir ander interpretasies. In "Die 

wit sakdoek se punt" is 'n spreker aan die woord wat onderweg 

is na "die berge", waarskynlik om te gaan "opsit" 2
• Hy sing 

onder andere van die "wind" wat "keeler" word namate hy "die 

berge" nader. Dit kan egter ook 'n waarnemer wees wat oor 

die man met "die wit sakdoek se punt" sing. "Die wit sakdoek 

se punt" kan 'n spoggerigheid by die man wat onderweg is na 

"die berge" uitbeeld. Deur die woorde "hoe keeler waai die 

wind" kan gel:mpliseer word dat die man met 'n blye vooruitsig 

"die berge" nader, omdat hy hoop om daar 'n aangename ont

vangs te kry. Of impliseer die "keeler ... wind" daarteenoor 

dat die houding van die persoon na wie die man op pad is 

afsydig en onpersoonlik is, in kontras met die man se wind

makerige houding?3 So 'n meerduidigheid roep Van Wyk Louw se 

uitspraak op dat hierdie soort "6u-Afrikaanse poesie", 

volksversies, "bymoontlikhede" het " ..• wat 'n surrealistiese 

digter van Europa bleek van jaloesie sou laat word" (1986a: 

588-589). 

Dis opvallend dat Kannemeyer na "Die wit sakdoek se punt" en 

"Die kelkie sender voet" verwys as voorbeelde van "anonieme 

volkspoesie" (1978:69, my kurs.) en dat Van Wyk Louw ook ver

duidelik hoe sulke "dansliedjies" dikwels spontaan tydens 

gesellighede ontstaan het. Van Wyk Louw skryf oor die " 

2. In die tydperk toe jongmans te perd gaan "opsit" het, 
was dit hoog mode om 'n sakdoek spoggerig in die bosak 
te dra sodat die punt daarvan duidelik sigbaar was. In 
"Die bruin perd", 'n ander liedjie uit hierdie tydperk, 
word so 'n jongman beskryf en die sakdoek pertinent ge
noem: "die wit sakdoek in die linkersy,/ dit lyk of hy 
vanaand gaan vry" (Opperman, 1983:24). 

3. In die HAT is twee moontlike betekenisse van "koel" 
opgeteken wat hierdie interpretasie moontlik maak: "Nie 
alte vriendelik nie", "Bedaard, sonder hartstog". 
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mening dat sulke 'fragmente' van liedjies die laaste oor

blyfsels is van langer liedere wat as 't ware deur die volk 

'stukkend gesing' is" en se: "Vir heelwat liedere sou dit wel 

waar kan wees. En dit sou dalk van die swakste soort volks

poesie wees hierdie. " Volgens horn is daar 'n omgekeerde 

proses in die "dansliedjies" waarvan hy in sy praatjie voor

beelde gee: "Hulle is klein kristalle wat net uit die moeder

loog aan 't stol is of gestol het. Hulle kan later tot 

grater gehele 'aanmekaargesing' word". Hy verduidelik hoe 

die soort liedjies ontstaan het: " ••. dan weet jy hoe onder 

die dans van tyd tot tyd 'n stem begin sing - so 'n rympie 

of twee; en as dit klaar is, sing daar weer 'n ander: soms 

die ou en oorbekende, soms 'n nuwe ingewing. So, glo ek (net 

soos ons pragtige byname ontstaan het) het daardie klein 

kristalle van ons pre-literere poesie ontstaan. En dit is 

nie net geloof nie, dis weet. Ek het van hulle h66r maak." 

Hy skryf egter dat hierdie proses nie impliseer dat "die 

volk" self nuwe liedjies "skep" nie: "'Die volk' skep nie; 

maar hy voel aan, hy sif, hy onthou, hy kan nog herrangskik" 

(1986a:591-592). Die anonieme voortbestaan van "Die wit 

sakdoek se punt" impliseer dat hierdie liedjie ook moontlik 

op so 'n spontane wyse ontstaan het. 

Die basiese metrum van die liedjie is jambies, met sekere 

variasies: 

I I I 
die wit/ sakdoek/ se punt 
I I I I 
o die/ wit sak/doek se punt 

I \ I \ 
hoe na/der aan/ die ber/ge toe 

I I I 
hoe koe/ler waai/ die wind. 

Die soort metriese variasies wat hier voorkom (troge1ese in

versie en opeenhoping van heffings in reels 1-2, 'n dipodiese 

metrum in reel 3), stem ooreen met eienskappe van Spangenberg 

se "volksversmetrum". 

Ook die tweede voorbeeld, "Die kelkie sander voet", het al 

die bogenoemde eienskappe wat as kenmerkend van volkspoesie 



85 

beskou word, soos in Hoofstuk 1 uiteengesit. 

Die kelkie sander voet 

Die kelkie sonder voet 
o die kelkie sander voet 
'n glimlag op my lippe, maar 
verdriet in my gemoed 

(Van Wyk Lauw & Lindenberg, 1983:3). 

Dis 'n kart vierreelige gediggie waarvan die eerste reel met 

byvoeging van "o" in reel 2 herhaal word. Daar is oak geen 

duidelike logiese verband tussen die eerste en laaste twee 

reels nie. Die metrum is basies jambies, met 'n variasie in 

die tweede reel waar 'n daling aan die begin ontbreek. 

Ook hier is daar talle interpretasiemoontlikhede. In die WAT 

word die voetstuk uitgesonder as een van die onderskeidende 

kenmerke van 'n "kelk": "Oorlose houer op 'n voetstuk om uit 

te drink, gew. 'n drinkglas met min of meer omgekeerd keel

vormige, halfbol- of halfeiervormige kop (houer) wat oorgaan 

op 'n steel met voetstuk - hoofs. gebruik vir wyn". Figuur

lik gebruik kan die woord "kelk" oak van toepassing gemaak 

word op "menslike lotsbedeling(e), versinnebeeld deur 'n aan

gebode kelk met sy inhoud of deur die inhoud daarvan; beker. 

Meer bep. : a. In toepassing op lyding, leed, beproewing, 

ramp(e), treurige ondervinding(e) ... b. In toepassing op 

genot, vreugde, ens." (WAT). 

Met bostaande begripsomskrywings in gedagte is daar duidelik 

teenstellende elemente in die eerste twee reels van die ge

digg ie onder bespreking. Die "kelkie" het nie 'n voetstuk 

nie, en 'n voetstuk is juis een van die hoofdele van 'n kelk. 

Die implikasie is dat dit onvolledigheid uitbeeld. In die 

eerste plek is daar natuurlik die letterlike betekenis van 

"kelkie" - 'n glashouer - en 'n mens dink aan 'n kelkie wyn. 

Verder kan 'n kelk figuurlik gesproke dui op lyding en be

proewing, maar oak op vreugde. Hierdie teenstrydigheid 

suggereer 'n moontlike verband tussen die eerste twee reels 
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(ook teenstrydig) en die kontrasterende "glimlag" en "ver

driet" in die laaste twee reAls. Volgens die WAT het "kelk" 

figuurlik veral die betekenis van 'n houer van mense se smart 

of vreugde. In die gedig dra die verkleiningsvorm "kelkie" 

daartoe by dat dit eerder gesien word as 'n houer van vreug

de. ( Vergelyk hierteenoor 'n ui tdrukking soos " 'n bitter 

kelk ledig"). Die leser kan dus hieruit aflei dat dit gaan 

oor onvolledige geluk - die "kelkie" is "sender voet", sodat 

dit nie regop kan bly en die geluk binne kan hou nie. Tipies 

van die suggestiwiteit van hierdie soort liedjies is daar in 

die gedig geen duidelike aanduiding van wat die onvolkome 

geluk veroorsaak het nie. 'n Moontlike verklaring is dat dit 

oor 'n gebroke liefdesverhouding handel, want dis 'n gebroke 

kelkie: "sender voet". Die laaste twee reAls beskryf die 

eerstepersoonsverteller se reaksie op en verwerking van die 

gebeure. Alhoewel na buite 'n glimlag vertoon word, is daar 

'n hartseer in hom/haar wat die spreker probeer wegsteek, 

maar waaroor hy/sy tog "sing". 

Soos "Die wit sakdoek se punt" het hierdie liedjie ook bly 

voortbestaan as anonieme volkspoAsie. Dit het "volksbesit" 

geword (in die sin van algemeen bekend4 by die "gewone 

mense"). 

2.3 'n VroeA Afrikaanse volksballade deur 'n onbekende 

digter - "Op Hartebeesfontein" (Pikkedel) 

'n Voorbeeld van 'n Afrikaanse volksballade uit die vorige 

eeu is Pikkedel se "Op Hartebeesfontein". Kannemeyer (1978: 

68-69) noem hierdie gedig die "geslaagdste Afrikaanse ballade 

voor 1900". Hy wys op die sterk geestige situasie, veral as 

gevolg van "die besondere aanwending van woorde en uitdruk

kings in volksverband" (my kurs.). Ook Rob Antonissen slaan 

4. Sowel Kannemeyer (1978:69) as P.W. Grobbelaar (in 'n 
radiopraatjie wat op 20 Junie 1978 uitgesaai is) praat 
van die liedjie asof dit algemeen bekend is. 
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die gedig hoog aan en noem di t "volkskuns": "En nagenoeg 

twintig jaar later verskyn in Ons Klyntji (1898) 'n ander 

stuk volkskuns uit die boonste laai, 'n onbekende Pikkedel 

se ondeunde relaas van cUe boerebrui.lof 'Op Hartebeesfontyn'" 

(1973:49-50). 

Hierdie gedig word verbind met 'n spesifieke persoon met die 

skuilnaam Pikkedel. Van die digter is slegs die skuilnaam 

"Pikkedel" bekend. Opperman het die gedig opgeneem in Groot 

verseboek met 'n vraagteken tussen hakies agter aie naam 

Pikkedel. Uit eiename soos "Windvoel" en "Fieta" kan afgelei 

word dat die gedig nie noodwendig ontstaan het as beskrywing 

van 'n sogenaamde "blanke" bruilof nie - daar is beslis die 

moontlikheid van kulturele be1nvloeding. 

Op Hartebeesfontein 

Was jy ooit by 'n "sheepskin"-dans, 
Byvoorbeeld daar by ou Stefaans, 

van Hartebeesfontein? 

Want ek sal jou 'n grap vertel 
Van 'n verbroude apespel 

op Hartebeesfontein. 

Jors Vlek en ek en Rooi Waldek 
Span boggie in een aand en trek 

na Hartebeesfontein. 

Al was ons algar lekker nat, 
Die entjie ry ons fluit-fluit plat 

na Hartebeesfontein! 

"Naand, oom Stefaans! Naand, Tante! Naand. 
Hoe gaat dit nog met jul vanaand 

op Hartebeesfontein?" 

"Nee, nefies, goed; maar kom dan in, 
Aans gaan ons met die dans begin 

op Hartebeesfontein. 

Fieta, myn kind, skink koffie gou ... 
Windvoel! Sal jy jou bek daar hou?" 

op Hartebeesfontein. 

Rooi Waldek wenk vir my en Jors, 
En saggies tik hy op syn bors 

op Hartebeesfontein. 
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"Laat ons dan eers 'n snapsie steek, 
Dis goed om vrindskap aan te kweek 

op Hartebeesfontein." 

So praat Rooinip, en in 'n jif 
Trek hy prop uit 'n bottel gif 

op Hartebeesfontein. 

Qom Faan het soos 'n perd gedrink, 
En Tante het oak gehelp skink, 

op Hartebeesfontein. 

Die drank was in 'n kits gedaan: 
Faan kon jy met 'n veer omslaan 

op Hartebeesfontein. 

Dis bruilof aand by ou Stefaans 
En ieder man wat soek syn kans 

op Hartebeesfontein, 

Om takhaarn6ientjies om te praat, 
Hul denk aan niks as kattekwaad 

op Hartebeesfontein. 

Qom Faan se Fieta het getrou 
Met Dolfie, seun van Danie Louw, 

op Hartebeesfontein. 

'n Bietjie vet maar rats was sy, 
Verduiwels mooi ook nog daarby, 

op Hartebeesfontein. 

Die miershoopvloer was glad geskuur, 
'n Vetkers brand daar teen die muur, 

op Hartebeesfontein. 

Klein Tjaart se Tjaart speul dat dit gons, 
Wals, riel, satties en kontiljons, 

op Hartebeesfontein. 

Ons dans toen dat die stof so staan: 
Rooinip loop las voor in die baan 

op Hartebeesfontein. 

Een ding was daarom openbaar: 
Fieta en hy boer bymekaar, 

op Hartebeesfontein. 

Dolfie sit in 'n hoek en kook, 
Hy het syn hart vol haat gestook, 

op Hartebeesfontein. 

Sy bruid hang op Rooinip syn lyf, 
Di~ was vir horn g'n tydve~dryf, 

op Hartebeesfontein. 
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Dis 'n getrap en 'n rumoer, 
Die fyn stof slaan op van die vloer, 

op Hartebeesfontein. 

Die boere staan drie diep opsy, 
Dit was 'n muisnes, glo vir my, 

op Hartebeesfontein. 

Die kerskas kraak onder Klein Tjaart, 
Maar hy speul vort ewe bedaard, 

op Hartebeesfontein. 

Al tap sweetdruppels langs horn af, 
Hy hou aan op 'n hondedraf, 

op Hartebeesfontein. 

'n Wa-wiel hier, 'n koes-koes daar, 
Ons slinger die meisies hot en haar, 

op Hartebeesfontein. 

So nou en dan verdwyn tweestuk, 
Ek meen om vars lug in te sluk, 

op Hartebeesfontein. 

Rooinip was in syn element, 
Hy denk nie oar syn testament, 

op Hartebeesfontein. 

'n Trippel, dan 'n Kaapse draai, 
Rondomtalie, haar rok die waai 

op Hartebeesfontein. 

"Skuus vir die polka!" sA Rooinip, 
Hy sif vir Fieta dat dit wip, 

op Hartebeesfontein. 

Op hoogste punt van die geraas 
Word vetkers skielik uitgeblaas 

op Hartebeesfontein. 

Die n6iens skree; die tyd is ryp 
Om in die danker kat te knyp 

op Hartebeesfontein. 

Ek hoor maar net vir Dolfie skrou: 
"Steek op die kers, kwajongens, - gou!" 

op Hartebeesfontein. 

Lig in die duisternis, maar ag! 
Dit het ons nimmer geverwag 

op Hartebeesfontein. 

Rooinip omhels vir Fieta knap, 
Hul ~oen mekaar dat dit so klap 

op Hartebeesfontein. 
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Die onweer het toen losgebars. 
Dis tyd vir ans om weg te mars 

van Hartebeesfontein. 

Orie maal was Rooinip platgeslaan, 
Drie maal het hy weer opges·taan, 

by Hartebeesfontein. 

Ek vlieg deur-uit, Rooinip loop voor, 
Want Dolfie wou ans altwee moor, 

op Hartebeesfontein. 

Faan wou ans met 'n sanna skiet, 
Maar drank die skud horn soos 'n riet, 

op Hartebeesfontein. 

Jars skuiwe na die stal syn kant, 
Hy sien daar's onraad in die land 

op Hartebeesfontein. 

Toen ans voor uitbreek - regtig, man! 
Daar staan die boggie ingespan 

op Hartebeesfontein. 

"Smeer terpentyn ender syn stert!" 
"Nee, Tjaart, dis nie die moeite werd," 

op Hartebeesfontein. 

"Om dit te doen, moet jy my gryp, 
En dit leg nie in jou broekspyp," 

op Hartebeesfontein. 

Al kon Rooinip verbrand groat praat, 
Hy hou syn lyf bepaald kordaat 

op Hartebeesfontein. 

Die dag het hy hul kaf geslaan 
En deur die spul syn weg gebaan 

op Hartebeesfontein. 

Jars skree net: "Kerels, hou nou vas, 
Die duiwel sit op onse kwas!" 

op Hartebeesfontein. 

Die rieme waai, hy gryp die lat, 
Hy slaan die ponies waternat 

op Hartebeesfontein. 

Myn hemp, het ek daarna bespeur, 
Was fyn en flenters, voor geskeur, 

op Hartebeesfontein. 

En Tjaart syn konsertina pas 
Al op Rooinip syn kop kalpas, 

by Hartebeesfontein. 
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Voor jy kon se "knipmes" was ons 
Ver weg van die takhaar-gegons 

op Hartebeesfontein. 

Toen more kom, toen ry ons ver 
En van die dag af bly ons ver 

van Hartebeesfontein. 
(Opperman, 1983:18-22). 

Die eenvoudige spreektaligheid in "Op Hartebeesfontein" is 

een van die opvallendste eienskappe van die gedig. Voor

beelde van uitdrukkings uit die "volkstaal" is onder meer: 

"was ons algar lekker nat" (reel 10), "' n snapsie steek" 

(reel 25) en "met 'n veer omslaan" (reel 35). Dit is veral 

op grond van die gebruik van die volkstaal in "Op Hartebees

fontein" dat die gedig soms met die bekende "Boeren gesel

schap" van Bredero vergelyk word (vergelyk Kannemeyer (1978: 

68-69) en Antonissen (1973:50)). Die karakteriserende 

"volksname" ( "Jors Vlek", "Rooi Waldek", "Fieta", "Windvoel", 

"Rooinip" ens.) toon 'n sterk ooreenkoms met die kleurryke 

name en beskrywings in Bredero se gedig. 

Die versreeleinde en sinsdele val dikwels saam in die gedig: 

daar is ook meestal leestekens aan die einde van versreels. 

In al die strofes rym die eerste en tweede reels en sluit 

hulle direk by mekaar en by die derde reel aan om een gedagte 

oor te dra. Alhoewel daar meestal kommas voorkom aan die 

einde van die eerste twee reels, onderbreek di t nie die 

gedagtegang wat oorloop na die plekbepaling "van/op/na/by 

Hartebeesfontein" wat in elke strafe die derde reel uitmaak 

nie, byvoorbeeld: 

Was jy ooit by 'n "sheepskin"-dans, 
Strafe 1 Byvoorbeeld daar by ou Stefaans, 

van Hartebeesfontein? 

Oom Faan het soos 'n perd gedrink, 
Strofe 11 En Tante het ook gehelp skink, 

op Hartebeesfontein. 

En sander kommas, byvoorbeeld in strofes 2 en 3, loop die 

gedagtegang ook oor die hele strafe heen: 

Want ek sal jou 'n grap vertel 
Strafe 2 Van 'n verbroude apespel 

op Hartebeesfontein. 
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Jors Vlek en ek en Rooi Waldek 
Strofe 3 Span boggie in een aand en trek 

na Hartebeesfontein. 

Die herhaling van hierdie patroon dwarsdeur die gedig dra by 

tot die eemmudige vorm daarvan. 

Tipies van 'n volksballade, word die gebeure gedramatiseer 

en aangebied met kleurvolle beskrywings van handeling en 

dialooggedeeltes tussen aanhalingstekens. 

Ritmies is daar 'n patroonmatigheid deurdat die eerste en 

tweede versreels van alle strofes in die gedig ui t agt 

lettergrepe bestaan, behalwe die tweede reel van strofe 27 

waarin nege lettergrepe voorkom. Die derde reel van elke 

strofe bestaan uit ses lettergrepe. Verder is dit opvallend 

dat daar meestal in die eerste twee versreels vier heffings 

voorkom en drie in die derde reel van elke strofe. 

Verskeie metriese variasies kom voor, meestal trogeYese 

inversies, byvoorbeeld: 

I - I I I I 
Fieta, myn kind, skink koffie gou (my kurs.). 

In strofe 23, waar die danstoneel beskryf word, is daar in 

die eerste reel slegs twee heffings in die ritme: 

\ I - I 
Dis 'n getrap en 'n rumoer. 

Hierdeur word die tempo versnel en groter nadruk op die 

beweging en rumoerigheid van die dans geplaas. Ons vind dus 

hier ook die soort metriese variasies wat Spangenberg as ken

merkend van die "volksversreel" uitgewys het (1980:69). 

Die tipiese Afrikaanse pleknaam "Hartebeesfontein" verbind 

die gedig met 'n bepaalde plaaslike streek5
• Die beskrywing 

5. In P.J. Nienaber se Suid-Afrikaanse pleknaamwoordeboek 
deel 1 (1971:61) word verwys na 'n plek met die naam 
Hartebeesfontein in die distrik Smithfield. Naby 
Kl~rksdorp is ook 'n myndorpie met die naam Hartebees
fontein. 
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van 'n boereparty en die nagevolge daarvan is 'n treffende 

uitbeelding van 'n deel van die vroee Afrikaanse volkslewe. 

Tekenend van die soort leefwyse is die plaastroue en die rit 

met ' n perdekar6
• 

In "Op Hartebeesfontein" vind ons 'n soort volkshumor, wat 

ook as 'n eienskap van volks~sie beskou kan word7
• Dat die 

hele situasie wat beskryf word humoristies is, blyk reeds in 

die tweede strafe wanneer die spreker se dat hy "' n grap" 

gaan "vertel" wat oor "'n verbroude apespel" handel. Humor 

kom verder in die gedig voor in die geestige verwysings na 

dronkenskap ("was ons algar lekker nat" (strofe 4), "Faan kon 

jy met 'n veer omslaan" (strofe 12), "drank die skud horn soos 

'n riet" (strofe 40)), vryery ("Fieta en hy boer bymekaar" 

(strofe 20), "Syn bruid hang op Rooinip syn lyf" (strofe 22), 

"So nou en dan verdwyn tweestuk" (strofe 28), " •.. die tyd 

is ryp/ Om in die donker kat te knyp" (strofe 33)), asook 

jaloesie en bakleiery ("Dolfie sit in 'n hoek en kook" 

(strofe 21), "Dolfie wou ons altwee moor" (strofe 39), "En 

Tjaart syn konsertina pas/ Al op Rooinip syn kop kalpas" 

( strofe 50 ) ) . 

Kenmerkende eienskappe van volkspoesie in "Op Hartebeesfon

tein" is dus die eenvoudige spreektaligheid en 'n eenvoudige 

strofebou en rympatroon. Die soort metriese variasies wat 

kenmerkend is van "volksverse" kom vry algemeen voor, maar 

daar is ook 'n duidelike patroonmatigheid. In die gedig word 

'n eenvoudige soort leefwyse uit 'n vroeer leeftyd uitgebeeld 

en kenmerkende volkshumor kom voor. Met die veelvuldige her

halings van woorde, sinsnedes en hele versreels en die drama

tisering van gebeure en stukke dialoog is "Op Hartebeesfon-

6. L.J. du Plessis verduidelik dat 'n sierlike bruidstoet 
en die geselligheid na 'n boerebruilof 'n kenmerkende 
vorm aangeneem het en tiperend was van Afrikaners se 
vroeere volkslewe (in Boshoff & Du Plessis, 1921:36-
37). 

7. Volgens Regina Malan (1986:184) is growwe "volkshumor" 
'n kenmerk van volkspoesie. 
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tein" 'n goeie voorbeeld van die volksballade. 

2. 4 'n Voorbeeld van volkspoes.ie waarvan die dlgter bekend 

is: "Die steweltjies van Sannie" deur F.W. Reitz 

Die steweltjies van Sannie 

Pas altyd vir 'n vroumens op; 
Dit help jou net g'n stuk nie: 

Steek jy jou nek eers in die strop, 
Dan kan jy nooit losruk nie. 

So is dit ook met my gewees; 
Ek was nie reg van plan nie, 

Toen was dit al klaar met Kees: 
Ek was geknoop aan Sannie. 

Skaars was ek agtien jare oud, 
Toen vry ek al na Sannie; 

Myn sakhorlosie was van goud 
En 'k gee pad vir g'n man nie. 

Haar ouers het ons uitgelag, 
Hul seg ons is maar vulletjies, 

En ek moet nog 'n bietjie wag 
Met sulke kinderspulletjies. 

Maar neef, ek moet jou tog verhaal, 
Hoe dit met my gebeur is; 

Jou tyd die kom ook nog eenmaal 
Voor jy mooi reg daardeur is. 

Ek droom mos dat sy voor my staat 
Met splinternuwe stewels; 

Hul mag van kleine voetjies praat, 
Maar Sannie het twee knewels. 

Ek trek my aan die oggend vroe: 
"Saal op die skimmel daar!" 

Toen ry ek reguit Sannie toe, 
Om te hoor hoe sy nog vaar. 

"Goeiem6re, Tante - m6re, Oom! -
En waar is Sannie dan?" 

Daar kom sy net soos in myn droom 
Met dieselfde stewels aan. 

Wel, ek sal jou maar kortaf se, 
Ek het haar toe gevra 

Of sy my vir 'n man wil he 
Toen seg sy sommer "Ja!" 
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'n Mens die bly tog maar 'n mens, 
Ek weet nie wat 's die rede, 

Maar soos hy kry net wat hy wens, 
Dan word hy ontevrede. 

Dit help nou weinig om te huil, 
Al het ek spyt van Sannie; 

Kon ek die ou ding maar verruil, 
Dan sou ek - maar ek kan nie! 

(Opperman, 1983:3-4). 

In sy eerste radioprogramreeks oor "Die volk as digter" het 

P.W. Grobbelaar gese dat individuele digters se werk .3oms so 

gewild geraak het dat dit in die volksmond bly voortleef het, 

terwyl die digter se naam vergete geraak het. Hy het 

spesifiek na F.W. Reitz jr. (1844-1934) se "Die steweltjies 

van Sannie" as voorbeeld verwys en gese dat dit later gelei 

het tot 'n "ander volksliedjie" wat met die volgende woorde 

ingelei word: "More Oompie, more Tannie, waar is Sannie dan?" 

(4 Julie 1978). Dit beteken dat daar - en dis kenmerkend van 

volkspoesie - 'n variant uit die eerste gedig ontstaan het. 

Kannemeyer skryf oor hierdie gedig: "In 1873 publiseer hy 

(F.W. Reitz jr., JV) in dieselfde blad (Het Volksblad, JV) 

die oorspronklike 'Die steveltjies van Sannie', 'n gedig wat 

gou algemeen bekend geword het en as volksliedjie gesing is. 

Die geestigheid in hierdie gedig word veral bereik deur die 

gebruik van die plat naas die meer gestileerde uitdrukkings, 

in een geval selfs deur 'n ou idioom (nl. kalwerliefde) 

effens te wysig ( 'Hul seg ons is maar vulletjies') sodat iets 

komies deur die geringe verandering aan die vers toegevoeg 

word" (1978:61). Ook G.S. Nienaber (in P.J. Nienaber, 1982: 

22) en Antonissen ( 1973:41) verwys na hierdie gedig wat .later 

as 'n volksliedjie gesing is. Ons het dus hier 'n tipiese 

voorbeeld van 'n volksgedig wat nie 'n anonieme oorsprong 

gehad het nie, maar "volksbesit" geword het omdat die "volk" 

dit aangeneem en begin sing het. 

Wat die gedig verder ook kenmerk as volkspoesie, is die 

"volkse" taalgebruik en die geestigheid wat, soos Kannemeyer 
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dit stel, " veral •.• deur die gebruik van die plat naas 

die meer gestileerde uitdrukkings (bereik word)". Tipiese 

volkstalige uitdrukkings wat in die gedig voorkom, is: "jou 

nek eers in die strop" (strafe 1), "was dit al klaar met 

Kees", "geknoop aan Sannie" (strafe 2), "vry ek al na Sannie" 

(strafe 3). 

lets van die irrasionele - 'n kenmerk van volkspoesie - kom 

oak voor in "Die steweltjies van Sannie": die droom oar die 

stewels (strafe 6) en hoe die droom toe waarheid word. Dit 

dra oak by tot die geestigheid wat oorheersend is in die 

gedig. 

Die vorm en bou van "Die steweltjies van Sannie" het die ken

merkende eenvoud van 'n volksgedig: die vierreelige strafes 

het almal 'n vaste kruisrympatroon en elke reel word afge

sluit deur 'n leesteken. 

Metries-ritmies is daar oak 'n sterk patroonmatigheid: die 

eerste en derde versreels van elke strafe is min of meer ewe 

lank (vier versvoete), en so oak die tweede en vierde reels 

(drie versvoete met 'n ontbrekende heffing aan die einde van 

die versreel). Daar is 'n baie duidelike onderliggende jam

biese patroon, maar 'n hele aantal afwykings van die vaste 

patroon kom voor (veral trogeYese versvoete). 

Kenmerkende eienskappe van volkspoesie wat in "Die stewel

tj ies van Sannie" voorkom, is dus: ongekunstelde taalgebruik, 

irrasionaliteit en geestigheid, 'n eenvoudige (volks)lied

agtige vorm en inhoud, en tipiese metries-ritmiese variasies. 

Daarby getuig die feit dat die gedig vroeg reeds as volks

liedjie gesing is oak van aanvaarding deur die "volk"; dit 

het "volksbesit" geword. 
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2.5 'n Vroe~ 11 kunsgedig 11 met volkspo~sie as boustof: 

Leipoldt se 11 'n Nuwe liedjie op 'n ou deuntjie" 

Die verskynsel dat volksp00sie as basis of 11 voedingsbron 11 vir 
11 kuns~sie 11 gebruik word, het reeds vroeg in die Afrikaanse 

digkuns voorgekom. Leipoldt se gedig met die veelseggende 

ti tel 11 'n Nuwe liedj ie op 'n ou deuntj ie 11 is 'n goeie 

voorbeeld daarvan. 

'n Nuwe liedjie op 'n ou deuntjie 

Siembamba, Siembamba, 
Mame se kindjie, Siembamba! 
Vou jou handjies same 

en se ame, 
Mame se kindjie, Siembamba! (LOKASIELIEDJIE) 

Siembamba, Siembamba, 
Mame se kindjie, Siembamba! 
Vou maar jou handjies saam, my kind: 
Hoar tog hoe huil die noordewind! 
Hier in die kamp is alles stil, 
Net maar die wind waai socs hy wil; 
Net maar jyself kan kreun en steun: 
Niemand sal hoer nie, niemand, seun! 
Almal is besig! Oor die land 
Drywe 'n wolk van die noordekant -
Swart socs die rook uit die skoorsteen puil, 
Swart socs die nag, en nes roet so vuil: 
Vou maar jou handjies dig tesame 
Sluit maar jou ogies, en se ame! 

Siembamba, Siembamba, 
Mame se kindjie, Siembamba! 
Jy, wat die hoop van ons nasie is; 
Jy wat ons volk so min kan mis; 
Jy, wat meet opgroei tot 'n man; 
Jy, wat meet plig doen as jy kan: 
Jy wat geen deel aan die oorlog het; 
Jy, wat meet sing uit pure pret -
Jy meet verkwyn in 'n kinderkamp, 
Jy meet vir vrede word uitgestamp: 
Vou maar jou handjies dig tesame, 
Sluit maar jou ogies en se ame! 

Siembamba, Siembamba, 
Mame se kindjie, Siembamba! 
Kinkhoes en tering, sender melk: 
Bitter vir jou is die lewenskelk! 
Daar is jou plek, by die graffies daar 
Twee in een kissie, 'n bruilofspaar! 
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Alles vir ans wat die oorlog hou -
Alles vir ans, en niks vir jou: 
Jy het van ans jou plig geerwe -
Plig om as kind vir ans land te sterwe! 
Al wat jy wen, is dat ans onthou: 
Meer was die vryheid as kind of vrou! 
Vou maar jou handjies dig tesame, 
Sluit maar jou ogies, en se - ame! 

(Opperman, 1983:70-71). 

Dat daar meer as een "teks" meespreek by die lees van hierdie 

gedig, is seker. In die eerste plek is daar 'n historiese 

"teks", te wete die agtergrond van die Tweede Vryheidsoorlog. 

Wat die gebeure en Leipoldt se betrokkenheid daarby as digter 

betref, is hier veral ter sake dat hy in 'n hele aantal 

gedigte die leed van vrouens en kinders in konsentrasiekampe 

beskryf het8
• By die lees van hierdie Leipoldt-gedig weer

klink oak die volksliedjie "Siembamba" wat bo aan die gedig

teks aangehaal en 'n "LOKASIELIEDJIE" genoem word. Sowel Van 

Wyk Lauw (1986b:254-255) as Kannemeyer (1978:134) wys op die 

kindergebedjie "Potjie rys, potjie vleis" wat oak moontlik 

in die gedig meespreek. 

Met Leipoldt se tipering van "Siembamba" as 'n "LOKASIELIED

JIE" sny hy waarskynlik die Afrika-herkoms van die liedjie 

aan. In 1955 skryf Andries Alberts in 'n artikel 9 oar 'n 

Brasiliaanse woord bamba wat in Moreno se Portugese woorde

boek as 'n "dans van Bantoes" omskryf word. Volgens Alberts 

is die woord waarskynlik afkomstig van slawe uit die vroeere 

Portugese kolonies Guinee en Angola. Die woord "siembamba" 

is moontlik saamgestel uit die lidwoord si en 'n herhaling 

van mba. Alberts spreek verder die mening uit dat "siembam

ba" dalk oak via die slawehandel die Kaap binnegedra is en 

vandaar oar die binneland versprei het om uiteindelik weer 

deur die Dorslandtrekkers na Angola teruggedra te word (1989: 

8. Die onderhawige gedig is 'n voorbeeld daarvan, so ook 
"In die konsentrasiekamp" en "Vrede-aand". 

9. Die betrokke artikel is weer in 1989 in die Tydskrif 
vir Volkskunde en Volkstaal gepubliseer saam met 'n 
opvolgartikel (1989:23-29). 
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23-25). In sy artikel van 1989 skryf Alberts oor 'n Portu

gese skip met swart mense aan boord wat in 1658 deur die 

Hollanders gebui t is en toe in die Kaap verkoop is (heel 

moontli.k as sla.we). Daa.rui.t let hy af ". • • dat 'n Imbundu

vrou waarskynlik die lewensvatbare Siembamba vir die Kaapse 

kinders ... geleer het". Alberts skryf tereg na aanleiding 

van die konstruksie "Mama se kindjie" (my kurs.) dat dit eg 

Afrikaans is (teenoor "Moeder zijn kindje") en moontlik van 

"die eerste Afrikaans in die geskiedenis" is. Soos by 'n 

tipiese volksliedj ie bestaan daar verskeie varia1 .te van 

"Siembamba" : ( 1) 'n wiegeliedj ie waarmee kinders aan die 

slaap gesing word; (2) 'n uitbundige fees- en dankliedjie wat 

gesing word terwyl heuningbier gedrink word; (3) 'n liedjie 

uit Brasilie wat moontlik deur slawe en slavinne gesing is; 

( 4) "' n tweestemmige koorsang" ui t Angola; ( 5) 'n variant 

waarin "die ossewaterm 'nekomdraai'" verkeerdelik vervorm is 

na "draai ham sy nekom". Oor die gebruik van 'n ossewaterm 

in "Siembamba" se Alberts: "Die ossewa is die wieg van die 

Afrikanervolk genoem, en Siembamba kom ook uit daardie wieg" 

(1989:26-29). 'n Mens sou dus kon se "Siembamba" illustreer 

dat daar nie altyd duidelik onderskeid getref kan word tussen 

die agtergrond van Afrikaanse volksliedjies en die volkskul

tuur van swart volkere uit Afrika nie. 

Van Wyk Louw verwys ook na 'n "ander vorm" van die liedjie 

(die vyfde variant waarop Alberts wys): 

Siembamba, Siembamba, 
mama se kindjie, Siembamba. 
Draai horn nek-om, gooi horn in die sloot, 
trap op sy kop, dan is hy dood ... 

(1986b:258). 

Volgens Van Wyk Louw "veroorsaak" die aangehaalde volkslied

j ie in Leipoldt se gedig " ... dat 'n mens as 't ware die ouer 

liedjie op die agtergrond van jou gedagtes moet hou om teen 

diA agtergrond die volle krag van die nuwe gedig te ervaar" 

(1986b:257). Die skrille stemmingsverandering van "teerheid 

af na die woestheid" is reeds vroeer deur horn uitgewys as 

kenmerkend van baie volksliedjies; dis deel van die onlogiese 

van volkspoesie (vergelyk hierbo, p.26). 
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Die kindergebedjie wat Van Wyk Louw 66k in die gedig lees, 

klink SOOS volg: 

Biesie, biesie, bame, 
vou jou handjies same, 
pondjie (of potjie) rys, potjie vleis, 
en Se ame10

• 

Van Wyk Lauw skryf Leipoldt het waarskynlik opsetlik die aan

gehaalde woorde effens gewysig sodat " ••• albei die volksge

diggies, 'Siembamba' en 'Biesie, biesie, bame', hulle met ewe 

veel krag in die onderbewuste van die leser sou laat geld 

wanneer hy die 'Nuwe liedjie' hoar" (1986b:258). In die ge

bedjie vind ons ook kenmerkende klankherhalings. 

Van Wyk Lauw wys tereg op 'n aantal betekenismoontlikhede wat 

die twee volksliedjies aan Leipoldt se gedig gee. Lesers wat 

die variasie van die "Siembamba"-liedjie ken waarin gesing 

word "Draai horn nek-om, gooi horn in die sloot," sal weet hier 

word vir 'n kind gesing wat moet sterf. Die toestemming aan 

die aangesproke kind om te mag "kreun en steun", want "Nie

mand sal hoor nie" (strafe 1), verwys volgens Van Wyk Louw 
II na die speel van kinders, waar hulle so dikwels nie mag 

raas nie omdat ander mense sal hoor". Die woorde "en se ame" 

aan die einde van elke strafe roep die kindergebedjie "Potjie 

rys, potjie vleis" op. Dit bring mee dat die reel "Kinkhoes 

en tering, sander melk" in die derde strafe gesien kan word 

as 'n ironiese verwysing na kinderspel. Volgens Van Wyk Louw 

speel die kinders "tafeltjie", maar die "kamma-ete" waarmee 

hulle speel, bestaan uit "Kink-hoes entering, sander melk". 

Hy verwys ook na n6g 'n variasie op die rympie "Potjie rys, 

potj ie vleis" wat hy ken: "En tog: agter in my kop speel 

hierdie reels nog vaag wat ons as kinders by 'Biesie-biesie

bame' gese het: 'Kelkie wyn, glas asyn ... '". Moontlik weer

klink hierdie frase in die woorde "Bitter vir jou is die 

lewenskelk!" In die geval hoef die woorde van Leipoldt nie 

10. S.J. du Toit het in sy studie ook verskillende vari
as:...es van "wilde gebedj :J..es" (en spesifiek hierdie 
gebedjie) opgeteken as voorbeelde van volkspoesie 
(1924:52-54). 
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as net "kras retorika" afgemaak te word nie: dit kan gesien 

word as 'n verwysing na die bitter "kelk" wat ons as groot

mense vir die kind gee, juis "ons met ons hoe retoriese 

woorde!" (1986b:259) 11
• 

Van Wyk Louw se interpretasie waarin hy variasies van die 

volksliedjie en die kindergebedjie betrek al het die digter 

dit nie so aangebied nie, kan bevraagteken word. Dit mag 

wees dat Leipoldt self glad nie gedink het aan die houding 

van volwassenes dat kinders nie gehoor mag word by hulle spel 

nie, en dat die woorde "Kelkie wyn, glas asyn" vir horn heel

temal onbekend was. Die leser wat bekend is met die histo

riese agtergrond van ou Afrikaanse huisgesinne waarin kinders 

by hulle spel gesien maar nie gehoor mag word nie, en wat die 

verdere variasie van die kindergebedjie ken, kan dit egter 

intertekstueel op die gedigteks van toepassing maak en daar

deur sy belewing van die gedig nog verder verryk. S6 verkry 

die aangehaalde volksliedjie in Leipoldt se gedig n6g groter 

trefkrag. 

Van Wyk Louw se bespreking van Leipoldt se gedig " 'n Nuwe 

liedjie op 'n ou deuntjie" gee 'n treffende illustrasie van 

hoe die ervaring van 'n gedig verdiep kan word vir die leser 

wat die gebruik van volkspoesie as boustof kan herken. In 

die onderhawige gedig speel di t onteenseglik 'n rol ten 

opsigte van die ironiese implikasie wat die gedig het. Al

hoewel dit nie noodsaaklik is dat al die genoemde volkslied-

11. Onlangs is Leipoldt se "Lokasieliedjie" ook verwerk in 
Breyten Breytenbach se "dief in die nag", 'n lykdig vir 
die vermoorde politieke leier Chris Hani, opgeneem in 
Die Suid-Afrikaan (Augustus/September 1993:42-44). Na 
aanleiding daarvan wys Antjie Krog op 'n sterk ooreen
koms tussen die strydlied "Hamba Kahle Mkhonto" en 'n 
ou Xhosa-wiegeliedjie "Thula Mama". Sy wys ook 'n 
verband uit tussen "Hamba Kahle Mkhonto", wat dikwels 
tydens die "struggle" as troos en as wraaklied gesing 
is, en die "Siembamba"-liedjie (1993:44). In Breyten
bach se gedig dra die verwerkte volkslledjie 66k by om 
die ironie van iemand se dood te benadruk - in hierdie 
geval Chris Hani s'n! 
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jies en -gediggies geken en herken kan word om die gedig te 

verstaan nie, dra die intertekstuele spel met die volksgedig

gies sekerlik by tot die geheelbetekenis van die gedig, mits 

die i nterteks rui.m geYnterpreteer word. 

2.6 Gevolgtrekkings 

Die voorbeeldgedigte en -liedjies wat in literatuurgeskie

denisse "volkspoesie" genoem word, het opvallende gemeen

skaplike eienskappe: eenvoud van vorm en taalgebruik; tipiese 

metriese variasies ( byvoorbeeld opeenhoping van dalings, 

ekstra dalings aan die einde van versreels, trogeYese 

inversie); variante, wat saamhang met mondelinge oorlewering; 

anonimiteit; algemene bekendheid, sodat di t "volksbesi t" 

geword het; geestigheid en humor; dikwels oak irrasionali

teit. Geestigheid en humor is egter nie teenwoordig in "Hier 

sit ek onder die hoogte" en "Die kelkie sander voet nie"; 

daarin is weer duidelike hartseer teenwoordig. In die twee 

"dansliedjies" wat hierbo (p.82-86) bespreek is, kom ook 

spontanei:teit en daarmee gepaardgaande onlogiese verbande 

tussen die eerste twee en laaste twee versreels voor. 

In Leipoldt se gedig "'n Nuwe liedjie op 'n ou deuntjie" dra 

die aangehaalde volksliedjie en variante daarvan interteks

tueel by tot betekenisverruiming. Die tegniek wat Leipoldt 

reeds aan die begin van die eeu in Afrikaans gebruik het, 

word tans steeds beoefen, soos blyk uit Breyten Breytenbach 

se verwerking van dieselfde liedjie in 'n lykdig oor Chris 

Hani. Die gebruik van die "LOKASIELIEDJIE" as verwysingsveld 

dui ook op 'n verband tussen die Afrikaanse volkspoesie en 

kulture van swart volkere vanuit Afrika. 
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3. "VOLKSVERSAGTIGE" GEDIGTE IN DIE WERK VAN N.P. VAN WYK 

LOUW EN D.J. OPPERMAN 
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3.1 Inleidend 

In Hoof stuk 2 is voorbeelde van vroee Afrikaanse volkspoesie 

behandel. Vervolgens word aandag gegee. aan "volksversagtige" 

gedigte deur N.P. van Wyk Louw en D.J. Opperman, dit wil se 

gedigte wat opvallende kenmerke van volks~sie toon maar nie 

as volkspoesie beskou word nie (onder meer omdat hulle onder 

die naam van die oorspronklike digter bly voortleef en nie 

so algemeen deur die bree gemeenskap ("die volk") aanvaar is 

nie). Die gedigte wat hier bespreek word, is ook nie doelbe

wus deur die digter as ( 'n soort) volkspoesie geskep en aan

gebied nie (vergelyk Hoofstuk 4). 

Al die gedigte wat in Hoofstuk 2 as voorbeelde van vroee 

Afrikaanse volkspoesie behandel is, met die uitsondering van 

Leipoldt se "'n Nuwe liedjie op 'n ou deuntjie", dateer uit 

die tydperk van die Eerste Taalbeweging en vroeer. "Volks

versagtige" gedigte in Afrikaans is egter nie net in die 

tydperk geskryf nie. Hierdie tipe vers word tot vandag toe 

in Afrikaans beoefen. Vroeg in hierdie eeu het Leipoldt, 

veral met van sy slampamperliedjies, "volksversagtige" gedig

te geskryf. Bekende "volksliedjieagtige" slampamperliedjies 

is "'n Handvol gruis", "Op my ou ramkietjie", "Boggom en 

Voertsek" en "Korn gee vir my polfyntjie". Opvallend in die 

verse is die groot aantal herhalings en parallelismes wat 

hydra tot eenvoud. Eugene Marais het ook enkele "volksvers

agtige" gedigte geskryf, soos sy verwerkings van bestaande 

volksliedjies (waaronder "Staan, Poppie, staan!") en "Die 

dans van die reen". Totius se gedig "Vergewe en vergeet" het 

- soos Grobbelaar in 'n radiopraatjie op 25 Oktober 1988 gese 

het - later as 'n volksliedjie onder die titel "Doringboom

pie" bekend geword. 

Van die Dertigers wat baie belang gestel het in die eenvou

dige lied en dan ook "volksversagtige" gedigte geskryf het, 

is I.D. du Plessis die bekendste. Van sy ballades met 'n 

"volkse" aanslag is "Rietfontein" (uit Ballades, 1937), wat 
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met sy vierreelige strafes, sangerige refrain en dramatiese 

verhaal van liefde, hartstog en verraad verwant is aan die 

tradisionele ou volksballade, "Van 'n koningsdogter" (uit 

Ballades, 1937) en "Karnaval" (uit Die vlammende fez, 1943), 

waarin oak tipiese "volksliedagtige" refreine voorkom. Du 

Plessis het verder oak die lied as digvorm beoefen en ver

skeie van sy liedjies is getoonset. Volgens Opperman in 

Digters van dertig was Du Plessis se " ••• eerste oorheersende 

strewe die skryf van die lied" en is van sy tydskrifverse 

getoonset omdat komponiste in daardie stadium" ••• op soek 

(was) na Afrikaanse liedjies om te toonset" (1973:90-91). 

In literatuurgeskiedenisse word meermale die kritiek uitge

spreek dat Du Plessis se gedigte, ten spyte sy strewe om 'n 

"volkse" vers te skryf, te "literer" is. Ernst Lindenberg 

(in P.J. Nienaber, 1982:345-346) skryf byvoorbeeld na aanlei

ding van Die sanger, die hose en die lied (1955): " ... die 

'volksheid' le hier nie in die irrasionele, die onverwags 

wrede of na1ewe van die egte volkspoesie nie, want die gedig 

is deur en deur beredeneerd" en: "Veel gelukkiger is die re

sultaat van sy 'volkslied' in 'n aantal natuurstemmings wat 

ons dwarsdeur sy oeuvre aantref. Hieronder kan gereken word 

'Kelkiewyn' uit sy eerste bundel, die mooi siening van die 

'Koppies' as 'voorwereldlike monsters' in Stryd, uit dieself

de bundel die sonnet 'Droogte', en 'n paar kwatryne". Ook 

Opperman se oordeel was dat Du Plessis eintlik " ... geen egte 

volksliedjies (skryf) nie, maar eerder 'n soort kunslied wat 

aangewend word vir maatskaplike doeleindes" (1973:92), en oor 

sy ballades skryf hy dat di t meestal " . . . die kunsballade 

(is) wat geskryf is na analogie van die ou volksballades en 

natuurlik met al die gevare van deriwatiewe kuns" (1973:109). 

'n Ander Dertiger wat "volksversagtige" gedigte geskryf het, 

was W.E.G. Louw. In sy debuutbundel, Die ryke dwaas (1934), 

toon die drie "Nagliedjies" 'n sterk ooreenkoms met die 

volksliedjie. Kannemeyer skryf daaroor: "Die hoogtepunt van 

hierdie landelike verse is egter die drie 'Nagliedjies' met 

hulle soms treffende beelde en aansluiting by die volksvers" 
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(1978:367). Ook "Vaalvalk" en "Morelied" uit Die ryke dwaas 

(1934) is kort1 en eenvoudig van vorm soos volksliedjies. 

Die treffende beeldspraak en verfynde woordgebruik daarin 

(vergelyk "en 'n treurige wals/ is d.ie vroemoresee" ("Vaal

valk"), en "trillende-sag om daaraan te raak, jou dalende 

heup" ("Morelied")) is egter eienskappe wat 'n mens met die 

kunslied verbind. Die kort gediggie "Wie sing?", uit Bybels 

en Babels (1956), is nog meer kenmerkend "volksliedjieagtig" 

met die tipiese eenvoudige sintaktiese herhalingskonstruksie 

wat 'n ooreenkoms toon met Jan F.E. Celliers se "Dis al": Dis 

die haas, dis die hond, dis die wind,/ dis die water". 

Ook in die werk van Afrikaans se twee grootste digters, N.P. 

van Wyk Louw en D.J. Opperman, kom "volksversagtige" gedigte 

voor. Soos reeds gese, het Van Wyk Louw telkemale in le

sings en letterkundige besprekings na volkspoesie verwys en 

het Opperman as studieleier opgetree vir Van Zyl se verhan

deling wat spesifiek oor die Afrikaanse volkspoesie handel. 

Hulle al.twee het dus 'n duidelike belangstelling in volks

poesie gehad. 

Vervolgems word "volksversagtige" gedigte in die oeuvre van 

hierdie twee digters bespreek. Verskyningsvorme van volks

poesie waaraan hier spesifiek aandag gegee word, is die 

volksliedjie, die volksballade en die rympie. 

3.2 Eienskappe van die volksliedjie in gedigte van Van Wyk 

Louw en Opperman 

Verskeie gedigte wat in hulle titels aangedui word as "lied" 

of "liedjie", soos D.J. Opperman se "Kersliedjie", is verwant 

aan "volksverse". (Vergelyk in hierdie verband ook Spangen

berg in sy Peilings van die poesie (1980:67)). 

1. P.W. Grobbelaar het in sy radioprogramreeks op 6 Mei 
1986 gese dat volksliedjies dikwels "bitter kort" is. 
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"Volksliedjieagtige" gedigte in die eerste twee 

bundels van Van Wyk Louw2 

Soos F. I. J. van Rensburg ook geskryf het .. kom die "volksvers" 

" van die begin af" in Van Wyk Louw se oeuvre voor (1975b: 

78). In Alleenspraak (1935), Van Wyk Louw se debuutbundel, 

is daar drie gedigte met 'n opvallende "volksliedjieagtige" 

inslag, naamlik "Nagrit", "Rooidag" en "Nagliedjie". Hierdie 

gedigte is in twee van die "ouer" afdelings in die bundel 

geplaas: "Rooidag" en "Nagliedjie" kom in Afdeling ::: (1923-

1928) voor en "Nagrit" in Afdeling 2 (1928-1930). "Rylied

j ie" in Die halwe kring ( 1937) kom baie sterk ooreen met 

bogenoemde drie gedigte, terwyl daar in die gedigreeks 

"Gedagtes, liedere en gebede van 'n soldaat" uit dieselfde 

bundel ook volksliedeienskappe teenwoordig is. 

Al drie gedigte in Alleenspraak wat hier ter sprake is, 

handel oor die liefde, 'n "algemene" tema wat kenmerkend is 

van volksliedjies. Dit toon 'n verwantskap met die liedjies 

wat Boshoff en Du Plessis opgeneem het in Afrikaanse volks

liedj ies. "Minneliedjies" ( 1921). 

In "Nagrit" is 'n ruiter aan die woord wat nadink oor sy 

geliefde. Die gedig roep 'n tipiese vervloe landelike 

Afrikaanse leefwyse op en sluit reeds in hierdie opsig aan 

by die milieu van volkspoesie. 

"Nagrit" is 'n treffende voorbeeld van Van Wyk Louw se vroee 

"volksliedjieagtige" gedigte. Dit is 'n blote liefdesgedig 

waarin die spreker sy belewing van 'n rit te perd gee en in 

die algemeen aan die liefde dink; 'n persoonlike liefdes-

2. By die bestudering van Louw se poesie is die bundel 
Versamelde gedigte N.P. van Wyk Louw (Tafelberg/Human 
& Rousseau, tweede druk, 1988) as bron gebruik en by 
Opperman ook sy Versamelde poesie (Tafelberg/Human & 
Rousseau, 1987). Bladsyverwysings by die bespreking van 
individuele gedigte is konsekwent op hierdie uitgawes 
van toepassing, alhoewel daar dikwels ook na hulle 
onderskeie digbundels verwys word. 
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belydenis word nie gegee nie. Die inhoud van die gedig is 

dus baie eenvoudig. Om W.E.G. Lauw aan te haal oor getoon

sette gedigte soos "Nagrit" in Van Wyk Lauw se werk: "Dit is 

feit.lik almal gedigte die, waarvan 'n mens sou kan se dat 

hulle 'probleemloos' is. 'n Mens verstaan hulle dadelik, by 

die allereerste lees of aanhoor al, in feitlik elke sinsgele

ding" (1966:19). 

Die vorm van "Nagrit" is ook opvallend eenvoudig. In al drie 

die kwatryn-strofes rym die tweede en vierde reels en orals 

sluit sintaktiese snitte aan die einde van versreels. Ook 

in die ritme is daar 'n eenvoudige patroonmatigheid: 

I I -
Wind deur my hare, 

I I 
sterre oor my kop, 

I - I 
ry ek die veld deur 

I - I 
wild op galop. 

I I -
Danker die slate; 

I - - I 
skaduwees skuil 

I I -
swart in die riete, 

I I 
vaal oor die kuil. 

I I 
Vanke oor die klippe, 

I I 
dowwer oor die sand; 

I I 
wie dink aan struikel 

I I 
in liefde se land! 

(p.19). 

In elke versreel kom twee heffings voor wat van mekaar geskei 

word deur twee of drie dalings. Elke reel, behalwe die laas

te, begin met 'n betoonde sillabe. Die eerste en derde reels 

van elke strafe eindig op onbetoonde lettergrepe. In reels 
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2, 9 en 10 kom telkens drie dalings tussen die twee heffings 

in die reel voor, iets wat kenmerkend van die "volksvers" se 

spreekritme is (vergelyk Spangenberg soos hierbo op p.56 aan

gehaal). 

In "Rooidag" sien die spreker met opgewondenheid uit na die 

geliefde se koms. Die gediggie kan gesien word as 'n "alge

mene" uitbeelding van 'n meisie se blye uitsien na die koms 

van haar geliefde. Soos tradisionele volksliedjies is die 

gedig in eenvoudige taal geskryf en bestaan uit twee strofes 

van vier kort versreels met 'n abcb-rympatroon. Oor die een

voud daarvan skryf W.E.G. Louw: "Dis 'n doodeenvoudige lied

jie die: die aanbod is so eenvoudig dat dit 'n mens in die 

allereerste plaas herinner aan die volks- en dansliedjies wat 

hy in sy kinderjare in die Roeveld, SOOS hy self in 'n stuk 

uit Random eie werk getuig, op die dansvloere leer ken het 

-liedj ies soos 'Skraler as 'n riet' , 'Die wit sakdoek se 

punt' en talle ander" (in F. I. J. van Rensburg (red. ) , 

1982:5). 

Rooidag 

Rooidag, rooidag, 
wat bring jy? 
Ek weet nie waarom 
voel ek so bly; 

my hart die klop, 
en dit voel vir my, 
sowaar, sowaar, 
vandag kom hy. 

( p. 33). 

Die gedig toon verskeie volksliedeienskappe. Daar is 'n 

direktheid en spontaneYteit in die spreker se gevoelsuiting. 

Die herhaling van die titelwoord in reel 1 en van "sowaar" 

in reel 7 dra by tot die eenvoudige sangerigheid van die 

verse. Verder is daar, soos in "Nagrit", telkens net twee 

heffings in elke reel. 

Ook "Nagliedjie" uit Alleenspraak is "volksliedjieagtig". 
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Nagliedjie 

Vannag in hierdie helder stilte 
dink ek net aan jou, 
treur ek soos die wilger, oor die 
waat're van my rou. 

Jy is soos 'n ster vir my, 
ver en stil en rein; 
en my siel die danker water 
waar jou beeld in skyn. 

( p. 40). 

Met sy eenvoud en liedvorm sluit hierdie gedig aan by die 

volksliedjie, maar die verwysing na die spreker se "siel" in 

strafe 2 is meer individualisties as "algemeen" en kenmerkend 

van Van Wyk Louw se latere werk as Dertiger. 

Kenmerkende "volksliedjieagtige" eenvoud is teenwoordig in 

die kortheid van die gedig, en in die verkleinwoord in die 

titel: wat volg, is 'n eenvoudige "liedjie" wat die spreker 

aan sy beminde rig. Eenvoudig en ongekompliseerd is ook die 

natuurbeelde (in strafe 1 die "wilger" en in strofe 2 die 

"ster" en die "donker water") waarmee telkens 'n beskrywing 

van die "ek" en die "jy" in die gedig gegee word. Ritmies 

val die groot hoeveelheid enkellettergrepige woorde in die 

gedig op: die rymende tweede en vierde reels van beide 

strafes bestaan met een uitsondering ("waat're" in reel 4 van 

strafe 1) telkens uit vyf enkellettergrepige woorde met 'n 

reelmatige onderliggende / - / - / - metriese patroon, terwyl 

die aantal lettergrepe en die heff ings in die ander versreels 

baie wissel. 

In "Ryliedjie" uit Die halwe kring (1937) is 'n spreker aan 

die woord wat te perd ry en na 'n lang kuier ("opsit") terug

dink aan sy geliefde en haar woorde. Alhoewel die gedig in 

'n latere bundel verskyn het, is dit nie noodwendig 'n jonger 

gedig as die in Alleenspraak nie; socs Kannemeyer skryf, is 

die gedig reeds in die poesie-album Impressies en dramatiese 

gedigte (1930 of vroeer) opgeneem (1978:390). 



111 

Ryliedjie 

Die hoenders kraai, my pad le ver, 
kyk waar staan die morester; 
kom die rooidag uit, dan ry ek, 
ry ek deur die koelte ver. 
Ait, my vosperd, wegspring! 

Kyk die more le en wag; 
se dit weer al is dit sag, 
liefie, dat ek dit kan hoor 
in my, in my deur die dag. 
Ait, my vosperd, wegspring! 

( p. 60). 

Ook in "Ryliedjie" word iets van die kenmerkende landelike 

Afrikaner-leefwyse van die eerste helfte van die twintigste 

eeu uitgebeeld. Daar 

"kraai", die "morester", 

is verwysings 

die "rooidag" 

na "hoenders" wat 

en 'n "vosperd" . 

Eenvoudig en sonder pretensie is ook die uitbeelding van die 

liefde in die gedig, soos blyk uit die aanspreekvorm "liefie" 

wanneer die spreker die versoek rig dat sy geliefde "weer" 

haar liefde aan horn moet betuig sodat hy dit "deur die dag 

(kan hoor)". 

Met vier heffings in elke versreel en 'n eindrympatroon wat 

die eerste twee en die vierde versreel van elke strofe ver

bind, is die liedjie baie sangerig. W.E.G. Louw skryf tereg 

na aanleiding van hierdie ingewikkelder versmaat: "Teenoor 

die eenvoudige tweeslagmaat van die volkspoesie wat ons in 

die eerste ( 'Rooidag', JV) hoor, kry ons hier al iets wat lyk 

op die vierheffingsvers van die ballade" (in Van Rensburg 

( red . ) , 1 9 8 2 : 5 ) . 

Soos ook kenmerkend is van die volksliedjie3
, word verskeie 

woorde in die gedig herhaal: "ry ek" (strofe 1), "kyk" (reels 

2 en 5) en "in my" (reel 9). 

In hierdie vroee gedigte uit Van Wyk Louw se oeuvre is dus 

3. Die gedig is ook later deur Etienne van Rensburg ge
toonset en word tans deur kore in Suid-Afrika gesing. 
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verskeie kenmerke van die volksliedjie teenwoordig. Dit is 

hoofsaaklik minneliedjies ( 'n algemeen-menslike tema - die 

liefde - word daarin vergestalt); hulle is baie eenvoudig, 

en tipiese metries-ritmiese variasies kom daarin voor. 

Die gedigreeks "Gedagtes liedere en gebede van 'n soldaat" 

uit Die halwe kring is deur Opperman in Digters van dertig 

bestempel as " volkspoesie, 'n nuwe soort Afrikaanse 

strydlied" (1973:205). In die reeks gaan dit ender meer 

oor die stryd van die Afrikanervolk, socs in "By die monu

ment" wat sy oorsprong het in 'n besoek van die digter aan 

die vrouemonument in Bloemfontein (Opperman, 1973:204), en 

in "Meet ons ook toorn he" waarin die spreker horn uitspreek 

teen diegene wat " .•. die goud/ meer liefhet as mooilewe". 

Alhoewel die reekstitel na "n soldaat" verwys, gaan dit nie 

net oor stryd op die slagveld nie; dit is 'n geestestryd van 

die digter in hierdie wereld en 'n stryd oor volkwees. Die 

laaste gedig in die reeks, "Miskien ook salons sterwe", is 

baie sangerig en het kenmerkende volksliedeienskappe4
• Daar 

is egter ook eienskappe van Van Wyk Louw se individualistiese 

werk as Dertiger in die gedig, socs byvoorbeeld die kontras 

"dat hierdie helder aarde/ in ons verdonker word" (reels 3-4, 

my kurs.) 

Miskien ook sal ons sterwe 

Miskien ook sal ons sterwe 
en iewers ruggelings stort, 

dat hierdie helder aarde 
in ons verdonker word. 

Miskien sal niemand later 
mooi dinge van ons weet, 

en nerens sin te kry wees 
in al ons stryd en leed, 

sal elkeen as hy magtloos 
naby die sterwe le, 

net hierdie eensaam wete 
uiteindelik nog he: 

4. Van hierdie gedig bestaan ook 'n toonsetting deur 
Salome Hendrikse (1987:7-10). 
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dat ons nie kon gebuig word 
soos hul geweld dit wou, 

en dat ons hoog kon lewe 
net aan ons bloed getrou. 

( p. 84). 

In die versbeweging is daar 'n duidelike patroonvorming wat 

hydra tot die sangerigheid en eenvoud van vorm. In al vier 

vierreelige strofes bestaan die eerste en derde reels uit 

sewe lettergrepe met 'n ontbrekende heffing aan die einde. 

Die rymende tweede en vierde reels is reelmatig jambies en 

bestaan telkens uit ses lettergrepe. (In die eerste strofe 

kan die laaste deel van 11 ruggelings 11 as een lettergreep 

uitgespreek word: 11 ruglings 11
). 

I \ I - (/) 
Miskien/ ook sal/ ons ster/we 

I I I 
en ie/wers rug/gelings stort, 

I I I - (/) 
dat hier/die hel/der aar/de 

I I \ 
in ons/ verdon/ker word. 

Tematies toon die gedig ook 'n verwantskap met die volkslied. 

Die gedagte aan die stryd van soldate om die voortbestaan van 

'n bepaalde volk is kenmerkend van Middeleeuse volksliedere 

soos die Geuseliedere. Die 11 ons 11 in die gedig word nie dui

delik gespesifiseer nie. Dit maak verskeie interpretasies 

moontlik: digters, die Afrikanervolk, kultuurstryders, enso

voorts. 

Van Wyk Louw het dus, benewens eenvoudige 11 volksliedagtige 11 

gedigte ( 11 minneliedjies"), ook 11 strydverse 11 geskryf wat 
11 volksliedagtig 11 is. In Gestaltes en diere ( 1942) is nie 
11 volksliedjieagtige 11 gedigte nie, maar wel verskeie ballades 

waaroor verderaan in hierdie hoofstuk (3.3.2) meer gese word 

in die afdeling oor eienskappe van die volksballade in Van 

Wyk Louw se poesie. 
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"Volksliedjieagtige" gedigte in Van Wyk Louw se 

latere bundels 

Met dj_e verskyning van Nuwe verse i.n 1954 het die aardshei.d 

en die uitbeelding van die plaaslike daarin dadelik opgeval. 

Die aardsheid en plaaslike wereld word in die bundel veral 

sterk uitgebeeld in die "Klipwerk"-reeks, maar dit is ook 

teenwoordig in ander gedigte soos die eerste twaalf wat later 

deur Rosa Nepgen getoonset is. 

Die eerste gedig in die bundel, "Nog eenmaal wil ek in die 

skemeraand", is met sy eenvoud en nostalgiese stemming ver

want aan die volksliedjie. 

Nog eenmaal wil ek in die skemeraand 
weer op ons dorp en by ons dorpsdam staan, 
weer met my rek 6p in die donker skiet, 
en luister, en al word ek seer en dof, 
hoe die klein klippie ver weg in die riet 
uit donker in die donker water plof. 

( p .163). 

Die inhoud van die gedig is eenvoudig, veral as daar nie 

gepoog word om dit op 'n "simboliese vlak" te lees nie. In 

Rondom eie werk het Van Wyk Louw benadruk dat hierdie gedig 

eerste in die bundel staan " ... orndat dit eerste van alles 

wat daar staan, geskryf is" en horn uitgespreek teen kritici 

wat dit as 'n "manifes-gedig" met 'n "kuns-teoretiese ver

wysing" beskou. Volgens horn is die gedig " ... primer, een

voudig die heirnwee van 'n man na sy kinderwereld; 'n klein 

herinnering" (1986a:579). 

Kenmerkend van die volksliedjie is die herhalings in die ge

dig: " ... op ons dorp en by ons dorpsdarn"; "weer op ons dorp 

... ", "weer met my rek ... "; "en luister, en al word ek seer 

en dof"; "ui t donker in die donker water ... " (my kurs. ) . 

Klankherhalings dra in die gediggie by tot sangerigheid -

veral die herhaling van die [J]-klank soos in die laaste 

versreel is opvallend: "uit donker in die donker water plof" 
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(my kurs.). In die ritme is daar ook die tipiese volkslied

kenmerk dat daar heelwat afwykings is van die onderliggende 

jambiese metrum: onderbetoning in re~ls 1, 3, 4 en 5; tro

ge1.ese inversi.e .in re~l 3; oorbeton.ing in re~l 5. 

"Seekoevlei" is 'n "volksliedjieagtige" stemmingsgedig. Soos 

in "Nog eenmaal wil ek in die skemeraand" is daar 'n sterk 

stemming van heimwee na die jeugwereld. 

Seekoevlei 

Die swart bleshoenders dryf verby 
agter die skraal wit riet 
en die hele grys vleilandskap word 
vol 6u verdriet 

ek staan weer by 'n wit poel 
waar 'n wintermiddag sneeu 
en ek is klein en hoor verskrik 
'n jakkals uit die rante skreeu 

(p.165). 

Die titel en die natuurbeskrywing in die eerste strafe roep 

'n plaaslike wereld op: "Seekoevlei 11 is die naam van 'n vlei

gebied naby Kaapstad. Deur die beskrywing in strafe 2 word 

die digter se jeugwereld - die Roggeveld (vergelyk "winter-

middag sneeu" en 11 j akkals ui t die rante skreeu 11 
) 

opgeroep. In beide strafes is die eenvoud opvallend: daar 

word ui ters woordekonomies te werk gegaan, verskeie een

lettergrepige woorde kom voor. 

Daar is heelwat metries-ritmiese variasies wat bydra tot die 

liedjieagtigheid van die gedig. Van die opvallendstes is: 

oorbetoning 

I I I 
skraal wit riet 

I I 
vol 6u 

troge1ese inversie 

I I I I 
agter die skraal wit riet 
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onderbetoning 

I 
en ek is klein (my kurs.). 

"Volksliedjieagtig" in 'n ander sin is "Die beiteltjie". 

Daar is 'n opvallende eenvoud van vorm in die gedig: dit 

bestaan uit vierreelige strafes met 'n vaste abcb-rympatroon. 

Ritmies is daar 'n patroonmatigheid: ooreenstemmende reels 

in al die strafes het ewe veel lettergrepe met uitsondering 

van die derde reel in strafe 5. Ander opvallende kenmerke 

van die volksliedjie is die speelse toon wat geskep word met 

behulp van woordherhalings en gepaardgaande klankrykheid 

(strafe 1), konstruksies wat herhaal word ("en die was sterk 

genoeg", "en kloof horn wortel toe", "en oor die kranse . . . II ) 

asook die irrasionele wending van die gedig na die derde 

strafe. 

Die beiteltjie 

Ek kry 'n klein klein beiteltjie, 
ek tik horn en hy klink; 
toe slyp ek en ek slyp horn 
totdat hy klink en blink. 

Ek sit 'n klippie op 'n rots: 
- mens moet jou vergewis: 
'n beitel moet kan klip breek 
as hy 'n beitel is -

ek slaat horn met my beiteltjie 
en die was sterk genoeg: 
daar spring die klippie stukkend 
so skoon soos langs 'n voeg: 

toe, onder my tien vingers bars 
die grys rots middeldeur 
en langs my voete voel ek 
die sagte aarde skeur, 

die danker naat loop deur my land 
en kloof horn wortel toe -
s6 moet 'n beitel slaan 
wat beitel is, of hoe? 

Dan, met twee goue afgronde 
va~ die planeet aan twee 
en oor die kranse, kokend, 
verdwyn die vlak groen see 
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en op die dag sien ek die nag 
daar anderkant gaan oop 
met 'n bars wat van my beitel af 
dwarsdeur die sterre loop. 

( p .186). 

Speels en byna kinderlik is die herhalings in strafe 1 waar

mee die "klein(heid)" van die "beiteltjie" en die spreker se 

sorgsame handeling daarvan benadruk word. Daarmee gaan saam 

verskeie ritmiese variasies: 

I I I I 
Ek kry 'n klein klein beiteltjie, 

I \ I 
ek tik horn en hy klink; 

I \ I (/J 
toe slyp ek en ek slyp horn 

I I I 
totdat hy klink en blink 

(my kurs.). 

Opvallende variasies is die oorbetoning in reel 1, gevolg 

deur onderbetoning, die ontbreking van 'n heffing aan die 

einde van reel 3 ( 'n verskynsel wat in die derde reels van 

al die strafes behalwe die vyfde voorkom) en die trogeiese 

inversie aan die begin van reel 4. 

Na die realistiese beskrywing in die eerste drie strofes van 

hoe die spreker 'n klippie "breek" met 'n "beitel" wat hy ge

"slyp" het, volg 'n irrasionele wending in die vierde strafe 

met die hiperboliese beskrywing van hoe die "grys rots", 

"land", "planeet" en hemelruim in twee ge"kloof" word deur 

die spreker se "beiteltjie". 

Daar is 'n ooreenkoms tussen "Die beiteltjie" (wat ten spyte 

van eenvoudige woordgebruik en versbou 'n moeilik verstaan

bare "simboliese aard" het) en 'n sekere soort volksliedjie 

waarvan die digter gese het dit het 

'n surrealistiese digter in Europa 

laat word" (vergelyk hierbo op p.83). 

" ... bymoontlikhede 

bleek van jaloesie 

Van Wyk Lauw self 

wat 

sou 

het 

gese dat poesie dikwels beskou word as "moeilik" omdat mense 

" byvoorbeeld van die simbool geeis het dat hy dieselfde 

enkelduidigheid as die allegorie besit" (1986a:564). Volgens 
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horn kan "Die beiteltjie" beswaarlik "n6g eenvoudiger van 

woord" wees, maar is die gedig "moeilik" vanwee die "simbo

liese aard" daarvan (1986a:566-568). 

In Tristia (1962) is daar ook "volksliedjieagtige" gedigte 

soos "H. Petrus" (p.235), "Jy't weggegaan en jy bewoon" 

(p.236) en "Hommage a C.L. Leipoldt" (p.242). 

H. Petrus 

'n Jakkals grawe in die sneeu 
hy's rooi en spikkel teen die wit 
en skrik en luister stywe-oor 
na erens-op-die-werf se spit. 

My land, my dor verlate land: 
iets wens olywe groei in jou: 
dat alles klein, Latyns, gaan word 
en kalk-wit kerkies bou. 

Die jakkals grawe in die son, 
hy skop 'n bietjie nugter wit 
random sy agterboudjies uit. 
En Dowe-Peet hou aan met spit. 

( p. 235). 

Die "volksliedjieagtigheid" in "H. Petrus" is gelee in die 

versgang met sy sangerigheid en die eenvoudige vorm (vier

reelige strafes met 'n abcb-rympatroon) en ook in die een

voudige, "volkse" woordgebruik en aardsheid~ 

Sangerigheid in die gedig word veral bewerkstellig deur die 

deurlopende onderliggende jambiese metrum met enkele voor

beelde van oorbetoning, onderbetoning en trogefese inversie. 

Eenvoudig en sangerig is ook die sintaktiese verbindings met 

"en": "en skrik en luister stywe-oor", "en kalk-wit kerkies 

bou", "En Dowe-Peet hou aan met spit". 

"Dowe-Peet" in die slotreel is die enigste woorde in die ge

dig wat by die "Heilige Petrus" van die titel aansluit. Dit 

is 'n verafrikaanste "volkse" weergawe van "Heilige Petrus". 

Met hierdie "volkse" naam word 'n eenvoudige indruk geskep. 

Eenvoudig is ook die verkleinwoorde "kerkies" en "agterboud-



119 

jies". Die beskrywing van die "jakkals" wat "grawe" en die 

"spit"-aksie van "Dowe-Peet" dra by tot aardsheid. 

In teenstelling met dj_e Sui.d-A,frikaanse wereld word 'n 

Mediterreense in strofe 2 opgeroep: 

iets wens olywe groei in jou: 
dat alles klein, Latyns, gaan word 
en kalk-wit kerkies bou. 

Die hoop dat "kalk-wit kerkies" 5 in die "dor, verlate land" 

gebou gaan word, sluit aan by die titel in die sin dat die 

apostel Petrus bekend is as die stigter van die Christelike 

geloof (vergelyk ook Jacoba Gilfillan, 1984:49). Dit impli

seer 'n geestelike ingesteldheid wat te midde van die aards

heid bestaan. 

Daar is dus tipiese volksliedeienskappe in "H. Petrus" teen

woordig. Tog is daar ook 'n verwikkelde spel met verskeie 

kontraste: tussen twee ruimtes ("my dor, verlate land" en 'n 

sneeulandskap) en tussen die handelinge van die "jakkals" en 

"Dowe-Peet", wat verskeie interpretasiemoontlikhede toelaat. 

In "Jy't weggegaan en jy bewoon" word verlange uitgespreek 

na 'n geliefde persoon. Met die herhalings in strofe 2 word 

'n kenmerkende "volksliedjieagtige" sangerigheid bewerkstel

lig. 

Jy't weggegaan en jy bewoon 
'n silwer herberg in die sneeu 
jou vensters kyk nog elke nag 
met drie blink oe na die plein 

die plein is boom en wind en boom 
en wind en wind 
en wintermiddag voer daar iemand 
die meeue krummels teen die wind 

(p.236). 

5. Aardsheid is selfs in "kalk-wi t kerkies" implisiet 
teenwoordig. Soos J.M. Gilfillan in haar verhandeling 
skryf, " (verleen) kalk 'n aardse element aan wit, 
sodat 'kalk-wit kerkies' beeld word van 'n eenvoudige, 
intieme en egte geloofsbelewing" (1984:49). 
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Opvallende eienskappe van hierdie gedig is die woordekonomie 

en heldere eenvoud van taalgebruik en vorm. In die eerste 

strafe word die 11 jy 11 wat 11 weggegaan 11 het se nuwe omstandig

hede in 11 'n silwer herberg .in di.e sneeu 11 gestel teenoor die 

leegheid wat die spreker in die "jy 11 /aangesprokene se afwe

sigheid beleef: 

jou vensters kyk nog elke nag 
met drie blink oe na die plein. 

Die spreker se hartseer word in strafe 2 met grater intensi

tei t weergegee wanneer hy nie meer die 11 jy 11 direk aanspreek 

nie en bui te homself tree deur te praat van 11 iemand 11 wat 
11 wintermiddag die meeue krummels teen die wind (voer)". 

Soos Grove skryf, impliseer hierdie strafe dat die spreker 

nou 111 n nuutgevonde aktiwiteit 11 beoefen deur die "meeue" te 
11 voer" en is die taal daarin besonder musikaal: "Daar word 

nie bloat gesuggereer of gese dat die spreker deur die af

skeid digter of profeet word nie; dit word gedemonstreer deur 

die musikale uitbuiting van die taal. Daar word bv. nie gese 

dat hy eensaam in die koue agterbly nie, maar deur die her

haling beleef ons musikaal, klankmatig, kan ons se, hoe die 

wind en die winterse leegheid die slotstrofe binnevloei" 

(1978:61). Hierdie uitbeelding van die spreker se opgaan in 

'n nuwe aktiwiteit maak die gedig meer as net 'n blote af

skeidslied. Die musikaliteit maak die gedig geskik vir toon

settings en daar bestaan ook toonsettings deur Rosa Nepgen 

van hierdie gedig en van 11 H. Petrus". 

11 Volksliedjieagtig 11 , in die sin van speels en streekgebonde, 

is ook 11 Hommage a C.L. Leipoldt 11 • Die verwysing na 11 plak

kies11 roep 'n landstreek op waarin vetplante baie algemeen 

is (die Karoo) en dra by tot 'n streekgebonde indruk. 

Hommage a C.L. Leipoldt 

Korn ons maak 'n plakkieplaas 
blougruis hiers my pad 
plakkiebeeste plakkie-persies 
blikkie water in die gat 
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vetstert van die bandjiebos 
vir die skaap vir sterte 
nee jong vat koesnaatjie 
vir jou blerrie-groen pe-re 

perd se rue is mos krom 
het jy bandjies in jou mend 
He, dan kry jy, he, dan kry hy 
krimpsiek teen die winter kom! 

( p. 242). 

'n Opvallende volksliedjie-eienskap in hierdie gedig is die 

eenvoudige vorm (vierreelige strofes met 'n abcb-rympatroon 

en 'n onderliggende trogeYese metrum met variasies socs ont

brekende dalings aan die einde van versreels en onderbeto

nings). Die herhalings van klanke en sinsdele is ook "volks

liedjieagtig": "plakkie-beeste plakkie-persies", "He, dan kry 

jy, he, dan kry hy". Daar word baie duidelik van die "volks

taal" gebruik gemaak. Volksname word vir verskillende plant

soorte gebruik: "plakkie", "bandjiebos", "koesnaatjie". Met 

"plakkie-persies", "vetstert" en "krimpsiek" word veeteelt 

en spesifiek skaapboerdery opgeroep. Dit val op dat volks

name ook daarvoor gebruik word. Die informele, direkte aan

spreekvorme met gepaardgaande tussenwerpsels, fonetiese 

spelling en selfs 'n vloekwoord dra ook by tot 'n speelse 

stemming en spontaneYteit: " ... hiers my pad"; "nee jong vat 

koesnaatjie/ vir jou blerrie-groen pe-re"; "He, dan kry jy, 

he, dan kry hy/ krimpsiek teen die winter kom!" Met hier

die speelsheid en streektaal word duidelik aangesluit by Lei

poldt aan wie die gedig volgens sy titel as huldeblyk gerig 

is. 

Dit blyk uit die voorbeelde wat hierbo bespreek is dat Van 

Wyk Louw in sy laaste twee digbundels die volksliedjievorm 

veral gebruik het vir heimweegedigte, maar daar kom ook 

speelse "volksliedjieagtige" gedigte in Nuwe verse en Tristia 

voor. Met die groot aantal "volksliedjieagtige" gedigte van 

Van Wyk Louw wat getoonset is, het hy ook 'n belangrike by

drae gelewer tot die Afrikaanse liedkuns socs W.E.G. Louw 

geskryf het (1966:16-23). 
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3.2.3 Transponering in D.J. Opperman se "Kersliedjie" 

In die poesie van D.J. Opperman kom opvallend minder "volks

liedjieagtige" gedigte voor as in Van Wyk Louw se werk. Daar 

is egter verskeie gedigte in sy oeuvre waarin ou volkslied

j ies verwerk is. Hierdie verskynsel geniet verdere aandag 

in Hoofstuk 5. In Opperman se laaste digbundel, Komas uit 

'n bamboesstok (1979), kom wel tipiese "volksliedjieagtige" 

gedigte voor, maar vanwee die doelbewuste volksboeksamestel-

ling van die bundel word hulle in Hoofstuk 4 bespreek as 

voorbeelde van "doelbewuste" volkspoesie. 

"Kersliedjie" uit Blom en baaierd (1956) kan beskou word as 

'n geestelike volksliedjie waarin Bybelse gebeure na 'n eie

tydse wereld getransponeer word. 

Kersliedjie 

Orie outas het in die haai Karoo 
die ster gesien en die engel geglo, 

hul kieries en drie bondels gevat 
en aangestryk met 'n jakkalspad 

al agter die ding wat skuiwend skyn 
op 'n plakkie, 'n klip, 'n syferfontein, 

oor die sink en die sak van Distrik Ses 
waar 'n kersie brand in 'n stukkende fles, 

en daar tussen esels en makriel 
die krip gesien en neergekniel. 

Die skaapvet, eiers en biltong 
nederig gele voor God se klong 

en die Here gedank in gesang en gebed 
vir 'n kindjie wat ook die volk sou red 

Oor die hele affere het uit 'n hoek 
'n broeis bantam agterdogtig gekloek. 

(p.195). 

Die eiesoortige versgang van hierdie liedjie het Spangenberg 

in Peilings van die poesie (1980:67) uitgelig as kenmerkend 

van die "volksvers". Volgens horn is die "twee jambiese reels 
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in onderskeidelik die vyfde en sesde strofes" in hierdie 

"jambies-anapestiese" gedig 'n tipiese metriese variasie van 

die "volksvers". Ander kenmerkende variasies waarop hy wys, 

.is: " ... die grootskaalse voorkoms van neweklem" in reels 10 

en 12, "onderbetoning", "oorbetoning" en troge1.ese inversie. 

In reels 10 en 12, wat Spangenberg as jambiese reels geskan

deer het, ken hy neweklem toe aan die tweede lettergrepe van 

"gesien", "gekniel", "gele" en aan "klong": 

I \ I \ 
die krip/ gesien/ en neer/gekniel 

I - \ I \ 
nederig/ gele/ voor God/ se klong 

Hierdie voorbeelde van neweklem kan egter bevraagteken word: 

die eerste drie is almal selfstandige werkwoorde en sterk 

betekenisdraend, terwyl die selfstandige naamwoord "klong" 

in die rymposisie ook nie "onderbetoon" word nie. Die hele 

gedig kan soos volg geskandeer word: 

I I I - I 
1 Drie ou/tas het/ in die haai/ Karoo 

I I - I I 
2 die ster/ gesien/ en die en/gel geglo, 

I I I - I 
3 hul kie/ries en/drie bon/dels gevat 

I I I I 
4 en aan/gestryk/ met 'n jak/kalspad 

I I I I I 
5 al ag/ter die ding/ wat skui/wend skyn 

I I I I 
6 op 'n plak/kie, 'n klip,/ 'n sy/ferfontein, 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

I I I 
oor die sink/ en die sak/ van Distrik/ 

I I I 
waar 'n ker/sie brand/ in 'n stuk/kende 

I I I 
en daar/ tussen e/sels en/ makriel 

I I I I 
die krip/ gesien/ en neer/gekniel. 

I \ 
Die skaap/vet, 

I - I 
nederig/ gele/ 

I 
ei/ers en 

I 
voor God/ 

I 
bil/tong 

I 
se klong 

I - I - I - I 

I 
Ses 

I 
fles, 

13 en die He/re gedank/ in gesang/ en gebed 
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I I I I I 
14 vir 'n kind/jie wat ook/ die volk/ sou red 

I I I 
15 Oor die he/le affe/re het/ uit 'n hoek 

I I I I 
16 'n broeis/ bantam/ agterdog/tig gekloek. 

Wat opval, is (socs Spangenberg geskryf het) die sterk onder

liggende jambies-anapestiese metrum. In re~ls 2, 4, 6 en 8 

is daar 'n afwisseling van jambiese en anapestiese versvoete, 

terwyl die tiende re~l deurlopend jambies is en die dertiende 

deurlopend anapesties. In die ritme is daar verskeie af

wykings van die onderliggende jambies-anapestiese metrum en, 

kenmerkend van die "volksvers", kom daar heelwat variasies 

in die gedig voor (vergelyk die kursiverings in die skande

ring). Met die afwykings word sterk klem gele op woorde soos 

"Orie outas", drie bondels", "nederig", "die volk" en "ban

tam", wat almal belangrik is ten opsigte van die gediginhoud. 

Die taalgebruik in die gedig is eenvoudig. Daar word gebruik 

gemaak van "volkswoorde" soos "drie outas", "haai Karoo", 

"God se klong" en "die ding wat skuiwend skyn" (my kurs.). 

Daarmee word goed aangesluit by die transponering van Chris

tus se geboorte na "Distrik Ses" - ook 'n eenvoudige uitbeel

ding (vergelyk hieronder). 

"Kersliedjie" is gebaseer op Bybeltekste wat handel oor 

Christus se geboorte, soos die evangeliste Matteus (2:1-12) 

en Lukas (2:8-20) dit beskryf het. In eersgenoemde teks word 

vertel van sterrekykers uit die Ooste wat deur die verskyning 

van 'n ster gelok is na die stal waar Christus gebore is. 

Hulle het met duursame geskenke hulde aan Hom betoon. In die 

teks uit Lukas word weer beskryf hoedat 'n engel aan drie 

skaapwagters die boodskap van Christus se geboorte aangekon

dig het. Hulle het dadelik vertrek na die plek wat aan hulle 

ui tgewys is as sy geboorteplek en met groat lof aan God 

teruggekeer. 
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Opperman het in sy gedig hierdie twee gedeeltes uit die Bybel 

laat saamsmelt. Die toneel wat in die eerste vyf strofes be

skryf word, hang saam met die weergawe van die skaapwagters 

se belew.ing i.n r .. uka.s. Hulle het hul i.n die "haai. Karoo" be

vind (op die Karoovlaktes waar dikwels met skape geboer word) 

en "met 'n jakkalspad (aangestryk)" na die Seun wat gebore 

is. Die sesde strofe handel oor geskenke wat oorhandig word 

na die "drie outas" se besoek aan die Kindjie. Die optrede 

is 'n parallel van die besoekers uit die Coste se oorhandi

ging van geskenke met Jesus se geboorte. 

Opperman het hier nie slegs Bybelse materiaal "verdig" nie. 

Die gedig is 'n voorbeeld van transposisie. Om Ernst Linden

berg aan te haal: "Feitlik die hele gedig is 'n konsekwent 

deurgevoerde eksperiment in die oorplanting van die Bybelver

haal in 'n ander tyd en ruimte: die hedendaagse Suid-Afrika." 

Lindenberg wys ook daarop dat hierdie transponering van die 

geboorte van Christus ooreenkomste toon met Middeleeuse 

Kersliedere waarin dieselfde werkwyse gebruik is. Daar is 

egter 'n duidelike verskil tussen die "onthistorisering" van 

geskiedkundige materiaal deur moderne digters en die deur 

Middeleeuse digters: by laasgenoemde is die proses "na.l.ef en 

spontaan", maar '' ... by die moderne digter 'n bewuste kuns

greep" (1965:85-86). 

Deel van die transponering van die Christusgegewens is die 

voorstelling van God se Seun as "God se klong", waar "klong" 

volgens die HAT beteken "'n Kleurling- of Bantoeseun". Die 

duursame geskenke van die Bybel word "eiers, skaapvet en 

biltong", die" ... veld van Palestina word 'die haai Karoo'". 

Soos Lindenberg oak geskryf het, word die transposisies ver

sterk " ... deur die toevoeging van tipies lokale besonderhede 

socs die 'jakkalspad' ... 'syferfontein' en 'plakkie', veral 

nog die makriel, bantam en Distrik Ses" (1965:85). Hierdie 

plasing van gegewens in 'n lokale ruimte dra by tot die 

"volksversagtigheid" in die gedig. 
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Die samesmelting van die sterrekykers en skaapwagters uit die 

Bybel in die beskrywing van die "drie outas" se handeling dra 

by tot 'n deromantisering van algemene sienings wat aan die 

betrokke Bybel tekste toegedig word.. Waar die geskenke van 

die sterrekykers (goud, wierook en mirre) 'n baie gesofisti

keerde prentjie oproep, word in die gedig baie aardse gesken

ke oorhandig: "skaapvet, eiers en biltong". Die verwysing 

na "drie outas" - baie beslis nader aan skaapwagters as aan 

die sterrekykers vanuit die vreemde met hul duur geskenke -

sluit ook goed aan by hierdie eenvoudige uitbeelding van die 

Christus-verhaal. In die gedig vind ons duidelike verwysings 

na die Karoolandskap en na die destydse bruin woongebied 

(Distrik Ses), wat verdere eenvoud aan die uitbeelding ver

leen deurdat 'n ongekompliseerde leefwyse voorgestel word, 

byvoorbeeld deur die "kersie in 'n stukkende fles". 

Hierdie beskrywing teken 'n baie nederige prentjie van Chris

tus se geboorte in 'n stal. 

Opvallend is die ritmies-melodiese ge-alliterasies wat her

haaldelik in "Kersliedjie" voorkom. Dit dra by tot musikali

tei t en gee nog meer die voorkoms van 'n liedjie aan die 

gedig. Soos T.T. Cloete skryf, gee die allitererende werk

woorde 'n duidelike progressie in die handelingslyn van die 

"drie outas" weer: hulle het "die ster gesien", "die engel 

geglo", besittings "gevat", "aangestryk", "die krip gesien", 

"neergekniel", geskenke "nederig gele" en "die Here gedank" 

(my kurs.). Cloete skryf dat die allitererende werkwoorde 

" meestal 'n religieuse betekenis ( het)": 'n bepaalde 

groei in die "outas" se geloof word ge.l.mpliseer, wat kul

mineer in die dankgesang en gebed tot God in die voorlaaste 

strafe (in Grove, 1974:151). 

Die voorlaaste strafe verwys na God wat deur middel van sy 

Seun redding bring aan "die volk" met die implikasie van 

mense wat hulle in die eenvoudigste omstandighede denkbaar 

bevind. Die laaste strafe kontrasteer egter skerp met die 

voorafgaande strafes. Dit druk duidelik nie dieselfde geloof 
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en pieteit as die vorige strafes uit nie. Die toneel wat in 

die eerste sewe strafes met groat pieteit geteken is, word 

hier 'n "affere" genoem - volgens die W!lT: "( 'n) Min of meer 

onnoukeurige aandu.iding met meestal. ongunstige s.kaker.ing vir 

(a) 'n saak, aangeleentheid, voorval, moeilikheid, ens." (my 

kurs. ). Die spreker in die gedig beskryf die gebeure nou as 

'n "af fere" waaroor die " bantam agterdogtig gekloek 

(het)". Die "bantam" is nie deel van die gebeure nie, maar 

kyk vanuit "'n hoek •.. agterdogtig" daarna. 

Die ironie in die gedig kom na vore deur die kontras tussen 

die eerste sewe koeplette en die laaste strafe. Volgens die 

WAT is 'n "Kerslied" 'n "Lied op of ter ere van die geboorte 

van Christus, wat op Kersfees of i/d Kerstyd gesing word". 

Die titel skep dus die verwagting van 'n vreugdevolle bood

skap - die besinging van Christus se geboorte as Verlosser. 

Dit is in die eerste sewe strafes ook inderdaad 'n vreugde

volle lied, maar na die ellips volg in strafe 8 'n ironiese 

kontras. Nou word daar met skeptisisme na die toneel van 

Christus se geboorte gekyk. 

Deur die "bantam", wat skepties staan teenoor die Christus

geboorte, word ook 'n assosiasie geskep met die kraai van die 

haan wat later verraad teenoor Christus sou aankondig. Dit 

skep verskeie leesmoontlikhede, onder andere dat mense oor 

hulle eie "broeisel" begaan is en "agterdogtig" is oor die 

verlossing wat Christus ook vir ander sou bring. Daar is dus 

die suggestie van "verraad" teenoor die ware Christusboodskap 

van verlossing vir alle eenvoudiges. In teenstelling met die 

eenvoudige milieu waarin Christus se geboorte in die gedig 

geplaas word ('n minder gegoede woonbuurt van ons moderne 

eeu), vind ons hier 'n komplekse ironisering van die 

Christus-boodskap. 

Die onthistorisering van Bybelse gebeure in "Kersliedjie" is 

dus 'n soortgelyke precede as wat in Middeleeuse geestelike 

volksliedere voorkom, maar anders as in die volksliedere word 
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onthistorisering hier oak gebruik om ironiese kommentaar oar 

'n eietydse situasie te lewer. 

3.3 Eienskappe van die volksballade in gedigte van N.P. van 

Wyk Lauw en D.J. Opperman 

3.3.1 Inleidend 

Die volksballade, wat deur die eeue 'n gewilde verskynings

vorm van volkspoesie was, kom ook in die vroee Afrikaanse 

poesie voor. 'n Kenmerkende voorbeeld is "Op Hartebeesfon

tein" wat hierbo op p.86-94 bespreek is. 

In Van Wyk Louw se oeuvre kom verskeie ballades voor. Uit 

sy eerste twee bundels is "Die speelman" (Alleenspraak) die 

enigste ballade, maar in Gestaltes en diere (1942) vind ans 

'n hele aantal ballades: "Ballade van die nagtelike ure", 

"Ballade van die sterwende man", "Ballade van die visser op 

land in die nag", "Ballade van die bose", "Die strandjutwolf" 

en "Ballade van die drinker in sy kroeg". In Nuwe verse 

( 1954) word die vorm van die Franse ballade gebruik in 

"Ballade vir Jan se fees" en in Tristia vir "Mei-fees in 

Amsterdam" . 

Slegs drie gedigte in Opperman se oeuvre word in hulle titels 

"ballades" genoem, naamlik "Ballade van die grysland" (Nege

ster oor Ninev~), "Ballade van die Groot Paartie" en "Die 

ballade van Spek en Ham" (albei uit Komas uit 'n bamboes

stok). Daar is dus relatief min ballades in Opperman se 

werk. Soos W.H. de Vos skryf, is Opperman" ... nie 'n pro

duktiewe balladedigter nie" (1955:148); tog kan 'n mens die 

literere waarde van "Ballade van die grysland" benadruk (ver

gelyk ook De Vos, 1955:150-151). 

Soos A.P. Grove (1982) en andere geskryf het, het hierdie 

twee groat Afrikaanse digters 'n "moderne" ballade geskep. 
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W. H. de Vos skryf tereg dat Opperman se "Ballade van die 

grysland" "ver .•• van die volksballade verwyderd staan" in 

die sin van "temavernuwing, stofbehandeling, taalverandering 

en -vernuwing". Hy wys op "die hele gees van die ballade 

(wat) ••. verander (het)" en skryf: "Die uitwendige gebeur

tenisse het plaas gemaak vir inwendige belewing van wat in 

'n mensesiel omgaan" ( 1955: 150-151). Oar Van Wyk Lauw se 

"Ballade van die drinker in sy kroeg" verwys De Vos na 

Opperman se woorde in Digters van dertig " dat die 

onderwerpe van hierdie ballades bestaan in die spel van die 

gees, instink en drif, wil, brute krag, toeval en materie, 

in die mens". Hy sA verder: "Hierdie elemente kom in die 

plek van die mededinger, die vyand, die gevegte en bleed van 

die ou ballade" (1955:163). Soos hierbo reeds aangehaal, het 

F.I.J. van Rensburg die stelling gemaak dat " ... die wydver

breide voorkoms van die ballade in sy werk (d.w.s. Van Wyk 

Lauw s'n, JV) verraai hoe sterk die volkspo~sie werklik by 

horn voorkom" (1975b:79). Volksballade-eienskappe is duidelik 

aantoonbaar in "Die speelman" en "Die strandjutwolf", maar 

is minder opvallend in sy ander ballades wat met hulle ver

wikkelde temas en beeldspraak voorbeelde van kunsballades is. 

Aan die hand van "Ballade van die grysland" en van "Draai

boek" ui t Blom en baaierd ( 1956) sal aangetoon word dat 

volksballade-eienskappe oak in Opperman se werk teenwoordig 

is6
• 

6. "Ball3de van d~e Groot Paartie" en 
Spek en Ham" word in Hoofstuk 
"doelbewuste" volkspo~sie. 

"Die ballad9 van 
4 bespreek as 
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3.3.2 Eienskappe van die volksballade in Van Wyk Louw se 

poesie 

3 .. 3 .. 2 .. 1 "D.i.e speelman" 

"Die speelman" staan in die derde afdeling van Alleenspraak 

waarin van die oudste gedigte van Van Wyk Louw se oeuvre 

voorkom. Hierdie afdeling is gedateer 1923-1928. 

Die speelman 

Ek is 'n singer 
met my ghitaar 
wat deur die wereld 
sing en vaar. 

Voor menige venster 
in die skaduwee 
het ek gesing 
'n uur of twee; 

voor menige koning 
in sy goue saal 
maar weinig goud 
het my lied behaal; 

en veel vir die volk 
op mark en straat 
maar snags n~ die dans 
het hul my verlaat. 

Dan het ek uit 
in die veld gegaan, 
serenades gesing 
vir sterre en maan. 

In die kerkhof op 
die mooiste steen 
speel ek my walse 
maar nie meer alleen: 

die grootoog-uil 
sing laag in die bas, 
en die kiewiet haal uit 
uit die boonste kas. 

So sit ons drie 
op die mooiste graf -
dan sien jy hoe skuif hul 
die deksels af, 



die wit geraamtes, 
groat en klein, 
en dans om ons 
in die vaal maanskyn, 

statige danse 
van toeka se tyd, 
want die klere is lank 
en glad nie wyd; 

en hier en daar sien jy 
stilletjies twee 
in die danker sipresse 
se skaduwee: 

"Dis swaar om mekaar 
so min te sien" -
"En more kan oordeelsdag 
wees miskien." 

Maar stil en stadig 
ender die maan 
is die kring wat om 
ons, spelers, gaan, 

en vroeg as die lug 
sy eerste rooi het, 
was hulle al wat my 
saam huis toe genooi het, 

maar ek is 'n singer 
met my ghitaar 
wat deur die wereld 
meet sing en vaar. 
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(p.36-37). 

Soos die tipiese volksballade is "Die speelman" eenvoudig van 

vorm en inhoud, sender ingewikkelde beeldspraak en versteg

niese stylmiddele. Die vierreelige strafes, waarin die 

tweede en vierde versreels rym (abcb), is kenmerkend van die 

"volksliedstrofe". (Vergelyk ook T.T. Cloete, 1963:212). 

In die meeste versreels kom slegs twee heffings voor. In die 

vyfde strafe vind ons die soort funksionele inversie waarin 

die digter se vakmanskap duidelik sigbaar is. In plaas van 

die spreektaalwoordorde "Dan het ek in die veld uitgegaan", 

is die woordorde en daarmee ook die ritme hier verander na 
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"Dan het ek ui"':/ in die veld gegaan" 7 • Die ritmiese patroon 

heffing-daling-daling-heff ing kom in die eerste versreels van 

verskeie strofes in die gedig voor: 

\ I 
Ek is 'n singer (strofe 1) 

I - - I 
Voor menige venster (strofe 2) 

I - - I -
voor menige koning (strofe 3) 

I I 
en veel vir die volk (strofe 4) (my kurs. ). 

Die inversie in strofe 5 dra daartoe by dat dieselfde patroon 

ook hier voorkom: 

\ I 
Dan het ek uit. 

Patroonherhalings, soos wat hier voorkom, is ook kenmerkend 

van die sangerige ou volksballades. 

'n "Speelman" is 'n musikant (Labuschagne & Eksteen). Die 

woord plaas die leser oruniddellik in die sfeer van ou volks

bal lades deurdat dit 'n mens laat dink aan troebadoers wat 

rondtrek en hulle liedere sing. Die beskrywing wat die 

"speelman" van sy lewe gee, sluit direk by hierdie milieu 

aan. Daar word gepraat van "menige koning/ in sy goue saal" 

voor wie die spreker gesing het (strafe 3), van die "mark en 

straat" waar die lied gesing is (strofe 4), en van "statige 

danse/ van toeka se tyd" (strofe 10) (my kurs. ). Die irra

sionele wereld van 'n "dans" in die "kerkhof", van "spoke" 

wat aan hierdie "dans" deelneem, en die "speelman" se sang 

saam met die "grootooguil" en "kiewiet" (strofe 7), is ook 

kenmerkende stof van volksballades. 

In hulle boek Afrikaanse ballades skryf G.S. & P.J. Nienaber 

dat beskrywings in volksballades dikwels vaag en sonder 

detail is, en dat die ballades daardeur wen aan suggestiwi

teit (1943:22-23). In ~Die speelman" vind ons oak ongede

tailleerde en algemene beskrywings. Die spreker se byvoor-

7. Die soort verskynsel vind 'n mens oak in Raka: " 'n 
Blink vis het hy uit op die sand gegooi" (p.97). 
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beeld dat hy "Voor menige venster" en "menige koning" (my 

kurs.) gesing het, maar gee nie 'n gedetailleerde beskrywing 

van die plekke waar hy opgetree het nie. 

In strofe 12 kom dialoog voor - ook 'n belangrike kenmerk van 

die volksballade. Twee "spoke" gesels met mekaar: 

"Dis swaar om mekaar 
so min te sien" -
"En more kan oordeelsdag 
wees miskien." 

'n Verdere eienskap van volksballades wat ook in "Die speel-

man" voorkom, is spanning en dramatiese botsing. Daar is 

spanning tussen die "speelman" en 'n afwysende wereld; hy 

sing vir konings, maar ontvang "weinig Q"oud" vir sy "lied" 

en word ook deur "die volk" verwerp: 

maar snags na die dans 
het hul my verlaat. 

Daar heers 'n innerlike konflik in die "speelman". Alhoewel 

die "dooies" van die "kerkhof" horn later saamnooi, verkies 

hy sy roeping om met sy "ghitaar" die wereld te bereis. Die 

herhaling van die eerste strofe as laaste strof e met die toe

voeging van "maar" en "moet" as enigste wysigings is ook 'n 

volksballade-eienskap. Dit word as 'n ballade-eienskap in 

The new Encyclopaedia Britannica (Volume 23) omskryf: II 

a phrase or stanza is repeated several times with a slight 

but significant substitution at the same critical point". 

In hierdie vroee ballade van Van Wyk Louw is daar dus ver

skeie inhoudelike en verstegniese kenmerke van die volks

ballade teenwoordig. 

3.3.2.2 "Die strandjutwolf" 

Die strandjutwolf 

Dit kom net met die donker maan: 
ek hoor dit ver eers roep 
soos iets wat klae in die veld; 
dan is dit by die stoep ... 
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hy snuiwe aan die drumpel saggies 
en roer rondom die huis, 
ek hoor horn ruik-ruik asemhaal 
en krap by die kombuis; 

die hele werf is vol van horn: 
daar waar die ploee blink, 
daar sien ek die os-groot skadu roer 
en hoor iets ysters klink. 

Ek ·.veet hy is so grys en grcot, 
dat as hy regop klim 
dan krap sy pote aan die nok, 
hy luister by die skoorsteen in 

en as ek in my kamer le 
en als is stil en swart, 
dan weet ek is dit in die huis, 
ek luister na my hart, 

ek weet sy o~ is vaal en b~ · ~, 

ek hoor horn sagter as 'n snik 
net in die gang, en tussenin 
my polshorlosie tik, 

en op die helder dag weet ek 
dat die Gryse by my bly, 
ek hoor sy draff ie en ek voel 
sy wit oe agter my. 

(p.136). 

Hierdie gedig uit Gestaltes en diere (1942) het ook duidelike 

eienskappe van die ou volksballade. Die vierreelige strofes 

waarvan die tweede en vierde versreels telkens rym, is ken

merkend. Die herhaling van woorde soos "ek hoor", "ek weet" 

en "weet ek" is 'n verdere volksballade-eienskap. 

Daar is 'n sterk irrasionele inslag in die gedig. In die 

derde strofe word gese: "die hele werf is vol van horn", en 

in die vierde strofe dat die "strandjutwolf" so groot is dat 

hy met " sy pote aan die nok" kan "krap" as hy regop 

staan. Die "wolf" se betreding van die spreker se huis 

(strafes 5 en 5) is ook irrasioneel. Die verandcring van die 

"strandjutwolf" nu. "die Gryse" wat gedurig by die spreker bly 

( waarskynlik 'n voorstelling van die dood) in die laaste 

strofe, is ook irrasioneel en kenmerkend van die wereld van 

die ou volksballade. De Vos skryf in die verband oor die ou 
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volksballade: "Die wAreld van die ballade is 'n gevaarlike 

plek om in te lewe. Ons bly gedurig bewus van die bedreiging 

van geheime magte" (1955:26). 

Die gebeure in die volksballade word " in terme van 

voorvalle vertel": "Sander omhaal van woorde word ons direk 

voor besluite geplaas en met gebeurtenisse bekend gestel. 

Met onderliggende motiewe maak ons byna nooit kennis nie. 

Daarom word situasie-tekening nie beklemtoon nie, maar die 

handeling word in sy onkeerbare verloop sterk benadruk. Op 

die helde en karakters val weinig lig, maar van die spanning 

van snelverlopende gebeurtenisse en dade met 'n snelle bewe

ging en vaart word baie werk gemaak'' (De Vos, 1955:28). Die 

gebeure in "Die strandjutwolf" word 66k nie in besonderhede 

beskryf nie maar in spronge. Die spreker vertel eers hoe hy 

die "wolf" van ver af hoor, dan raak hy bewus van die "wolf" 

se teenwoordigheid buite die huis en op die werf. In strofe 

5 is hy eensklaps bewus van die "wolf" se teenwoordigheid in 

die huis. Daar is dramatiese spanning in sy toenemende vrees 

namate die "strandjutwolf" geleidelik nader kom. Die drama

tiese botsing in Van Wyk Louw se ballade is egter minder 

direk en meer op 'n psigiese vlak as wat 'n mens gewoonlik 

in ou volksballades vind. 

3.3.2.3 Volksballade-eienskappe in enkele ander gedigte 

van Van Wyk Louw 

Volksballade-eienskappe kom ook voor in gedigte wat Van Wyk 

Lauw deur middel van hulle titels as "ballades" aanbied en 

in van sy sogenaamde "ingewikkelde verse". 

Die kcnmerkende vierreeLige strofebou met 'n abc.b-rympatroon 

van die volksballar3 kom in verskeie ballades uit Gestaltes 

en diere (1942) voor: "Ballade van die nagtelike ure", "Die 

hart op die fees", "Ballade van die drinker in sy kroeg". 

Selfs "Die swart luiperd" wat, om Kannemeyer (1978:407) aan 
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te haal, 'n "verwikkelde gedig" is, se strafes is vierreelig 

met 'n abab-rympatroon. 

Herhaling van sinskonstruksies en van woorde - 'n tipiese 

volksballade-eienskap - kom oo~ in bogenoemde gedigte voor. 

Dit is veral opvallend in "Ballade van die nagtelike ure" 

waarin progressie in die tyd met behulp van herhalings weer

gegee word: 

tussen elfuur en kwart oor twee (strofe 1) 

tussen twaalfuur en smorens om tien (strofe 2) 

Om elfuur was jou liggaam (strofe 3) 

Om twaalfuur was jy 'n ligte brug (strofe 4) 

Om eenuur was jou hare (strofe 5) (my kurs. ). 

Reel 7 word aan die einde van die gedig met 'n geringe wysi

ging herhaal en dis 'n tipiese volksballade-eienskap: 

in die uur van die donker dors (my kurs. ). 

In "Ballade van die bose" is daar refreinagtige herhalings: 

Ek is jou wese 
se ondergrond 
en ek trap in jou spoor 
soos 'n goeie hond 

Ek is jou wese 
se ondergrond 
en ek trap jou spoor 
soos 'n goeie hond. 

'1 Strofe 7 

I 

I 

I 
I 

Strofe 11 

Refreinagtig is ook die drjereelige vrae waarmee die gedig 

ingelei en afgesluit word: 

Ken jy my nou? 
Het jy die spieel gesien 
en ken jy jou? 

In "Die swart luiperd" is ook herhaling van sinskonstruksies: 

Die eerste nag- het ek geween 

Die tweede nag was radeloos stom 

Die derde nag het ek alleen (my kurs. ). 

In verskeie ballades van Van Wyk Louw kom tipiese metriese 
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variasies van die "volksve:i.:s" voor. In die eerste strofe van 

"Ballade van die nagtelike ure" is daar byvoorbeeld trogeiese 

inversie asook oor- en onderbetoning: 

I I I I 
tussen/ elfuur/ en kwart/ oor twee 

I I I 
half-nug/ter en/ verlee (my kurs. ). 

In die laaste strofe van dieselfde gedig is die ritme nie 

tipies spreektalig nie, maar sangerig: 

I I I 
En nou/ het die mo/re my 

I I - I 
oor die rand/ van sy glas/ gemors 

I I I 
op die stoep/ by die kraan/ wat blink 

- I I I 
in die uur/ van die don/ker dors. 

Hierdie sangerigheid, wat veral met behulp van die anapes

tiese metrum bewerkstellig word, is kenmerkend van die ritme 

in ou volksballades (vergelyk ook De Vos, 1955:32-33). Dit 

kom ook in "Ballade van die bose" voor: 

3.3.3 

I I 
Wanneer/ jy wil vlug 

I I 
uit die stad/ wat brand, 

I I 
dan vlug/ ek saam 

I I 
soos 'n vrou/ aan jou hand. 

Eienskappe van die ou volksballadE in D.J. 

Opperman se ballades 

3.3.3.1 "Ballade van die grysland" 

Ballade van die grysland 

Die vroegre boere-paradijs 
is nou een molshoop, groat en grijs, 

ToTrus ( Trekkerswee) 
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I 

Uit tonnels van die nag tuur 
ek oor rook en mis as ysterspore 
my in kringe van die stad instuur. 

Teen dakke en skoorstene blink 
die son, soos in 'n leeggeloopte dam 
op bottelskerwe en geroeste sink. 

Eers in slate langs die str3at, 
met blou kof f iekan en pik 
het ek verbygangers beny, gehaat. 

Toe het ons tot 'n staaldriehoek 
die lee olievate opgestapel -
bye aan 'n nat bruin heuningkoek. 

En haar hande, soos oor 'n klavier, 
gryp en vou en gryp en vou 
stukke sjokola in blinkpar' 0~. 

Draaisae gil en in my ore 
klink die geklets van beitels, 
die geneul van swart motore. 

Uiteindelik valse syfers neergekrap, 
kon ek uit vet van viskafees 
na 'n paradys ontsnap. 

II 

Na tuine van die nag, waar neonligte blom, 
het ek met haar gevlug; maar by my was 
die vrees - die rekenmeester kom. 

Bo na sterre, soos die grootwiel, 
van sterre na die aarde, 
d~isel elke vrou my siel. 

Bioskoop en dans, draak en die fisant 
dra ons op die mallemeul 
nagliks na 'n Feeland. 

'n Pennieslotmasjien se kake 
spoeg 'n kaartjie na my uit: 
"Wees veral versigtig met geldsake." 

O die vrees! as die rekenmeesi:er kom 
hoe sal ek kan verantwoord 
en verslag gee van sy eiendom? 

Die dag breek grou: 'op tafelblad' 
links in my smalle kamer 
'staan lee bottels in hul nat'. 
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0 week na week gebonde 
'n haas aan die ovale kring 
en agter my ses honde. 

III 

Die hospitaal is wit-gev~dk en koel 
as die glaspypie water uit my tap ... 
tot ek die vrees weer voel. 

Smiddags groei 'n oog uit elke kwas 
en in die nanag gryp 'n vlermuis 
my dae soos 'n tros lukwarte vas. 

'n Knop het in my keel gekom 
die oggend toe die peerboom 
in die steenkoolwerf wit blom. 

0 as die rekenmeester kom! 
wat sal ek van sy wereld 
nog kan wys aan horn? 

Deur tralies wat die tuin omsluit 
kyk ek en my verwarde broers 
verlangend na die stad nog uit: 

hoe deur die reen en laaste lig, 
krukkig soos nat voels 
loop elke jas met sy gesig. 

Blinkpapier, mallemeul en wiel, 
'n laphaas en ses honde 
6m en 6m ... die dun spil van die siel. 

(p.85-87). 

Die drie- in plaas van· vierreelige strafes met aba

ryrnpatroon, die moderne stadsmilieu, moderne taalgebruik met 

tipiese Opperman-metafore en 'n hoofkarakter wat as 'n soort 

anti-held uitgebeeld word, maak van "Ballade van die grys-

land" 'n "moderne" ballade. 'n Hele aantal eienskappe van 

die ou volksballade kom egter ook daarin voor. Daar is 'n 

sterk dramatiese element in die gedig. Spanning word veral 

veroorsaak deur die refreinagtige herhaling van die gedagte 

aan die "rekenmeester" wat een of ander t:yd veran:twooL·ding 

van die spreker sal kom eis vir sy optrede. Dramatiese bot

sing kom voor deurdat die verteller gestel word teenoor sy 

vervolgers en sy skuldbesef. Die verhaal word, soos in 

volksballades, in groat spronge vertel: die eerste afdeling 
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handel oor die spreker se aankoms in die stad en sy bedrog, 

daarna volg besonderhede oor sy ontvlugting en vrees vir 

vervolging, en in die derde afdeling word gefokus op sy 

hospitalisasie. 

De Vos skryf oor herhalings in die ou volksballade "Edel

hart": "En omdat die ballade eintlik van suggestie leef, is 

die klein veranderinkies in die herhalings van soveel belang. 

Hierdie suggestie is soms teer en subtiel" (1955:29). In 

"Ballade van die grysland" vind ons ook subtiele wysigings 

in die herhaling van die gedagte aan die "rekenmeester". Aan 

die begin van die tweede afdeling word net gese: "maar by my 

was/ die vrees - die rekenmeester kom." In 'n latere strofe 

word uitgebrei op hierdie gedagte: 

0 die vrees! as die rekenrneester kom 
hoe sal ek kan verantwoord 
en verslag gee van sy eiendorn? 

Waar die gedagte die laaste keer herhaal word (in die derde 

afdeling), is 'n verdere wysiging: 

0 as die rekenmeester kom! 
wat sal ek van sy wereld 
nog kan wys aan horn? 

Hierdie herhalings en die wysigings dra veral by om die 

groeiende spanning in die spreker uit te beeld. Daar is ook 

'n verdieping in die opsig dat die "eiendom" in die tweede 

voorbeeld nog letterlik vertolk kan word, maar in die laaste 

herhaling word dit gewysig na "sy wereld" (my kurs. ), sodat 

die gedagte universeel word. Die konflik is hier ook inner

lik: die spreker se skuldgevoel is die hoofelemtnt daarvan. 

Dat die hele dramatiese gebeure verinnerlik word, blyk ook 

uit die slotstrofe: 

Blink papier, mallemeul en wiel, 
'n laphaas en ses honde 
6m en 6m ... die dun spil van die siel (my kurs. ). 

Soos in "Die strandjutwolf" d.ra die. sterk innerlike spanning 

in "Ballade van die grysland" by tot 'n groter verwikkeldheid 

as in die ou volksballade. 
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J.3.3.2 "Draaiboek" 

Draaiboek 

Kiek badkamer, maar swak belig; 
wys seun wat aan 'n tou verwurg. 

Eine kleine Nachtmusik - verdof. 
Wissel flitstonele, huis en hof: 

"Waarom het hy die nag horn opgehang? 
Was daar miskien 'n nooi in die gedrang?" 

"Nee, al was my oudste in sy fleur, 
het hy horn aan g'n noi gesteur." 

"Soms raak 'n vader en sy seun oorhoop. 
Het die horn dikwels deurgeloop?" 

"Nee, 'n ware aanspraak sender gier -
net graag alleen voor dJ..t:: rdavier." 

"Mevrou, kan u ons waarlik niks vertel?" 
"Ag, Edelagbare, dis God se spell" 

"Maar waarom ... waarorn so 'n daad verrig?" 
"Sy vel was danker, sy broers s'n lig." 

Kiek waar vier kinders vroeg opstaan, 
drie na wit en hy na bruin skool gaan. 

(p.192). 

Soos T.T. Cloete skryf, toon "Draaiboek" uit Blom en baaierd 

(1956) ooreenkomste met die Middeleeuse "Halewijnlied", 'n 

tipiese ou volksballade. Opperman se gedig het " ... dieself

de strofiese bou en rymvorm as die 'Halewijnlied'". Daar is 

ook " ... 'n boos begoelende melodies-ritmiese stuwing wat on

gerem sy gang gaan na 'n somber slot" in die gedig (in Grove, 

1974:152). Die gedramatiseerde weergawe van die gebeure in 

dialoogvorm toon ook 'n ooreenkoms met die "Halewijnlied". 

Konkreet, soos in ou volksballades, is die "flitstonele" van 

die hangende seun in die badl<amer, die "huis'' en ciie "hof". 

Dit hang nou saam met die dramatiserende dialooggedeeltes in 

die gedig en met die sprongsgewyse vertelling. Die gebeure 

wat hier die kern van die vertelling uitmaak, is die blik op 

die seun se selfmoord in strafe 1, die kennismaking met sy 
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liefae v~r musiek (vergelyk ook die verwysing na die klank 

van die musiekstuk in strofe 2), vrae wat in die hof oor sy 

dood gevra word, en die feit dat hy deur omstandighede ge

dwing is om 'n ander skool as sy broers te besoek8
• 

Die gedramatiseerde gesprek tussen 'n ondervraer en iemand 

wat blykbaar die moeder was van die oorledene in Opperman se 

gedig w~rd soos in die "Halewijnl..i.ed" gekenmerk deur ontken

nende antwoorde. Die gesprek toon eienskappe van 'n onder

vraging in die hof (vergelyk die aanspreekvorm "Edelagbare"). 

Telkens word die moontlike oorsake van die selfmoord wat die 

ondervraer gee deur die ondervraagde - die seun se moeder -

ontken. Sy se dat dit nie as gevolg van 'n meisie kon gewees 

het nie en ook nie as gevolg van 'n rusie met sy pa nie. In 

die laaste twee koeplette van die tw8egesprek verander die 

vorm deurdat die ondervraer en ondervraagde se woorde nou 

telkens in dieselfde strofe geplaas is: die eerste reel bevat 

die vraag en die tweede die antwoord. Die talle vrae in 

hierdie dialoog is 'n kenmerkende volksballade-eienskap. 

Volgens De Vos is vrae in 'n volksballade "(d)ie belangrikste 

middel om spanning te verwek" en hy skryf: "Dit gebeur ook 

dikwels dat 'n ballade net uit vraag en antwoord bestaan soos 

in The nutbrown Maid en veral in Edward met sy neerdrukkende 

atmosfeer heel moontlik die tref fendste volksballade 

bekend" (1955:23-24). 

Die ontkennende antwoorde op die eerste twee vrae dra by tot 

spanning in die gedig; dit verhewig die intensiteit van die 

vraag waarom 'n seun so 'n drastiese stap sou neem om self-

moord te pleeg. In die ontkennings word ook 'n geweldige 

kontras tussen die seun se selfmoordhandeling en sy karakter 

gesuggereer: hy was nie 'n soort seun wat so intens by 'n 

.liefdesverhouding betrokkF.! sou raak dat dit tot selfmoord kon 

8. In Die dokument agter die gedig (1973:26-29) haal A.P. 
Grove berigte uit Die Burger van 7 en 14 Oktober 1946 
aan oor 'n seun, Alwyn Joseph William Repnaar, se self
moord. Dit blyk duidelik dat Opperman hierdie beson
derhede uit die koerant in sy gedig gedramatiseer het. 
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lei nie, en hy was nie opstandig teenoor sy vader nie. Die 

moeder beskryf horn as 'n kunssinnige soort seun wat graag 

"voor die klavier" gesit het. Die krisis volg in die derde 

laaste koeplet wanneer die ondervraer met groot dringendheid 

vra of die moeder dan " ... waarlik niks (kan) vertel" nie. 

Vir die eerste keer antwoord sy nie ontkennend nie, maar se 

vol emosie: "Ag, Edelagbare, dis God se spel!" Op ironiese 

wyse word die woord "spel" hier aangewend om byna ligtelik 

te verwys na die geweldige gevolge wat God se besluite vir 

die mens inhou. In die laaste twee koeplette word die 

"oplossing" van die probleem geskets deur die suggestie dat 

die velkleurverskil (met die gepaardgaande verskillende regte 

en voorregte) die seun se selfmoord veroorsaak het. 

Die gedigtitel roep 'n aspek van ons moderne samelewing op: 

die filmindustrie waarvoor 'n "draaiboek" noodsaaklik is. 

Die leed wat die apartheidstelsel veroorsaak het word hier 

gedramatiseer as 'n aktuele probleem van die moderne tyd. 

Die gebeure word besonder realisties geteken, asof dit deur 

'n rolprentkamera afgeneem is. Die digter het die strofiese 

bou van die ou volksballade as basis gebruik om die moderne 

en aktuele probleem te drama ti seer. 'n Byna soortgelyke 

tegniek as wat by Van Wyk Louw en by die Engelse digter 

William Blake voorkom, is hier sigbaar, naamlik dat die 

digter van die tradisionele vorm gebruik maak, maar di t 

verder ontwikkel in 'n moderne gedig. Oor die werkwyse by 

Blake skryf Guy Cook: "Blake exploits the form, changes it, 

and elevates it. It is a classic case of the formalistic 

device, 'canonization of the junior branch'. 

defamiliarization" (1994:224). 

It is genre 
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3.4 Eienskappe van die rympie in Van Wyk Louw en Opperman 

se werk 

3.4.1 Inleidend 

In Hoofstuk 1 (p.19-20) het die rympie as 'n verskyningsvorm 

van volkspoesie ter sprake gekom. Daar is klem gele op die 

feit dat die term "rympie" gewoonlik gebruik word vir korter 

gediggies met 'n ligte inslag waarin klankspel baie opvallend 

voorkom. Ook is daar verwys na die groat aantal verskillende 

soorte rympies wat bestaan. In Van Wyk Louw se poesie word 

kenmerkende eienskappe van die rympie veral in "Klipwerk" 

(wat, soos reeds genoem, "doelbewus" geskepte volkspoesie is) 

en later in enkele gedigte uit Tristia aangetref. Eienskappe 

van die rympie in Opperman se werk kom duidelik voor in die 

gedigreeks "Kaapse draaie" en "Beurtrympie" ui t Blom en 

baaierd, en in "Wrewelwiel" uit Edms. Bpk. (1970). Ander 

Opperman-gedigte waarin eienskappe van die rympie opvallend 

teenwoordig is, is dikwels verwerkings van bestaande volks

rympies ( byvoorbeeld "Psigiater" en "Patriargallery" ui t 

Kuns-mis, wat albei in Hoofstuk 5 bespreek word. 

3.4.2 Eienskappe van die rympie in gedigte van N.P. van 

Wyk Louw 

Dit is opvallent] dat gedigte uit Tristia waarin v,lksrympie

eienskappe sterk neerslag gevind het veral in die eerste af

deling met die titel "Verse" geplaas is. F.I.J. van Rensburg 

wys op 'n doelbewuste beplanning van die bundel in afdelings 

en skryf oor di~ afdeling: " ... en jy merk die ratio agter 

die afdeling 'Verse', nl. dat dit om 'rymers' gaan, en dus 

o.a. ook om strofies-skematiese verse" (1975a:82-83). Twee 

gedigte waarin volksrympie-eienskappe duidelik voorkom, iS 

"Dag- en nagewening" en "Puine". 
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XVII. Dag- en nagewening 

2 maal 12 maal is getroud 
elke dag is myle oud 
maar sy nag word ingepas 
soos 'n voering in 'n jas 

2 maal 2 maal bene is 
aangenaai op duisternis 
en die dag lag oor die nag 
en die nag daag oor die lag 

(p.240) 

Die spel met klankherhalings (veral van [a] en [a:]), die 

sangerige ritme, vierreelige strafes en die gepaarde eindrym 

is opvallende eienskappe van die rympie. 

Die titel verwys na 'n etmaal in die jaar waarop die dag en 

die nag ewe lank is. In die gedig word met behulp van ver

skeie uitdrukkings na hierdie "ewening" verwys: "2 maal 12 

maal", "is getroud", "sy nag word ingepas", "2 maal 2 maal 

bene", "en die dag lag oor die nag/ en die nag daag oor die 

lag". Die gedagte word ook deur die vaste paarrym en die 

binnerym (verbinding van "dag" en "nag" en "nag" en "lag") 

in die gedig ondersteun. 

In die laaste twee reels kom 'n duidelike voorbeeld van 

parallelisme (66k 'n kenmerk van die volksrympie) voor. Die 

term word soos volg in Van Gorp et al. verduidelik: "Over

eenkomstigheid tussen twee opeenvolgende tekseenheden (zins

delen, verzen, strofen ... ) doordat fonisch, syntactisch 

en/of semantisch equivalente woorden in de beide constructies 

eenzelfde positie innemen". Daar word ook gese dat die ver

skynsel dikwels in "primitieve orale poezie" (dit wil se 

volkspoesie, JV) aangetref word. Opvallend in Van Wyk Louw 

se versreels is die ooreenstemmende ritme en die spel met 

klanko~rasr.J.mrnste er. -·var:.asie waarui t voortvloei. dat nie die 

"dag" of die "nag" oorheers nie: 

I I I 
en die dag lag oor die nag 
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I I 
en die nag daag oor die lag9

• 

Daar is 'n sterk raaiselelement in Van Wyk Louw se gedig wat 

dit nog meer die aard van 'n rympie gee. Die eerste twee 

versreels in beide strafes ( "2 maal 12 maal is getroud/ elke 

dag is my le oud") en "2 ma al 2 ma al bene is/ aangenaai op 

duisternis" word in die vorm van 'n raaisel gestel. Die 

klankherhalings in hierdie reels dra by tot die voortstuwende 

ritme wat saam met die rym en die raaiselagtigheid van die 

woorde tipies is van 'n ou volksraaisel. Soos ook in Hoof

stuk 1 verduidelik is, is daar 'n sterk ooreenkoms tussen die 

raaisel en die rympie. 

Die klankherhalings, ri tme, ry11, .. r~aisel vorm dra daartoe 

by om 'n ligte, speelse stemmi~g te skep. Die eenvoudige 

vergelyking in reels 3-4, waarin die rym ook opvallend is, 

dra verder by tot hierdie stemming: 

maar sy nag word ingepas 
soos 'n voering in 'n jas. 

Ook in die gedig "Puine" dra die soms verrassende rymwoorde, 

woordspel en fonetiese spelwyses by tot 'n speelse, ironiese 

stemming en geestigheid. 

LXXVI. Puine 

I: IMPERIALISME 

Milner se park 
wilde wrak? 

Jameson se saal 
vuil en betaal 

Kitchenerlaan 
loop oor moorde begaan 

9. Met die "dag"/"nag"-opposisie word aangesluit by ander 
gedigte in die bundel soos "Noordelike Junie" (p.241) 
en die teenstelling tussen lig en donker (waaroor onder 
andere Wilhelm Liebenberg (1991:117-118) in sy proef
skrif geskryf het). 



Empireweg 
Empaaier weg 

II: KERKISME 

Spelie-koster 
druip die hoek om 
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word - skuwelie - droster 

Sp.alie-diaken 
loop die deure af 
word wit soos 'n laken 

Spelie-ouderling 
kom met 'n motor 
jaag weg tingeling 

Speel-predikant 
- bekbeen en vuurkool 
dros wyd en stig brand 

(p.282). 

Die spel met rymwoorde is 'n opvallende eienskap van die 

rympie in "Puine". In die eerste deel getitel "IMPERIALISME" 

is daar telkens 'n ironiese kontras tussen rymende plek- of 

straatname wat Britse imperialisme aan die begin van die eeu 

en 'n negatiewe assosiasie daarmee oproep. Die pleknaam 

"Milnerpark" word in die eerste koeplet gerelativeer deur die 

woorde "wilde wrak?" wat klankmatig daarmee verband hou. Op 

dieselfde wyse word die korrupsie van die 1896-Jamesoninval 

in die tweede koeplet met die rymende "vuil en betaal" (teen

oor "saal") opgeroep. In die derde koeplet staan die straat

naam "Kitchenerlaan", wat nositief veronderstel is om 'n 

historiese figuur te gedenk, teenoor die gedagte aan "moorde 

(wat) begaan" is in die leeftyd van lord Kitchener, Britse 

bevelvoerder tydens die Tweede Vryheidsoorlog wat bekend 

staan as die vader van die konsentrasiekampe. Die volks-

etimologiese verdraaiing (van "Empireweg" na "Empaaier weg" 

in die laaste strcfc) is ook 'n tipiese rympie-eienskap.. In 

"Empaaier" resone~r die woord "paaier" - 'n moontlike sin

speling op die imperialiste se pogings om die bevolking te 

probeer "paai" met mooi beloftes? Hierdie ironiese gedagtes 

word in die gedig op 'n speelse, geestige wyse gestel. 
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Op dieselfde wyse as in "IMPERIALISME" dra ironies verband

houdende rymwoorde en fonetiese spellings in "KERKISME" by 

tot geestigheid. Ironiese spel is veral teenwoordig in die 

fonetiese "Spelie" (speel die?) wat verbind word met waardige 

kerklike ampte ( "koster", "diaken" en "ouderling"). Die 

rymwoorde hou ook op 'n kontrasterende wyse met mekaar ver

band: "koster" ( 'n amptenaar wat gemoeid is met die instand

houding en bewaring van 'n kerk) rym met "droster", die 

"diaken" (gemoeid met barmhartigheidsdiens) "word wit soos 

'n laken" (doodsbleek omdat hy " ... die deure (afloop)") en 

die "ouderling" (waardige opsigter) "jaag weg tingeling". 

By al drie die genoemde kerklike amptenare is die ontduiking 

van hulle ware plig opvallend. Die woordspel word in die 

laaste strofe verder gevoer met die woordverbinding "Speel

predikant". Die wysiging van "Spelie-" (vergelyk die eerste 

drie strafes) na "Speel-predikant" impliseer groter erns, 

maar benadruk ook die onegtheid van die "Speel-predikant". 

Ook hier kontrasteer die rymwoorde: die "predikant" is ver

onderstel om met geestesopbouende werk besig te wees, maar 

hy "dros wyd en stig brand". Kenmerkend van die rympie in 

is ook die herhaling van die woorddeel "Spelie". 

In Labuschagne & Eksteen se Verklarende Afrikaanse woorde

boek word "kerkisme" omskryf as 'n "Gesindheid wat in self

geregtigheid die eie kerk as die enigste ware en feillose 

beskou en in onverdraagsaamheid alle ander kerke veroor

deel". In Van Wyk Louw se godig word die aandag gevestig op 

wanpraktyke (soos pligsversuim) onder kerklike amptenare. 

Die siening dat 'n "kerk ... die enigste ware en feillose" 

kan wees, word geironiseer. 

Soos in ou volksrympies is die woordspel (waaronder fonetiese 

spellings en verbuigi.ngs van woorde) en rymwoorde baie opval

lend in "Puine". 'fen spyte van die ligte en speelse rympie

agtige inslag en eenvoudige vorm, is daar ook doelbewuste en 

funksionele gebruik van kontrastering en relativering wat 

getuig van die vakmanskap van 'n digter soos Van Wyk Louw. 
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Eienskappe van die rympie in "Kaapse draaie", 

"Beurtrympie" en "Wrewelwiel" deur D.J. Opperman 

Verskeie eienskappe van volkspoesie en meer spesif iek die 

rympie is in "Kaapse draaie" uit Blom en baaierd (1956) 

teenwoordig: opvallende rym en woordherhalings, 'n voort

stuwende ritme, 'n ligte speelse inslag, spreektaalgebruik 

uit die volksmond, irrasionaliteit, die uitbeelding van die 

bekende plaaslike wereld. So.::>s onder andere Kannemeyer 

skryf, toon die reeks ooreenkomste met "Klipwerk", met Boer

neef se poesie en met I.D. du Plessis se gedigte oor die 

Maleiers (1979:51). Die ooreenkomste is waarskynlik doel

bewus, tog sou 1 n mens nie hierdie reeks as "doelbewus 

geskepte volkspoesie" soos "Klipwerk" (vergelyk Hoofstuk 4) 

karakteriseer nie. 

Al die gedigte in "Kaapse draaie" is in die limerickvorm 

geskryf: dit bestaan uit vyf reels, met die rymskema aabba. 

Hierdie vorm gee 'n aanduiding van die ligte inslag van die 

reeks; die limerick is bekend as 'n " ... humoristisch vers 

van Engelse oorsprong" (Van Gorp et al.). 

Die woord "Kaapse" in die reekstitel slaan op die plaaslike, 

"Kaapse" milieu (natuur en mense) wat uitgebeeld word, maar 

het ook betrekking op die taal en styl van die reeks. In die 

WAT word 'n tweede betekenis vir "Kaaps" gegee: "Van, betref

fende, beh. tot die inwoners van die Kaap ... hul geskiede

nis, instellings, maatskaplike gebruike, taal, ens. - veral 

sedert die Volksplanting en dikw. onderskeidend of teen

stellend gebruik". Vir die leser wat bewus is van die ver

band tussen "Kaaps" en die "Volksplanting" kan die titelwoord 

"Kaapse" hier selfs impliseer dat die reeks oor dinge handel 

wat "volksbesit" is. 

Die plaaslike "Kaapse" milieu word deur plekname, die beskry

wing van mense se gebruike, en die taalgebruik opgeroep. 

"NAMAKWALAND", die tweede gedig in die reeks, is 'n treffende 
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voorbeeld van die uitbee~ding van plaaslike plekke. Gedigte 

met 'n duidelike ligte inslag is "SUIDOOS", "VASTRAP", en 

"KITAARSPELER". "PATERNOSTER", "KIETS" en "WINGERD" is voor

beelde van gedigte waarin die "volkstaal" neerslag gevind 

het. 

NAMAKWALAND 

Op die groot saaidag van die heelal 
het reeds 'n entjie duskant Wupperthal 
oor die kaal Noordweste 
'n sakkie van die Heer se beste 
saad per ongeluk gelek, gelek en uitgeval. 

(p.199). 

Soos die titel se, word die Namakwalandse streek hier uitge-

beeld. Di t is 'n gebied wat ba-'-'-- r'':' 1~end is vir sy blomme. 

Ook met die name "Noordweste" (re.al 3) en "Wupperthal" (reel 

2) word hierdie plaaslike streek opgeroep. Die beeld van 

blomsaad wat in die Namakwalandse wereld "gelek en uitgeval" 

het om die skepping "van die heelal" te beskryf, dra by tot 

'n speelse stemming in die gedig. 

Die rym in "NAMAKWALAND" is opvallend. Deur die rymwoorde 

word die kontras tussen die geringe aardse en groot Goddelike 

beklemtoon. In reels 1 en 2 kom die teenstelling na vore in 

die "heelal" (onbeperk groot) en "Wupperthal" (plaaslik en 

klein). In die derde en vierde reels kontrasteer "kaal 

Noordweste" en "Heer se beste/ saad'' (my kurs.) op dieselfde 

wyse. Die woord "uitgeval", wat in die rymposisie in die 

laaste reel staan en met "heelal" en "Wupperthal" rym, bind 

die gedig tot 'n eenheid met die klem op die gedagte dat daar 

iets van die Goddelike in hierdie tydelike klein wereld aan

wesig is. Die rym in hierdie gedig is dus funksioneel en nie 

gedwonge of toevallig ter wille van die geestige, humoris

tiese effek, soos in baie limericke en rympies wat in die 

volksmond leef nie. 

Die taalgebruik in die gedig is spreektalig en eenvoudig: 

byvoorbeeld " 'n entj ie duskant Wupperthal", en die 
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beeldspraak aards: "'n sakkie van die Heer se beste/ saad" 

-om God se skeppingswerk te beskryf. 

In die laaste reel kom die [~8]-klank vier keer voor, met 'n 

bepaalde ritmiese funksie. Die klank is teenwoordig in die 

woorde "ongeluk", "gelek" (twee keer) en "uitgeval". Al drie 

hierdie woorde het normaalweg 'n negatiewe konnotasie - iets 

waardevol het " ... per ongeluk, gelek" en "uitgeval". Die 

ironie dat iets wat "per ongeluk" gebeur het waardevol is, 

verkry groter prominensie deurdat die woorde deur die klank

herhaling en die ritme beklemtoon word. 

Die digter het hier 'n gedig geskep wat sterk ooreenkomste 

toon met spontane volksgediggies. Tog gaan hy noukeurig met 

die taal om en gebruik tegnieke van moderne intellektuele 

poesie soos funksionele rymverbande, uiteenplasing (van 

"beste" en "saad" in reels 4-5), en ritmiese relevering van 

woorde. 

In "SUIDOOS", die eerste van hierdie reeks gedigte, is 'n 

bekende Kaapse "karakter", die Suidoostewind, aan die woord. 

SUIDOOS 

Ek druk die Skiereiland se groot hol kas 
van berge en valleie teen my vas 
en pluk daaruit die diep dreunklanke, 
en tussen see en die los misbanke 
trap ek so lekkerlyf my askoekpas. 

(p.199). 

Ons vind hier "ritmiese en klankbeelde" (vergelyk T.T. Cloete 

(in Grove, 1974:144-158)) wat bydra tot 'n ligte speelsheid 

in die gedig. Die Suidoostewind as spreker se dat hy die 

Skiereiland as 'n musiekinstrument (klank"kas") gebruik. In 

die laaste versreel word die wind verder gepersonif ieer deur 

die beskrywing van die "dans": 

trap ek so lekkerlyf my askoekpas. 

Die "trap" van die "askoekpas" en die woord "lekkerlyf" voeg 

'n duidelike "volkse" element by die speelsheid in die gedig. 



152 

(In die WAT .vord eersgenoemde uitdrukking omskryf as "by 'n 

Hottentotdans, i/d lug spring en m/d voete teen mekaar 

slaan.") 'n Vcrdere ooreenkoms met die rympie is die "irra

sionele" beelde van die Suidoostewind wat dans en die Skier

eiland as 'n klankkas teen horn "'3sdruk en as 'n musiekinstru

ment gebruik. Die woord "lekkerlyf" wat "dronkerig, effens 

bescpe, geswael" (HAT) beteken, sluit goed aan by "askoekpas" 

en help om 'n stemming te skep van ligte, "volkse" joligheid. 

Twee opvallende ritmiese verskynsels in die gedig is: (1) aan 

die einde van elke reel kom twee tot drie opeenvolgende hef

fings voor (vergelyk Cloete (in Grove, 1974:155)), en (2) die 

relatief baie opeenvolgende dalings (tipies van die "volks

versmetrum") aan die begin en in die middel van die vers

reels: 

I I - I I I 
Ek druk die Skiereiland se groot hol kas 

I I - \ I 
van berge en valleie teen my vas 

I \ I I I 
en pluk daaruit die diep dreunklanke, 

I I I I I 
en tussen see en die los misbanke 

I I \ - I I I 
trap ek so lekkerlyf my askoekpas 

(my kurs. ) . 

Die groot aantal opeenvolgende dalings in elke versreel is 

tipies van die "volksversmetrum" en dra by tot 'n vinniger 

verstempo, wat die voorstelling van 'n vinnige, vrolike dans 

ondersteun. Dit kontrasteer met die opeenvolgende betoonde 

lettergrepe aan die einde van die versreels waardeur die 

woorde wat aan die versreeleindes staan nog grater prominen

sie verkry. 

Die titel van die gedig "VASTRAP" in die reeks hou ook ver

band met musiek en dans. Dit verwys na 'n ouer soort "Khoek

hoense dans" (HA'l'I en skep die verwagting van 1 n ligte, 

vrolike stemming in die gedig. Hierby sluit aan: die musiek

instrumente wat genoem word ("kitaar en pensklavier"), die 

wyn ("vaaljapie"), en 'n dansmaat ("bokkie"). 
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VAS TRAP 

By vanaand se kitaar en pensklavier 
swaai vaaljapie en jou bokkie met plesier, 
want more as die wit ster blink 
en die yster wyd oor die werf weerklink 
salons wakker skrik ... ver, ver van hier. 

(p.200). 

Die beskrywing en woordgebruik in "Vastrap" roep 'n ouer 

Afrikaanse plaaswereld en daarmee gepaardgaande leefwyse op. 

Tipiese "volkswoorde" is: "pensklavier" ( 'n naam uit die 

volksmond vir 'n trekklavier), "vaaljapie" ( 'n soort goedkoop 

wyn wat wynboere vir hul plaasarbeiders gee) en "bokkie" ( 'n 

speelse, "volkse" benaming vir 'n meisie). Met "werf" (reel 

4) word 'n plaaswerf opgeroep, waarby die "yster" wat vroeg 

in die oggend "weerklink", aans::. ' .... 
' ..... 

Die besondere klankrykheid van die gedig dra daartoe by om 

vrolike dansmusiek op te roep. Die [v]- en [f]-klanke kom 

by herhaling voor en dra by tot 'n musikale ritme: 

By vanaand se kitaar en pensklavier 
swaai vaaljapie en jou bokkie met plesier, 
want more as die wit ster blink 
en die yster wyd oor die werf weerklink 
salons wakker skrik ... ver, ver van hier. 

(my kurs. ) . 

Die [f]- en die [v]-klanke kom feitlik ewe veel kere in die 

gedig voor (die [f] sewe maal en die [v] ses maal) en skep 

'n harmonieuse klankbalans. Die klankherhaling help ook om 

sleutelgedagtes in die ge~ig te releveer: "vanaa~1", "pens

klavier" en 11 vaaljapie 11 suggereer die plesier van die aand 

se dans, terwyl in reels 3-5 'n afstand tussen die spreker 

en hierdie plesierige funksie verbeeld word: 

want more as die wit ster blink 
en die yster wit oor die werf weerklink 
salons wakker skrik ... ver, ver van hier. 

(my kurs.). 

Die herhaling van "ver" is ook 'n tipiese eienskap van die 

rympie. 

Die stemmingsverandering van vrolikheid na weemoed in vers-
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reels 3-S is ook 'n tipiese volkspoesie-eienskap; dit kom 

baie keer in volksliedjies voor, soos Van Wyk Louw byvoor

beeld gese het na aanleiding van "Siembamba". 

Musiek as tema het ook neerslag gevind in "KITAARSPELER", die 

laaste gedig in die reeks. 

KirAARSPELER 

Die klank verklik my vreugde en verdriet, 
ek vra wat elke ding my snare bied; 
sal alles doen en selfs verraai 
net dat 'n nuwe deuntjie in my draai. 
Ag Heer, vergewe my die sondes van die lied. 

(p.201). 

Teenoor die titel "VASTRAP" wat na ·r '3oort dans verwys, het 

die woord "KITAARSPELER" betrekk..i...ng op 'n persoon wat musiek 

maak. Op 'n ligte, vrolike wyse kom die gedagte aan 'n 

kunstenaar se strewe om kreatief te wees hier tot uiting: 

"sal alles doen dat 'n nuwe deuntj ie in my draai" . 

Speels is veral die woordkeuses: "'n nuwe deuntjie in my 

draai" (my kurs. ). 

Soos Cloete (in Grove, 1974:157) uitwys, is daar 'n beson-

dere rykheid aan klank en ritme in hierdie gedig. 'n Klank 

wat baie sterk opval, is die [f] in woorde soos "verklik", 

"vreugde", "verdriet", "verraai" en "vergewe". Hierdie woor

de hou positiewe en negatiewe assosiasies in en is in die 

bundelkonteks "blom" en "baaierd", dit wil se dit sinspeel 

op die verstrengeldheid van goed en kwaad in die kuns10
• Die 

[ i] -klank kom ook by herhaling in die gedig voor, en is 

opvallend in die rymwoorde "verdriet", "bied" en "lied". Ook 

in hierdie woorde is die positiewe en negatiewe vasgevang: 

10. Hierdie uitbeelding van die verstrengeldheid van goed 
en kwaad slait aan by Opperman se kunssiening wat hy in 
1953 in "Kuns is boos!" (ook opgeneem in Wiggelstok, 
1959:142-155) uitgespreek het. Met die woorde " ... wat 
elke ding my snare bied" (reel 2) word die opstel ook 
in die gedagte geroep; die spreker is bereid om alle 
moontlike bronne vir sy "lied" te ontgin. 
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"verdriet" staan teenoor "bied" (inspirasie) en "lied" (waar

in ook vreugde kan wees). 

Die kunstenaar is baie ingestel op kunsinspirasie en die skep 

van 'n "nuwe deuntjie". Die spreker se in reels 3 en 4 hy 

"sal alles doen en selfs verraai/ net dat 'n nuwe deuntjie 

in (horn) ... draai". Daar is 'n duidelike polsende ritme in 

die vierde reel wat die gedagte ondersteun aan die "nu we 

deuntjie" wat "draai". Dit is ook kenmerkend van die volks-

rympie. Die klank (veral die [d]-alliterasie) het hier 'n 

belangrike ritmiese funksie. Die [d]-klank kom drie keer in 

die reel voor en word deur drie lettergrepe tussenin van 

mekaar geskei: 

net dat 'n nuwe deuntjie in my draai. 

Dat die spreker bewus is van die "boosheid" in sy kuns, blyk 

duidelik uit die slotreel waarin hy God om vergifnis smeek 

oor "die sondes van die lied". Die musiek het - soos Cloete 

(in Grove, 1974:155-157) skryf - die positiewe funksie om 

stagnasie in die spreker tee te werk, maar dit is terselfder

tyd met die bose verstrengel. 

"PATERNOSTER" is die gebed van 'n ongekunstelde mens wat 

slegs vra om basiese lewensgenietinge. Die taalgebruik in 

die gedig is aards en kenmerkend van 'n eenvoudige spreker 

-in direkte teenstelling met die Latynse titel! 

PATERNOSTER 

Bind om my nek die beentjie van geluk 
dat ek, Onse Vader, baie snoek uitpluk 
en kind en kraai kan vreet 
en ek 'n volle week vergeet 
met kitaarspeel en vaaljapie sluk. 

( p. 200). 

In teenstelling met die vrome opregtheid van die Bybelse 

"Onse Vader" ("Paternoster") begin hierdie gediggie met die 

verwysing na 'n ou "volksgebruik": die uitmekaartrek van die 

V-vormige borsbeentj ie van 'n voel by die ete deur twee 
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persone. Die persoon wat die langste stuk kry, sou dan 'n 

wens vervul kry. (Vergelyk die omskrywing van "geluksbeen

tj ie" in die ~lAT). Wat verder in die gebed van God gevra 

word, korreleer in ironiese sin met die "daaglikse brood" van 

die "Onse Vader": die spreker bid vir "baie snoek" vir "kind 

en kraai", sodat hy die sarge kar;i "vergeet/ met kitaarspeel 

en vaaljapie sluk." 

Volgens Cloete moet die "vaaljapie" in hierdie gedig binne 

die bundelkonteks nie noodwendig gesien word as onedel 

("baaierd") nie. Hy skryf die feit dat "vaaljapie" in hier

die gedig in gebed gevra word, is veredelend: " ... maar hy 

begeer dit immers in die gebed, in die vergeestelikende of 

veredelende konteks van die Onse Vader, en in die geselskap 

van vis, wat 'n Bybelse assosiasie het" (in Grove, 1974:146). 

Die gedig kan egter ook uitbeeld dat die mens selfs in sy 

edelste optrede (soos in die gebed) ook 6nedele motiewe het 

en s6 aansluit by Opperman se opvatting dat goed en kwaad 

verstrengel is. Met woordkeuses soos "vreet" en "vaaljapie 

sluk" (my kurs.) kom die gulsigheid van die spreker sterk na 

vore en di t versterk die suggestie dat daar iets boos -

selfsugtigs - in sy gebed skuil. 

Die titel van die gedig "KIETS" is 'n tipiese woord uit die 

volksmond met die betekenis om "niks aan mekaar (ver)skuldig 

( te wees) nie; gelykop" (HAT). 

KIETS 

In die danker krotte van Distrik Ses 
maak ons duisendes saam met die muise nes, 
en die rykes hang in glas en lig 
in die huise hoog teen Oranjezicht, 
maar dis sus of so vir die skollie met die mes. 

(p.201). 

Die rymende twee eerste reels fokus op die pejoratiewe "dan

ker krotte", "Distrik Ses" en "duisendes" wat "saam met die 

muise nes(maak)". Die herhaling van die klanke [~1, [;] en 

[ oey] help om hierdie woorde te benadruk. In die derde en 
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vierde versreels verskuif die fokus na die weelde van "die 

rykes" wat in die gesogte buurt "hoog teen Oranjezicht" woon 

en "in glas en lig (hang)". In kontras met die "nes" van 

"Distrik Ses" word hier van "huise" gepraat en die [:;ix]-klank 

van "lig" (rymend met "Oranjezicht") dra by om die luuksheid 

te beklemtoon. 

In die langer vyfde reel met sy versnelde ritme is daar 'n 

wending wat tipies is van die limerickvorm. Vir "die skollie 

met die mes" is dit "sus of so" ( 'n uitdrukking wat volgens 

die HAT "op hierdie of daardie wyse" (om 't ewe) beteken). 

Dit maak vir "die skollie met die mes" nie saak of mense van 

welgestelde of armoedige afkoms is nie; hy kan die skeiding 

tussen "Oranjezicht" en "Distrik Ses" met sy mes wegsny en 

almal gelyk maak. Waar die "vaa..1...; .... pie" in "VASTRAP" help om 

die wrede werklikheid te ontvlt:.g, is die "skollie" (ook 'n 

"volkswoord") hier die gelykmaker wat die wreedheid van 

klasseskeiding deur 'n ander soort wreedheid kan beeindig. 

In die gedig "WINGERD" word die ouderdom met behulp van die 

natuur verbeeld en is die "vaaljapie" weer eens 'n teenmiddel 

vir die ouderdom. 

WINGERD 

Hoe staan my oustes dan so kromgetrek 
in rye met kieries op een plek? 
Skink vaaljapie, skink gou ... dit spook 
en morenag is ek dalk ook 
in die groot groei se rumatiek betrek. 

(p.201). 

In die eerste twee reels word in inf ormele spreektaal na die 

kromgetrekte wingerdstokke as "my oustes" verwys. Direk 

daarna se die spreker met groat klem dat "vaaljapie" geskink 

moet word, want "di t spook" . ( 'I'ipies van die rympie is ook 

die herhaling van "skink".) Uit die laaste twee reels blyk 

dat hy bevrees is dat hyself binnekort ( "morenag") ook so 

deur die ouderdom "kromgetrek" sal wees. Op 'n paradoksale 

wyse beskryf hy die verval wat met die ouderdom intree as 
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"die groot groei se rumatiek" in die laaste versreel. 

Treffend is die tipies "volkse" irreele en irrasionele 

voorstelling en gedagtesprong in die gedig, maar met die 

paradoks in die laaste versreel styg dit uit bo 'n eenvoudige 

en spontane volksrympie. 

Om saam te vat: dit is duidelik dat die gedigte van die 

gedigreeks "Kaapse draaie" sterk ooreenkomste toon met die 

volksrympie. Die ligte inslag, rym en klankrykheid, 'n 

voortstuwende ritme, herhalings, volkstaalgebruik en irra

sionaliteit is almal opvallende eienskappe van die reeks. 

Rym en klank is egter besonder funksioneel en kunstig 

aangewend en speelse beelde en die 11 volkstaal 11 word gebruik 

om ui tdrukking te gee aan 11 ernstige 11 temas soos die stryd 

teen stagnering, die teenwoordigheia van die Goddelike in 

hierdie aardse wereld, kunsinspirasie en die strewe na krea

tiwi tei t, en die verstrengeldheid van goed en kwaad. Dit is 

duidelik dat die digter hier volksrympie-agtige poesie geskep 

het wat nie slegs eenvoudige volkspoesie is nie. 

Op grond van die woord "rympie" in die titel word "Beurt

rympie" (ook uit Blom en baaierd) hier bespreek, alhoewel dit 

juis op grond van die gebruik van die woord 11 rympie" horn ook 

kan aanbied as 'n voorbeeld van "doelbewus" geskepte volks

poesie. Die ti tel "Beurtrympie 11 roep 'n bepaalde soort 

rympie op: verse wat om die beurt deur twee of meer persone 

voorgedra word. Dit is moontlik dat die woorddeel "beurt-" 

in die titel ook kan ook dui op die wisselende verwysings na 

"myne" (spreker) en "joue 11 (aangesprokene) of op die sterk 

afwisseling van stemmings (van vreugde met die "troue 11
, na 

siekte en dood). 

BEURTRYMPIE 

Die wereld is nie joue 
en die wereld is nie myne. 

Gister was ons troue 
met wit koek en rooi wyne; 
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vanaand kom reeds die koue 
en ons seek na medisyne. 

Ons kinders is aan broue 
en elkeen vra wat is syne, 

en more eet ons vroue 
geelrys en rosyne, 

want die wereld is nie joue 
en die wereld is nie myne. 

(p.213). 

Die vaste ab-eindrym in al die koeplette en die herhalings 

in die gedig dra by tot 'n sangerigheid wat sterk ooreenkom 

met die van 'n ou volksliedjie. Opvallend is die rymdwang 

in die eerste en laaste koeplette, waar die woord "j oune" 

vervorm is na "joue" om te rym met "t-roue" (reel 3), "koue" 

(reel 5) en "vroue" (reel 9), en die ekstra lettergreep wat 

aan "broue" (reel 7) gegee is ter wille van die rym. Elke 

versreel eindig op 'n sintaktiese snit en leestekens sluit 

elke strofe af; di t dra by tot die eenvoudige vorm en 

ritmiese gang van die gedig. 'n Ritmiese patroon wat by 

herhaling voorkom, is heffing-daling-daling-daling-heff ing

daling: 

I - I -
Die wereld is nie joue 

I - I -
en die were Id is nie myne. 

I I -
Gist er was ans troue 

I I I I -
met wit koek en rooi wyne; 

- I \ I -
vanaand kom reeds die koue 

I \ - I -
en ons soek na medisyne 

I I -
Ons kinders is a.an broue 

I \ I -
en elkeen vra wat is syne, 

I - \ I -
en more eet ons vroue 

I - I -
geelrys en rosyne, 
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I - I -
want die wereld is nie joue 

I - I -
en die wereld is nie myne. (my kurs. ). 

Hierdie ritmiese patroonmatigheid in die oenskynlik sterk 

wisselende versgang is ook ker 3rkend van die volksrympie. 

Die verganklikheid van die mens en die "onbestendige bestel 

tussen man en vrou" (vergelyk Kannemeyer, 1979:54) word onder 

meer met behulp van die teenstelling tussen die gedagte aan 

"ons troue" (strafe 2) en die naderende siekte en dood 

(strafes 3 en 5) uitgebeeld. Die makabere ironiese effek van 

die kontras tussen die "troue" en die begrafnismotief van 

"geelrys en rosyne" in strofe 5 is ti pies van die nugter 

realisme van volkspoesie. Met "geelrys en rosyne" word 

naamlik ook 'n ou volksgewoonte in gedagte geroep: dit is om 

tydens begrafnisse "geelrys en rosyne" as maaltyd voor te sit 

(vergelyk die WAT). 

Die "volksversagtige" aard van hierdie gedig word versterk 

deur die ooreenkoms van die aanvang- en slotstrofes met 'n 

refrein in die ou volksliedjie "Dis te ver om te ry" 

Dis nie myne nie, dis nie joune nie, 
Dis anderman se goed wat jy om stry 

(F.A.K.-Volksangbundel, 1954:473-474). 

Dieselfde woorde kom ook voor in die liedjie "Oorkant die 

spruit" wat S.J. du Toit in sy proefskrif bespreek het (1924: 

183-209). Dit is 'n bepaalde werkwyse van Opperman om reels 

uit bestaande volkspoesia op te neem en te ve:werk in 'n 

gedig. Hierop word in Hoofstuk 5 verder ingegaan. 

"Wrewelwiel" uit Edms. Bpk. (1970) is 'n kettingrymagtige 

gediggie wat ook 'n ooreenkoms toon met die kumulatief 

saamgestelde piekniekliedere wat S.J. du Toit (1924:78-107) 

opgeteken het: 

Wrewelwiel 

Man wil 'n motor he 
motor wil 'n nooi he 
nooi wil 'n huis he 
huis wil 'n hond he 



hond wil 'n been he 
been wil 'n gat he 
gat wil 'n man he 
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(p.322). 

Uit die titel en slotre~l van hierdie gedig blyk dat die 

leser nie hier te doen kry met 'n qewone sprokiesagtige rym 

nie - daar is duidelik makabere ironie teenwoordig. 

3.5 Samevattend 

In N. P. van Wyk Lauw se eerste twee bundels is "Nagri t", 

"Rooidag", "Nagliedjie" en "Ryliedjie" voorbeelde van onge

kunstelde "volksliedjieagtige" gedigte. "Volksliedjieagtige" 

gedigte in Nuwe verse en Tristia is meer individualisties as 

bogenoemde spontane verse. Die .::>trydlied "Miskien ook sal 

ons sterwe" uit "Gedagtes, lied;;re en gebede van 'n soldaat" 

(Die halwe kring) toon ooreenkomste met ou volksliedere waar

in stryd die sentrale tema is. 

Eienskappe van die volksballade is in Van Wyk Lauw se oeuvre 

veral teenwoordig in "Die speelman" ( ui t Alleenspraak) en 

"Die strandjutwolf" (uit Gestaltes en diere). "Die speelman" 

is opvallend eenvoudig en spontaan, maar in "Die strandjut

wolf" is alreeds grater innerlike spanning en die gedig toon 

'n ooreenkoms met "Ballade van die bose" wat baie verwikkel-

der is as ou volksballades. Volksballade-eienskappe kom 

egter selfs in die "ingewi>~kelaer" ballades van VE n Wyk Lauw 

voor. 

Eienskappe van die rympie is in Van Wyk Lauw se oeuvre sterk 

teenwoordig in "Klipwerk" wat verderaan as "doelbewus geskep

te volkspo~sie" bespreek sal word. In Tristia kom dit ook 

voor in "Dag- en nagewening" en "Puine". 

Alhoewel D.J. Opperman in "Kersliedjie" soos in Middeleeuse 

Kersliedjies die geskiedenis van Christus se geboorte na die 

eie wereld transponeer, is die transponering nie eenvoudig 
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en nal:ei soos in die ou volksliedj ies nie. 'n Ironiese 

perspektief word op die eietydse werklikheid gegee. Dieself

de gebeur in "Draaiboek" waarin tegnieke van die ou volks

ballade gebruik word om vergestalting te gee aan 'n eietydse 

probleem. In "Ballade van die grysland" kom wel 'n aantal 

kenmerke van die volksballade voor, maar met die klem op 

intense innerlike spanning is die ballade oak meer verwik

keld as ou volksballades. 'n Mens kan se dat beide Van Wyk 

Louw en Opperman in hulle ballades van "genre defamiliari

zation" gebruik maak deur te steun op sekere aspekte van die 

ou volksballade, maar dit moderniseer. 

Die "volkstaal", die ritmiese versgang en die rymklanke in 

"Kaapse draaie" dra by tot 'n opvallende verband tussen die 

reeks en die volksrympie wat 'n meas wil opse. Die fyn 

klankstrukturering en die besonder funksionele gebruikmaking 

van die limerickvorm maak die gedigte egter oak iets anders, 

baie meer gesofistikeerd as volkspoesie. In "Beurtrympie" 

en in "Wrewelwiel" word die vorm van die rympie met 

ironiserende effek gebruik. 
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4. DIE ''DOELBEWUSTE" SKEP VAN VOLKSPO~SIE 
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4.1 Inleidend 

Volkspoesie lecf in Afrikaans oak voort in die werk van dig

ters wat dit doelbewus wou skep. So het N.P. van Wyk Lauw 

di t byvoorbeeld duidelik gesr 0 l dat hy met "Klipwerk" 'n 

soort poesie wou skep wat hy "volkspoesie" noem (vergelyk 

hierbo, p.53). Hy het oak gese dat hy in "Klipwerk" die 

wereld van sy jeug wou herskep en dat die taalgebruik tot die 

betrokke wereld beperk moes bly - met ander woorde, hy het 

ender meer baie doelbewus die eienskap van streekgebondenheid 

aan hierdie gedigte gegee (vergelyk Hoofstuk 1, p.16). 

"Betrokke" volkspoesie, soos die laat Middeleeuse Geuse

liedere (waaroor T.T. Cloete (1963:278) geskryf het dat dit 

byna soos die koerante van die moderne tyd gebeure tydens die 

Tagtigjarige oorlog wou beskryf of die gevoel van die "volk" 

wou weergee) is ook doelbewus geskryf. In Afrikaans vind ons 

soortgelyke verse reeds in die Eerste Taalbeweging in gedigte 

oor die taalstryd (Jan Lion Cachet se "Die Afrikaanse Taal", 

en Pannevis, Hoogenhout, D.F. du Tait en S.J. du Toit se "Die 

Afrikaanse Volkslied"). Dit kom later oak voor in die stryd

poesie van die sestigerjare en daarna, waarin digters hulle 

verset teen die onregverdige apartheidstelsel verwoord het. 

Adam Small is by uitnemendheid die digter wat in Afrikaans 

uitdrukking gegee het aan die gevoel van verset. In sy voor

woord vir die 1974-uitgawe van sy bundel Kitaar my kruis 

verwys hy na Opperman wat die verse al bestempel het as 

"moderne Geuseliedere" (p.9). In 1982 verskyn 'n Ordinary 

mens en in 1992 'n Waarskynlike mens deur Peter Snyders, met 

soortgelyke versetgedigte as die van Small. In sulke "stryd

verse" kom ook Ander eienskappe van volkspoesie voor. 

Met die verskyning ·rnn D. J. Opperman se bundel Kamas ui t 'n 

bamboesstok in 1979 het die "doelbewuste" volksboeksamestel

ling dadelik die aandag getrek. Soos ender andere Regina 

Malan in haar proefskrif van 1986 aangetoon het, is daar ook 
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duidelike tradisionele e ... enskappe van volkspoesie in diE: 

bundel aanwesig (vergelyk hierbo, p.64). 

In hierdie hoofstuk word eerstens aandag gegee aan Van Wyk 

Lauw se "Klipwerk"-reeks as vol!:3poesie wat "doelbewus" 

geskep is. Daarna volg 'n bespreking van Opperman se Kamas 

uit 'n bamboesstok. 

4.2 Volkspoesie-eienskappe in N.P. van Wyk Louw se 

"Klipwerk" 

4.2.1 Inleidend 

Die digter se keuse van die tite~ LVUWe verse vir sy digbundel 

van 1954 dui op 'n duidelike nuwe rigting in Van Wyk Louw se 

poesie. Die bundel word gekenmerk deur 'n sterker "aards

heid" en veral in die opvallend "volksversagtige" "Klipwerk"

reeks word die plaaslike wereld van sy jeug uitgebeeld. Soos 

reeds gese, is "Klipwerk" - volgens die digter se eie getuie

nis - die neerslag van 'n doelbewuste strewe om 'n "soort 

volkspoesie" te maak. 

Na die verskyning van Nuwe verse het letterkundiges hulle 

dikwels besig gehou met die vraag of "Klipwerk" net 'n aantal 

"los" opgetekende verse uit die digter se jeugwereld is en 

of daa~ duidelike eenheid in die afdeling is. Di: is onder 

andere beskryf as: "klein skerwe van blink woorde" (Antonis

sen, 1963:70), 'n " ... interessante en onverskrokke eksperi

ment ... in die trant van hotnotliedjies in al hulle onsame

hangendheid" (Dekker, 1980:224), en" ... los poetiese kerne, 

kleurryke confetti" (Grove, in P.J. Nienaber (1966:289)) 1
• 

1. Al hierdie uitsprake is gemaak kort na die verskyning 
van Nuwe verse in 1954. Grove se resensie het aan
vanklik in Ons eie boek, jg. XX, nr. 4, 1954, verskyn, 
die van Antonissen in Standpunte, Januarie-Februarie 
1955, terwyl Dekker se uitspraak in Afrikaanse lite
ratuurgeskiedenis in die 1958-druk gemaak is. 
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In ander artikels en resensies word die aandag gevestig op 

die eenheidsgedagte in "Klipwerk". C.J.M. Nienaber wys op 

die" ... voortdurende herformulering van 'n gemis, veral die 

gemis aan 'n geliefde" (in P.J. Nienaber, 1966:284). Merwe 

Scholtz beklemtoon die feit dat daar progressie is in die 

"herformulering" waarvan Nienaber gepraat het en hy skryf dat 

daar "een storie" in "honderd stemme" in die reeks vertel 

word (1975:107-124). F.I.J. van Rensburg beskou "Klipwerk" 

klaarblyklik ook as 'n eenheid en hy skryf: "Lees 'n mens 

goed, kom jy op 'n aantal duidelik onderskeibare temas af, 

wat saam tot 'n verhaal gelees kan word, die verhaal waarop 

die talle stemme komrnentaar lewer of waaraan hulle saam bou 

deur elkeen sy deeltjie drarnaties byte dra" (1975b:75). 

A.P. Grove wys op eenheid in" ... die herhaling van sekere 

frases, die terugkerende rnotiewe ... die ewige spanning in 

die ek-jy-verhouding van man en vrou, mens en mens wat ons 

telkens ontmoet, die veelstemmigheid van meer as een gedig, 

die terugkerende figuur van die kind, die klong, die ouman, 

die bose ... die volksaardige " Hy betwyfel egter die 

moontlikheid om alles " ... tot momente in een groot verhaal 

te herlei" (1978:97-98). 

Die hegte eenheid in "Klipwerk" is nie te betwyfel nie. 

Eenheid blyk onder meer ui t die deurlopende gebruik van 

streektaal, die herhaaldelike voorkoms van vorme soos die 

kort tweere@lige en driere~lige gedigte en die "o"-kwatryn, 

die natuurbeelde en die seksuele ondertoon in baie gedigte, 

die weglating van gedigtitels, en korresponderende verwysings 

soos "die kind", "die merrie met die kol" en "die swart 

hings". Die asteriske tussen gedigte, uiteenlopende name en 

verwysings, asook wisselende stemmings (vergelyk byvoorbeeld 

die verskil tussen "die geel-perske en de langelyspeer" en 

"ter.pentyn" op p.190) impliseer egter ook dat daar verskil

lende gedigte is ·.mt afsonderlik gelees kan word. In die s:rn 

kan veral met Grove saamgestem word wanneer hy skryf: "Enige 

betoog wat die identiteit van die afsonderlike gedig in die 

geheel laat verdwyn, dryf die eenheidsgedagte te ver" (1978: 
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9 9 ) . Var. Wyk Louw het verkies om van "Kl ipwerk" as 'n 

"reeks" te praat. Hy se in die vierde radiopraatjie van sy 

reeks oor eie werk (1970): " ... 6mdat ek dit nie as net 'n 

opeenvolging van los versies beskou nie, maar as 'n geheel" 

(1986a:550). In hierdie studie word "Klipwerk" ook deurgaans 

as 'n reeks beskou waarin volkspoesie-eienskappe 'n belang

rike eenheidskeppende element is. Daar word egter deeglik 

rekening gehou met die feit dat die reeks uit afsonderlike 

gedigte met uiteenlopende eienskappe bestaan. 

Van Rensburg (1975b:72-73) wys op enkele ander wanopvattings 

oor "Klipwerk" wat opgeklaar is deur die digter se eie 

kommentaar in Random eie werk. Van Wyk Louw het oor die 

ontstaan van die reeks gese: "En ek het weer begin versies 

maak: eers net soos ek hulle van ons dansvloere onthou het" 

( 1986a: 553). Die woorde "versies maak" impliseer dat die 

poesie in "Klipwerk" oorspronklik is en nie maar net blote 

optekening van liedjies en rympies uit die volksmond nie. 

Van Wyk Louw het ook gese: "In 'Klipwerk' is daar hoogstens 

'n paar wat spesifiek Bruinmensversies genoem kan word -

versies waarvan die woordgebruik wys op houdings en gewoontes 

en die leefwyse van die plattelandse Bruinmense in die dae 

toe ek 'n kind in daardie streek was" (1986a:554). Die reeks 

is dus nie net verse oor bruinmense in hulle taal soos wat 

Dekker (1980:224), en C.J.M. Nienaber (in P.J. Nienaber, 

1966:284) geskryf het nie. 

Volkspoesie-eienskappe in "Klipwerk" is reeds aanwesig in die 

"onsentimentele" houding en aardsheid wat met die reekstitel 

opgeroep word. Dit kom verder ook voor in die streekgebon

denheid, wat met behulp van eiename bewerkstellig word, die 

"volkseie", gedigvorme, en die taalgebruik en beelding. 
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Die reekstitel as aanduider van die aard van die 

gedigte 

Die saamgestelde woord "Klipwerk" roep 'n wereld op wat ken

merkend is van volkspoesie - 'n harde, aardse wereld, wat 

nugter, onsentimenteel, direk gebeeld word. 'n Eenvoudige 

soort leefwyse en wereld word vergestalt. Die titel verbind 

die reeks ook met andergedigte in Nuwe verse waarin "klippe" 

'n sterk motief is. Hier dink 'n mens veral aan gedigte soos 

die eerste in die bundel wat verwys na "die klein klippie" 

wat "ver weg in die riet/ uit donker in die donker water 

plof" (p.163). In "Dood in die berge" (p.165) kom "uile in 

die klipskeur" voor, en "Die Doper in die woestyn" (p.172-

177) praat herhaaldelik van "klip"; onder andere noem hy 

klippe die "eersgeborenes" van God (p.173), en hy se: " ... 

maak vir U/ uit hierdie klippe 'n ander volk" (p.176, my 

kurs. ). In "Nood Gods" (p.181) lees mens 66k van rotse en 

"donker klippe" en "Die beiteltjie" (p.186) handel oor die 

vermoe om met 'n "beiteltjie" te kan "klip breek". "Prome

theus" (p.188) is net voor die "Klipwerk"-reeks in die bundel 

geplaas. In die gedig figureer die "klip"-motief ook sterk 

-Van Wyk Louw het self in sy reeks praatjies van 1970 gese 

dat die gedig byna 'n deel van die "Klipwerk"-gedigreeks sou 

kon gewees het (1986a:556-557). In twee van die gedigte wat 

na "Klipwerk" in die bundel geplaas is, "Arlesiennes" (p.217-

218) en "Beeld van 'n jeug: duif en perd'' (p.220-225), word 

ook na klippe verwys. 

In die WAT kom die volgende omskrywings van die samestelling 

"klipwerk" voor: "Werk, werksaamheid met klip(pe); ook, teg

niek, kuns(vaardigheid) om met klip te werk, voorwerpe daar

uit te maak"; "Werk in klip uitgevoer". Die titel kan dus 

reeds aandui dat hierdie reeks soos kuns is wat "uit klippe 

gemaak" is. Die woorddeel "Klip-" roep die aarde en aards

heid op. Aardsheid is 'n begrip wat volgens die HAT ook 

verwys na die kortstondigheid en verganklikheid van die dinge 

"van die aarde of hierdie wereld". Die titel skep dus reeds 
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.lie ve1wagting dat daar geHgte g3an volg wat "van die aardE 

of hierdie wereld" is, in teenstelling met "hoe vlugte van 

die gees" in Van Wyk Louw se vroeer werk. 

A.M. Pienaar le tereg in die inlei0tng van haar verhandeling 

oor "Klipwerk" (1968:5-12) baie sterk klem op die betekenis 

van die woord "klipwerk" as kuns wat "uit klippe gemaak" is. 

Sy sien in die titel die suggestie van " 'n woordkunste-

naar wat . . . beeldende kunstenaar wil word. " Die verskil 

tussen die twee kunsvorme verduidelik sy soos volg: "Woorde 

volg mekaar in die tyd op, maar die beeld is staties. Die 

beeldhouer kan slegs een beweging in sy beeld vasle, die 

skilder net een uitdrukking op die gesig aanbring" (1968:6). 

Sy wys op die "onmiddellikheid" van die beelding in "Klip

werk". Volgens haar maak died~~ ~r selfs gebruik van tipo

grafie en leestekens om dinge "sonder omhaal van woorde" te 

se. Oor die inleidende twee versreels se sy dat die leser 

besef hierdie reels is "bloot 'n greep uit 'n groter geheel", 

ten spyte daarvan dat wat vooraf gegaan het nie gegee word nie 

en slegs die moment opgeroep word: 

dat akkers op die sinkdak val 
en vye op die ringmuur breek. 

Taalkundig is die twee reels ongrammatikaal; dit vertoon soos 

'n voorwerpsin waarvan die hoofsin ontbreek. Deur weglating 

van die hoofsin wen die uitbeelding aan onmiddellikheid: die 

woorde wat gelei het tot die kommentaar oor "akkers" en "vye" 

is weggelaat. Die leser maak in hierdie inleidende gedig 

slegs Kennis met 'n "greep uit 'n groter geheel". Soos in 

die beeldende kuns is hier slegs 'n moment vasgevang: die 

uitbeelding is nie in 'n volledige patroon van oorsaak en 

gevolg gerangskik nie (Pienaar, 1968:9). Hierdie soort uit

beelding sluit aan by die "klip-" in die titel; dit roep die 

gedagte op aan beelding uit "klip" waarin slegs die momentele 

vasgevang is. 

Die woord "Klip" in die titel dra ook iets van die harde 

werklikheid van die digter se jeugwereld oor. Van Wyk Louw 

het gese: "Ek wou die ou wereld herskep in woorde: die inhoud 
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van die versies is alles wat ek uit daardie wereld geken het: 

soms kru; vol seksuele verwysings en maskerings; obsene 

dinge; wreedhede; droewighede; vrolikheid; bygeloof; liefdes

jaloesie, haat, spot; elementere leef binne sensasies ... " 

(1986a:553). "Klip" kom ook telkens in die gewone taalge

bruik in ui tdrukkings voor wat ongenaakbaarheid en onge

voeligheid, of minstens 'n "onsentimentele" houding by mense 

beskryf, soos in "Sy hart is so hard soos klip". 

Kenmerkend van volkspoesie is dit oak nie maklik om die eer

ste twee reels van "Klipwerk' op 'n rasionele wyse te "ver

klaar" nie. Soos H. le R. Slabbert skryf, is J.C. Meij se 

interpretasie (Tydskrif vir letterkunde, 1960:60-63) waar

skynlik die mees aanvaarbare. Meij het die gedagte beklern

toon dat 'n "natuurgegewe" horn in al::_· reels op 'n "kultuur

of ... mensgegewe (pletter)". Volgens Slabbert val 'n kuns

teoretiese interpretasie nie binne die "sfeer" van "Klipwerk" 

nie (1978a:24-25). Hiermee sluit hy aan by Pienaar wat ge

skryf het oar die titel "Mosa1.ek" wat die digter ook oorweeg 

het, maar wat buite die wereld van hierdie reeks val vanwee 

die mosa1.ekpatrone in baie ou Europese kerke (1968:9-13). 

Slabbert gebruik Van Wyk Lauw se opmerking dat die inleidende 

reels die "aanloop" van 'n driereelige subreeks is as uit

gangspunt vir sy eie interpretasie. Hy wys vyf driereelige 

gedigte in die reeks uit wat alrnal vergestalting gee aan die 

ongesofistikeerde plaaswereld van die digter se jeug, naamlik 

15, 20, 30, 35 en 48 as elke "gedig" in die reeks genommer 

word. Hy wys ook op verskeie verstegniese ooreenkomste tus

sen 15, 20 en 30. Volgens horn kan 15 en 20 moontlik soos 

volg oorgeskryf word: 

15: die (wereld is van-)middag so warm soos as 
(met die gevolg dat) die voetpad 
en die klipsweet sit aan jou voetsool vas 

20: die wereld (is) vanmore (so ei-1e) stof 
(dat) my mond na beestong voel 
en my gorrelgat smaak na mof. 

Indien die eerste koeplet in "Klipwerk" op dieselfde wyse as 

'n driereelige strofe herskryf word, is die volgende skryf-
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wyse moontlik: 

1: (die wereld is vandag so ... ) 
dat akkers op die sinkdak val 
en vy~ op die ringmuur breek. 

Met so 'n herskrywing voeg Slabbert 'n hoofsin by die bysin 

wat andersins ongrammatikaal is (1978a:25-27). Die opmerking 

oor die "wereld" is byna gel ate - 'n aanvaarde fei t dat 

natuurelemente ("akkers" en "vye") op mensgemaakte voorwerpe 

("sinkdak" en "ringmuur") "(ge)breek" word. Die gelatenheid 

waarmee die spreker 'n ontstellende feit aanvaar, is kenmer

kend van die "onsentimentele" houding in volkspo~sie wat 66k 

met behulp van die reekstitel opgeroep word. 

Die aardsheid wat in die titel "Klipwerk" weerklink, is sterk 

teenwoordig in "die katstert en die angelier", die tweede ge

dig in die reeks: 

die katstert en die angelier 
verlede jaar was die kind nog hier 
die swart rapuis en die besembos 
hoe't jy my dan nou gelos 

(p.189). 

In hierdie gedig word kortstondigheid uitgebeeld deurdat die 

spreker praat van "verlede jaar" toe" ... die kind nog hier 

(was)", in teenstelling met die hede waarin gevra word hoe 

die "jy" horn" ... dan nou gelos" het. Hierdie kortstondig

heid sluit aan by die aardsheid (in die sin van tydelik en 

verganklik) wat hierbo ter sprake gebring is. 

Die onmiddellikheid van die uitbeelding en die tydsprong van 

die verlede na die hede sluit verder aan by die reekstitel. 

Pienaar skryf tereg dat die verlede hier 'n ander funksie as 

gewoonlik het: "Nie die van oorsaak wat tot die situasie 

gelei het nie, maar die verlede kry slegs betekenis in die 

opsig dat hy meer sin aan die hede kan gee. Die verlede kom 

slegs ter sprake v.;3ar di t byvoorbeeld in kontras met die hede 

staan, en s6 van die hede 'n nog duideliker, hewiger ervaring 

kan maak" (1968:10). Die ontnugtering van die hede kom sterk 

na vore deur die kontras. Soos die eerste twee reels is 
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hierdie gedig 66k 'n kort flitsende beeld van die spreker se 

ervaring en in diA sin "klipwerk". 

Die spreker se taalgebruik en die plante wat in die gedig ge

noem word, is oak eie aan die ,,,£\reld van "Klipwerk" . Vol gens 

die HAT is "katstert" 'n "Volksnaam vir elkeen van 'n aan

sienlike aantal plante van allerlei soorte" (my kurs. ). Die 

benaming "kind" vir die geliefde2
, asook die verwytende 

"hoe' t jy my dan nou gelos" (my kurs.), is ook informele 

volkstaalgebruik. "Besembos" en "rapuis" (die woord "repuis" 

is gereeld in die Roggeveld gebruik vir "harpuis" (vergelyk 

Karel Schoeman, 1986:152)) is ook volkstalig (streekgebonde). 

Saam het die "katstert" en die "angelier" 'n gebruiksfunksie 

wat algemeen bekend is: dit word baie gesien in knoopsgat

ruikers tydens geleenthede soos huwelikseremonies. GrovA 

skryf dat daar met laasgenoemde verwysing 'n vrolike geleent

heid opgeroep word, soos 'n huwelik of 'n fees, terwyl die 

twee struike wat laaste genoem word verband hou met "hard

heid, taaiheid, swaarkry, arbeid (besembos)" (1978:85). So 

suggereer die noem van hierdie plantsoorte ( wat algemeen 

bekend is in die wereld van die gedig) dat die spreker se 

omstandighede van vreugde na swaarkry verander het. Opval

lend is die nugterheid, die "onsentimentele" houding wat hier 

oorgedra word. 

Ui t bostaande voorbeelde is di t duidelik dat kenmerkende 

volkspoesie-eienskappe (die flitsende beelding en die "on

sentimentele", eenvoudige vergestalting van 'n baie aardse 

wereld wat reeds in die reekstitel "Klipwerk" opgesluit le) 

2. 'n Mens kan "kind" hier interpreteer as 'n verwysing na 
die geliefde (vergelyk Pienaar,1968:10). Dit kan afge
lei word uit die feit dat "die kind" in die laaste reel 
direk aangespxeek word met 'n soort verwyt. Daar is. 
ook ander gedigte in die reeks, soos "die beenbek het 
gese" (p.196) en "my voete loop na Monteku" (p.199), 
waarin "kind" klaarblyklik op 'n geliefde sinspeel. 
Dit is egter ook moontlik dat "kind" hier kan dui op 'n 
"kind" wat verwag is, aangesien daar ander gedigte in 
die reeks is wat duidelik op swangerskap sinspeel. 
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~n die gedigte van die reuks neerslag gevind het. 

4.2.3 Die streekgebondenheid van "Klipwerk" deur die 

gebruik van eiename en ··e>lksgelowe 

Eiename en verwysings na diere en na volksgelowe dra groot

liks by tot die volkspoesie-eienskap streekgebondenheid van 

"Klipwerk". 

Eiename in "Klipwerk" word op so 'n wyse genoem dat dit die 

indruk skep van algemene bekendheid in 'n sekere streek (die 

digter se jeugwereld). Dit sluit in: persoonsname, plekname, 

name van diere, plante en ander voorwerpe. Slabbert skryf 

in sy M.A.-verhandeling oor voo;_....,~elde waar die "volkse" in 

"Klipwerk" deur middel van di6 "volksnaam" tot uiting kom 

(1978b:26-27), terwyl Grove uitwys hoedat "plekname en eie

name" betekenisdraend is (1978:90-94). 

Persoonsname 

Daar kom baie kenmerkende Afrikaanse persoonsname in "Klip

werk" voor. In "terpentyn" (p.190) word byvoorbeeld gepraat 

van "ou Koos" wat "hand in die sy op die trippel-perd" sit, 

en in "Jafta, Josef en September" (p.192) word gesuggereer 

dat enige een van drie ptrsone wat hierdie name dra die pa 

kan wees van 'n bui te-egtelike kind. Verderaan word die 

familiere "Oompie" as aanspreekvorm gebruik in "Hasie 

Doekvoet, lig trap" (p.201). In ander gedigte kom ook name 

voor soos "Oupa Jonas", Oupa-Haakbeen", "Ouma Grootjie", 

"Ouma Heilig", "Oompie-Doringklou", "Ou-oom", en Ou-Tant". 

Onder hierdie soort eicname en bym!me is do.ar tipiese voor

beelde van die "volk" se vermoe om kreatief name te skep en 

van volkshumor. 

In die gedig "die bottel sonder boom", wat hieronder in sy 
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get1eel WE:..3rgegee e.1 besp..ceek word, ko.n die eienume "Mina" en 

"Berend" in strofes 1 en 2 voor. Heelwat ander volkspoesie

eienskappe het saam met die eiename in die gedig neerslag 

gevind. 

die bottel sonder boom 
o die bottel sonder boom 
Mina is so soet so soet 
scos botter en soos room 

die ou tanta se rok 
o die ou tanta se rok 
watter kind van Berend is 
die dunlyf-meid se bok 

die merrie met die kol 
o die merrie met die kol 
die berge is so ver en hoog 
en die spruite is so vol 

die handvol kruisemint 
o die handvol kruisemint 
as jy onder die tjalie kyk 
dan sien jy self die kind 

die seep-pot kook al oor 
o die seep-pot kook al oor 
hoe het die kind by die bessie-bos 
dan die kappie en die kros verloor 

(p.190-191). 

In die volksmond leef verskeie name wat algemene bekendheid 

verwerf het en byna argetipes geword het omdat hulle so nou 

verweef is met volksgelowe en lewenshoudings. Oor die naam 

"Mina" is daar niks gevind in die bronne wat geraadpleeg is 

nie, behalwe by Slabbert wat verwys na die baie bekende 

Afrikaanse volksliedj ie "Tant Mina kook stroop" 3
, waar hy 

skryf oor die "volksnaam" in Afrikaanse gedigte (1978b:26). 

Die verwysing na "Mina" se "soet(heid)" in Van Wyk Louw se 

gedig roep die liedjie op. Die naam "Berend" is in die WAT 

opgeteken" Daarin word verwys na die uitdrukking Hy is van 

Berend se volk, wat beteken: "hy is 'n gawe kerel". 

3. Die liedjie is onder andere deur S.J. du Toit in sy 
proefskrif opgeteken (1924:150). 
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"die bottel sander boom" is 'n tipiese dansliedjie. Dieself

de eienskappe wat Van Wyk Lauw beskryf het (vergelyk hierbo 

op p.82), kom daarin voor. Elk van die kwatrynstrofes begin 

met 'n reel wat daarna herhaal word met byvoeging van die 

uitroep "o". Die aaba-rymskema is ook kenmerkend van hierdie 

soort dansliedjies. Metries stem die eerste twee reels van 

elke strafe ook ooreen met die patroon in dansliedjies soos 

"die kelkie sander voet". Daar is nie duidelike, logiese 

verbande tussen die eerste twee en laaste twee versreels in 

elke strafe nie: dit is moeilik om 'n verband aan te toon 

tussen die "bottel sander boom" en "Mina" wat "so soet" is. 

Dit is moontlik dat die eerste twee reels sinspeel op iets 

wat nutteloos geword het; 'n houer "sander boom" kan nie meer 

gebruik word nie. Pienaar wys ook op 'n ander moontlikheid: 

in Afrikaans het die vaste uitdrukking 'n bodemlose put die 

implikasie van iets wat onuitputlik is. Indien die betrokke 

reels verwys na iets onui tputlik, kan di t suggereer dat 

"Mina" se "soet(heid)" onuitputlik is, soos die weduwee van 

Sarfat se olie wat nooit opgeraak het tydens Elia se verblyf 

by haar nie (1 Konings 17:14-15). Die reels kan dus impli

seer dat die "bottel", asook "Mina", "bronne van onuitputlike 

genot" is (1968:54). 

Oenskynlik is daar ook nie 'n logiese verband tussen vers

reels 3 en 4 nie: 

Mina is so soet so soet 
soos batter en soos room. 

Soetheid word in die Afrikaanse omgangstaal meestal vergelyk 

met stroop. Die vergelyking van "Mina" se "soet(heid)" met 

"batter" en "room" vertoon vreemd, omdat "batter" en "room" 

normaalweg nie met 'n besondere soet smaak verbind word nie. 

Beide "room" en "batter" het egter die kenmerk dat dit baie 

ryk is en dikwels gebruik word om kos smaakliker te maak. 

"Soet" het dus hier die implikasie van smaaklik en in hierdie 

opsig is "Mina" 'n "bran van onuitputlike genot", soos 

Pienaar skryf. N.J. van der Westhuizen skryf oor dieselfde 

beeld dat "batter" binne die grater konteks van "Klipwerk" 

gesien kan word as smeermiddel en so aansluit by die seksuele 
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mot~ef in di~ reeks (1983:65-66). In die gedig onder bespre

king is daar 'n sterk seksuele ondertoon, wat Van der West

huizen se inte:...pretasie aanneemlik maak. Hier is ook 'n spel 

met dubbele betekenismoontlikhede van woorde, 'n verskynsel 

wat meermale voorkom in volksr~esie. 

Daar is ook nie in "die bottel sander boom" 'n ooglopende, 

duidelike verband tussen die verskillende strafes nie. Die 

tweede strafe het dieselfde tektoniek as die eerste en is ook 

geskoei op die tipiese volksliedjiepatroon. Die gedagte

inhoud van die twee strafes bevat oenskynlik geen duidelike 

verbande of parallel le nie. Twee vrouekarakters word in 

strafe 2 genoem: "die ou-tanta" (ook in 'n "volkse" fonetiese 

spelwyse geskryf) en "die dunlyf-meid". Die "soet(heid)" van 

"Mina'', met seksuele suggestie, kan nie maklik verbind word 

met 'n "ou-tanta" nie. Die eienaam "Mina" kan wel verband 

hou met "die dunlyf-meid". Tussen die "ou-tanta" en die 

"dunlyf-meid" is 'n kontrasterende verband: "dunlyf" skep die 

suggestie van jeugdige slankheid, in teenstelling met die ou 

tante in haar gesuggereerde vormlose rok. 

In die WAT word by die uitdrukking "Hy is van Berend se volk" 

tussen hakies genoem dat dit 'n gewestelike uitdrukking is: 

die keuse van die naam "Berend" in strafe 2 is dus reeds 'n 

aanduiding van die "volkse" streekgebondenheid van die gedig. 

Daar word amper sinies die gek geskeer as die spreker die 

vraag vra wie die "dunlyf-meid se bok" is. Soos Pienaar 

skryf, kan "kind van Berend" gelaes word" ... as 'n algemene 

benaming soos satangskind en nie die kind van 'n spesifieke 

Berend nie" (1968:55), of dit kan selfs spottend as 'n naam 

vir die duiwel gebruik word (Grove, 1978:92). 

Kenmerkend vari die ou wAreld wat in Afrikaanse volkspoesie 

neerslag vind, is daar in die derde strafe sprake van 'n perd 

("die merrie met die kol"), in die vierde strafe 'n kruid wat 

tradisioneel gebruik word by kosvoorbereiding en as genees

middel ("die handvol kruisemint") en 'n "tjalie", en in die 
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.:...aaste strofe 'n "seep-pot , "bessiebos", "kappie" en "kros". 

Op soek na verbande kom 'n mens in strofe 3 nog 'n voorbeeld 

van meerduidigheid tee. Binne die "volkse" konteks van die 

gedig roep "merrie met die kol" 'n 1-andelike leefwyse op waar 

perde nog 'n belangrike vervoermiddel was. In woordeboeke 

word egter oak 'n tweede betekenis vir "merrie" gegee: "vry

lustige vrou, meisie" (HAT). Laasgenoemde betekenis kom 66k 

uit die volksmond. Die woorde "die merrie met die kol", wat 

herhaal word, slaan in die eerste plek moontlik op die meisie 

("Mina"), maar saam met die landskapbeskrywing in die volgen

de reels word ook die suggestie gewek van iemand wat te perd 

reis. Volgens Pienaar (1968:55) sou die woorde dan ook kan 

sinspeel op 'n skuldige persoon wat te perd probeer ontvlug 

van sy verantwoordelikhede ten ~~digte van vaderskap. Dit 

kan natuurlik ook verwys na die spreker se perd. 

Die "kruisemint"-verwysing dui op 'n verband tussen strafes 

3 en 4. Soos hierbo gese, word "kruisemint" (kruisement) vir 

kosvoorbereiding en as 'n geneesmiddel gebruik. Di t is 

moontlik om in aansluiting by die implikasie van "die ou

tanta se rok" hier 'n suggestie te lees van 'n meisie wat met 

die "volkse" geneesmiddel poog om ontslae te raak van haar 

ongebore kind (vergelyk ook Slabbert, 1978b:32). Haar 

pogings blyk egter tevergeefs te wees, soos ook die van die 

vader om weg te vlug. In die laaste twee reels van die 

strafe word gese: 

as jy onder die tjalie kyk 
dan sien jy self die kind. 

Die woorde roep die refrein op van 'n bekende volksliedjie 

met die titel "Die handvol vere": 

jy't verniet gestry, 
jy't verniet gestry, 
solank as die kind in die tjalie le, 
so lyk hy net SOOS jy 

(Goue gerf, 1970:156). 

Die verdere implikasie van hierdie woorde van die volkslied

j ie is ooglopend: dit help nie om vaderskap te probeer ont

duik nie; die trekke van die vader is onmiskenbaar op die 
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kir.d se 0ssig te : ees ( •rergelyk ook Pienaar, 1968: 56). 

Die voorwerpe wat in die laaste strofe 'n vervloe Afrikaanse 

leefwereld oproep ("seep-pot", "kappie" en "kros") dra verder 

by tot die "volksheid" van die gedig. 'n "Kappie" is 'n 

bekende soort hoofbedekking wat deel was van die daaglikse 

kleredrag van Afrikaanse vroue van 'n paar geslagte gelede, 

terwyl "kros" streektaal is vir "karos" (Labuschagne & Ek

steen). Grove skryf dat "kros" ook gebruik is as benaming 

vir 'n tipe "' voorskoot' wat diere ontvang om kopulasie 

onmoontlik te maak", en hy spreek sy verbasing uit dat die 

begrip nie in woordeboeke aangeteken is nie (1978:93). Daar 

is 'n sterk erotiese inslag in die gedig en dit is - soos 

Grobbelaar (1988b:15) skryf - kenmerkend van "ryme" wat deur 

die "volk" tot stand gebring is. r~:: "seep-pot" wat "oor

kook" kan gelees word as 'n toespeling op die vrou ("Mina"?) 

se swangerskap wat al duidelik sigbaar begin raak (Van der 

Westhuizen, 1983:65). Alhoewel daar met Van der Westhuizen 

saamgestem kan word dat die erotiek een van die belangrikste 

simbole in "Klipwerk" is, is sy siening van seep as 'n tipe 

smeermiddel wat daarby aansluit (1983:66) ietwat simplisties. 

Die "bessie-bos" in die slotstrofe kan egter met reg as 'n 

erotiese simbool beskou word (vergelyk in hierdie verband 

Pienaar, 1968:57). 

Pleknan.e 

Voorbeelde van gedigte waarin die keuse van plekname duidelik 

funksioneel is, is ender meer "moenie trap in die as, ou 

kind" (p.194) en "hoe rits die kooi vannag" (p.195). In 

eersgenoemde word die "kind" gewaarsku teen ene "Piet" wat 

haar ni~ gaan "vat" nie. Die karakter ''Piet" word in strofe 

2 "Rietrivier se klong" genoem en in die derde strofe word 

weer gese: "agter Teebos huil die meide" (my kurs.) waardeur 

die algemene bekendheid van plek en omgewing gesuggereer 

word. In die gedig speel seksuele suggestie ook 'n belang-
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rikc rol, soos blyk uit die woorde dat die "kind" nie "in die 

as" moet "trap" nie, en uit die waarskuwing om "van die taai

bos (weg te bly)". Die "maerman" (strafe 3) is ook 'n plant 

in die Karoo wat volksgeneeskundig gebruik word (Labuschagne 

& Eksteen), en wat dus ook weer tot die gedig se streekgebon

denheid bydra. 

In "hoe rits die kooi vannag" (p.195) verkry die plekname 

"Gunsfontein" en "Dwars-in-die-weg" onderskeidelik die impli

kasies van 'n positiewe en negatiewe belewenis. A.P. Grove 

skryf dat alhoewel die twee name werklik bestaan en meermale 

in Van Wyk Louw se werk voorkom ("Gunsfontein" is die naam 

van die Roggeveldplaas wat aan die Louws behoort het, JV), 

dit hier aangewend word weens" ... die betekenisse wat hulle 

in hulle dra" (1978:96). Op 'n soortgelyke wyse gebruik, 

vind ons die plekname "Salpeterkop" en "Heuningkrans" in die 

vierreelige "nooit sal sy kom nie" (p.197). Die twee name 

slaan in die eerste plek op die hardkoppigheid van twee mense 

tussen wie geen toenadering moontlik is nie. Van der West

huizen dui in die woorde "Salpeterkop" en "Heuningkrans" (my 

kurs.) ook nog geslagsimboliek aan (1983:73). 

Twee bekende Bolandse plekname, Montagu en Worcester, het 

neerslag gevind in "my voete loop na Monteku". Die fonetiese 

spelling van die name dra by tot die "volkse" aard van die 

gedig. Die aaba-rymskema van hierdie gedig en die metrum is 

kenmerkend: 

I I I - I 
my voete loop na Monteku 

I I I 
maar ek gaan Woester toe 

I I - I I 
le le in die wingerd, kind 

I I I 
want ek kom Woester toe 

(p.199). 

Soos in die dansliedjies wat hierbo behandel is, is dit hier 

ook moeilik om 'n logiese verband tussen die eerste twee en 

die derde en vierde versreels aan te toon. Die fokus ver-
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skuif onverwags van die spreker na die aangesproke "kind". 

Binne die groter konteks van die gedigreeks, is die "kind" 

'n belangrike hulpmiddel vir die interpretasie van die gedig. 

Telkens word in ander gedigte ;n die reeks van die geliefde 

as "kind" gepraat. Die verlies van hierdie "kind" kom her

haaldelik ter sprake, socs in "die bottel sender boom" (ver

gelyk hierbo). Hier kan dus geYnterpreteer word dat die 

spreker se hart horn "Woester" toe dwing, na die "kind" toe, 

terwyl hy eintlik fisies onderweg is na "Monteku". In hier

die verband wys Grove op die uitbeelding van "menslike twee

spalt" in die gedig waarin '' ... die wildheid, die sorgelose 

ongebondenheid van die hart teenoor die pynigende van die 

daaglikse sleur en dwang gestel (word)". Hy skryf dit blyk 

uit die feit dat die twee plekname " ... so bewustelik teen 

mekaar uitgespeel word" (1978:91-92). Deurdat die "kind" 

aangesA word om te "l§ in die wingerd" (my kurs.), kry die 

gegewe ook 'n erotiese konnotasie en sluit dit aan by ander 

gedigte waarin van die geliefde "kind" gepraat word4
• 

'n Bekende streek weerklink ook in die plekname "Perdeplaas" 

en "ROveld" in "Klippie-nat-spu, vang die haas!" (p.201). 

Die saamgestelde woord ''klippie-nat-spu" roep ook 'n volks~ 

gebruik voor die gees, naamlik om tydens jagekspedisies op 

die klip (waarmee gegooi word) te spuug, en dit sodoende te 

"besweer" sodat dit nie sal mis nie. Abel Coetzee skryf oor 

die belangrikheid van spoeg in die volksgeloof: dis " ... 

veral om vrugbaarheid te verhoog en die werking van kwaad af 

te weer" (1949:30). Dit is moontlik om 'n verband te sien 

tussen hierdie gedig en "die beenbek het gesA" (p.196). In 

laasgenoemde word gesuggereer dat die spreker noodgedwonge 

sy geliefde agtergelaat het by die eerste tekens van die 

naderende dagbreek en in "Klippie-nat-spu, vang die haas!" 

4. Die reel uit die liedjie "Hou jou rokkies bymekaar" wat 
in hierdie gediggie resoneer (vergelyk ook Van Zyl, 
1975: 42-43), gee di t nog meer die voorkoms van 'n 
volksliedjie. 
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G3t di8 spreker baie vinn~g gereis het vanaf die plek waar 

hy die vorige aand gekuier het: 

gisternag se as-plek 
le baie baie ver. 

Die gedagte word verder versterk deurdat die spreker in die 

laaste strafe se "die meisies" moet horn ("hierdie klong") 

"nie/ weer in die R6veld kry". Word die twee gedigte saam 

gelees, is dit 'n uitbeelding van iemand wat ("onwettig") by 

'n meisie kuier terwyl die ander nie bewus mag wees van sy 

kuiery nie. 

Soos die ander plekname in "Klipwerk" pas "Perdeplaas" goed 

in die "volkse" milieu van die reeks. Die naam hou moontlik 

selfs verband met "die merrie met die kol" in ander gedigte 

en kan suggereer dat die spreker doelbewus die "merrie met 

die kol" (swanger meisie?) moet vermy: 

by Perdeplaas verby (my kurs. ). 

"R6veld" is 'n spreektalige weergawe van die "Roggeveld", die 

digter se jeugwereld. In P.J. Nienaber se Suid-Afrikaanse 

pleknaamwoordeboek ( 1972) staan dat die naam "Roggeveld" 

ontstaan het na aanleiding van 'n wilde rogsoort wat in die 

gebied groei. Die ge.l.mpliseerde bedreiging wat "hierdie 

klong" in die twee laaste versreels voel, word versterk deur 

die spesifieke streeknaam. Ook hier sien 'n mens hoe die 

digter telkens tipiese plekname uit sy jeugwereld kies, maar 

s6 aanwend dat die naam self binne die verse betekenisdraend 

word. 

Ook in "die wat die voetpad hou, hou" kom twee betekenisdra

ende plekname voor: 

die wat die voetpad hou, hou 
die sal die dun pad loop, loop 

verby Tankwasdrif, drif 
verby De Hoop, hoop 

(p.211). 

Grove verwys tereg na die ritmiese funksie van die herhaling 

wat in hierdie gedig bydra tot die funksionaliteit van die 

plekname. Hy skryf dat die herhaling van "hou" in die eerste 
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reE:l 'n '' koppige hou daarvan (die ·Joetpad, JV) teen elke 

prys" impliseer. Volgens horn sal mense wat op s6 'n pad loop 

" ... bly loop langs 'n maer, onvrugbare pad wat by die plekke 

met hulle belofteryke name verbygaan, ten slotte ook by die 

hoop en die drif verby." Verderaan se hy die" ... hoop en 

drif word nie slegs ter wille van die ritme losgemaak van die 

plekname nie", want " .•. in die eggo word die hoop deur De 

Hoop ge.1ktiveer en die drif ( =passie, geesdrif) deur die drif 

(=rivierdeurgang) van Tankwasdrif." Hy skryf daar is in 

hierdie gedig ". . . iets van 'n prates teen 'n knellende 

konvensiegehoorsaamheid" (1978:90). Dat die plekname hier 

ook eie is aan die Roggeveld blyk verder uit die feit dat die 

Tankwarivier baie bekend is in hierdie streek. 

Soos in die ander gedigte wat hier~~ bespreek is, word ook 

hier subtiel deur middel van herhaling en spel met betekenis

moontl ikhede van woorde 'n verdere dimensie aan die bekende 

plekname gegee. Die kunstige wyse waarop die digter daarin 

geslaag het om volksname in die gedig te laat saampraat, is 

een rede waarom 'n mens, saam met onder andere Carli Coetzee 

(1988:108), kan se dat. "Klipwerk" " ... nie primitiewe verse 

is nie, maar eerder 'n nostalgie na die primitiewe en onge

vormde". Dit is volkspoesie wat "doelbewus" deur 'n digter 

geskep is. 

Die rename 

In tale dwarsoor die wereld is daar voorbeelde van diere

karakters in volksverhale. Die verskynsel kom vry algemeen 

in Afrikaans voor, veral vanwee die ryk natuurlewe van Suid

Afrika. In "Klipwerk" is ook die name van 'n hele paar 

dierekarakters ingevleg. Diere en diername is so gekies dat 

hulle volkome tuishoort in die wereld van hierdie reeks en 

is nie byvoorbeeld afkomstig vanuit 'n Europese milieu (waar 

baie diereverhale hulle oorsprong gehad het) nie. 
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Dierename verhef tot eiename en eiename van diere wat meestal 

in Afrikaanse volksverhale voorkom, en waarmee die leser in 

"Klipwerk" ook te doen kry, is "Hasie Doekvoet", "Jakkals", 

"Ratel", "Padda", "Jan-Fiskaal", "Dassie", "Meerkat" en "Oupa 

Skilpad". Daar word verder nog na baie ander diere soos die 

"kolmerrie", bobbejaan, skape, honde, "botter-kop-hings" en 

'n ribbok in die reeks verwys. Verwysings na diere in 

"Klipwerk" kan dikwels in metaforiese verband gelees word. 

Menslike ervarings word met behulp van dierekarakters uitge

beeld. A.P. Grove het in sy voortreflike artikel getitel 

"Natuurwysheid van die Klipwerk" (1978:83-99) daarop gewys 

hoe 'n groat rol die natuur (waaronder diere) speel in die 

uitbeelding van menslike belewenisse in "Klipwerk". 

In ''Hasie Doekvoet, lig trap", byvoorbeeld, het twee diere

name neerslag gevind: 

Hasie Doekvoet, lig trap, 
die morekant word blink 
Jakkals met die peperhals 
vang die voordag, neus in die wind, 
Oompie speel die Dagsterwals 

(p.201). 

Indien die gedig net as natuurbeelding beskou word, is dit 

'n waarskuwing aan "Hasie Doekvoet" weens die feit dat die 

geslepe "Jakkals met die peperhals" teen die oggend op jag 

gaan en dat "Hasie" baie maklik 'n slagoffer van horn kan 

word. Daar is egter binne die gedig self, en in die reeks, 

genoeg aanduidings dat hierdie twee dierekarakters ook mens

like ervarings verbeeld. 

In die slotreel noem die spreker 'n menslike eienaam en han

deling. Die gedagte aan 'n "Oompie" wat musiek maak tydens 

'n vrolike geselligheid word opgeroep. Die "Dagsterwals" kan 

verwys na musiek wat vanmelewe gewoonlik net voor dagbreek 

gespeE..l is wanneer die "dagste:::-" {as voo::-:-"teken van die 

naderende dagbreek} verskyn. Dit was tydens danspartye ook 

die teken dat die partytjie tot 'n einde gekom het (vergelyk 

Karel Schoeman, 1986:181). 
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Inhcudelik toon die gedig 'n ooreenkoms met "die beenbek het 

gese" (p.196) waarin ook 'n duidelike tydsaanduiding van die 

dagbreek voorkum: 

daar staan die wit ster 
toe moes ek die kind laat le. 

Die herhaalde aankondiging van die ~ag in laasgenoemde gedig 

( wat volgens die spreker ook deur 'n dierekarakter - die 

"beenbek" (haan) - gedoen word) lei in altwee strofes daartoe 

dat die spreker met 'n skok sy/haar gedrag moet verander. 

In die eerste strafe besef die "ek"-spreker hy/sy moet "die 

kind laat le" (agterlaat) en in strofe 2 besef "die kind" sy 

"moes ... die klong verloor". Die inhoud toon 'n ooreenkoms 

met die waarskuwing aan "Hasie Doekvoet" om "lig (te) trap" 

weens die naderende dag en die bedreiging van "Jakkals met 

die peperhals''. Omdat die leser in "die beenbek het gese" 

met mense te doen gekry het, roep die lees van "Hasie Doek

voet, lig trap" ook 'n assosiasie met mense op. 

"Doekvoet" is 'n bekende volksnaam vir 'n haas (HAT) en hou 

verband met ouer volksverhale waarin 'n haas een van die 

hoofkarakters is. Hase is in volksverhale bekend vir rats

heid en 'n vermoe om vinnig te kan hardloop. Die woorde "lig 

trap" in die eerste reel sinspeel op laasgenoemde eienskap, 

maar roep ook die waarskuwende ui tdrukking "lig loop" op: 

"Hasie Doekvoet" word gewaarsku om vinnig, maar ook versigtig 

te handel. Daarteenoor het die dierekarakter Jakkals in 

volksverhale gewoonlik die assosiasie van geslepenheid. In 

De Vries se Dictionary of symbols and imagery (1970) word oor 

die jakkals ("fox") gese: " in fables his most outstanding 

characteristic is his slyness, by which he even fools himself 

sometimes". Die hasie word dus hier gewaarsku omdat dit be

gin lig word en die geslepe "Jakkals met die peperhals" begin 

prooi soek. Dit is dus aanvaarbaar om soos Pienaar te inter

preteer dat die jakkals in die gedig 'n uitbeelding is van 

'n tipe Don Juan-karakter wat tydens die dans besef dat sy 

kanse om 'n meisie die hof te maak min word weens die nade

rende dag. Die laaste dans breek aan as "Oompie" die "Dag

sterwals" begin speel (1968:33). Die dierekarakters bly dus 
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r.:'..e net diere nie, maar word uitbeeldings van mense en hulle 

omstandighede. 

'n Ander dierekarakter in "Klipwerk" is "Ratel" in "die krap 

se oe sit op steeltjies" (p.205). Daar is ook 'n krap ter 

sprake, waarmee klaarblyklik gesinspeel word op 'n tipe 

volksgeloof wat die krap met die bose verbind. Die woorde 

aan die begin van strofe 1 dat die krap "in die hel kan kyk", 

impliseer dat die toneel in strofe 2, om Grove (1978:95) se 

woorde te gebruik, " ... 'n blik in die hel (is) waar Brousels 

voorberei word". Die omskrywings in De Vries se simboolwoor

deboek (1976) bevestig die siening dat die krap tradisioneel 

verteenwoordigend is van iets boos: "l. bad-tempered aggres

siveness; 2. regression, involution towards chaos; 3. gross

ness; 4. death: a. related to · ' , Summer-solstice and the 

death of the Sun-hero through Cancer". In die slotreels word 

beskryf hoedat "Ratel" besig is om die "peertjies en/ die 

skraalvleis van die lies" te "kou". Dit suggereer moontlik 

dat die spreker self op so 'n wyse vernietig gaan word en 

verbind "Ratel" ook met iets boos; tektonies staan die be

skrywing op dieselfde plek in die strofe as die woorde in die 

eerste strofe waar pertinent gese word dat die "krap" nog die 

"jou" self aan die lyf kan beetkry. As die gedig s6 gelees 

word, toon dit 'n sterk verband met "waarom het ek toegelaat" 

( p. 204), waarin die spreker ook die vrees ui tspreek dat 

"Satang" hom/haar gaan vernietig. Die verwysing na die seep

kookproses, die gebruik vun die woord "loog" en rerwysings 

na diere soos die ratel en krap dr.:i by tot die "volksheid" 

en streekgebondenheid van hierdie verse. 

In "Klipwerk" word dierename meermale as eiename gebruik (met 

hoofletters geskryf) en op ander plekke met kleinletters, 

t:erwyl die spesifiek'?.. diersoort( e) in beide gevalle in die 

betrokke gedigte met tradisionele eienskappe verbind word. 

So is daar byvoorbeeld sprake van "Jakkals met die peperhals" 

in die gedig "Hasie Doekvoet, lig trap" ( p. 201), teenoor 

"jakkals, ou-kalant" in "die sindeling die kom so" (p.202). 
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In albei gedigte word daar met die woord "J(j )akkal.s" 

geslepenheid gesuggereer. In die geestige beskrywing van 

"Padda en ou Jan-Fiskaal" word dierename as byname vir mense 

gebruik. D.J. Hugo (1979:65) verwys in sy artikel '"n Warm 

patat" terloops na die gedig as hy in 'n voetnota skryf: "Die 

enigste ander plek in 'Klipwerk' waar 'n padda ter sprake 

kom, is op p.57 (die gedig ender bespreking, JV). Daar word 

dit egter met 'n hoofletter gespel en is dit sender twyfel 

die bynaam van 'n persoon": 

Padda en ou Jan-Fiskaal 
gaan die bokke veil 
Padda het manel aan 
en Jan-Fiskaal dra Sondag keil 

(p.205). 

In die eerste twee versreels word nose: "Padda en OU Jan

Fiskaal/ gaan die bokke veil" (my kurs.). Hierdie woorde kom 

nie as 'n figuurlike uitdrukking in woordeboeke voor nie, 

maar daar is wel verwante uitdrukkings. In die WAT word 'n 

paar vaste uitdrukkings ender die woord "bok" gegee wat met 

die verhouding tussen die twee geslagte te doen het: '"n Ou 

bok lus ook 'n green blaartjie" - "gese van 'n ouerige man 

wat vryerig is of met 'n jong vrou trou"; "Bokkies gaan 

deurmekaar ja" - "gaan trou"; "Bok" (as ww.) "By 'n nooi 

gaan vry (Ek gaan vanaand 'n bietj ie bok)" . Di t is dus 

moontlik om "bokke gaan veil" (wat letterlik beteken om bokke 

te gaan verkoop) ook daarrnee te verbind. Reels 3 en 4 handel 

oor die kleredrag van die twee "karakters": "Padda het manel 

aan/ en Jan-Fiskaal dra Sondag keil". 'n Verwante uitdruk

king wat in die WAT opgeneem is, is: "Met keil en manel is 

hy hier weg" - "gese bv. van 'n jongkerel wat gaan vry". Dit 

is moontlik dat hier op 'n geestige wyse met die kleredrag 

en voorkoms van twee mense gespot word. 

Op p.212 vind ons drie verskillende diersoorte wat as eiename 

voorkom. Die eerste is "Dassie" in die tweede reel van die 

driereelige "moenie krap waar die vlooi byt". In "kind ek 

het verband op jou" word "Meerkat" aangespreek, en in "o jou 

lekker-loop" praat die spreker van "Oupa Skilpad". Eersge-
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noeinde ge-..::iggie kar1 saam met twee and8r gedigte in die reei-~s 

gelees word waarin die "vlooi" ook ter sprake kom, naamlik 

"moenie krap waar die vlooi byt" (p.194) en "moenie krap, 

moenie krap" (p.198). Die saamlees van hierdie drie gedigte 

toon 'n uitsteltegniek waarmee opgebou word na 'n hoogtepunt 

in die laaste gedig. Die e~0tiese is in al drie hierdie 

gediggies opvallend. 

Die eerste "vlooi"-gedig gee 'n flitssensasie en 

waarskuwing: 

moenie krap waar die vlooi byt 
krap is vrywe, vrywe slyt. 

'n 

Die woorde hou moontlik verband met die voorafgaande gedig 

wat 'n waarskuwing aan die "kind" bevat om nie "in die as (te 

trap)" nie: albei gedigte begin met 'n negatiewe waarskuwing. 

In die lig van die seksuele implikasie van laasgenoemde ge

dig, kan die verwysing na die "vlooi" se "byt" en die "vrywe" 

wat "slyt" ook as 'n seksuele suggestie gelees word. Dis 

selfs moontlik dat die spreker wat in die vorige gedig die 

waarskuwing aan die "kind" rig hier ook aan die woord is met 

'n waarskuwing om nie sommer toe te gee aan seksuele begeer

tes nie. 

Die gediggie op p.198 is byna in 'n soortgelyke konteks ge

plaas as "moenie krap waar die vlooi byt". Dit word vooraf

gegaan deur twee gedigte waarin die spreker eers sy spyt 

uitspreek oor 'n geliefde wat hy verloor het ("agter die 

rante le my hart") en daarna sy wens om van die "ou-vrou" 

ontslae te raak ("Satang se kinders"). Die "geseend(heid)" 

wat die spreker in "Satang se kinders" sien, sinspeel op 

ongeoorloofde verhoudings, vandaar die begeerte om weg te 

doen met die "ou-vrou": "trap, trap die ou-vrou I trap, en 

breek haar been". Op hierdie uitgesproke wens volg 'n waar

skuwing om nie te "krap" nie~ 

moenie krap, moenie krap. 
Raai waar byt die vlooi. 

Die gediggie sluit af in die vorm van 'n raaisel - 'n tipiese 

verskyningsvorm van volkspoesie. Die woorde "ou-vrou" (uit 
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di2 voorafgeande gedig) en "vlooi" wek ook 'n assosiasie met 

'n ou volksliedjie wat ingelei word met die woorde "Ou-vrou 

steek op die hers/ ek dink hier is 'n vlooi". 

"Moenie krap waar die vlooi t:-<:" is een reel langer as die 

ander twee en gee 'n ander rede waarom die spreker waarsku 

dat daar nie gekrap moet word nie: 

moenie krap waar die vlooi byt 
Dassie loer by die klipskeur uit 
krap jy, sal die seuns kyk 

(p.212). 

Die skielike sprong van die "vlooi" na "Dassie" ( wat hier 

klaarblyklik 'n seksuele konnotasie het) lyk onlogies en is 

tipies van volkspoesie. 

Twee dierekarakters word genoem in "kind ek het verband op 

jou" (p.212), naamlik "Meerkat" en "ou jakkals". "Meerkat" 

word direk aangespreek en kan as 'n eienaam gelees word: 

kind ek het verband op jou 
eiendomsgrond, eiendomsvrou. 
Meerkat, waarom reen dit nie 
wanneer gaan ou jakkals trou. 

Hierbo is by herhaling gewys op die feit dat die "kind" in 

"Klipwerk" as benaming vir 'n geliefde gesien kan word. In 

hierdie gedig se die spreker hy wil die "kind" aan homself 

toe-eien en dat hy "verband" op haar het. Sy is sy "eien-

domsvrou" , soos grand waarop iemand ' n "verband" het sy 

"eiendomsgrond" is. 

Ook hier is dit moeilik om 'n verband te sien tussen die 

eerste twee en laaste twee reels. Die eerste twee reels 

handel oor mens like aktiwi tei te, terwyl die fokus daarna 

verskuif na "dierekarakters". 

Bekende volksgesegdes en spreekwoorde soos "Die jakkalse 

trou" en "Jakkals trou met Wolf se vrou" word opgeroep, wat

beteken dit reen terwyl die son skyn. Hier word egter gevra: 

"waarom reen dit nie", en: "wanneer gaan ou jakkals trou"? 
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Die eienaam "Meerkat" is blnne hierdie konteks ook betekenis-

vol. 

" 

Volgens Wereldspektrum (volume 18) is "meerkat" die 

volksnaam vir 3 verskillende dierespesies". In dieself-

de beskrywing word verder gese dat die diersoort " ... veral 

in die droer gebiede van Suider-Af:L..:..ka" aangetref word. A.P. 

Grove skryf dat die meerkat as "tradisionele reenvoorspeller" 

in hierdie gedig aangespreek word (1978:88). Die diertjie 

is ook eie aan die wereld van "Klipwerk", 'n tipiese droerige 

Suider-Afrikaanse streek. Verder is 'n tipiese Suid

Afrikaanse volksgeloof (die meerkat as reenvoorspeller) hier 

ter sprake. 

In die gedig "o jou lekker-loop" word die alombekende volks

verhaal van Hasie en Skilpad opgeroep: 

o jou lekker-loop 
sies, jou losbeen-ram. 
Oupa Skilpad kom maar 
weer op gister aan 

(p.212). 

Daar is 'n direkte toespeling deur die naam "Oupa Skilpad" 

op die skilpad in die verhaal se tydsaamheid. Hier word die 

skilpad egter nie teenoor 'n vlugvoetige haas gestel nie, 

maar teenoor 'n "losbeen-ram". Soos Grove skryf, kan hierdie 

gedig ook as 'n ui tbeelding van menslike ervaring gelees 

word. Daar word byvoorbeeld van "Oupa Skilpad" (my kurs.) 

gepraat. Grove skryf in die "lekker-loop" (reel 1) is die 

suggestie van 'n begeerli'<e meisie en in die "lcsbeen-ram" 

die van die "ram" wat al klaar "sy slag (by haar) geslaan 

het" (1978:93). In die tussenwerpsel "sies" vind ons 

"volkse" spot met die "losbeen-ram" se uitbuiting van die 

"lekker-loop" (meisie) en "Oupa Skilpad" se traagheid. Die 

verwysing na "Oupa Skilpad" het meer as een implikasie: dit 

kan gelees word as 'n toespeling op die ouer man wat te sta

dig was om die "losbeen-ram" (jonger man) voor te spring by 

die meisie, maar ook as 'n suggestie dat die "Oupa" te laat 

daar aangekom het om die meisie te waarsku teen die "losbeen

ram" (vergelyk Grove (1978:93) en Pienaar (1968:25)). 
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voorwerp~ as eiename 

Eiename van voorwerpe soos "Klippie-nat-spu" en "Seeppot" en 

die naam van 'n liedjie soos "Dagsterwals" help om volksge

woontes voor die gees te roep. Die "volkse" "Rooi Sambal" 

word as eienaam gebruik vir 'n peits in "my peits se naam is 

Rooi Sambal". Soos verskeie ander gedigte uit die reeks is 

ook hierdie gedig suggestief en eroties: 

my peits se naam is Rooi Sambal 
hy krul om annerland 
skrop die hings se lieste 
vat horn met jou hand 

( p. 204 ) . 

In die HAT word "sambal" omskryf as 'n Maleise benaming vir 

"gerasperde kwepers met sout en asyn gekrui en as slaai ge

bruik". 'n "Peits" is weer 'n "deftige, ligte slaanding vir 

karperde". Die "rooi" in die naam "Rooi Sambal" kan hier ook 

'n simboliese betekenis he. In Cooper se simboolwoordeboek 

(1990) word onder meer oor die simboliek van rooi gese: "It 

is the masculine, active principle; fire; the sun; royalty; 

love; joy; festivity; passion; ardour; energy; ferocity; 

sexual excitement" (my kurs.). Die spreker se woorde is vol 

arrogansie wanneer hy in die aanvangsreel die kragtigheid van 

sy "peits" besing. Op letterlike vlak is die "peits" hier 

heelwaarskynlik 'n kweperlat waarvan bekend is dat hy baie 

seer kan slaan. 

Oenskynlik is hierdie gedig die beskrywing van 'n doodgewone 

plaastoneeltjie waar 'n perd ge"skrop" word (vergelyk 

Pienaar, 1968:72). Op grond van intertekstuele verbande met 

ander gedigte in die reeks, is verdere interpretasies moont

lik. In "Ek is Oupa-Haakbeen'' (p.203) word byvoorbeeld ook 

gepraat van "die swart hings" en die "lyf en die lies" (my 

kurs. ). Direk na "Oupa-Haakbeen" staan 'n tweereelige gedig: 

ek dra die blou steen in my hand 
hy vat my hart na anderland (my kurs.). 

Hierdie woorde roep ook die "annerland" in "my peits se naam 

is Rooi Sambal" op, maar saam met die verwysing na die 
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"hings" en die "lieste" word "annerland" in "My peits se naam 

is Rooi Sambal" baie direk met die erotiese verbind. Met 

"die hings se lieste" in die laaste twee reels word terug

gespeel op die slotreels van "Ek is Oupa-Haakbeen" waarin die 

spreker met 'n toespeling op seksuele drif die opdrag gee dat 

iemand die "swart hings" moet "kros aan(sit)". Grove skryf 

tereg dat hierdie woorde moontlik gespreek word deur 'n 

afkeurende gemeenskap na aanleiding van "die oupa se drange 

van die tweede jeug" wat aan bande gele moet word (1978:93). 

Die deftige "peits" met die naam "Rooi Sambal" kan binne die 

gedigreeks ook gelees word as 'n falliese simbool, met die 

gevolg dat die gedig nie maar net 'n rustige plaastoneeltjie 

uitbeeld soos Pienaar (1968:72) skryf nie. Hierdie direkte 

seksuele toespelings sonder enige skroomvalligheid is kenmer

kend van volkspoesie. 

4.2.4 Die "volkseie" in "Klipwerk" 

Die streekgebondenheid van "Klipwerk" kom ook na vore in ken

merkende volksgelowe en -gebruike wat uitgebeeld of waarna 

verwys word, soos in "Klippie-nat-spu, vang die haas!", "die 

krap se oe sit op steeltjies", verskeie gedigte oor diere

karakters en in gedigte wat oor die duiwel handel. 

'n Voorbeeldgedig waarin volksbygeloof baie duidelik teen

woordig is, is "op elke bakent sit": 

op elke bakent sit 
vanaand 'n hamerkop 
die Ou met die duk ding 
hou die kleingoed dop 

v66r die more-ster wys 
gaan 'n kleinding vrek 
moenie laat die kinders skree 
daar's bies nan sy bek 

(p.206). 

Pienaar wys op 'n bygeloof " ... dat, as die doodsvoel, die 

hamerkop, sy verskyning maak, 'n kind sal sterf voor die 
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m6: .. :a-ster wys" ( 1968: 45). Di t word in die eerste twee reels 

van die twee strafes verwoord, terwyl "'n soort tokkelossie" 

weer in die laaste twee reels van elke strafe beskryf word. 

Abel Coetzee skryf in Ons volkslewe dat die "egte" Tikoloshe 

gewoonlik naby water lewe (194~ 54). Die hamerkop ( 'n soort 

reier) word in Suider-Afrika orals aangetref waar daar oop 

water is (Wereldspektrwn (volume 10)). Die "woongebied" van 

die hamerkop en die Tokkelossie is dus albei tradisioneel in 

die omgewing van water (vergelyk ook Coetzee, 1949:58). 

Daar is 'n vervlegting van die twee bygelowe in die gedig. 

In strafe 1 het die derde reel op die besondere vorm van die 

hamerkop se kop en op die Tokkelossie betrekking; "Ou met die 

duk ding" kan slaan op die bygeloof dat die Tokkelossie se 

prominentste eienskap sy geweldige groot geslagsorgaan is 

(vergelyk Coetzee, 1949:51-52). Coetzee skryf verder oor die 

Tokkelossie in die bygeloof van swart volke dat hy graag met 

kinders speel as gevolg van sy klein gestalte (1949:56). Dit 

word in die gedig gesuggereer deur die mededeling dat hy "die 

kleingoed" dophou. Die hoofletter van "Ou" maak dit 'n 

eienaam en versterk die moontlikheid dat die spreker van 

Tokkelossie praat. In die laaste twee reels van strafe 2 is 

n6g 'n bygeloof oor Tokkelossie se optrede ter sprake, naam

lik dat die figuur beeste en bokke uitsuip en snags melk by 

die hutte steel ( vergelyk Coetzee, 1949: 56). Die woorde 

"daar's bies aan sy bek" slaan op hierdie bygeloof. 

In "op elke bakent sit" dra vol~sgelowe dus by tot die tot

standkoming van 'n wereld wat tipies is van hierdie soort 

volkspoesie. Daar word aangesluit by "volkseie" bygelowe. 

In die bygelowe vind ons ook die kenmerkende irrasionaliteit 

van volkspoesie. 'n Verdere eienskap van volkspoesie wat in 

hierdie gedig opvallend teenwoordig is, is die oenskynlik 

gevoellose, "onsentimentele" houding, soos dit byvoorbeeld 

blyk ui t die stelling dat "' n kleinding" gaan "vrek". 'n 

"Volkse" manier van se is ook: "daar's bies aan sy bek". 
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L2. 5 Vormverskynsels en gedigvorme wat kenmerkend i~ 

van volkspoesie in "Klipwerk" 

Hierbo op p.169-170 is Van Wyk Lauw aangehaal waar hy gese 

het dat hy met "Klipwerk" 'n " ... ou wereld wou herskep in 

woorde". Hy het die "wereld" getipeer as ongesofistikeerd 

en dit omskryf as " vol seksuele verwysings en 

maskerings; obsene dinge; wreedhede; droewighede; vrolikheid; 

bygeloof; liefdesjaloesie, haat, spot, elementere leef binne 

sensasies" ( 1986a: 553). 'n Opvallende eienskap van "Klip

werk" is dat die vorm van gedigte by hierdie inhoudelike 

gegewe aansluit. Van Rensburg skryf tereg Van Wyk Lauw se 

opmerking dat hy "versies" geskryf het " ... net soos ... (hy) 

hulle van ans dansvloere onthou het" slaan moontlik '' ... op 

vorm, nie noodwendig op inhoud ~ (1975b:69). Die eenvou-

dige vorm van die gediggies, die volksliedjievorm en die 

ritme en metrum toon 'n verband met die ongesofistikeerde 

wereld van die gedigreeks. 

Die kart twee- en driereelige gedigte wat waarskynlik aan

leiding gegee het tot Antonissen (1963:70) se tipering as 

"klein skerwe" is veral eenvoudig. Herhalings ( soms met 

betekenisvolle variasies) en parallelismes kom telkens in die 

reeks voor. Van Zyl wys op twee wyses van herhaling in 

"Klipwerk": (1) "die herhaling van die lidwoord 'die' soos 

in 'die katstert en die angelier'" (p.189), en (2) " ... die 

amper hakkelrige herhaling van 'n woord". Oar laasgenoemde 

skryf hy: "Dit laat die indruk van onbeholpenheid, maar werk 

dikwels verder beklemtonend in en behaal beslis klank- en 

gevoelseffekte" (1975:27). 'n Voorbeeld van die tweede soort 

herhaling is "die wat die voetpad hou, hou" (vergelyk hierbo 

op p.181-182). Die reeks "vlooi"-gediggies (vergelyk hierbo 

op p.186-188) is 'n voorbeeld van herheling met variasies. 

Parallelisme is oak 'n kenmerkende eenvoudige vormverskynsel 

wat baie in die reeks voorkom. Dit dra by tot die sterk oor

eenkoms van verskeie "Klipwerk"-gedigte met die volksrympie. 

Twee gedigte waarin die verskynsel opvallend is, is "die kat-
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stcrt en die ange::.ier" .3n "more kom die Ou-Jong": 

die katstert en die angelier 
verlede jaar was die kind nog hi.er 
die swart rapuis en die besembos 
hoe't jy my dan nou gelos 

(p.189) 

die wit lakint en die streepkombers 
die swisbul en die maer vers 

(p.193, my kurs. ). 

In laasgenoemde voorbeeld is die herhaling van "die" met 'n 

ritmiese funksie ook opvallend. 

Oor die strofebou in "Klipwerk" het Van Wyk Louw gese: "Die 

opvatting dat 'Klipwerk' los fragmente is, onvoltooide gedig

te, 'blink skerwe', kom voort uit die veronderstelling dat 

ons weet wat 'n gedig behoort te . ~s (net SOOS ons weet wat 

'n 'held' of 'n 'volk' is): en c3n bestaan 'n gedig vir ons 

uit 'versies' of strofes, twee-twee reels, vier-vier reels, 

ses-ses reels, ensovoorts. Maar dis 'n ding met lengte, al 

is dit 'n onbepaalde lengte. Later het ons leer aanvaar 

(veral na Celliers se Martjie) dat 'n gedig ook sommerso, 

sender strafes, kon voortvloei - selfs sender rym" (1986a: 

549). Daarmee het hy verwys na die verskillende strofevorme 

in die reeks. Dit is egter opvallend dat daar nie so 'n 

groot aantal uiteenlopende "los" strofevorme in "Klipwerk" 

is as wat Van Wyk Louw te kenne gegee het nie. Daar is in 

werklikheid 'n soort eenvoud in die strofebou en rympatrone 

van die meeste gedigte uit die reeks aanwesig. 

Vierreelige strafes kom die algemeenste voor en die mees 

algemene rympatrone is abcb ("moenie trap in die as, ou kind" 

(p.194), "nooit sal sy kom nie" (p.197) ), en die "danslied

jie" se aaba ("die bottel sender boom" (p.190-191), "hoe rits 

die kooi vannag" (p.195)). Ander rympatrone is aabb ("die 

katst:ert en die angelier" (p.189)) en strafes •.;aarvar. al ·1ier 

die reels rym ("~ie esel staan met sy gat teen die wind" 

(p.189)). In driereelige strafes is die rymskemas aba ("die 

middag voel na warm as" (p.196) en "die wereld trap vanmore 

stof" (p.197)), maar daar is ook driereelige gedigte waarin 
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al die reels ryrn ("die wind se onderkant is wit" (p.207) en 

"die aardryk is vandag puur blou" (p.208)). Daar is ryrnende 

koeplette soos "vat my nou en vergeet die rneid'' (p.191) in 

die reeks, rnaar ander soos "dat akkers op die sinkdak val" 

(p.189) waarvan die reels nie rym nie. Slegs in enkele 

gedigte soos "terpentyn" (p.19U), "Jafta, Josef en September" 

(p.192), "keer 'ie ding" (p.193), en "vet bobotie, wit rys" 

(p.211) word van langer strofes en ingewikkelder rympatrone 

gebruik gemaak. In die gedigte is daar egter ook opvallende 

oorheersende rymklanke aanwesig. Die tipiese vorrn van tradi

sionele dansliedjies dra in "Klipwerk'' ook by tot sangerige 

ee~voud en om die reeks volkseie en dus "volksbesit" te rnaak. 

Voorbeelde van gedigte wat in die dansliedjievorm geskryf is, 

is "die bottel sonder boom" (p.190-1q1 \ en "my voete loop na 

Monteku" (p.199) wat hierbo onderskeidelik op p.173-178 en 

179-180 bespreek is. Die vorm word ook gebruik in "hoe rits 

die kooi vannag" (p.195), "die beenbek het gese" (p.196) en 

"skraler as 'n riet" (p.197). In laasgenoernde is daar 'n op

vallende rnetriese variasie op ander dansliedjies van hierdie 

soort - die herhaling van "o" aan die begin van die tweede 

reel: 

I - I 
skraler as 'n riet 
I I I - I 
o, o skraler as 'n riet 

I \ 
die bloubos het 

I - I 
die goue pit 

\ I 
en ek het die verdriet 

(my kurs.). 

Die tweede reel van die tweede "vlooi"-gediggie (p.198) word 

in die vorm van 'n raaisel gestel, en in "hy kou die vuur" 

kom die raaiselvorm 66k voor: 

hy kou die vuur 
en die blink in sy bek 
sy nek is tot 
by ay stert gerek 

hy klou aan die aarde 
handskoenvas 
die swart en die wit 
en die klipsweetgras 



sy penp in die nag 
maak spikkelwit 
raai raai 
wat is dit 

(p.216). 
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Soos Van Zyl (1975:94) skryf, slaan hierdie raaisel waarskyn

lik op 'n trein. Hy skryf dat di~ re~ls "hy kou die vuur/ 

en die blink in sy bek" in die Sutherland-omgewing ook as 

raaisel vir 'n sigaret bekend is. 

4.2.6 "Volkse" taalgebruik en beelding in "Klipwerk" 

Taalgebruik 

Reeds by 'n eerste lees van "Klipwerk" raak die leser bewus 

van die spreektaligheid van die gedigte. Die spreektaligheid 

manifesteer horn duidelik in fonetiese spelwyses wat ooreenkom 

met die uitspraak van mense in die Karoo en Roggeveld en dus 

bydra tot die gedigte se streekgebondenheid. Tipiese voor

beelde daarvan is: "gistraand" (p.190), "ou-tanta" (p.190), 

"kros" vir "karos" (p.191), "slaat die prop in" (p.192, my 

kurs. ), "keer 'ie ding" (p.193), "Satang se kinders" (p.198), 

"hiet" in plaas van "heet" (p.199), "Woester" vir "Worcester" 

(p.199), "dooi fontein" (p.200), "sindeling" (p.202) en "an

nerland" (p.204). Dit is moontlik om die fonetiese spelwyses 

(in spreektaalweergawe) met mondelinge taalgebruik te ver

bind. 

Fonetiese spelling dra nie alleen by tot streekgebondenheid 

nie, dit help ook om suggestiwiteit aan 'n gedig te verleen. 

In "my peits se naam is Rooi Sambal" (p.204), wat reeds hier

bo bespreek is, vind ans die spreektalige assimilasievorm 

"annerland". Teenoor die "anderland" in "ek dra die blou 

steen in my hand" ( p. 203) , met sy meer verhewe romantiese .. 

toon, het "annerland" hier 'n duidelike seksuele implikasie. 

Die taalgebruik in "Klipwerk" dra ook by tot die "onsentimen

tele" vergestalting van die harde wereld. Selfs plat en kru 



197 

-:aal word gebruik. In "die katstert en die angelier" 

(p.189), byvoorbeeld, word die tema van verlore liefde onsen

timenteel met behulp van die werkwoord "los" weergegee: 

"hoe't jy my dan nou gelos". In die daaropvolgende gedig 

word mense se ongevoeligheid teenoc~ mekaar weergegee met die 

beeld van 'n esel wat "met sy gat teen die wind (staan)" (my 

kurs. ). Slabbert noem ook hierdie reel as voorbeeld van 'n 

"plat volksuitdrukking" in "Klipwerk" (1978b:28). Daarmee 

word uitdrukking gegee aan die spreker se ongevoeligheid vir 

die situasie waarin hy horn bevind. 

Daar is verskeie voorbeelde van baie direkte, konkrete en 

selfs kru taal in die reeks, byvoorbeeld: 

die ryp sit teen die drollie-tjies 
die windjie waai in my ruqstring op 
en my tone aard na duwweltJ~es (p.201) 

toe die kweperlaning s6 was 
so tot by my baud 
toe het ek gevrek 
koud maar nog nie oud (p.203) 

moflam, weerskant snotneus, 
moenie so vol krimpsiek wees (p.205) 

v66r die m6re-ster wys 
gaan 'n kleinding vrek (p.206) 

Eli het van moord gehoor 
gats toe slaan hy agteroor (p.207) 

Trap op die kop die heiding 
steek ham met die klip (p.109) 

Hierdie mes is hol
lem 
oor die bloedvoor blou-
dag 
sal jou oe wit-
dop 
sal jou gorrel oop-
rem (p.209, my kurs. ) . 

Die taalgebruik dra ook by tot geestigheid, 'n kenmerkende 

"volkse" eienskap van "Klipwerk". Speelse spot met vryery, 

seksuele verhoudings en swangerskap kom algemeen in die reeks 

voor, soos byvoorbeeld in "die geel-perske en de langelys-
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peer" (p 190), "'at my nou en vergeet die me.id" (p.19.l), 

"Jafta, Josef en September" (p.192) en "die jil-patat is 

warm" ( p. 207) . Daar word ook met humor na rusies tussen 

mense of na jaloesie verwys, soos in "los haar uit, los haar 

uit" (p.192). Humor is aanwesig in die gebruik van "volkse", 

en soms kru ui tdrukkings in gedigte wat oor die erotiese 

liefde handel ("moenie trap in die as, ou kind" (p.194)). 

Die be 3krywing van diere in gedigte wat klaarblyklik oor 

mense handel, dra soms by tot geestigheid: "o jou lekker

loop" (p.212) en "sie, die ou het bloed-nier" (p.214). In 

"Eli het van moord gehoor" (p.207) is humor aanwesig in die 

"onwaardige" beskrywing van die Bybelse Eli se dood. Humo

risties is ook die "volkse" beeldspraak wat gebruik word om 

die "vrouens" teenoor die "meisipc;" te stel in "ertman-regop 

voormiddag" : 

die meisies loop so wonder-lik 
teen Oktobermaand 

die vrouens is te hamelstert 
dis van al die koek en tert 

( p. 208) . 

In "terpentyn" (p.190) word speels verwys na 'n ou grappie 

onder vanmelewe se plaasmense, naamlik om terpentyn onder 'n 

perd se stert te smeer, horn daardeur skrik te maak en die rit 

vir die ruiter moeilik te maak. Nog 'n humoristiese gediggie 

uit die reeks is "bobbejaan het geskrik": 

bobbejaan het geskrik 
en sy gousblom sit 
streep op 'n ry 
teen elke klip 

(p.215). 

'n Opvallende verskynsel met betrekking tot die taalgebruik 

in "Klipwerk" is die byna deurlopende afwesigheid van 

leestekens in die reeks. Volgens Pienaar is dit funksioneel: 

dit dra oor dat " ... wat aan ons gegee is 'n greep uit die 

geheel is, die 'middelste' as't ware. Wat dit voorafgegaan 

het, word verswyg; wat gaan volg is net so onbelangrik, maar 

daardie greep uit die geheel, daardie aktuele stadium in die 

situasie, die intense belewenis, hetsy emosioneel of fisies, 
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dit is wat 'Klipwerk' voor ons oe gooi" (1968:8-9). Die 

grootlikse afwesigheid van leestekens in die reeks het egter 

ook 'n verdere funksie waarna Pienaar nie verwys nie: konven

sionele leestekengebruik sou 'n soort boektaligheid in die 

reeks veroorsaak het, juis die teendeel van wat die digter 

wou bereik het. Daarsonder wen die gedigte aan spontaneiteit 

en tree die "volksheid" daarvan sterker op die voorgrond. 

Beel ding 

Beeldspraak in "Klipwerk" is ontleen aan die natuur en lande

like wereld wat in die reeks uitgebeeld word, byvoorbeeld: 

"die merrie met die kol", "die seep-not kook al oor", "die 

kappie en die kros" en "wie was by die vat". 

In "Jafta, Josef en September" is daar kenmerkende "volkse" 

beeldspraak, asook die woordvorm "slaat", in plaas van 

"slaan". 

Jafta, Josef en September, 
wie was by die vat 
Oktobermaand is nagmaal 
wie was by die vat 
watter man moet die trouwyn koop 
watter man moet die kind laat doop 
wie was by die vat 
slaat die prop in, slaat die prop in 
wie was by die vat 
Kat 
se blad 

(p.192). 

"Volkse'' beeldspraak kom voor in die vraag "wie was by die 

vat" wat vier keer in die gedig voorkom. Met die vermelding 

van die Nagmaal en die woorde "slaat die prop in" word die 

vermoede geskep dat 'n "vat" met Nagmaalwyn in die geheim 

,gedrink is en dat daar na die sk'l.;ldige gesoel{ word. Die T.ffde 

en sesde reels beve3tig egter die teendeel. Daar word gevra: 

"watter man moet die trouwyn koop" en: "watter man moet die 

kind laat doop". Die woorde "wie was by die vat" kan dus 

figuurlik gelees word as: "watter man het die buite-egtelike 
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kind verwek?" Die beeld van 'n vat Nagmaalwyn waarvan daar 

skelm gedrink is, pas goed in by die milieu van hierdie 

gedigreeks, aangesien die Nagmaal tradisioneel een van die .. -
greet feesgeleenthede op die platteland was5

• 

Aan die einde van die gedig is daar 'n "volkse" uitdrukking 

as antwoord op die vraag wie "by die vat" was, naamlik die 

traak-my-nie-agtige "Kat/ se blad". Die ui tdrukking word 

algemeen gebruik om nuuskierigheid tot 'n einde te bring en 

impliseer dat dit nie help om aan te hou soek na 'n antwoord 

op 'n vraag nie; dit maak nie saak wie dit gedoen het nie 

(vergelyk Kritzinger en Zabbagha, 1973). Dit impliseer dus: 

wat in die verlede gebeur het, maak nie meer saak nie; die 

probleem wat nou aktueel is, is wie gaan vader staan vir die 

kind (vergelyk ook Pienaar, 1968:12). Die spreektalige 

"slaat die prop in, slaat die prop in", met die implikasie 

"maak oop die vat dat daar feesgevier word", slui t by die 

houding aan. Daarmee word gesuggereer dat die "trouwyn" maar 

kan vloei, ongeag die verlede. Die gedig beeld dus ook 'n 

tipe "volksmens" uit wat baie meer ingestel is op die hede 

as op die verlede. 

T.T. Cloete wys op 'n interessante tektoniese verskynsel in 

"Jafta, Josef en September", naamlik 'n duidelike korrespon

densie tussen die volgende versreels: 1-10/11, 2-9, 3-8, 4-7, 

en 5-6. Dit het tot gevolg dat die eerste helfte van die 

gedig eintlik omgekeer word in die tweede. Hierdie fyn 

strukturering van die gedig in "twee helftes" bring Cloete 

tot die stelling dat daar, benewens volksliedagtige vorme, 

ook "onvolksliedagtige" vorme in "Klipwerk" voorkom (1979: 

257). Tog is die taalgebruik in die gedig opvallend "volks". 

In "more kom die Ou-Jong" word die naderende ouderdom/dood/ 

5. Hierdie beeld roep byvoorbeeld die verhaaltjie op "En 
Abel het ouderling gebly" (G.H. Franz, opgeneem in 
F.E.J. Malherbe se Moderne Afrikaanse verhaalkuns, 
(1964:41-44). Dit handel oor 'n voorval waartydens op 
'n onbehoorlike wyse van die Nagmaalwyn gedrink is. 
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eensaamheid in die eerste reel gepersonifieer deur dit as die 

"Ou-Jong" voor te stel (vergelyk Grove, 1978:88): 

more kom die Ou-Jong 
klou aan die kooi en hou die klong 
die wit lakint en die streepkombers 
die swisbul en die maer vers 

(p.193). 

Die bepaalde lidwoord wat "Ou-Jong" voorafgaan, dwing die 

leser daartoe om die woord nie alleen as net maar nag 'n 

eienaam te beskou nie. In Af rikaanse woordeboeke kom die 

woord "oujong" nie voor nie, maar daar is wel terme soos 

"ouj ongkerel" en "ouj ongnooi" . Ui t die betekenisse van 

laasgenoemde kan afgelei word dat "oujong" in die samestel

lings verwys na iemand wat ouer is as wat normaalweg van 'n 

jong, ongetroude persoon verwag word. Reel 1 van die gedig 

kan dus impliseer dat die ongetroude ouer dae aanstons sal 

aanbreek. In hierdie opsig spreek die gedig moontlik 'n 

waarskuwing uit teen die naderende eensaamheid/ouderdom/dood. 

Reel 2 kan in kousale verband met reel 1 gelees word: omdat 

"die Ou-Jong" "more" kom, moet die aangesprokene "aan die 

kooi (klou) en ... die klong (hou)". Die woorde "kooi" en 

"klong", asook die uitspraaknabootsende "wit lakint" is ook 

tipiese volkstaalgebruik. Die woorde "swisbul" en "maer 

vers" in die slotreel hoort ook tuis in die wereld van "Klip

werk". Grove skryf dat hier waarskynlik gesuggereer word dat 

as die aangesprokene nie reg kies nie, sy " ... die lot (deel) 

van die 'maer vers', die vers wat nooit kalf nie, omdat sy 

in die geselskap bly van die swisbul, die 'amptelike' bul wat 

slegs waghou en ander meer ondernemende bulle weghou" (1978: 

88). 

In "agter die rante le my hart" vind ons ook beelde wat tuis

hoort in die wereld van "Klipwerk": 

agter die rante le my hart 
rietjie, rietjie-staan-apart 
vroeg verloor en nooit gehad 
onder die kraan daar bly dit nat 

die spekbos het vannag gespou 
wou sy nie of sal sy wou 
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vroeg verloor en lank onthou 
hou, Vermaak-se-water, hou 

(p.198). 

Inhoudelik toon hierdie gedig 'n vernand met "die esel staan 

met sy gat teen die wind" (p.189) en "die jere en die jeen

en-weer" ( p. 204); in albei laasgenoemde gedigte praat die 

spreker van 'n skeiding wat deur "'n berg"/"berge" veroorsaak 

word. In die eerste reel hierbo praat die spreker ook van 

die "rante" waaragter sy "hart" (geliefde) le. Die afsonde

ring van die geliefde word dus in natuurterme weergegee. Die 

spreker praat van sy/haar geliefde as 'n "rietjie" wat een

kant staan. 

Van Wyk Louw se jeugwereld is 'n droe gebied in Suid-Afrika 

waar water skaars en kosbaar is. Die woorde "onder die kraan 

daar bly dit nat" sinspeel moontlik daarop dat in hierdie om

gewing slegs "onder die kraan" nattigheid te vind is. Die 

verwysing na 'n "rietjie" wat eenkant staan, sluit aan by die 

beeld van nattigheid "onder die kraan"; riete word altyd in 

klam omgewings gevind. Tipies van irrasionele volkspoesie 

is dit moeilik en byna onmoontlik om 'n logiese "verklaring" 

vir die "kraan"-beeld te gee. Volgens Pienaar (1968:28) is 

die nattigheid "onder die kraan" 'n beeld vir die hartseer 

minnaar se trane wat bly vloei. 

Strafe 2 begin met 'n verdere natuurbeeld wat tuishoort in 

die Karoowereld van die gedigreeks. Volgens die HAT is die 

"spekboom" 'n "klein boompie of struik met gladde, sappige 

blare, wat in droe streke in die Kaapprovinsie en tot in 

Noord-Transvaal voorkom". Verder word in die HAT ook verwys 

na "Karoorante waar die spekboom groei". Die "spekbos"-beeld 

kom ook voor in "hoe rits die kooi vannag" (p.195). T.T. 

Cloete skryf oor die gedig dat die" .•. blommende spekbos die 

soeker na nektar lok" en hy beskou dit as 'n seksuele simbool 

(1979:262-263). Die woord "gespou" (wat nie in Afrikaanse 

woordeboeke voorkom nie) kan moontlik gelees word as 'n 

sinoniem vir die werkwoord "bot", wat hier gebruik word as 
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beeld vir seksuele ontwaking. Grove gee verskeie moontlike 

lesings vir die daaropvolgende reels: reel 6 kan gelees word 

as 'n " ... vraag of dit toestemming of dalk dwang was", maar 

oak as " kortstondige opvlam van die hoop" waarna die 

minnaar " die onvermydelike aanvaar, eers met 'n soort 

weemoed (reel 7) en dan met 'n soort traak-my-nie-agtige 

houding van: gaan maar voort met jou spel, dit raak my nie 

meer nie.)" Die "traak-my-nie-agtige houding" waarvan Grove 

praat, weerklink in die pleknaam "Vermaak-se-water" in die 

slotreel van die gedig. Hy skryf in die woord "vermaak" is 

"die betekenis van uittart, verlee of afgunstig maak" opge

sluit. Dit is dus moontlik om in die slotreel te lees: "Jy 

wou my mos treiter en verlee maak, hou nou vol daarmee laat 

ek sien; ek is nie Vermaak-se-kind nie, laat my nie terg nie" 

(1978:91). 

In "oppas, kind, jou kwarteltjies" word oak beelde uit die 

natuur gebruik vir menslike ervarings: 

oppas, kind, jou kwarteltjies 
is sommer baie klein 
daardie botter-kop-hings 
skop die droppers fyn 

(p.206). 

Hierdie gediggie is gebaseer op die basiese teenstelling tus

sen die weerloosheid van die "kind" en die aggressie van die 

"botter-kop-hings". 'n "Botterkop" word in die HAT omskryf 

as 'n "baster van 'n perdehings en 'n donkiemerrie". Die 

"droppers" is klein dwarspaaltjies, gewoonlik van hout, wat 

in 'n draadheining geplaas word om dit stewig te hou. Die 

laaste twee reels beeld dus aggressie uit deurdat die 

"botter-kop-hings" die "droppers fyn (skop)" om by die "kind" 

van die eerste twee reels te kom. Omdat die spreker van 'n 

"botter-kop-hings" (baster) praat, impliseer di t dat die 

"kind" gewaarsku word teen 'n persoon wat haar nie werd is 

nie. Di t is moontlik om 'n verband met 'n voorafgaande 

gedig, "Ek is Oupa-Haakbeen", (p.203) te lees. In die slot

strofe van die gedig spreek 'n ouer man sy seksuele aggressie 

in terme van 'n "hings"-beeld uit. Moontlik beeld die "klein 

kwarteltjies" hier weerloosheid uit, teenoor die aggressie. 
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Pienaar vertolk die "kwarteltjies" miskien te letterlik as 

die "klein borsies" van die jong "kind" (1968:30). Haar in

terpretasie is waarskynlik afgelei uit die feit dat kwartels 

i.n d.i.e. Ou Testament gebruik is om die volk Israel te voed 

(Eksodus 16:13). 

Die natuur dien as beeldmateriaal vir erotiek in "die jil

patat is warm" : 

die jil-patat is warm, maar 
ek wens dit was koud 
die padda wil nie kwaak nie 
die padda kry te koud 

toemaak onder die velkombers 
die jinne sal kom kyk 
s6 lyk die blou bul 
laat die kinders kyk 

( p. 207). 

D.J. Hugo (1979:61-67) benadruk met reg die seksuele beelding 

in hierdie gedig. Hy bring die woord "jil-patat" in reAl 1 

in verband met al die ander verwysings na warm en koud in 

"Klipwerk" en kom tot die slotsom dat "jil-patat" as simbool 

van die manlike geslagsorgaan gelees kan word. Voorbeelde 

wa.arop hy spesifiek wys, is die "katel" wat "koud" is in "die 

geel-perske en die langelyspeer" (p.190), die spreker in "Ek 

is Oupa-Haakbeen" (p.203) wat praat van hoe hy in sy ouderdom 

"koud" geword het, en die aangesprokene in "die honde sit" 

(p.213) vir wie daar gesA word "jou kers is koud" (1979:62-

65)6. Die kontras tussen die warmte van die "jil-patat" en 

die "padda" wat "te koud ( kry)" lei Hugo tot die verdere 

interpretasie dat "padda" in die gedig beeld word van die 

vroulike geslagsorgaan. Sy gevolgtrekking is dat die spreker 

in strafe 1 gefrustreerd is omdat sy seksmaat af sydig 

6. In reaksie op Hugo se bespreking skryf Slabbert dat dit 
na sy mening nie nodig is om na ander gedigte in "Klip
werk" te kyk om die afleiding te kan maak nie. Volgens 
horn bied " •.. die vers •.. as outonome gedig •.. self 
die nodige sleutel(s)" (1980:98). Met Hugo se artikel, 
waarin oak na ander gedigte verwys word, word 'n belan
grike kenmerk van "Klipwerk" egter aangeraak: die funk
sionering van beelde in die reeks as 'n eenheid. 
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("koud") is (1979:65). In die tweede reel se die spreker met 

groot nadruk hy "wens" die "jil-patat" was eerder "koud", met 

die implikasie dat hy dan nie dieselfde frustrasie sou beleef 

het nie. Hierdie openlike seksuele beelding en die gebruik 

van natuurelemente as beeldmateriaal daarvoor is kenmerkend 

van die "volksmens" se soort realisme. 

Seksualiteit word ook opgeroep met die woorde "die blou bul" 

in reel 7. Die manlikheid in "bul" is voor die hand liggend, 

terwyl die kleur blou in verskeie gedigte met 'n seksuele 

implikasie in "Klipwerk" voorkom. In "hoe rits die kooi van

nag" (p.195) word byvoorbeeld gepraat van "die bloulig op die 

draai", in "skraler as 'n riet" (p.197) van "die bloubos het 

die goue pit" en in "meisie, meisie, meisiekind" (p.213) van 

die "blou" van die "turksnaald". Dit is dus duidelik dat die 

kleur "blou" in "blou bul" die uitbeelding van die seksuele 

versterk. Op 'n uitdagende wyse (vergelyk die klem op die 

eerste woorde in die laaste twee reels) se die spreker dat 

"die kinders" maar na die openlike seksuele vertoon kan 

"kyk". 

Verskeie ander beelde uit die wereld van die gedigreeks kom 

ook voor, soos die verwysing na skape in "die vrouens is te 

hamelstert" ( p. 208) (om hulle gesetheid te beskryf), en 

"jangroentjie brand die middag" (p.216), waarin 'n bekende 

voeltjie as beeld gebruik word, waarskynlik met 'n toespeling 

op jaloesie. 

4.2.7 Gevolgtrekking oor "Klipwerk" 

Uit die voorbeelde wat hierbo bespreek is, blyk duidelik dat 

kenmerkende volkspoesie-eienskappe sterk teenwoordig is in 

"Klipwerk". Die name, taalgebruik en beelding is streek

gebonde en dra in baie gevalle by tot humor. Terselfdertyd 

word 'n soort eenvoudige realisme daardeur bewerkstellig. 

Die irrasionele asook tipiese volksgelowe en -gebruike speel 
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'n belangrike rol in die reeks. Die uitbeelding is nugter, 

"onsentimenteel" en direk: vol seksuele verwysings, in pront 

taal, soms selfs met kru "volkse" uitdrukkings. Verdere ken

merke van die taalgebruik in "Klipwerk" is: spreektalige, 

fonetiese spelwyses en 'n onkonvensionele, beperkte lees

tekengebruik wat bydra tot spontanefteit. Veelduidigheid en 

woordspel kom voor, waardeur baie gesuggereer word. 

In die reeks kom kenmerkende verskyningsvorme van volkspoesie 

voor soos die volksliedjie met 'n dansritme, die rympie en 

raaisels. Daar is dikwels geen logiese verbande tussen op

eenvolgende versreels en strofes nie. Opvallende vormver

skynsels is eenvoudige, kort twee- en driereelige gedigte of 

kwatryne met aaba-, abcb-, aabb-rympatrone. 

Belangrik is ook, wat die inhoud van die gedigte betref, dat 

dit gaan oor basiese, elementere lewensmornente - leef in 'n 

harde wereld, universele menslike ervarings/gevoelens (lief

de, haat, jaloesie, spot, vrolikheid, bygeloof, ens.) 'n 

Mens kan se dat die reeks oor algemeen-menslike gebeure 

handel, en dis kenmerkend van volkspoesie. 

"Klipwerk" is 'n goed ge.l.ntegreerde geheel wat juis deur bo

genoemde volkspoesie-eienskappe tot 'n eenheid saamgebind 

word. Gedigte in die reeks korrespondeer intertekstueel met 

mekaar, soos byvoorbeeld in die driereelige subreeks wat 

hierbo bespreek is. Dit dui op 'n kunstige, sorgsame same

stelling; in die opsig verskil die gedigte drasties van 

volkspoesie wat mondeling ontstaan het en uit die volksmond 

opgeteken is. "Klipwerk" is dus 'n goeie voorbeeld van 

"volkspoesie" wat doelbewus deur 'n digter geskep en in 'n 

digbundel opgeneem is. 
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4. 3 D. J. Opperman se Komas uit 'n bamboesstok as "doel

bewuste" volkspoasie 

4.3.1 Inleidend 

Soos in Hoof stuk 1 reeds genoem, het Opperman se digbundel 

Komas uit 'n bamboesstok (1979) die "subtitel" 'n Volksboek 

op die titelblad. Opperman se met hierdie byvoeging onderaan 

die bundeltitel dat hy hier doelbewus aansluit by ou oorge

lewerde (Middeleeuse) volksboeke. 

Die omskrywing van die begrip "volksboek" in Van Gorp et al. 

is tweeledig. Aan die een kant is dit 'n omvattende term: 

"Benaming voor populaire, meestal anonieme werken, die vanaf 

de 15de eeuw onder het volk werden verspreid via leurders 

(colportage) en marktkramers (livres bleus, chap books). Het 

gaat hier niet alleen over literaire teksten: er waren oak 

almanakken bij, tover- en bezweringsboekjes, liederboekjes, 

werkjes over tafelmanieren of handleidingen om te leren 

spellen en ... lezen, etc." Aan die ander kant kan "volks

boek" oak verwys na 'n spesifieke soort literere werk: "In 

engere zin synoniem voor prozaroman: een voor de burgerij 

bestemde bewerking in proza van oudere epische verhalen of 

soms nog een oorspronkelijk laat-middeleeuws proza-verhaal. 

Deze uitgaven waren aanvankelijk (15de-17de eeuw) zeer ver

zorgd en vaak fraai ge1llustreerd, maar latere drukken en/of 

bewerkingen ervan zijn gaandeweg slordiger - en goedkoper -

geworden. Men noemt ze dan volksboeken in de lste beteke-

nis." In verklarende woordeboeke soos die HAT en Van Dale 

vind mens dieselfde tweeledigheid. Opperman se bundel is 'n 

volksboek in die tweede betekenisverband. 

Regina Malan (1986:183-195) lig in Hoofstuk 7 van haar proef

skrif, Komas uit 'n bamboesstok van D. J. Opperman en die 

strukturalistiese konsep van intertekstualiteit, die vol

gende kenmerke van volksboeke wat op Opperman se bundel 

betrekking het uit en bespreek hulle: 'n direkte verband met 
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die werklikheid; 'n sterk klugtige en wonderelement; realisme 

en eenvoud (ten opsigte van inhoud en taalgebruik); die "be

sig wees met eerste, elementere dinge"; geestigheid en humor; 

"volkse" taalgebruik; 'n "onsentimentele" hou.d:i.ng. 

By die verskyning van Komas uit 'n bamboesstok het resensente 

onmiddellik gewys op die verband tussen die titelblad en die 

teks. Kannemeyer skryf dat die "Franse titelblad" (waarop 

die woorde "'n Volksboek" ender die bundeltitel staan) gevolg 

word deur 'n "titelplaat" waarmee Opperman aansluit " ... by 

die tradisie van die gravures in die embleemliteratuur, lied

ereversamelings, volksboeke en reisverhale van die 

sewentiende-eeuse Nederlandse literatuur" (1979:81, my 

kurs.). Teenoor die titelplaat is 'n volledige titelbladsy. 

Die leser vind opvallende aanduidings van die bundel se 

"volksboekaard" op die titelplaat. Die kopafdruktekening van 

die digter met die kwatryn daaronder het duidelik betrekking 

op die reisjoernaal van Bontekoe (1646) met die titel Jour

nae1 ofte gedenck.waerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische 

reyse van Willem Ysbrants. Bontekoe van Hoorn - 'n bekende 

Nederlandse volksboek. (Vergelyk onder meer Malan, 1986:183). 

Soos die subscriptio in die Bontekoe-joernaal begin die kwa

tryn in Komas met die woorde "Dit is die beeld •.. ", maar dan 

volg die naam van die Middeleeuse reisiger Marco Polo in 

plaas van Bontekoe wat, soos dit verder lui, op wonderbaar

like wyse deur God bewaar is (vergelyk Kannemeyer, 1979:81). 

Daar word dus reeds deur middel van hierdie titelplaat inter

tekstuele verbande gele met die reisverhale van Bontekoe en 

Marco Polo en 'n aanduiding gegee van die belangrikheid van 

die reismotief in die bundel. Soos Malan (1986:186) skryf, 

is reisbeskrywings 'n belangrike volksboekeienskap. Andre 

P. Brink wys op die feit dat die prent op die titelplaat " ... 

doelbewus 'afgeteken' (is) uit die Eerste Afrikaanse Printe 

Boeki" (1980:153). Dit dui moontlik op 'n verband tussen die 

bundel en die G.R.A.-tydperk ( 'n ander soort "reis"). 
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In die kwatryn ender die kopafdruktekening kom alreeds woorde 

voor wat kenmerkend is van die ongekunstelde taalgebruik van 

volkspoesie: 

DIT IS DIE BRRJ,D liTAT DIR GRSIN BEllTAAR 
VAN HARCO POLO, DEUR GOD UITGESP.u.R., 
N~ HY IN STORMS GELOOI IS TOT DIE DOOD 
DEUR WATER, 'UUUR, liTOESTYN EN HONGERSNOOD 

(my kurs.). 

Tooiloos, soos die taalgebruik in die kwatryn, is ook die 

tekening van die kopafdruk van die digter. Opvallend is die 

alfabetletters en verskeie getalle in die gedeelte waar die 

brein gesetel is. Kannemeyer bestempel di t as 'n wyse 

waardeur " ... boustof vir die bundel aan(ge)dui" word: " 

in die tekening deur die elementale en poetiese moontlikhede 

wat daar na die siekte vir hierdie man in die alfabet as 

basis en die beswerende mag van die syfers en priemgetalle 

in sy brein verborge lA" (1979:81). 

Op die titelbladsy self is daar 'n skets wat op die reis

motief en die volksboekaard van die bundel sinspeel. In 

hierdie verband skryf A.P. Grove: "Sinryk is verder op die 

titelbladsy die illustrasie van die pelgrim, reisvaardig met 

sy bamboesstaf. Maar let ons op die pelgrim se nogal obsene 

V-gebaar ... is dit duidelik dat hierdie Manuel ook 'n Dabor

element in horn dra" (1979:7). 

In die bewoording onderaan hierdie skets word 'n "wonder

element" aangedui deur die woorde "MIRAKELAGTIGE TERUGKEER" en 

daar word direk gesA: "BEVATTENDE REISBESKRYTIJINGS". Verder wys 

veral die woord "BOERTIG" op die "volkse" in die bundel. 

Die indeling van die bundel in sewe rolle met 'n Proloog en 

Epiloog is 'n verdere ooreenkoms met volksboeke soos die 

reisjoernaal van Bontekoe. 

Saam met die volksboekeienskappe vind ons in Komas ook ver

skeie eienskappe van "volkspoesie" wat ons vervolgens sal 

uitlig. In die eerste plek kan die bundel gelees word as 'n 
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reisbeskrywing met 'n opvallende werklikheidsgetrouheid. 

Plekname in die bundel roep bekende streke uit Opperman se 

leefwereld op, terwyl verwysings na die G.R.A. en opvallende 

spellingafwykings 'n verband skep met vroee Afr.ikaans en die 

elementere taalgebruik van Afrikaanse volkspoesie. Toespe

lings op ondersese reise dra by tot die mirakelagtige en 

irrasionele aspek van die bundel. Die deurlopende teenwoor

digheid van die reismotief met die gepaardgaande werklik

heidsgetrouheid dra saam met die direkte, ongekunstelde 

taalgebruik, openlike beskrywing van seksuali tei t en die 

onsentimentele weergawe van die spreker se siektetoestand by 

tot 'n soort "volkse" realisme in Kornas7
• In Opperman se 

bundel vind ons ook geestigheid en humor wat kenmerkend is 

van hierdie "volkse" realisme. Tipiese verskyningsvorme van 

volkspoesie soos die rympie en ballade is ook in die bundel 

teenwoordig. Verder is daar in die bundel ook verskeie reels 

uit ou volksliedjies en rympies verwerk. (Hieroor meer in 

Hoofstuk 5 waar dit spesifiek oor die verwerking van volks

poesie in gedigte gaan.) 

4.3.2 Werklikheidsgetrouheid teenoor die mirakelagtige, 

tradisionele reisbeskrywing in Kornas 

Die intertekstuele verband tussen Opperman se bundel en die 

reisverhale van Marco Polo en Bontekoe wat op die titelplaat 

en titelbladsy gele word, dui al aan watter belangrike rol 

7. Hierdie realisme sluit aan by 'n tendens in die moderne 
Afrikaanse digkuns wat T.T. Cloete in Die Afrikaanse 
literatuur sedert Sestig uitgewys en beskryf het as 'n 
"Nuwe kyk op die lewe en werklikheid" (1980:120) en ook 
tipeer het as 'n "nuwe realisme" (p.121). Cloete skryf 
dat daar in die Afrikaanse poesie van na 1960 'n nuwe 
"konkretisme" is, 'n uitbeelding van konkrete en tas
bare dinge in die "werklikheid van hier en nou" 
( p. 120) . Hiermee gaan saam " 'n nuwe aardsheid" : 'n 
terugkeer na en uitbeelding van die aardse en plaaslike 
(p.121). DiA "nuwe aardsheid" is 'n tematiese 
eienskap, maar dit kom ook in die taalgebruik voor: 'n 
taalkonkretisme, soms kontreitaal, plaaslike taal, 
"doodgewone" taal (p.121-124). 
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die reismotief in die bundel speel. In die vorm van reis-

beskrywings word ook 'n verbintenis bewerkstellig tussen die 

spreker/digter se plaaslike wereld en die mirakelagtige, 

irrasionele wereld wat so eie is aan volkspoAsie. "Volks

talige" ui tdrukkings kom vry algemeen in die bundel voor, 

soos verderaan aangetoon sal word. 

In "Voorschrift aen Clerken" (p.344), een van die Proloog

gedigte, word direk verwys na 'n reisbeskrywing: 

dat Oogh-wit in 't Beschrijven 
van eene Reys 
ofte wel eene Mirakele 
is meer 
op Getrouwlijckheydt -
als op Cierelijckheydt 
van segghen 

(my kurs.). 

Grove wys in 'n voetnoot op die feit dat "Voorschrift aen 

Clerken" 'n aangepaste verwerking is van "Voorreden aen den 

leser" uit die Bontekoe-joernaal (1979:7). Die kenmerkende 

strewe na werklikheidsgetrouheid van reisverhale en volks

boeke asook die belangrike rol van wonderbaarlike (mirakel

agtige) gebeure daarin spreek duidelik uit die gedig. Saam 

met die mirakelagtige is daar in die reisgedigte egter ook 

verwysings na bekende plekke uit die spreker se lewe. 'n 

Plaaslike wereld word opgeroep en dis 'n kenmerkende 

volkspoesie-eienskap. 

In die eerste gedig in die eerste rol, "Wegwyser", gaan 

werklikheidsgetrouheid gepaard met "volkse" taalgebruik. 

Wegwyser 

Korn jy van Dannhauser of Isfahan 
op soek na die teruggekeerde Opperman, 
volg deur De Doorns se robynrooi 
wingerde en di tonnel fan du Toit 
die Boertjiis fan die Dal se raad: 
Spel en Skryf altyd sos jy Praat! 

Druk daarna tussen die Therons en Cloetes 
willekeurig voort, want alle wynroetes 
lei na Stellenbosch. Met die dorpskaart op jou knie 
swaai by die wilgerboom na Thibaultstraat 3. 
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Laat jou motor daar tien tellings luier, 
maar moet beslis by Kiepersol nie afklim en kuier, 
want dag en nag word die man voortgedryf 
om die reise van sy ryswyn neer te skryf. 

(p.345). 

Die reismotief is al reeds in die ti tel teenwoordig; "Weg

wyser" impliseer die aanwysing van 'n "roete". In die gedig 

word met die leser gepraat asof daar 'n bepaalde "roete" ver

duidelik word "na die teruggekeerde Opperman". Plekname soos 

"De Doorns", "di tonnel Fan du Tait" en "Stellenbosch" is 

almal bekende bakens vir die reisiger op pad na Kaa~stad en 

dra by om die indruk van werklikheidsgetrouheid te skep en 

die roete aan 'n spesifieke streek (die Boland) te verbind. 

Deurdat die fisiese woonadres van die digter in strafe 2 deur 

die spreker in die gedig genoem word, word die indruk van 

werklikheidsgetrouheid verder versterk. 

Die reis wat in "Wegwyser" ter sprake kom, is (ten spyte van 

die werklikheidsgetrouheid) nie 'n letterlike reis nie. In 

fonetiese spelling, wat die ou "volkse" taalgebruik uit die 

Eerste Afrikaanse Taalbeweging weergee, word daarop gesin

speel dat die aangesproke leser ook 'n taalhistoriese "reis" 

terug in die verlede gaan onderneem: 

... en di tonnel fan du Tait 
die Boertjiis fan die Dal se raad: 
Spel en Skryf altyd sos jy Praat! 

Die "volkse" is hier ook teenwoordig in die verwysing na die 

G.R.A.-leiers as "Boertjiis fan die Dal". Die woorde, gespel 

volgens G.R.A.-spelreAls, suggereer dat die "reisiger" in 

hierdie bundel met elementAre "volkstaal" te doen gaan kry. 

Soos Grove egter waarsku " ... is dit alles nie so eenvoudig 

en G.R.A.-voor-die-hand-liggend nie", aangesien die gedig 'n 

"koersaanduider" is, " ... maar waar die besoeker aan die ein

de weggewys word, is dit duidelik dat die titel ook 'n totaal 

ander betekenis in horn dra": "met sy dubbele fokus" is dit 

ook "'n wegwyser by die lees van die gedigte" (1979:10). 

Die woorde "reise van sy ryswyn" in die slotreAl sinspeel op 
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die Oosterse reise van Marco Polo as "objective correlative" 

en op die "reise van vervoering, horriesreise" wat Opperman 

in sy siektetoestand beleef het (Grove, 1979:10). Hier word 

ook die pleknaam "Isfahan" in reel 1 genoem: 'n stad in Per

sie wat bekend is vir sy "prag en praal" en "ryswyn". Malan 

wys tereg oak op die Nederlandse gedig "De tuinman en de 

dood" van P.N. van Eyck, waarin "Isfahan" " die plek (is) 

waar die Dood die tuinier sou gaan haal", as interteks. Vol

gens haar sinspeel die naam dus oak op die dood " .•• waaruit 

Opperman 'teruggekeer' het" (1986:46). Hier vind ans 'n 

verband met die irrasionele en mirakelagtige, wat oak 'n ken

merkende volkspoesie-eienskap van die bundel is. 

Heelwat gedigte in die eerste rol neem die leser op 'n reis 

deur die spreker/digter se kinder- en jeugjare, byvoorbeeld 

"My appelliefie van Inchanga" (p.349), "Pa se eerste perdjie" 

(p.351), "Oupa se medisynekas" (p.352). 

In "Penwortel" is die elementere sterk teenwoordig: die gedig 

handel oar die spreker/digter se oupagrootjie as stamvader 

wat die "penwortel" (oorsprong) van die familie is (vergelyk 

Grove, 1979:11). Verderaan word die elementere of basiese 

opgeroep deur 'n verwysing na "eerste dinge" (reel 1), en na 

die woorde van die spreker/digter se oupagrootjie wat "met 

griffel op 'n lei" uitgekrap moes word. 

Penwortel 

Dit gaan hier net om eerste dinge, 
begin my vader sy Herinneringe: 
Moeder het vertel - ek was nag jonk -
Oupa ly aan kanker van die tong. 

In sy geselskap word ek daagliks groat 
as getuie van bedienings uit die dood: 
hoe hy, omdat hy nie kon praat, 
met griffel op 'n lei moes tekens maak. 

Toe onse kos nie meer kon binnekom, 
het sy oorle moeder horn -
toe daar reeds strepies was van bleed -
met melk en brood van Anderkant gevoed. 
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Moeder het sy woorde uitgespel 
en sy drie susters dit herhaal, indelibel. 
Ek mog ook soms sy lei skoon spans, 
maar ewig woon sy woorde tussen ons. 

Hy het geskryf oor daardie Stad van Goud, 
oor Darings en die Kruis van Doringhout. 
By sy begrafnis - selfs van oorkant die rivier, 
het almal saamgesing, ook die populier. 

(p.348). 

Die werklikheidsgetrouheid in "Penwortel" skep die indruk van 

'n nugtere realisme. Die titel van 'n werklike, ongepubli

seerde dagboek van Opperman se vader, Eerste herinneringe, 

word in reel 2 genoem. Verder is dit histories waar dat die 

oupagrootjie kanker in sy tong ontwikkel het en nie kon eet, 

drink of praat nie, sodat sy woorde op 'n lei geskryf moes 

word. Nog meer historiese feite wat in die gedig neerslag 

gevind het, is die bewaring van sy woorde op die lei deur die 

Cronje-dogters (vergelyk "en sy drie susters dit herhaal, in

delibel") en die drome oor die hiernamaals waaroor hy geskryf 

het. (Vergelyk Kannemeyer, 1986:18.) Nugter realisme kom ook 

in die taalhantering voor. Die gebruik van die woordvorm 

"onse kos" in strafe 3 is - tipies van volkspoesie - 'n 

voorbeeld van ouer Afrikaans: in die HAT word van die woord

vorm gese: " ... Sams ook nog onse, bv. onse Vader, onse God." 

Die taalgebruik dra egter ook by om te verwys na die boaard

se. Met die hoofletters in die slotstrofe word 'n boaardse 

wereld baie duidelik aangesny. Op hierdie wyse word - tipies 

van irrasionele volkspoesie - 'n abstrakte wereld opgeroep, 

selfs in 'n gedig wat oenskynlik werklikheidsgetrou is. 

Hierdie reis in die spreker/digter se verlede in word verder 

in die eerste rol dikwels met behulp van plekname en verwy

sings na familiebesonderhede verwoord. Plaaslike streke uit 

Opperman se jeugwereld word opgeroep. In "My appelliefie van 

Inchanga" (p.349) vind ons byvoorbeeld die plekname Inchanga 

en New Formosa uit die Natalse jeugwereld van Opperman, en 

in "Bye" (p.350) plekname en lettername van verskeie instan

sies waarheen familielede van die digter versprei het om te 
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gaan werk. In "High Roads' Robbery" (p.354) word die Ooster

se reise van die Polo's genoem, maar dit sinspeel duidelik 

op 'n "reis" in die spreker se verbeelding wat na aanleiding 

van 'n bestaande skoolleesboek uit die digter se skooldae, 

High Roads' Readers, onderneem is. Historiese plekname in 

"Die slag van Tugela" (p.356-357) dra by om aan die begin van 

die tweede rol die beeld van werklikheidsgetrouheid te skep. 

Die verwysings na plaaslike plekke uit die digter se Natalse 

jeugwereld soos Spioenkop, Hart's Hill en Colenso impliseer 

weer eens dat daar in hierdie gedig ook in die spreker/digter 

se verlede in "gereis" word. Die beskrywing van drie seuns 

("Budge, Dirk en Maans") sluit ook by die opgeroepte jeug

wereld van die digter aan8
• 

Die misterieuse in die bundel kom veral ter sprake in gedigte 

wat sinspeel op Oosterse reise. In "Reisende dorpe" (p.358) 

word die Marco Polo-metafoor opgeroep deur verwysings na 

"Bengaalse tiere" en "olifante" (strofe 2), en "tolle, 

ghoene, sywurms" (strofe 4). Die "swart-bent kriek" wat aan 

die einde van "Reisende dorpe" vermeld word, is weer ter 

sprake in "Uit: Die dagboek van 'n seun" (p.361) en verbind 

sodoende die twee gedigte. Ook hier is daar toespelings op 

die reise van Marco Polo: die naam "Niek" kan ender meer 

gelees word as 'n sinspeling op Niccolo Polo, die vader van 

Marco Polo. Binne die bundelkonteks, en binne die groter 

konteks van Opperman se oeuvre slaan die naam "Ou Niek" ook 

op die bose (soos ook deur Malan (1986:151) aangetoon is). 

Dit is opvallend dat hierdie "volkse" vorm van die naam vir 

die duiwel gebruik word waar dit oor die spreker se geloof

stryd gaan. In die slotstrofe van die gedig kom daar meer 

voorbeelde van "volkse" taalgebruik en "volksvoorwerpe" voor: 

"Boermatriek", "Oom en Tante", "Welcome Dover-stofie" en die 

hele huisgodsdienstoneel. Die Oosterse (vreemde, misterieu-

8. Kannemeyer wys in sy biografie op die feit dat Opperman 
se broers, Boet en Maans, dikwels saam met twee Engelse 
vriende, Brian en Budge, op die ou Natalse slagvelde 
gaan ronddwaal en speel het (1986:29). 
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se) motief is egter steeds, te midde van hierdie eg

Afrikaanse toneel, teenwoordig in die "Aladdinlamp". (Verge

lyk ook Grove, 1979:14.) 

Ook in "Orie susters" (p.365), aan die begin van die derde 

rol, word die bekende Afrikaanse werklikheid en die Oosterse 

reismotief verbind. Deurdat 'n ma en drie dogters aange

spreek word, skakel die gedig biografies met Opperman se 

gesin, terwyl die name "Donata", "Fantina", "Bellela" en 

"Moreta" ooreenstem met die name van Marco Polo se vrou en 

dogters. Die gedigtitel verbind terselfdertyd die biogra

f iese Opperman-gegewens en die Marco Polo-masker met die 

plaaslike Suid-Afrikaanse wereld; "Orie Susters" is die naam 

van 'n bekende plek in die Karoo op pad na Kaapstad. In 

strofe 2 van die gedig word spesif iek na hierdie plek verwys 

met die woorde: " ... die Karoo se erdekoppies". 

'n Belangrike reisgedig in die derde rol is "My stokperdjie 

kry vlerke" (p.366-367). Die gedig skakel in die bundel in

tertekstueel met "Pa se eerste perdjie" (p.351) in die eerste 

rol. Laasgenoemde handel, volgens Kannemeyer, oor 'n erva

r.ing uit die lewe van die digter se vader toe hy as jongeling 

vir die eerste keer 'n perd van sy vader ontvang het (1986: 

24). Dat die reisgedagte in "My stokperdjie kry vlerke" nie 

so letterlik opgeneem kan word soos in "Pa se eerste perdjie" 

nie, blyk uit die feit dat die spreker in strofe 1 praat van 

Pegasus, die gevleuelde perd uit die Griekse mitologie. "My 

stokperdjie kry vlerke" skakel ook met "Tai Khoen" (p.346) 

in die eerste rol, soos Malan (1986:146) en Spies (1981:421) 

aangetoon het. In die derde strofe word verskeie plekke 

opgenoem waarmee die digter in aanraking gekom het op sy oor

sese reis in 1956-1957. Uit die slotstrofe blyk dat dit hier 

veral gaan oor die bevrugtende invloed van hierdie reis vir 

die spreker se digterskap: 

Maar keer losteuels 
met digterlike blare 
van galerye en katedrale 
na die suidelike half 
met saalsakke 



217 

vol vreemde kultivare 
na die krip en die rondawel 
blikners vir 
die kafferbokkensalf. 

Opvallend is die kenmerkende Afrikaanse uitdrukking en die 

gebruikmaking van 'n volksgeneesmiddel in die laaste twee 

re~ls: die spreker het horn "blikners" gery en gebruik daar

voor "kafferbokkensalf". 

In die laaste deel van die derde rol tree die outobiograf iese 

reis al hoe sterker op die voorgrond in die sin dat die klem 

geplaas word op alkohol (die oorsaak van die spreker/digter 

se siektetoestand). "Schietfontein" (p.370) handel oor 'n 

jaguitstappie waarna die "ek" as "Rymer van die Republiek" 

genooi is, en daar word klem gele op die rol van alkohol 

tydens die uitstappie: 

drie duisend springbokke, 
een honderd koedoes. 
Die Burger kiek. Op elke bok 
word KWV gedop. 

In "My visj" (p.371), en "Ballade van die Groot Paartie" 

(p.374-375) word onderskeidelik alkoholbeneweling en die 

oormatige gebruik van alkohol verwoord, terwyl liggaamlike 

aftakeling (as gevolg van oormatige alkoholgebruik) in 

"Vergiftig deur Roxy" (p.377) beskryf word. 

'n Verdere reisgenoot in die bundel word aan die begin van 

die vierde rol voorgestel, naamlik die mitologiese Glaukus 

uit die werk van Ovidius. Die Glaukus-beeld van 'n bestaan 

ender die see dra sterk by tot die mirakelagtige en irra

sionele aard van die bundel. Glaukus het homself op 'n dag 

in die see gewerp nadat hy gesien het hoedat 'n aantal visse 

wat hy gevang het weer in die see in verdwyn het. Daarna is 

hy deur die gode verwelkom en het hy 'n waterwese geword. 

(Vergelyk ender meer Malan, 1986:103). Die spreker/digter 

se bewustelose komatoestand word dus, ender meer, met behulp 

van die Glaukus-mite uitgebeeld. In "Vreters van die bos

sie" (p.379-380), met sy "volkse" titel wat op vergiftiging 
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dui9
, word die beeld van Glaukus se ondersese "reise" reeds 

in die eerste reels gebruik: 

Hy sink ender die waterlyn 
na die glaukane. 

Dat die "Hy" in hierdie gedig beeld van Opperman is, blyk uit 

die verband met voorafgaande gedigte aan die einde van die 

derde rol, socs "Vergiftig deur Roxy" (p.377) en "Roudiens, 

Gansbaai" (p.378), waarin onderskeidelik die verwoesting van 

'n lewersiekte en daaropvolgende dood van "Dirk van Dyk", 

opgevolg met 'n "roudiens-aan-see" beskryf word. (Vergelyk 

ook Malan, 1986:105-106.) 

"Buite die ark, die kraai" (p.382) is 'n belangrike reisgedig 

in die bundel. Soos die titel aandui, roep dit die Genesis

gegewe op van Noag wat 'n kraai uit die ark gestuur het om 

te kyk of daar al iewers land sigbaar is. In Genesis 8:7 

staan dat die kraai rondgevlieg het totdat die water opge

droog het, maar nie na die ark teruggekeer het nie. Die 

kleur geel in die gedig slaan sowel op die Polo-interteks as

ook op die spreker/digter se lewersiekte. Die waterbeelde 

(vergelyk "bruin eindelose waters") verbind die gedig ook met 

die Glaukus-gegewe (Malan, 1986:121), terwyl die gedagte aan 

'n skeepvaart ("deur die patryspoort gestoot") verband hou 

met die reise van Bontekoe. Aan die einde van die gedig word 

die plaaslike Suid-Afrikaanse wereld opgeroep met die woorde 

dat die kraai "op die swart-wit stekelpenne van/ Yzervarkens

rug" tot rus kom. Daar is 'n duidelike verskil tussen hier

die beskrywing van die kraai se soektog en die Bybel teks 

waarin niks meer oor die kraai gese word as dat Noag horn na 

veertig dae uitgestuur het nie. Die ongunstige landing van 

die kraai op "stekelpenne van/ Yzervarkensrug" hou saam met 

die alleengeplaaste "Verban" (reel 1) die implikasie in dat 

die reisiger ge.l.soleer is moontlik vanwee die 

siektetoestand. 

9. In boerderygemeenskappe in Suid-Afrika word algemeen 
gepraat van diere wat "bossies gevreet" het as hulle 
siek word van giftige plante. (Vergelyk ook die WAT se 
omskrywing van die term "gifbossie".) 
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In "Touwsrivier" (p.385) is daar 'n ander voertuig waarmee 

gereis word, naamlik 'n trein. Die Kaapse pleknaam roep 'n 

plaaslike omgewing op, terwyl Afrikaanse kinderrympies socs 

"Ek dink ek kan" (Christa van Tonder) en "Die Zoeloelandse 

trein" (Elizabeth van der Merwe) (albei opgeneem in Opperman 

se Nuwe klein verseboek (1982)) en "Trein ry" uit P.W. Grob

belaar se Die groot Afrikaanse volksrympieboek (1969:44) in 

die klanknabootsende "sakka-pakka" en "tjoek-tjoek" weer

klink. Die eenvoudige rympies wat in die gedig resoneer, 

skep 'n "volkse" atmosfeer. Die beskrywing van 'n stoom

lokomotief op pad na sy laaste rusplek in Touwsrivier is hier 

ook beeld van die spreker/digter in sy siektetoestand. Dat 

die digkuns en die Afrikaanse verlede ter sprake is, kan af

gelei word uit die verwysing na "Qom Leko": D.F. du Tait van 

die Eerste Afrikaanse Taalbeweging. 

'n Verdere reisiger uit die antieke tyd word in die vyfde rol 

as beeld gebruik, naamlik Odysseus, die Griekse mitologiese 

reisiger, wat na vele avonture uiteindelik na twintig jaar 

weer met sy vrou Penelope herenig is. Oat die antieke 

reisiger weer metafories gebruik word om die werklike mens 

Opperman en sy biografiese feite weer te gee, blyk ender 

andere ui t die moderne vEirwysingsraamwerk in "Odysseus ruik 

moer" (p.393-394): "hier aan die Grens/ waar jy teen die 

terroriste veg", kommer oor hoe die spreker se vrou met sy 

besi ttings handel en haar verhouding met "ander mans", 

probleme met sy dogters (die noem van drie dogters in strafe 

3 skakel direk met Opperman se huisgesin) en vrese dat sy 

klere reeds aan sy skoonseuns uitgedeel word, verwaarlosing 

van die huis en tuin, toenemende skuld en probleme met 

kollegas en vriende. Deurdat die "Odysseus" van hierdie 

gedig kenmerkende probleme van die moderne tyd in Suid-Afrika 

ervaar, is daar 'n sterk mate van werklikheidsgetrouheid in 

die gedig teenwoordig. Met die beeld van "harries" in strafe 

2 - ook 'n "volkswoord" - word egter ook gesuggereer dat die 

vrese wat die spreker uitspreek drogbeelde is. 
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In "Penelope prewel by sy oor" (p.403) word intertekstueel 

direk aangesluit by "Odysseus ruik moer", waarin die spreker 

se vrou aan die woord is en direkte antwoorde op die twyf el 

en vrese wat i.n "Odysseus ruik moer" uitgespreek is, versk.af. 

Die reismotief in die bundel is ook duidelik teenwoordig in 

die gedig "Bontekoe" (p.398), wat direk gebaseer is op 'n 

insident wat in Bontekoe se reisjoernaal beskryf word. Soos 

in die gedigte waarin Glaukus as beeldmateriaal gebruik word, 

gaan dit hier ook oor die wegsink in 'n siektetoestand, uit

gebeeld deur die skeepsramp en die gevolglike lyding en ver

val. 

Die sesde rol word ingelei met 'n gedig wat weer eens die 

reismotief oproep, naamlik "Glaukus klim ui t die water" 

(p.404-405). Die titel impliseer dat hierdie gedig in same

hang gelees kan word met "Vreters van die bossie" (aan die 

begin van die vierde rol) waarin die wegsink na 'n bestaan 

"onder die waterlyn" saam met "die glaukane" beskryf word. 

Die noem van plaaslike plekname en 'n telefoonnommer in stra

fe 2 (vergelyk "eersterivier" en "Thibaultstr. 3") versterk 

die werklikheidsgetrouheid van hierdie uitbeelding en toon 

duidelik 'n verband met ander, vroeere gedigte in die bundel 

(vergelyk "Wegwyser"). Die terugkeer na die bekende plaas

like wereld is beeld van die spreker/Opperman se herstel uit 

sy siektetoestand en staan sentraal in die sesde rol. Daar 

word in hierdie rol gefokus op die herstel, die "tuiskoms" 

na 'n lang reis, dus is die reismotief nie so prominent nie. 

Slegs een ander gedig is 'n opvallende reisgedig, naamlik "My 

Pappa vra lastige vrae" (p.411). Daarin dra veral die kleur 

geel en verwysings na 'n "papawer" en "'n japan vol drake" 

by om 'n verband te bewerkstellig met die Oosterse reise van 

Marco Polo (Malan, 1986:67). 

Alhoewel die reis in die sewende rol iets van die verlede is, 

is daarin nog verskeie gedigte wat met die reismotief verband 

hou. In "My jaggeweer" (p.4:i.9-420) is twee bekende "reisi-
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gers" uit die vroee Afrikaanse letterkunde teenwoordig, naam

lik "oom Karel" en "oom Diederik" uit Van Melle se kortver

hale "Qom Karel neem sy geweer saam" en "Qom Diederik leer 

om te huil". Albei slaan op die spreker/digter se belewing 

van sy herstelproses. (Vergelyk Malan, 1986:160-163.) 

Die gedagte aan 'n reis ter see, wat verband hou met die 

Bontekoe-motief, word in "Kaapse Skeepswerf" (p.424) opge

roep. Treffend in hierdie gedig is die beelde van verval 

(veral van die "Titanic" wat "teruggekeer" het om herstel te 

word). Ook daarmee word die reismotief ondersteun en die 

bundeleenheid versterk. 

In "Aankoms by Cabo de Boa Esperarn;;:a" word verder aangesluit 

by die verhaal van Bontekoe as reisiger. Die titel sinspeel 

op ou seereise en die ontdekking van die Kaap die Goeie Hoop. 

Die baie realistiese tekening van verval (as gevolg van die 

siektetoestand) sander enige versagting is kenmerkend 

"volks". 

Aankoms by Cabo de Boa Esperan9a 

Na sewe lange maande oor soutwater 
en gesigsbedrog van kom en keer, en kom en keer, 
die drywende mensekoppe, kase, waatlemoene, 
die lekkende ou liggaam, die pype druppend 
met roeswater, die afspoel van kotsklonte, 
die leef tussen rotmis en kerriekakkerlakke, 
die peusel aan swoerd van laaste pekelvarke, 
'n gesyg uit maaierwaters in die vate, 
die tandvleis wat afvrot, groen skittery, 
die krakelinge van die vel en koorsige gesigte 
van middeleeuse lewerresepte: 

andijvie, 
drankje goudsbloemen, sap van nachtschade, 
duivekervel 

na die slag van die elemente 
uiteindelik die siroop van calamento 
Den Lusthof der Maatschappij. 

(p.425). 

Die eerste reel sinspeel ook op 'n seereis. Die tydperk wat 

daarin ci.'lngedui word ( sewe maande), stem presies ooreen met 

die duur van Opperman se siekte asook met Bontekoe se 
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wedervaringe op see wat op 'n maand na sewe jaar van die huis 

af weg was. (Vergelyk byvoorbeeld Malan, 1986:98.) In die 

derde reel word dieselfde voorwerpe opgenoem wat in die gedig 

"Bontekoe" saam met die wrakstukke op die see gedryf het: 

"die drywende mensekoppe, kase, waatlemoene". Die "gesigs

bedrog" (reel 2) en die herhaling van die frase "kom en keer" 

slaan op die spreker/digter se siektetoestand. (Vergelyk 

ender andere Kannemeyer (1986:398-406) se beskrywing van die 

komas wat Opperman beleef het.) 

Reels 4 en 5 het betrekk:Lng op die vorige gedig waarin die 

beeld van die Titanic gebruik word. Die beskrywing van die 

"lekkende ou liggaam", die "pype druppend" en die "roeswa

ter" roep die beeld op van 'n groot skip wat herstel word. 

In reels 11 tot 14 word 'n prent van verval geteken wat 

assosiasies skep met die toestand op 'n seereis waar die 

matrose ontberings moes deurmaak (soos tydens Bontekoe se 

reis), maar ook sinspeel op die aftakeling wat iemand beleef 

wat aan 'n ernstige siekte ly (soos Opperman aan sy lewer

siekte in 1976). 

Net soos "Bontekoe" sluit "Aankoms by Cabo de Boa Esperarn;:a" 

op 'n positiewe noot af. Daar is die suggestie van tuiskoms. 

Met die woorde "siroop van calamento" word, soos Kannemeyer 

skryf, " ... die rustige waters van 'n baai op(geroep) na die 

storm wat tydens die reis ondervind is" (1979:95). Die slot

reel hou ook 'n positiewe boodskap in deurdat dit na die Kaap 

as 'n "Lusthof" verwys. Die reel vind aansluiting by Jan de 

Marre se gedig van 1746 (Kannemeyer, 1979:95). 

Reise word di rek genoem in "Tweede huwel ik" ( p. 43 5 ) , die 

laaste gedig in die sewende rol: 

•.. kom na al die jare, 
moeg met die bamboesstok 
uit stupors, 
uit kokonne van my reise 

(my kurs.). 

Die beeld van die bamboesstok en die "kokonne" in hjerdie 

gedig hoort weer tot die Marco Polo-motief, maar woorde soos 
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"stupors" en "komas in die gleed van oker" (my kurs.) hou 

duidelik oak verband met die spreker/digter se siektetoe

stand. Daar is 'n opvallende toon van dankbaarheid wat uit 

die gedig spreek - dankbaarheid van 'n spreker wat na vele 

omswerwinge en lyding die geleentheid het om terug te keer 

na sy geliefde eggenoot vir 'n "tweede huwelik". 

In "Tot siens!" {p.440), die slotgedig, word afskeid geneem 

van Marco Polo as reisgenoot. Duidelik word in die eerste 

reels verwys na "High Roads' Robbery" uit die eerste rol: 

En nou, my liewe Marco, na die High Roads 
en die Low Roads, breek vir ans tesame 
- die twee mislukte houbous van die Here -
die uur vir die laaste doppe aan, ... 

Dit is opvallend dat daar in hierdie afskeidsgedig ook voor

beelde is van woorde uit die "volkstaal". Die spreker praat 

van "laaste doppe" wat hulle saam kan drink en hy se oak: "ek 

weet hoe eufories helder water skop" en "drink graag uit 

jou kop sy dop" (my kurs. ). Grove skryf dat "water teenoor 

wyn" gestel word met hierdie "laaste doppe" en dat die af

skeid van Marco Polo as reisgenoot "oak 'n afskeid van die 

wyn" bring. Hy wys verder uit dat daar met die keuse van El 

Alamein as plek van afskeid " ... die Tweede Wereldoorlog en 

die Noord-Afrikaanse stryd opgeroep (word), waar die wee van 

Boer en Italiaan met 'n skok uiteen geloop het" (1979:30). 

Dat Polo in die bundel slegs as "masker" gedien het, blyk uit 

die voorlaaste strafe: 

Boelala! Ek hang jou kop graag teen die muur 
as 'n trofee, nag 'n gipsgesig wat meet getuig. 

Die Zoeloe-woord "Boelala" beteken "doodmaak" en dui dus, 

volgens Malan (1986:138), op "die volkome aflegging van die 

masker". 

Die reismotief is dus dwarsdeur die bundel Komas uit 'n bam

boestok teenwoordig. Al is daar verskillende reisgenote, dra 

die reismotief by tot 'n hegte bundeleenheid en gee dit aan 

die bundel die indruk van een deurlopende verhaal, socs die 

volksboeke van cuds. Verder dra die opnoem van bekende 

plaaslike plekname by tot die werklikheidsgetrouheid en 
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feitelikheid van die gegewe. Die verband wat telkens geskep 

word met ander "reisigers" soos Marco Polo, Glaukus, Odysseus 

en andere skep weer 'n misterieuse atmosfeer wat aansluit by 

die mirakelagtige in die bundel. Die siek spreker/digter se 

herstel word ook as 'n misterieuse reis verbeeld waarin die 

mirakelagtige van tradisionele volksboeke en die irrasionali

tei t van volkspoesie oak neerslag gevind het. Die gebruik 

van "volkstaal" is ook opvallend en verbind ender meer al die 

reisgenote in die bundel met die Suid-Afrikaanse wereld. 

4.3.3 "Volkse" realisme in Komas 

4.3.3.1 Die gebruik van "volkstaal" 

Op 'n terloopse wyse is hierbo reeds op verskeie voorbeelde 

van volkstaalgebruik in die gedigte van die bundel gewys. 

Die "volkstaal" in Komas kom tot uiting in die gebruik van 

kenmerkende informele aanspreekvorme en name, tipiese "volks

talige" segswyses, en direkte, pront beskrywings (wat getuig 

van 'n onsentimentele houding en 'n afwesigheid van enige 

skroomvalligheid). 

Daar is oorwegend 'n "volkse" spreker in die bundel aan die 

woord wat op 'n informele familiere wyse praat10
• In "Hoog

geeerdes" (p.343) begin die gedig soos 'n baie formele toe

spraak met eerbetuigings aan hooggeagte gaste, maar geleide

lik slaan die spreker oar na 'n informele toon wat op 'n 

ironiese wyse kontrasteer met die aanvanklike opnoem van 

eregaste (vergelyk "my Teenstribbelrige Tandeborsels", 

10. Op grand van die verwerkte biografiese besonderhede in 
die bundel word die indruk geskep dat die mens en dig
ter D.J. Opperman self dikwels as spreker optree. Sams 
is daar egter oak ander sprekers aan die woord en word 
daar van Opperman in die derde persoon gepraat (verge
lyk byvoorbeeld "Wegwyser" (p.345) en "Dirk der Duisen
de" (p.364)). In enkele gedigte is gesinslede soos sy 
dogter en vrou sprekers ("My Pappa vra lastige vrae" 
(p.411) en "Penelope prewel by sy oar" (p.403)). 
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"Klante en Kalante" en "Ou Bielie Balrus"). Gemeensame 

aanspreekvorme soos "ou", "Ta'" (vir "Tante/Tannie") en "Qom" 

is kenmerkend. In "Ou Niek" (p.347) word daar byvoorbeeld 

(benewens "Ou Niek") gepraat van "Ta'Bet se bol-en-ys", in 

"Pase eerste perdjie" (p.351) van "Ta'Martha", en in "Uit: 

Die dagboek van 'n seun" (p.361) van "Oom en Tante" (my 

kurs.). Dit is ook opvallend dat die spreker in gedigte 

waarin hy van naby familielede praat soms nie die besitlike 

voornaamwoord "my" gebruik nie, maar direk praat van "Pa" 

("Pa se eerste perdjie", p.351), en "Oupa" ("Maraispark", 

p.410). In "Lampe langs die pad" (p.401) word op informele, 

familiere wyse verwys na 'n aantal bekende persone uit die 

Afrikaanse letterkunde: "Stammoeder/ Tameraai" (M.E.R.), "Nig 

Nellie" (Petronella van Heerden), "Aantie Blinknoot" (Audrey 

Blignaut) en "Vader Sakkie" (Izak de Villiers) om maar 'n 

paar te noem. (Vergelyk ook Grove, 1979:21.) Deur hierdie 

oorwegend "volkseie" naamgewing en aanspreekvorme in die bun

del word die indruk versterk dat dit 'n werklikheidsgetroue 

uitbeelding is van die spreker se eie belewing en geskiede

nis, dat hy die mense van wie en met wie hy praat op persoon

like vlak ken. 

Kenmerkende woorde en uitdrukkings uit die volksmond versterk 

die "volkse" indruk van die bundel verder. In "Pa se eerste 

perdjie" (p.351) se "Ta' Martha" byvoorbeeld: 

Wie soveel vreugde het 
dat hy horn blikners ry - de, ou seun -
bere in sy kis 'n blikkie bokkensvet! (my kurs. ). 

Met hierdie woorde word 'n Afrikaanse leefwyse uit die ver

lede opgeroep wat in die moderne wereld byna vergete geraak 

het; dit verwys na die nagevolge van 'n perd bloats ry en na 

boererate wat daarvoor gebruik is. Dieselfde soort woorde 

kom ook voor in "My stokperdjie kry vlerke" (p.366-367) wat 

hierbo (p.216-217) ter sprake was. Die volksetimologiese 

"kroeks" in "High Roads' Robbery" (p.354-355), en ook die 

woorde "kierang-kierang kierietjies" (my kurs.) is tipiese 

"volkstaal". In "Die ballade van Spek en Ham" (p.414) word 

die "volkswoord'' "otjies" telkens vir "varke" gebruik. 
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Die opvallendste "volkse" aspek van die taalgebruik in Komas 

is gelee in die direkte pront manier van se. Malan skryf ook 

in haar proefskrif (1986:189-190) dat Dekker se "ruige volks

taal" baie algemeen in die bundel voorkom en sy wys heelwat 

voorbeelde daarvan uit. Dit is 'n soort taalgebruik waarin 

-soos I.D. du Plessis die tipiese taalgebruik van die volks

lied tipeer het - "eufemismes" nie veel voorkom nie (vergelyk 

Hoofstuk 1 hierbo). Dikwels is die taalgebruik plat, selfs 

kru. In "Die slag van Tugela" (p.356-357), byvoorbeeld, word 

die Tweede Vryheidsoorlog geskets en gese: "deur getalle/ is 

ons bedonner" (my kurs.). Oor die Beere en Britte in die 

oorlog se die spreker: 

Brit en Boer is ewe goeie 
suipers, kan ewe ver 
tussen geel kannas kots 

(my kurs. ) . 

In "Venesie" (p.368) lees ons van die duiwe wat "skyterig" 

gaan sit, en in "Ballade van die Groot Paartie" (p.374-375) 

-waarin die woordkeuse van "Paartie" ook kenmerkend informeel 

is - van die" ... Treurniggies en Konnies/ wat weier om te 

glo dat Beere pie". In "My vrou die koop 'n bobbejaan" (p. 

406) word die basiese leerproses na die siekte ook met behulp 

van plat woorde beskryf: 

Sy leer horn aan haar arm stap 
en aan die blomme snuif en kyk, 
en 66k die mans beleef te greet 
en nie hul kale ane ruik 

(my kurs.). 

4.3.3.2 Direkte uitbeelding van seksualiteit 

'n Tipiese volkspoesie-eienskap wat ook in Komas voorkom, is 

die direkte en speelse wyse waarop daar na die seksuele 

verwys word. Dikwels is woorde en uitdrukkings wat gebruik 

word ook dubbelsinnig. 

Seksuele bewuswording word byvoorbeeld in "My appellief ie van 

Inchanga" speels met behulp van blombeelde weergegee: 
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O my appelliefie, 
trek jou Engelse pofferbroekie uit 
dat ek tussen die liesies 
in die nessie 
na die eiertjies versigtig kyk •.. 
O my appelliefie, 
waarom wil my stokkie water wys? 

(p.349). 

Die ondertrouery tussen neefs en niggies ( 'n verskynsel wat 

volgens Kannemeyer taamlik baie in die Opperman-familie 

voorgekom het (1986:26)) word ook met 'n direkte seksuele 

verwysing in "Egipties" (p.353) genoem: 

Afgesonder 
ver in die binneland 
paar 
neef s en niggies 
met mekaar. 

In "Strelitzia en jangroentjie" word die seksuele opgeroep 

met behulp van plantbeelde wat sterk ooreenkom met die blom

beelde in "My appelliefie van Inchanga". waar die ontwakende 

seksualiteit in laasgenoemde nog huiwerend en onseker voor

kom, word in die slotreels van "Strelitzia en jangroentjie" 

pertinent gepraat van die "gebruik" daarvan. 

Strelitzia en jangroentjie 

A, my strelitzia, 
ek peil 
van omhoog 
na jou 
groen vertikaal 
tussen die blare 
kaal: 
knak die reenboogpeul, 
die heuning oop 
in kloof van kleur en geur. 

Toe, toe! 
jy is nog jonk! 
Dis nie vir kyk en ruik 
maar vir gebruik. 

(p.372). 

Die plasing van hierdie gedig in die derde rol van die bundel 

gee 'n aanduiding van die aard van die verskil tussen "My 

appelliefie van Inchanga" en "Strelitzia en jangroentjie". 
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Eersgenoemde is in die eerste rol geplaas, saam met gedigte 

soos "Penwortel", "Pase eerste perdjie" en "High Roads' Rob

bery", waarin die elementere, die kinderjare en voorgeslagte 

van die spreker/digter verbeeld word. In die rol word uit

drukking gegee aan die oorsprong van die spreker se digter

skap (selfs vanuit sy voorgeslagte), maar gesuggereer dat dit 

nag nie tot wasdom gekom het nie: die reis in "High Roads' 

Robbery" vind nag in die verbeelding (in die lees van 'n 

boek) plaas. Daarteenoor kom "Strelitzia en jangroentjie" 

voor in die derde rol - die deel van die bundel waarin ge

f okus word op groei in sy digterskap ( "My stokperdj ie kry 

vlerke"), toenemende alkoholgebruik en gepaardgaande jag

ekskursies ("Schietfontein" en "Ballade van die Groot 

Paartie") asook die begin van sy siektetoestand ("Vergiftig 

deur Roxy"). Die groei in digterskap word dus saam met die 

groei in seksualiteit uitgebeeld11
• 

Die openlike beskrywings van seksualiteit in Komas uit 'n 

bamboesstok word deur Malan uitgewys as 'n tipiese "volks

boekeienskap" (1986:189). Die seksuele word egter simbool 

van iets grater - die kreatiewe proses. Dit hou verband met 

D.J. Opperman se digterskap. Dit is opvallend dat Malan nie 

op hierdie aspek van die bundel wys nie. Lina Spies, daaren

teen, het in haar proefskrif die "man-vrou-verhouding" in 

Opperman se oeuvre as "' n kreatiewe polari tei t" beskryf 

(1981:402). 

In die slotreels van "Strelitzia en jangroentjie" word 'n ou 

rympie opgeroep. Die woorde "Dis nie vir kyk en ruik/ maar 

vir gebruik" is vroeer dikwels in 'n ligte luim as deel van 

11. Die soort ui tbeelding van seksuali tei t kom meermale 
binne Opperman se grater oeuvre voor. In die titel
gedig van Heilige beeste (1945) praat die spreker van 
die "vrou" as een van sy "drie drifte", in "NA 'n be
soek aan die dieretuin" uit Negester oor Ninev~ (1947) 
is daar 'n verband tussen seksuele voortplanting en 
kreatiwiteit en in "Vrou" uit dieselfde bundel, asook 
in "Poerotica" uit Kuns-mis (1964), word die skeppende 
mag van vroulike seksualiteit telkens gesuggereer. 
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'n rympie opgese wanneer byvoorbeeld wyn as aptytwekker by 

'n maaltyd bedien is. Hierdie rympie is nie in Du Tait se 

proefskrif (1924) of Grobbelaar se Groot Afrikaanse rympies

boek ( 1969) opgeteken nie,. maar i.s vroeer dikwels deur ouer 

mense op die Oos-Transvaalse Hoeveld in my teenwoordigheid 

gebruik. 

Die seksuele in die bundel vind selfs vergestalting in die 

bundeltitel. In die titelwoord "bamboesstok" kan die leser 

'n toespeling op die" ... manlike roede ... as aanbringer en 

oorsprong van die komas" sien (vergelyk Grove, 1979:4). 

Dieselfde soort seksuele beelding kom ook voor by die 

"stokkie" in die slotreel van "My appelliefie van Inchanga" 

(p.349), die uitskeidingsproses wat in "Vergiftig deur Roxy" 

(p.377) genoem word, en die vraag "waarom staan/ my stokki 

styf" in "Gesponste lei" (p.409). 

Die "bamboesstok" van die bundeltitel sluit ook sterk aan by 

die "koker(s)" wat in "Kokers" (p.390), "Tweede huwelik" 

(p.435), en "Seremonie van die naelstring" (p.436-437) ver

meld word. Die seksuele is baie duidelik teenwoordig in 

eersgenoemde waarin kokerbome in 'n barre woestynlandskap in 

die slot geassosieer word met perdehingste wat "hinnekend 

opspring" by die reuk var_ "die namibiese wit merrie/ se ver

trekkende kwakbries". In "Seremonie van die naelstring", 

daarenteen, het die "koker" duidelik betrekking op die dig

bundel wat aan die rektor oorhandig word: "Maar ek wil eerder 

in die vorm van 'n dokument my koker: Komas uit 'n 

Bamboesstok, aan u bring." Die simboliese verband tussen die 

seksuele en die skryfkuns in Komas word versterk deur die 

verbintenis tussen die "koker", die seksuele en die bundel. 

Baie eksplisiet is die seksuele en die skryfproses teenwoor

dig in "Gereedskapsgesels lei tot omhels". 
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Gereedskapsgesels lei tot omhels 

Daar is 'n stil gesels 
wat die skryf verskaf 
wanneer, asof vanself, 
die slautel 
die verband begryp 
en vir die hand 
in die knyp 
gereed le vir die verwagte gryp 

as die vasgeroeste moer 
vasskop en weerstand 
bied, maar ender 
die dubbel druk 
en met behulp 
van olie, drie-in-een, 
begin te roer, 

sodat Gereedskap 
Bout en Moer 
ender die gesels 
die draad die gleuf 
laat vat 
en die spirale 
dans volvoer. 

(p.416). 

Dat die vasdraai van 'n bout met 'n sleutel hier beeldmate

riaal is vir die skryfproses blyk uit die tweede versreel. 

Die woorde "lei tot omhels" in die titel suggereer egter dat 

die proses terselfdertyd beeldmateriaal vir die seksuele is. 

Laasgenoemde siening word versterk deur die suggestiewe ge

bruik van die woorde "Bout" en "Moer" wat in die slotstrofe 

met hoofletters geskryf is. Lina Spies (1981:417) skryf in 

'n voetnoot dat dit in die eerste plek wel oor die skryf

proses gaan, maar dat die woord "omhels" ook toelaat dat die 

gedig as "'n suiwer liefdesvers" gelees kan word. Volgens 

haar is die suiwer seksualiteit en die beeldspraak in die 

gedig te "banaal" om die "ekstatiese huwelikseenheid" te 

verwoord waarna Grove in sy blokboek (1979:24) verwys. Wan

neer daar egter in gedagte gehou word dat die seksuele in die 

bundel verweef is met die kreatiewe proses, is die beelding 

wat Spies as "banaal" beskou aanvaarbaar. Dit is des te meer 

aanvaarbaar binne die bundelkonteks as in gedagte gehou word 

dat die bundel 'n "volksboek" met "volkspoesie"-eienskappe 
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is, 'n genre waarin die leser onverbloemde beskrywings van 

seksualiteit te wagte kan wees. 

Direk op "Gereedskapsgesels lei tot omhels" volg "Ovidius 

praat mooi met rooi-aas op Franskraal" (p.417) waarin die 

"rooi-aas" op 'n aftakelende, byna weersinwekkende wyse uit

gebeeld word: 

Nou j6u stinkende geval: 
jy is minus skelet, 
arms, been en been 
'n terugstort 
uit 'n groter bestek 
tot amper plant: 
dikvellig, 'n balsak 
wat net mond 
en stront 
en daartussen as restant 
'n stukkie van jou vroeere 
werwelgestel 
nou bere in 'n beursie: j6u rooi klip, 
'n vuur 
wat geen water kan afkoel 
en jy die ewige pomp, pomp 
van oseane 
deur toegevratte oe voel. 

Soos Regina Malan skryf, blyk ook ui t hierdie gedig " ... 

vrees van die digter vir die 'terugglip tot vis' wat in 

'Glaukus klim uit die water' uitgespreek is". Malan skryf 

ook dat die gedig vanui t 'n "herstel-/agterna-perspektief 

geskryf" is en wys op 'n gebrek aan seksuele bevrediging van 

die "rooi-aas". Verder wys sy op seksuele suggestiwiteit in 

die woorde "beursie" en "pomp, pomp" en toon 'n verband aan 

tussen die woorde en "Vreters van die bossie" en "Fuga op die 

vroestuk" onderskeidelik (1986:122-123). Die duidelike ver

weefdheid van die seksuele en die digterlike skeppingsvermoe 

in die bundel impliseer dat die vrees tot terugstort na 'n 

"ondersese" bestaan ook vrees is dat die skeppingsvermoe weer 

verlore sal raak. Die nugter, onsentimentele kyk op die ver

lies van seksualiteit en die skeppende vermoe is 'n kenmer

kende volkspoesie-eienskap van die gedigte in Komas, soos 

vervolgens hieronder in meer besonderhede aangetoon sal word. 
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4.3.3.3 'n Nugter, onsentimentele houding 

In Komas gee die spreker van 'n afstand en op 'n objektiewe 

wyse 'n blik op sy eie "geval". Hierin speel die taalgebruik 

'n belangrike rel en dra dit by tot die vergestalting van 'n 

nugter, onsentimentele houding. Die gedigte waarin op "on

sentimentele" wyse na die siektetoestand gekyk word, kom 

hoofsaaklik in die vierde en vyfde rolle voor, maar in die 

sesde en sewende rolle word die siekte ook vanuit 'n agterna

perspektief op 'n "onsentimentele" wyse uitgebeeld. 

In "Vreters van die bossie" (p.379-380) dra die keuse van 'n 

derdepersoonsverteller in plaas van 'n eerste persoon groot

liks by tot 'n objektiewe, onsimpatieke vertelling. Die 

terugsak tot 'n "ondersese" bestaan (siektetoestand) word be

skryf en dit word aan die begin van die voorlaaste strofe 

geteken as 'n ontmenslikende ervaring: 

Maar by die volle vreters van die bossie 
word alle menswees en gewete uitgewis. 

Die dood word in "Touwsrivier" ( p. 385), sender sentimentali

teit, in treffende beeldspraak 'n "masjinale/ rus in roes" 

genoem. 'n Opvallende teenstrydigheid kom in hierdie soort 

taalgebruik van Opperman voor: aan die een kant is di t 

nugter-realisties en "onsentimenteel" (ti pies van volks

poesie), maar aan die ander kant kom verskeie voorbeelde van 

mediese en natuurwetenskaplike terme (moderne taalgebruik) 

daarin voor. In die eerste strofe van "Tygerberg" (p.387) 

word in kliniese, wetenskaplike taal vertel van die spreker/ 

digter se "sterfte": 

Diederik Johannes Opperman 
I 
v 

pype, kabels, drade, naalde, strale 
I 
v 

hart, skedel, niere, lewer, longe 
oe, ore, neus, blaas, sternum 

v 
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wysernaalde, grafieke, plate, distillate 
I . 
v 

kenner elk op sy gebied 

kenner der kenners 
I 
v 

'Hy sterf'. 

In die slotgedig van die vierde rol, "Boggom en Voertsek" 

(p.389), word die spreker/digter se "dood" ook op 'n nugter 

wyse verbeeld: 

Boggom en Voertsek het saam gespook, 
dit uitbaklei in narkose saam; 

daar's geen preek uit sy dood te sprook 
as dat maanlig en sirose bestaan. 

Ook in die vyfde rol word die "geval" Opperman se siekte in 

nugter, gevoellose taal beskryf. In "Odysseus ruik moer" 

(p.393) kan die woord "moer" binne "volkse" konteks gelees 

word as die plat vorm vir "baarmoeder" en as skeldtaal vir 

"kwaad wees" (Spies, 1981:407). In "Man agter glas" (p.395) 

word beskryf hoedat "Verbygangers" kyk "na die likiede wese 

agter glas" asof dit nie 'n mens is nie. Ernst van Heerden, 

self 'n digter wat liggaamlike aftakeling beleef het, word 

in "Antieke klok" (p.397) aangespreek en 'n belangrike aspek 

van die gedig is die ontmensliking van die "jy" en "ek": 

Jy word vir keurders opgeveil: 
'n sonvis -
tussen waaiervinne 
die spleet van 'n mosselmond 
met die lippe ef fens oop 
en die tong as mossel binne. 

Van vorm tot vorm 
gekerf en weer gekerf 
tot bekoorlike barok 
vir daardie blik 
van die antieke klok 
wat sonder mededoe 
stop of tik 
waar jy en ek 
soldaat en akkedis 
tot kille kuns verstrak 
voor opwengate 
van diep medusa-oe. 
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Die spreker/digter se herstel word ook in die sesde rol op 

'n nugter, realistiese wyse beskryf. Tekenend is veral "My 

vrou die koop 'n bobbejaan" (p.406) waarin die titel en ook 

die basiese leerproses getuig van 'n onsentimentele kyk na 

die siekte en herstel. (Die gebruik van "die" in die titel 

is ook 'n tipiese ouer konstruksie in Afrikaans soos hierbo 

op p.76-77 gese is na aanleiding van "Hier sit ek onder die 

hoogte"). "My Pappa vra lastige vrae" (p.411) handel oor die 

spreker se dogter wat probeer om haar pa weer basiese lewens

f ei te te leer. Ook hier word koud-objektief beskryf hoedat 

die vader se brein afgetakel is deur sy siekte: 

My Pappa se brein is geel van gal 
daarom brom hy met 'n helm om, 
en kyk na ons, na my veral, 
en vra vanwaar die kinders kom. 
Ek le mooi uit van by en blom, 
van stuifmeel en wat stoute bye doen. 
Hy skud sy kop en se verstom: 
'O, ne? Jy die by en ek pampoen!' 

In "Die mens is metafoor en meer" (p.415), praat die spreker 

van homself as 'n voorbeeld: 

exempel, emblemata 
altyd verwysing na 

die geval en Anderkant 

ek is geelwortel 
'n jaar lank 
oorgeslaan op die land. 

Die nugter realisme in die bundel bereik 'n hoogtepunt met 

"Ou Taai Koen" (p.429) (vergelyk ook die "volkse" verdraaiing 

van die Oosterse naam) in die sewende rol, wanneer die besef 

van tydelikheid op hierdie aarde direk uitgespreek word: 

hy besit geen vaste eiendom 
van aarde, son, die lug of see -
alles was tydelik geleen aan horn, 

Dat die siektetoestand in die bundel ook met humor geteken 

word, bring verdere afstand en objektiwiteit mee. Die humor 

in die bundel blyk reeds uit die woordkeuse "Teenstribbelrige 

Tandeborsels" in "Hooggeeerdes" (p.343). Dit kom verder voor 

in die tekening van die vroee kinder- en jeugjare ("My appel-
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liefie van Inchanga"), en in die beskrywing van die oordrewe 

genietinge wat uiteindelik aanleiding gegee het tot die siek

te ("Schietfontein" (p.370) en "Ballade van die Groot Paar

tie" (p.374-375)). Humor is veral opvallend in die sewende 

rol waarin 'n ironiese perspektief gegee word op die algemene 

verwagting dat Opperman sou sterf aan sy lewerkwaal. In "My 

jaggeweer" (p.419), waarin "oom Diederik" uitvind hy moet 

eers leer huil en ingelig word dat daar "in die Kamdeboo nie 

meer gejag" word nie, word sy verbasing oor die veranderde 

omstandighede met duidelike humor geteken: 

'Te Hel! Gaan ek nou uitgekafka 
word met doringdrade, tralies en staaldeure, 
onsigbare straaloe en dies meer? 
Waarom word ek nou so verneder? 
Wat het ek gedoen? Waarom met my gebeur?' 

In die ironiese gedigte "Van die skrywer van my doodsberig" 

(p.422), "Dood van Opperman" (p.423) en "By die dood van 'n 

j oernalis" 12 
( p. 423) is ook 'n soort geestigheid. In "Se

remonie van die naelstring" (p.436-437) vra die spreker 

verskoning dat hy 'n eregraad wat postuum aan horn toegeken 

sou word in lewende lywe moet ontvang en hy teken verskoning 

aan vir die feit dat hy sy bundel in die rektor se afwesig

heid aan horn moet opdra - 'n verdere voorbeeld van humor. 

4.3.4 Volkspoesieverskyningsvorme in Komas 

Hierbo (p.210) is reeds gewys op die feit dat eienskappe van 

die rympie en die ballade in die bundel voorkom. In enkele 

gedigte (vergelyk byvoorbeeld "Strelitzia en jangroentjie" 

(p.372), "Touwsrivier" (p.385) en "Gesponste lei" (p.409)) 

vind ons dat ou rympies verwerk is - 'n verskynsel wat in 

Hoofstuk 5 verder bespreek word. 

12. In die gedig is di t veral ironies dat die spreker / 
digter 'n "doodsberig" kon skryf oor die joernalis wat 
voor die tyd versoek is om oor h6m 'n berig te skryf. 
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Die rympie 

In Hoofstuk 1 (p.20 en 31) is verduidelik dat rympies dikwels 

spelenderwyse gebruik is om iets aan te leer of te onthou. 

Dit is waarskynlik daarom dat resepte, boererate en roete

aanwysings vroeer soms in rymvorm weergegee is (vergelyk Abel 

Coetzee se voorbeelde van rympies wat by die proses van 

"Banning" as geneesmiddel opges~ is (1949:105-108) en van 

rympies wat ontstaan het as gevolg van "(d)ie aanwending van 

kruie" as geneesmiddel (1949:127)). Dieselfde verskynsel kom 

ook in Komas voor. In die "Proloog" word met die gedig 

"Voorschrift aen Clercken" ( p. 344) in rymvorm 'n soort 

vooruitskouing van die reisbeskrywings gegee: 

Voorschrift aen Clercken 

dat Oogh-wit in't Beschrijven 
van eene Reys 
ofte wel eene Mirakele 
is meer 
op Getrouwlijckheyt 
als op Cierelijckheyt 
van segghen 

Soos in ou rympies is klankherhaling (hier die [~i]-klank) 

'n opvallende eienskap. In die laaste reels word die rymende 

"Getrouwlijckheyt" (werklikheidsgetrouheid) en "Cierelijck

heyt" (fiksie/mooiskrywery) teenoor mekaar gestel. Daar word 

benadruk dat "Getrouwlijckheyt" 'n belangriker doelwit in 

hierdie reisbeskrywing is as "Cierelijckheyt". 

In "Oupa se medisynekis" word verskillende geneesmiddels "uit 

die boek van Lennon" in rymvorm (met opvallende herhalings 

en ri tme) opgenoem. Di t toon 'n ooreenkoms met "volkse" 

geneesmiddels wat vanmelewe soos boererate as rympies opge

teken is: 

Oupa se medisynekis 

Hy voel jou pols, hy skat jou koors, 
hy swaai die kamferdeksel oop, 

lees stip uit die boek van Lennon voor, 
melk dulciana en fortissimo, 
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sing met klein f lessies medisyne 
jou gesond weer op die serafyn: 

belladonna, ipipikura 
van die homopatika. 

(p.352). 

Kannemeyer skryf tereg dat die "outydse leefwyse" met hierdie 

gedig opgeroep word (1979:84). 

In "Aankoms by Cabo de Boa Esperan9a" ( p. 425) word ou 

"geneesmiddels" ook opgenoem: "middeleeuse lewerresepte 11 

waarmee II sestiende en sewentiende-eeuse matrose wat 

tydens 'n lang seereis aan skeurbuik begin te ly ... hulself 

probeer genees 11 (Kannemeyer, 1979:95): 

andijvie, 
drankje goudsbloemen, sap van nachtschade, 
duivekervel 

na die slag van die elemente 
uiteindelik die siroop van calamento 
Den Lusthof der Maatschappij. 

Na 11 Tafelberg op die tafel" (p.400) is 'n rympie in fyn druk 

opgeneem - 'n soort 11 'goedige' byskri f 11 wat vol gens A. P. 

Grove vroeer algemeen gebruiklik was (1979:20). Daarin word 

verwys na die kwatryn wat Opperman vir die Nico Malan-teater 

in Kaapstad geskryf het (vergelyk Kannemeyer, 1986:383): 

Hij wat geskrij f het 
hiri rijm 
is iemand sander 
enige fenijn 

Het hij, bijvoorbeeld, 
ni opdrag ontf ang 
voor een kwatrijn 
(weggesteek) 
in di Nico Malan? 

Dit is opvallend dat hierdie rympie in Kamas in ou G.R.A.-

Afrikaans geskryf is - 'n verskynsel wat, soos hierbo gese 

is, meermale in die bundel voorkom. 

Die teenwoordigheid van eenvoudige rympatrone en klankher

halings is in verskeie gedigte in Kamas 'n opvallende 

verskynsel. In 11 Wegwyser", die eerste gedig in die eerste 

rol, kom paarrym deurlopend voor (vergelyk hierbo op p.211-

212), terwyl daar in "Pa se eerste perdjie 11 (p.351) van 

kruisrym gebruik gemaak word. In albei die genoemde gedigte 

dra die rym by tot 'n ligte, speelse stemming wat 'n ooreen-
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koms toon met ou kinderrympies. In "Lampe langs die pad" 

(p.401) dra die rym en klankherhalings saam met woordspel by 

tot geestigheid. Dit kan veral in strafes 1, 2 en 4 waarge

neem word: 

1. Stammoeder 
Tameraai 

het alle Tantes aangeraai 
hoe om hul huise te verf raai 

2. Aansluitend 
kies Nig Nellie 

uit die niggies van die nellie 
die bielie van die bellies teen die 

bellie 

4. Aansluitend 
is daar Vader Sakkie 

altyd by geestelike sake met 'n 
grappie 

en o my koot hy strooi 
ook sinodale sout op elke slakkie 

Die ballade 

Daar is twee ballades in die bundel, naamlik "Ballade van die 

Groot Paartie" in die derde rol, en "Die ballade van Spek en 

Ham" in die sesde rol. Albei is satiries van aard. 

Ballade van die Groot Paartie 

Die Boere van die Boland 
en Oom Loko se koerant 
bou in die Paarl vir Dirkie 
'a stately pleasure dome decree' 
met kelders en groat vate 
die ruime van die KWV. 

Van Schietfontein tjoek-tjoek 
springbokke, koedoes in koeltreine 
van Gansbaai kreef en snoek 
in bakkies - en van oor die hele land 
kom skrywers, boere, digters, vissers 
met bottels, bundels na sy Groot Paartie. 

Toe treiterend vertel Dirkie 
van Tokkel6sie, Tjienkerientjee, 
vertal 'n plein sprokie 
van Savonarola se Puberteitsraad, 
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van die Treurniggies en Konnies 
wat weier om te glo dat Boere pie. 

Toe spring manmoedig op Piet Cronje 
en stel - klontjie in die kies -
'n heildronk in: Op die kuns en op Dirkie! 
Gee vinnig pad en laat Die Burger 
fluit: 'Hoesee! Hoesee! 
Vir die Matrikulasieraad en die ACSV!' 

Hy onderdruk wie teen horn praat -
'Selective Journalism!' se hy desperaat. 
En so word telkens aan Piet Petalje 
vox populi, vox Dei 
n6g 'n vergulde bronsmedalje 
vir sy bree Boerebors gegee. 

L'ENVOI 

Ou Dirkie het horn amper 
doodgesprie, 
maar, in sy kater oor die kuns 
en die koerant, 
aan Piet Cronje 
'n locum as Oom Loko aan die Universiteit gegee. 

(p.374-375). 

In "Ballade van die Groot Paartie" word die gebeure rondom 

die viering van Opperman se sestigste verjaarsdag (vergelyk 

Kannemeyer, 1986:351-353) in "spronge" (oorsigtelik) vertel. 

In strafes 1 en 2 word die voorbereiding en agtergrond van 

die feesgeleentheid kortliks geskets. Daarna volg 'n kort 

opsomming van Opperman se rede tydens die fees in strofe 3, 

terwyl daar in strafes 4 en 5 gesinspeel word op die joerna

lis Piet Cillie se reaksie op Opperman se toespraak. In die 

kenmerkende vorm van die Franse ballade volg 'n "L'ENVOI" in 

die laaste strofe. Met hierdie geestige beskrywing van die 

gebeure in "spronge" word ook aangeslui t by die ou volks

ballade. 

Informele volkstaalgebruik, wat aan die einde van strofe 3 

selfs kru is, dra by tot geestigheid en 'n volksballadeagtige 

indruk. Die verkleiningsvorm in die eienaam "Dirkie", die 

spreektalige "Groot Paartie", die bynaam "Piet Petalje", die 

gemeensame "ou Dirkie" en "Oorn Loko" is alles voorbeelde 
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daarvan. Opvallend "volks" in die taalhantering is ook die 

klanknabootsende "tjoek-tjoek" (strofe 2) en die woordspel 

aan die einde van die gedig: 

'n locum as Oom Loko. 

In strafe 3 word die volksgeloof aangesny met die woorde dat 

" ... Dirkie/ van TokkelOsie ... vertel" het. Die "volkse" 

leefwereld word oak opgeroep deurdat die vertelling verderaan 

'n "plein sprokie" genoem word. 

Dramatisering, wat 'n kenmerkende eienskap van volksballades 

is, kom hier oak voor. Die gedig kan gelees word as 'n 

dramatisering van die gebeure tydens Opperman se sestigste 

verjaarsdagviering op 29 September 1974. Dramatiese spanning 

tussen Opperman en Piet Cillie (in die gedig "Cronje") word 

hoofsaaklik in die laaste drie strafes uitgebeeld tesame met 

enkele "aangehaalde" gedeeltes uit hulle toesprake. Laasge

noemde verskynsel toon 'n verband met dialooggedeeltes wat 

kenmerkend van volksballades is. Met die "L'ENVOI"-strofe 

aan die einde word egter wegbeweeg van die volksballadevorm 

en by die van die Franse ballade aangesluit. 

In "Die ballade van Spek en Ham" wyk die strofebou en rym ook 

af van die eenvoudige patrone wat in ou volksballades 

voorkom. Soos in "Ballade van die Groot Paartie" is daar 

egter ander eienskappe van die volksballade in die gedig 

aanwesig: geestigheid, die gebruik van eenvoudige woorde uit 

die volksmond en ou spreekwoorde in verwerkte vorm. 

Die ballade van Spek en Ham 

Die eenvoudiges van gees, 
soos spesialiste, dermatoloe en dominees -
al die medisyneboertjies 
woon in kleinhoewes by Kuilsrivier, 

want digby is Stikland 
en die moontlikhede Legio 
vir watter varksoort jy wil wees 
volgens die dikte van die vel, 
die lae spek of diepte van die vlees. 
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Daar is 
die Burky-purkies, die Durty-dirkies 
die Blinking-blinkies, die Mighty-whities 
die Blekkie-vlekkies, die Yorky-Porkies .•• 
Raadpleeg 
vir die fok van otjles 
die Gids van Gorki. 

In elk geval, die otjies vreet soos otjies 
nader na hul oordeelslag. 

Maar nou: die 'sprong' in die ballade: 
toe Christus na Stikland kom, 
want Christus is korrekte chemikaliee, 
toe raak die varke die duiwels in 
en spring in kuile van die Kuilsrivier. 

Maar toe skep die boertjies 
eers 'n varkkultuur: 
die skiet van varke, 
spek en boontjies-hamburgers 
vir otte wat te diep in gorrels gluur, 
'n spec met spek, en aan die trog 
troggel iatrogene, en natuurlik: 
geen kaiings uit die vuur. 

( p. 414). 

In die gedig word verwys na medici van wie verwag word dat 

hulle siektes uit mense moet "verdryf" op dieselfde wyse as 

wat Christus duiwels uit die man Legio verdryf het (Lukas 8: 

26-39). Op satiriese wyse word die spot gedryf met hulle 

werkwyse en met mense se reaksie daarop. Die "volkstaal" is 

hier funksioneel om geestigheid en spot te bewerkstellig. 

Die geringskattende en ontluisterende verkleiningsvorme 

"medisyneboertjies" (strofe 1) en "boertjies" (strofe 6) met 

verwysing na medici, die gebruik van die woord "otjies" vir 

varke, en spreekwoorde uit die volksmond in die laaste twee 

strafes is veral "volkstalig". In strofe 3 word die Neder

landse "fok van otjies" (om varke te teel) gebruik, 'n woord 

wat in Afrikaans 'n vloekwoord is. Met fyn woordspel word 

in die voorlaaste strofe gesinspeel op die Bybelteks waarin 

vertel word hoe die uitgedrewe "duiwels" in die "varke" in

gevaar het en op die spreekwoord "om die duiwel in te raak" 

(om kwaad te word): 

to~ raak die varke die du~wels in 
en spring in kuile van die Kuilsrivier. 
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Op dieselfde wyse resoneer die uitdrukkings "spek skiet" (om 

leuens te vertel), "vir spek en boontjies" (vir die grap I 
van geen belang nie), en "kastaiings uit die vuur krap" ('n 

moeilike taak vir iemand doen) in die laaste strafe. Daarmee 

word spottend verwys na leuens in die mediese professie en 

na mediese behandeling wat nie werklik vir die pasient van 

waarde is nie. 

'n Verskynsel wat meermale in Kamas voorkom en ook hier 

teenwoordig is, is die gebruik van moderne vaktaal (met 

verwysing na die mediese wereld) saam met bogenoemde 

"volkswoorde en -uitdrukkings" (vergelyk hierbo op p.232-

233). In strafe 1 word byvoorbeeld gepraat van "spesialiste" 

en "dermatoloe", in strafe 5 van "korrekte chemikaliee" en 

in die laaste strafe van 11 iatrogene" ( volgens die WAT is 
11 iatrogene siekte" siekte wat " ... veroorsaak (is) deur die 

suggestie van die geneesheer"). Hier word die "volkstaal" 

saam met mediese terminologie as deel van die satire in die 

gedig gebruik: daar word vanuit 'n satiriese perspektief 

gekyk na die mediese wereld. 

Alhoewel hierdie twee ballades in Kamas baie verskil van ou 

volksballades in die opsig dat die strofebou en rympatrone 

ingewikkelder is en 'n moderne wereld opgeroep word, is daar 

in beide 'n opvallende gebruik van spreektalige 11 volkswoorde 11 

en geestigheid. Daar word dus tog gedeeltelik aansluiting 

gevind by ouer volksballades. 

Die valksliedjie 

Daar is slegs een gedig in Kamas wat duidelik volksliedagtig 

is, naamlik 11 Boggom en Voertsek" wat geskoei is op C. Louis 

Leipoldt se gelyknamige slampamperliedjie. 



243 

Baggam en Vaertsek 

Baggam en Vaertsek het saam gelewer, 
ander narkase saam, 

hier in die base stedelike lewe 
waar mense van doppa daadgaan.. 

Baggam en Vaertsek het saam gelewer, 
van baegaebassies saam -

die baegae in pypies apgehewer 
maes Baggam snik en snak na die maan. 

Baggam en Vaertsek het saam gespaak, 
dit uitbaklei in narkase saam; 

daar's geen preek uit sy daad te spraak 
as dat maanlig en sirase bestaan. 

(p.389). 

Herhalings, in die besander van die eerste versreel aan die 

begin van elke strafe met 'n wysiging in strafe 3, is 'n ken

merkende valksliedjie-eienskap in die gedig. Opvallend in 

hierdie reel is die wysiging van Leipaldt se "Baggam en 

Vaertsek het saam gelewe" na "Baggam en Vaertsek het saam ge

lewer". Daarmee word duidelik gesinspeel op die spreker/ 

digter se lewersiekte - 'n gedagte wat ook weerklink in die 

hospitalisasiebeelde in die gedig en in frases soos "van 

doppe doodgaan" (strafe 1) en "maanlig en sirose" (strafe 3). 

Nog 'n herhaling in die gedig wat bydra tot eenvoudige sange

righeid is die van die woord "saam", wat in al drie die 

strafes aan die einde van die tweede reel geplaas is. 

Die gebruik van enkele woorde en uitdrukkings uit die valks

mond dra ook by tot die eenvoudige voorkoms van die gedig: 

"van doppe doodgaan", "daar's geen preek uit sy dood te 

sprook", " het saam gespook". In strafe 2 word die 

volksgeneeskunde opgeroep met die verwysing na "boegoe

bossies": volgens die HAT is "boegoe" 'n "aromatiese struik 

waarvan die blare 'n eteriese olie bevat en geneeskragtig is" 

(my kurs.). Dit is egter opvallend dat "volkstalige" woorde 

en die suggestie van die volksgeneeskunde saam met 'n moderne 

verwysingsraamwerk gebruik word: "onder narkose saam", "in 

die bose stedelike lewe", "boegoe in pypies opgehewer", "dat 

maanlig en sirose bestaan". Die tweeledigheid in die taal-
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hantering dra by tot ironie en 'n soort humor in die juksta

ponering van 'n ou en moderne wereld in die gedig: die gegewe 

uit Leipoldt se gedig wat 'n natuurlike lewe oproep, kontras

teer met die kunsmatige stedel.ike lewe en hosp.i tali.sasie. 

Dit alles illustreer hoe die digter hier die vorm en taal van 

volkspoesie gebruik, maar kommentaar lewer oor hedendaagse 

gebeure. 

Wat verder bydra tot eenvoud en sangerigheid in die gedig is 

die kruisrympatroon en die ri tme. Kenmerkende rrietriese 

variasies kom voor, soos troge1ese inversie aan die begin van 

versreels, onderbetoning, oorbetoning en die ontbreking van 

'n heffing aan die einde van reel 3: 

I I I I -
Boggom/ en Voert/sek het/ saam ge/lewer, 

I I I 
onder/ narko/se saam, 

I I I I - (/) 
hier in/ die bo/se ste/deli/ke le/we 

I I I I 
waar men/se van/ doppe/ doodgaan. 

'n Verdere ritmiese verskynsel is dat daar vier heffings in 

al die versreels is, ui tgesonderd die tweede reels van 

strofes 1 en 2 en die laaste reel van die gedig. .Tussen die 

heffings is daar telkens een of twee dalings, met uitsonde

rings in reels 3 (waar drie dalings by "stedelike" voorkom) 

en 4 (met oorbetoning by "doodgaan"). 

Raaisels 

In die slotreels van "My appelliefie van Inchanga" (p.349) 

en in "Spesialis teen spesialis" (p.392) word aangesluit by 

die vorm van die raaisel. 

Eersgenoemde gedig, met sy sterk seksuele suggestie, word 

afgesluit met 'n vraag: 

0, my appelliefie, 
waarom wil my stokkie water wys? 
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Die vraagvorm is 'n ooglopende eienskap van die raaisel. Die 

suggestiewe speelsheid van hierdie reels is ook 'n raaisel

eienskap. Ander kenmerke van raaisels wat hier voorkom, is 

klankrykheid (vergelyk die allitererende [v]-klanke in "waar

om wil my stokkie water wys?") wat bydra tot die ritme. Die 

metrum in die reels is reelmatig troge1es, met 'n ontbrekende 

daling aan die einde van die laaste versreel: 

I I I 
0 my/ appel/liefie, 

I I I I - I (-) 
waarom/ wil my/ stokkie/ water/ wys? 

Herhalings en woordspel is twee opvallende kenmerke van 

"Spesialis teen spesialis": 

Spesialis teen spesialis 

Twee slange wat mekaar insluk, 
plase, strandhuise, professie en geluk. 
Wie genees en wie verniel? 
Spieel weerspieel weer spieel, 
en watter dokter mag vir dokter dokter? 

(p.392). 

Die beeld wat in hierdie gedig gebruik word, " is die 

eskulaap, twee slange om 'n staf" (Grove, 1979:19). Na die 

verwysing in reel 2 na "statussimbole" wat gewoonlik in 

samehang met die mediese beroep gesien word, volg die eerste 

raaiselvraag in reel 3: 

Wie genees en wie verniel? 

Hierdie vraag stel, soos die titel sA, "Spesialis teen(oor) 

spesialis" met die vertwyfeling oor wie se genesing eg is. 

In die laaste twee reels is 'n spieelbeeld van die eskulaap

teken ter sprake - "spesialis" word "teen spesialis" gestel: 

Spieel weerspieel weer spieel, 
en watter dokter mag vir dokter dokter? 

Met die woordspel "Spieel weerspieel weer spieel" word die 

raaisel in die sprokie "Sneeuwitjie" ook opgeroep: 

Spieeltjie, spieeltjie aan die wand, 
wie's die mooiste in die land? 

Onsekerheid oor die egtheid van die "spesialis" word gesugge

reer: watter beeld is eg en watter een slegs 'n spieelbeeld? 
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In die slotreel word die onsekerheid oar die bevoegdheid van 

die "spesialiste" oak met woordspel ter sprake gebring. Die 

uitbeelding van die "(s)pesialis teen spesialis" sinspeel 

waarskynlik op die stryd wat die di.gter se vrou tussen medici 

laat afspeel het oar die regte behandeling vir haar man (ver

gelyk Kannemeyer, 1986:400). 

4.3.5 Gevolgtrekking oar Komas 

Komas uit 'n bamboesstok is 'n "volksboek" met kenmerkende 

volksboekeienskappe: die titelblad en titelplaat, die ver

deling in nege rolle, 'n deurlopende reisverhaal met mirakel

agtige gebeure. Tipiese volkspoesie-eienskappe in hierdie 

bundel wat Opperman so doelbewus as volkskuns geskep en aan

gebied het, is: irrasionaliteit naas werklikheidsgetrouheid; 

die uitbeelding van en gebondenheid aan 'n bepaalde plaaslike 

streek; direk, prontuit sA en uitbeeld in die "volkstaal"; 

eenvoudige, "volkse" realisme; humor; die verwysing na ken

merkende "volksgebruike", die gebruik van tipiese versky

ningsvorme van volkspoesie met daarmee gepaardgaande vers

tegniese eienskappe. 

Die bundel is egter ook "meer as 'n volksboek". Malan het 

tereg geskryf dat ans in Komas 'n eenvoudige weergawe van 

"basiese ervarings en nie beredenerings nie" vind (1986:192), 

maar 66k die kompleksi tei t van verskillende maskers ui t 

wAreldliteratuur, die intertekstuele verweefdheid van gedig

te, die besliste individuele teenwoordigheid van die digter 

" ... wat sy stempel op die bundel afdruk", en die gebruik van 

ironie wat grootliks verskil van "tradisionele volkskuns" 

(1986:192-195). Tog kan daar tot die besluit gekom word dat 

met hierdie bundel Opperman se belangstelling in volkspoesie 

(wat reeds geblyk het uit sy proefskrif van 1953 en verder 

oak uit sy lesings uit die vroee sestigerjare oar moderne 

tendense in die poesie en uit die studies van Spangenberg 

(1973) en Van Zyl (1975) ender sy leiding) 'n hoogtepunt 
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bereik het. Dit is duidelik dat volkspoesie in die Opperman

oeuvre op velerlei wyses voortbestaan. 
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5. VOLKSPOeSIE AS VERWYSINGSVELD EN DIE VERWERKING 

DAARVAN 
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5.1 Inleidend 

Fragmente uit ou rympies, volksgedigte en -liedjies wat in 

nuwe werk opgeneem is en die verwerking van volkspoesie in 

moderne gedigte is 'n verdere wyse waarop die genre bly 

voortbestaan. Hierdie verskynsel het reeds, soos in Hoofstuk 

2 (p.97-102) aangetoon is, in 'n ouer digter soos Leipoldt 

se werk voorgekom. Sedert daar in die vyftigerjare 'n her

nude belangstelling in die "volkse" kuns gegroei het wat 

saamgeval het met die verskyning van "Klipwerk", het dit meer 

algemeen in Afrikaans geword dat gedigte op volkspoesie as 

boustof steun. 

In die werk van N.P. van Wyk Louw is baie voorbeelde van ouer 

tekste wat as verwysingsveld opgeroep word. Bybelmateriaal 

dien byvoorbeeld as agtergrond vir "Die boodskap aan Maria" 

uit Gestaltes en diere (1942) en "Die Doper in die woestyn" 

uit Nuwe verse (1954). In "Die hond van God" uit Gestaltes 

en diere word hoofsaaklik " ... op Thomas Hope se Torquemada, 

scourge of the Jews as bran gesteun" (Kannemeyer, 1978:405). 

Met die titel van "Prometheus" uit Nuwe verse word 'n figuur 

uit die Griekse mitologie opgeroep, terwyl die Romeinse ge

skiedenis en die werk van die Latynse digter Ovidius onder

skeidelik in die versdrama Germanicus (1956) en die digbundel 

Tristia (1962) ter sprake is. In "Klipwerk" is ook gedigte 

wat variasies is op bestaande rympies en liedj ies. Soos 

hierbo (p.177) gesA is, weerklink die liedjie "Die handvol 

vere" byvoorbeeld in "die bottel sender boom", die drie

reelige gediggies waarin verwys word na "die vlooi" toon 'n 

verband met die volksliedj ie "Ou-vrou steek op die kers" 

( vergelyk hierbo op p.188), terwyl in die kwatryn "jou 

skimmel-dag" ( p. 210) iets resoneer van die patroon in die 

volksliedjie "Hasie, hoekom is jou stert so kort?" Soos in 

Hoofstuk 4 uitgewys is, maak Van Wyk Lauw in "Klipwerk" ook 

vrylik gebruik van ou volksverhale en -gelowe (vergelyk by

voorbeeld die verwysings hierbo op p.188-189 en 191-192 na 

"kind ek het verband op jou", "o jou lekker-loop" en "op elke 
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bakent sit"). In "Kunsklas" en "Kermisspieel" uit Tristia 

kom die reel "bruinoog socs lewer" voor as 'n variasie van 

'n reel uit die dansliedjie "Strykystervoet socs dassie" wat 

S.J. du Toit (1924:175) uit die Suidoos-Vrystaat opgeteken 

het. 

In Hoofstuk 4 is reeds aandag gegee aan "Klipwerk" en gewys 

op verwerkte liedjies en rympies in die reeks. Vervolgens 

word verderaan ten opsigte van Van Wyk Louw se werk slegs 

aandag gegee aan "jou skimmel-dag" (p.210), wat nie in Hoof

stuk 4 bespreek is nie, en uit Tristia aan die verwerking van 

"Strykyster-voet socs dassie" in "Kunsklas" en "Kermis

spieel", en "Groot ode", waarin ender meer 'n ou volksliedjie 

verwerk is. 

'n Oorsigtelike beskouing van D.J. Opperman se oeuvre toon 

dat die gebruik van ouer materiaal as boustof sterk in sy 

poesie voorkom. By die deurblaai van Heilige beeste (Opper

man se debuutbundel van 1945) word alreeds die indruk geskep 

dat baie mitologiese verhale en ander stof daarin verwerk is. 

Ti tels soos "Echo en Narcissus", "Daphne en Apollo" en 

"Phoenix" het almal 'n mitologiese strekking. Die titel van 

"Mijn herte met luste ghevaen ... " is ontleen aan "Die vogele 

singhen clare" van die mistieke digteres Hadewijch (vergelyk 

Kannemeyer, 1983:103). Uit die Suid-Afrikaanse leefwereld 

is daar ook die ontginning van Zoeloe-mi tes soos in die 

titelgedig "Heilige beeste" (p.3), en die verhaal van 'n 

Zoeloekoning in "Shaka" (p.48-57). Negester oor Nineve 

( 19 4 7 ) word ingelei met "Na 'n besoek aan die dieretuin" 

waarin die aanvangswoorde van die oudste geskrewe Nederlands 

as motto gebruik word. Verder in die bundel word "Grootstad" 

ingelei met 'n motto uit Openbaring en in "Legende van die 

drie versoekinge" vorm die drie versoekinge van Christus in 

die woestyn die agtergrond. In Engel uit die klip (1950) is 

'n Middelnederlandse volksboek in die "Brandaan"-reeks 

sonnette verwerk, en in Blom en baaierd (1956) is die reeks 

"Kroniek van Kristien" 66k die verwerking van 'n Middelneder-
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landse teks. In die titelgedig van die bundel is 'n teks uit 

die tydperk van die Eerste Taalbeweging opgeneem en verwerk. 

In Dolosse (1963) vind ons in "Vloervelletjie" die diere-epos 

Van den vos Reinaerde as agtergrond, terwyl daar in "Spermu

tasie" na die Griekse mitologie verwys word. Die titel van 

die eerste gedig in Kuns-mis (1964), "Minerva aan Tiresias", 

is ook mitologies en in Komas uit 'n bamboesstok (1979) dien 

die volksboek van Bontekoe en die reise van Marco Polo ender 

meer as boustof (vergelyk Hoofstuk 4). Hierbo op p.56 is 

W. J. van Zyl ( 1975) aangehaal oor Opperman se besondere 

belangstelling in die wyse waarop volkspoesie as boustof die 

eietydse letterkunde verryk. 'n Nadere beskouing van Opper

man se eie werk toon dat agtergrondmateriaal daarin dikwels 

ook volkspoesie is. 

5.2 N.P. van Wyk Louw 

5.2.1 Twee ou volksliedj ies as verwysingsveld in "j ou 

skimmel-dag",uit "Klipwerk", en in "Kunsklas" en 

"Kermisspieel" uit Tristia 

In die kwatryn "jou skimmel-dag" uit "Klipwerk" word die aan

gesprokene (die dagbr~ek en dalk 'n perd?) aanvanklik twee 

beskrywende metaforiese benamings toegevoeg: 

jou skimmel-dag 
jou rooibont ding 
die dorpspad gaan haar 
more bring 

(p.210, my kurs.). 

Met hierdie beskrywing vind ons dieselfde patroon as in die 

ou volksliedjie "Hasie, hoekom is jou stert so kort?". In 

die liedjie word die aangesprokene ('n meisie of geliefde) 

ook verskeie metaforiese benamings gegee, byvoorbeeld: 

jou pikswart slang 
jou suurlemoen 
jou heksekind 
jou skerpioen 
jou krokodil 
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jou wilde hen 
jou liefde wil ek wen. 1 

Kenmerkend van volkspoesie in hierdie liedjie is herhalings 

wat 'n vaste patroon help skep, die rym en die irrasionele 

benamings wat die spreker vir die aangesprokene gebruik2 • 

Opvallend ten opsigte van die ritme in hierdie dele van die 

liedjie is dat elke reel uit vier lettergrepe bestaan in 'n 

vaste jambiese metriese patroon: 

I I 
jou pikswart slang 

I - I 
jou suurlemoen 

I - I 
jou heksekind 

I - I 
jou skerpioen 

ensovooorts. 

Dieselfde patroon kom voor in die eerste twee reels van Van 

Wyk Lauw se "jou skimmel-dag": 

I I 
jou skimmel-dag 

I I 
jou rooibont ding. 

Waar die strafes in die volksliedjie telkens afgesluit word 

met 'n direkte verwysing na die "jy" ( "vir jou wil ek nog 

kry"; "vir jou is ek so lief"; "jou liefde wil ek wen"), 

eindig Van Wyk Lauw se kwatryn in die derde persoon: 

die dorpspad gaan haar 
more bring (my kurs. ). 

Uit hierdie variasie op die volksliedpatroon blyk verder hoe 

die digter op die patroon voortgedig het, maar dit ook gewy

sig en aangepas het in 'n moderne gedigreeks - ook 'n voor-

1. Die teks van die liedjie is nie in gedrukte vorm gevind 
nie, maar wel op 'n band waarop die Weskus-sanger 
Worsie Visser dit sing (1996). 

2. In 'n telefoongesprek op 4 April 1997 het die musiek
kenner Chris Lamprecht ook bevestig dat die liedj ie 
"tradisioneel, en dus volkspoesie" is. 
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beeld van "genre defamiliarization". 

Reg teenoor mekaar geplaas in die bundel Tristia vind ons die 

twee gedigte "Kunsklas" en "Kermisspieel". Die rede vir die 

plasing is voor die hand liggend: "Kermisspieel" is 'n woor

delikse spieelbeeld van "Kunsklas" - in eersgenoemde is slegs 

met behulp van leestekengebruik, hoofletters en spelling 

afgewyk van "Kunsklas". 

Kunsklas 

bruiooog soos lewer 
roo oog SOOS god 
nee trug warwoer-om 
trug en trug en trug tot 

waa r bruiooog soos lewer 
in die niere net blaa i 
o leer trap pe afbo p 
in die s ilwer in die f raa i 

beleer 'li!I n die heupe 
roo i oog soos God s' n 
ber by ellee buis; in 
ber deur die d raa ie 

'li!I n die 'leelgekink:te 
'li!I n die modder~ le 
waar die ou erd-wurm 
in die bekleen lui le 

nee blaa i blaa i d it trug 
blaa i terug na genes is; 
blaa i d it gees en afgro rd toe 
gb hy daa r is " lug oog 

bruin oog soos lewer 
roo oog SOOS god 
s ilwer is die nm lag 
waa rin s poel die bbe::I 

s poel hy da n in s ilwer 
bop hy dan in glas 
kruip hy nie da lk blirdemo I 
in etter ...... esels 'li!IS 

(p.254) 

K.ermi>s p ieel 

'B ruiooog soos lewer!' 
'Roo i oog soos God?' 
'Nee! trug!: war-w6er om!' 
trug en trug en trug, rot: 

waa r "bruin oog soos lewer" 
in "die niere" net "blaai", 
o leer trap pe afbo p 
in die silwer in die fraai 

beleer 'li!I n die heupe ... ! ' 
'Rooi oog soos God s'n 
ber by ellee buis; in, 
ber deur die d raa ie 

'li!I n die "eel-gekink:te 
'li!I n die m5dder~ le 
waar die ou Erd-Wurm 
in die bekleen lui le.' 

'Nee! B laa i, blaa i d it trug! 
B laa i terug na Genes is! 
B laa i d it Gees en Afgro rd toe!' 
'Gb hy daar is "lug? oog?' 

'Bruin oog soos lewer.' 
I Roo oog SOOS God. I 
'Silwer is die t-e rs lag!' 
'Waa rin s poel die bbe::I? 

spoel hy dan in silwer! 
bop hy dan in glas! 
kruip hy nie da lk blirdemo I 
in etter......esels 'li!IS?' 

(p.255). 

Soos hierbo reeds genoem is, weerklink die volksliedjie 
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"Strykystervoet soos dassie" in hierdie twee Van Wyk Louw

gedigte: 

Strykystervoet soos dassie, Deurskynoor soos 
hasie, Rooi oog soos lewer, Bakstert soos meerkat 

{Du Toit, 1924:175). 

In 'n sin is daar 'n ooreenkoms tussen hierdie liedjie en 

"Hasie, hoekom is jou stert so kart?" waarna hierbo verwys 

is. In "Strykystervoet soos dassie" word, net soos die 

metaforiese benamings in "Hasie", verskeie vergelykende 

beelde in 'n patroon gebruik. 

Van Wyk Lauw se twee gedigte word ingelei met twee reels 

waarin die volksliedjie resoneer, maar dit is aangepas: 

bruinoog soos lewer 'Bruinoog soos lewer!' 
rooioog soos god 'Rooi oog soos God?' 

In plaas van "Rooi oog soos lewer" soos in die volksliedjie, 

staan in Van Wyk Lauw se eerste gedig: "bruinoog soos lewer" 

en: "rooioog soos god" (my kurs. ) . Die variasie word in 

"Kermisspieel" n6g verder gevoer met behulp van leesteken

en spellingaanpassings. Verderaan in die gedigte kom die 

twee reels telkens weer na vore en dit blyk dat die mens met 

sy beperkte visie teenoor die deurtastende perspektief van 

God gestel word. In hierdie verband is die wysiging van die 

volksliedjie se "Rooi oog soos lewer" na "bruinoog/Bruinoog 

soos lewer" en "rooioog/Rooi oog soos god/God" funksioneel. 

Die "b(B)ruin-" pas beter by die aardsheid van die mens, 

terwyl die goddelike kyk hier deur middel van die "rooioog/ 

Rooi oog" verwoord word. 

5.2.2 Die verwerking van 'n ou volksliedj ie in "Groot 

ode" 

'n Opvallende verskynsel in "Groot ode" (p.322-332) met sy 

ernstige filosofiese aard is die "volksversagtige" vierde 

strafe wat in toonaard drasties van die eerste drie verskil: 
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Ons weet nie ons weet nie 
hoe ver die liefde le nie 
die wat se die weet nie 
die wat weet die se nie 

(p.323). 

Soos H.J. Schutte (1968:11-12) skryf, hou die tweede reel van 

hierdie strafe verband met 'n variant van die volksliedjie 

"Staan, Poppie, staan" wat Du Tait (1924:116-120) in sy 

proefskrif bespreek het. Die liedjie is volgens Du Tait by 

'n "soenspeletjie" gesing. Hy het die volgende variant daar

van in Lindley opgeteken: 

Staan, Poppie, staan, 
En laat jou gedagte gaan 
Oat jy vir my kan se 
Hoe ver die liefde le. 

Ref.-Hy kom van ver af 
Hy kom van ver af, 
Hy kom van ver af, 
Van Piet Plessis se plaas3 

(1924:116-117). 

Die tweede reel van strafe 4 in "Groot ode" stem, behalwe vir 

die ontkennende vorm daarvan, woordeliks ooreen met die vier

de reel van die volksliedjie. Schutte wys verder op die feit 

dat die volksliedjie wat hier meespreek ook neerslag gevind 

het in Eugene Marais se "Staan, Poppie, staan!" van 1921 

(1968:13). 

"Volksversagtig" in die strafe uit "Groot ode" is die herha

lings asook die parallelisme in die derde en vierde reels. 

Die oenskynlik ligter toonaard wat daarmee bewerkstellig 

word, verskil van die ernstiger eerste drie strafes. In 

strafe 1 word die begeerte uitgespreek om "as nuuskierige en 

ontdekker" eerder "in die dood se skeur in ... te sluip" as 

om "in hierdie brandende/ stad rand te waar". Die "brandende 

stad" (strafe 1) word in die tweede strafe verder omskryf as 

verteenwoordigend van 'n "biologies-gerigte massa" wat kon-

3. Du Tait wys ook daarop dat daar verskeie variante van 
die betrokke liedjie bestaan en dat die refrein 
afkomstig is van die liedjie "Kinders, moenie in die 
water mars nie" (1924:117-119). 
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trasteer met die "geestelik-ingestelde enkeling" van strafe 

1 (Helize van Vuuren, 1989:90). Die vraag word dan gestel 

of mense wat s6 bestaan enige "reg" het om "liefde" te "eis". 

Daarop word 'n afsydige antwoord verkry. Soos Schutte skryf, 

wyk die derde strafe in toonaard van die eerste twee af: 

"Waar die spreker horn in die tweede strafe teenoor die 

mensdom in die 'stad' gestel het, vereenselwig hy horn nou met 

'hulle'; hy praat nou namens hulle ( 'ons' )", en: "In verge

lyking met sy regterlike houding in die tweede strafe is hier 

'n simpatieke houding" (1968:4). Die spreker is intens bewus 

van die mensdom se pyn. Pyn word aan die begin van strafe 

3 opgeroep met die woorde "Ons weet nie hoe seer ons/ lA in 

Gods hand nie". Schutte wys uit dat die "volkse" strafe 4 

hiermee kontrasteer: "ons weet nie/ hoe ver die liefde lA 

nie" (my kurs. ) . Hy skryf die kontras impliseer dat die 

spreker horn in strafe 4 meer distansieer en " ... horn die 

onwetendheid nie meer so lyf- (wat wil sA pynlik) aantrek 

nie" ( 1968: 9). Die "volkse" aanslag in strafe 4 met sy 

herhaling het ook 'n "intensiveringsfunksie" waarna Schutte 

(1968:8) terloops verwys. Dit druk uit hoe die onsekerheid 

en pyn socs 'n refrein deur die spreker se gedagte weerklink 

en benadruk die gedagte. 

Du Tait skryf dat die "soenspeletjie" later in onguns geraak 

het: "Miskien was die pront realisme van hierdie rympie op 

die duur 'n bietj ie te kragtig vir die beskaafde tiekie

draaiers uit die dorpe, wat selfs 'n matiger aangekondigde 

soenspeletjie nie meer kan veel nie" (1924:116-117). Die 

"liefde" wat met hierdie speletjie geassosieer is, was dus 

beslis "geslagtelike liefde" (vergelyk ook Schutte, 1968:13-

14). In "Groot ode" speel dit moontlik terug op strafe 2 met 

sy groat klem op die "biologiese bestaan" van die mense in 

"hierdie brandende/ stad", vandaar hulle onbegrip oor die 

omvattende liefde van God. Onbegrip word ook gesuggereer in 

die laaste twee reels van strafe 4. Schutte wys op die feit 

dat die twee reels hulle oorsprong het in die "Tao te Ching 

deur Lao Tzu, die formuleerder van die TaoYsme in China", wat 



257 

in ongeveer 604 voor Christus gebore is: "Those who know 

don't say, and those who say don't know!" Dit gaan oor die 

goddelike liefde wat "in all its sharpness, fullness and 

glory" nie deur die sterflike mens in sy volle omvang 

waargeneem en begryp kan word nie (1968:14). 

Met behulp van die verwerkte reel uit die ou volksliedjie en 

met die "volksversagtige" derde en vierde reels in strofe 4 

word die mens se onbegrip van goddelike liefde en die ver

borgenheid van God hier op 'n speelse en ironi.ese wyse na 

vore gebring. Deurdat volkspoesie as "oerbron" gebruik word, 

word ook gefmpliseer dat die onsekerheid 'n ewigdurende teen

woordigheid het; dit " ..• kom (letterlik, JV) van ver af". 

5.3 D.J. Opperman 

5.3.1 Inleidend oor die rol van bestaande volkspoesie in 

Opperman se werk 

In Joernaal van Jorik (1949) vind ons vir die eerste keer 

ooglopende verwerking van volkspoesie in Opperman se digkuns 

in die gebruik van die kinderrym "Trippe, trappe, trone". 

In "Blom van die baaierd" uit Blom en baaierd (1956) maak die 

digter gebruik van 'n ou volkslied met die titel "Liid fan 

di diamant" wat hy verwerk het. "Psigiater" uit Kuns-mis 

(1964) is ook die verwerking van 'n kinderrym met die titel 

"Die skoen". In "Wie rus?", ook uit Kuns-mis, word 'n 

tipiese volksgeloof verwerk en in "KIELIEKeNS" uit dieselfde 

bundel weerklink die kinderrympie "Handjies klap". 

Soos in Hoofstuk 4 uitgewys, is Komas uit 'n bamboesstok 

(1979) 'n tipiese volksboek en daar is ook kenmerkende eien

skappe van volkspoesie in die bundel. Ook in die bundel is 

verskeie ou rympies verwerk, soos in die gedig "Gesponste 

lei". 
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5.3.2 Die verwerking van kinderrympies deur Opperman 

5.3.2.1 Die verwerking van "Trippe, trappe, trone" in 

Joernaal van Jorik 

In S.J. du Toit se proefskrif is drie variante van die rympie 

"Trippe, trappe, trone" opgeteken. Daarvan is die variant 

uit Petrusburg die bekendste: 

Triepel, trappel tone, 
Die varkies in die bone, 
Die koeitjies in die klawer, 
Die perdjies in die hawer, 
Die eendjies op die watergras, 
Die gansies op die groene gras, 
Ek wens dat kindje groter was, 
Dat hy die gansies op kan pas. 

(1924:23). 

Tipiese volkspoesie-eienskappe (en in die besonder eienskappe 

van die rympie) in hierdie gediggie is: vaste eindrym, die 

spel met klankherhalings in die eerste reel waar die woorde 

self nie veel betekenis dra nie, 'n vaste ritmiese gang en 

kinderlike eenvoud en ongekunsteldheid. 

In die "Silwerlinge"-afdeling van Joernaal van Jorik (1949) 

kom die kinderrympie ook voor. Aanvanklik word net die eer

ste reel van hierdie rympie aangehaal: "Trippe, trappe, trone 

.•. " (p.140). Op p.142 word die eerste twee reels van die 

rympie aangehaal en daarna die eerste vier ( telkens met 

weglating van die bepaalde lidwoord vooraan die reel): , 

Trippe, trappe, trone, 
varkies in die bone, 
koeitjies in die klawer, 
perdjies in die hawer ... 

Die eerste aanhalings van die kleuterrympie het 'n voorberei

dende funksie, byna soos 'n opskrif: "Die leser word reeds 

'n paar bladsye lank voorberei voordat die uiteindelike wrang 

weergawe van die kleuterrympie volg" (P.G. du Plessis, 1968: 

164). In hierdie gedeelte van Opperman se gedig hou die 

kleuterrympie verband met die kind wat Jorik verwek het 

tydens sy besoek aan Suid-Afrika. Du Plessis skryf tereg dat 

die "sfeer" rondom hierdie onverwerkte weergawe van die kleu-
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terrympie die van spel is (1968:98). Binne konteks hou die 

kleuterrympie hier ook verband met Jorik se twyfel (selfs 

skuldgevoel, soos Kannemeyer (1979:36) skryf) oor die sinvol

heid van die verwekking van 'n kind in hierdie land. Die 

twyfel spreek duidelik uit die strofe wat direk volg op die 

vierreelige aanhaling uit "Trippe, trappe, trone": 

Het ek aan daardie tafel brood gekies? 
Gebreek? Om kinders en die vrou, die brood? 
Maar ook die wapens en die bloedverlies? 
0 God, waarom maak ek 'n kind nog groot? 

(p.142). 

Op p.143 kom die rympie in 'n verwerkte vorm voor: 

Trippe ... trap patrone 
kanontjies en atome, 

matrosies in die hawe, 
soldaatjies in loopgrawe, 

tenkies deur die waterplas, 
vliegtuigies bo die groene gras; 
ek wens dat kindjie groter was 
om al die diertjies op te pas. 

In die verwerking is steeds heelwat van die volkspoesie

eienskappe wat in die ou rympie voorgekom het teenwoordig: 

die klankherhalings van die eerste reel, paarrym, verklein

woorde, 'n vaste ritmiese stuwing met heelwat opeenvolgende 

dalings en ooreenstemmende laaste twee reels4
• 

Die verwerking van die rympie in Joernaal van Jorik het 'n 

ironiserende funksie. In Opperman se verwerking het die 

onskuld van die oorspronklike kinderrympie verdwyn; dit is 

vervang met 'n wereld van spioenasie en oorlog. Die ver-

kleinwoorde in hierdie teks hang saam met Jorik se leefwereld 

van spioenasie en verraad! Met "waterplas" en "groene gras" 

word wel nog natuurelemente soos in die kinderrympie genoem, 

maar daar word eers na krygstuig ("tenkies" en "vliegtui-

4. Alhoewel die laaste reel in die weergawe uit Du Toit se 
studie na "gansies" in plaas van "diertjies" soos in 
Joernaal van Jorik verwys, bestaan daar variante van 
hierdie rympie waarvan die laaste reel presies ooreen
stem met die in laasgenoemde bundel ( vergelyk' P. W. 
Grobbelaar, 1969:21). 
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gies") verwys. Die begeerte wat aan die einde van die ver

werking ui tgespreek word, hang saam met die verlies van 

kinderlikheid; die "diertjies" wat "opgepas" moet word, is 

nie die onskuldige "gansies" van die volksrympie nie, maar 

oorlogstuig. Ook die "kindjie" word "groter" ge"wens". In 

die daaropvolgende strofe van Opperman se gedig kom die 

verraad van Jorik ter sprake wanneer die spreker 'n parallel 

trek tussen horn en die aartsverraaier Judas Iskariot: 

En altyd sien ek daardie oud-soldaat 
binne die koutjie van sy krukke swaai. 
Rabbi, moet my nie aan myself oorlaat, 
ek het om dertig daalders God verraai. 

(p.143). 

Binne hierdie konteks is dit moontlik om die verwysing na die 

"kindjie" in die kleuterrympie te interpreteer as "'n Mensdom 

wat skaars sy eie maaksels kan beheer" (Du Plessis, 1968:99). 

5.3.2.2 "Psigiater" uit Kuns-mis (1964) 

Daar is 'n opvallende geestigheid in Kuns-mis (1964), meer 

as in Opperman se vorige digbundels. In "Psigiater" is 'n 

bekende kinderrympie verwerk wat ook bydra tot geestigheid 

en die ligte inslag van die gedig. 

Psigiater 

Kees, maak heel my gees. 
Goed, Mevrou, ek kan genees. 

Kees, maak jy dit sterk? 
Ja, Mevrou, dis randse werk. 

Kees, is my gees al klaar. 
Ja, Mevrou, betaal my maar. 

Kees, ek het nie geld by my nie. 
Dan kan jy jou gees nie kry nie. 

Nag, Kees. 
Korn, Mevrou minus vrees. 

(p.291). 

Die kinderrympie "Die skoen" wat in Opperman se Nuwe kleuter-
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verseboek opgeneem is, resoneer baie direk in hierdie ligte 

hekelgedig. Soos die kleutervers is "Psigiater" ook 'n soort 

"beurtrympie" in die sin dat daar twee sprekers aan die woord 

is wat mekaar in elke reel afwissel. 

Die skoen 

"Koen, maak heel my skoen." 
"Ja, Juffrou; dit sal ek doen." 

"Koen, maak jy horn sterk?" 
"Ja, Juffrou; dit is my werk." 

"Koen, is my skoen al klaar?" 
"Ja, Juffrou; betaal my maar." 

"Koen, ek het nie geld by my nie." 
"Juffrou, dan kan jy jou skoen nie kry nie." 

"Dag, Koen." 
"Dag, Juffrou-sonder-skoen!" 

(1981:68). 

Volkspoesie-eienskappe in hierdie kleutergedig, is die opval

lende eindrym, herhaalde vrae en antwoorde daarop in die 

eerste drie koeplette wat ook bydra tot 'n eenvoudige 

patroonmatige vorm, humor en kinderlike eenvoud, metriese 

variasies soos oorbetoning aan die begin van versreels (ver

gelyk die eerste reels van strofes 1 en 2) en opeenvolgende 

dalings (vergelyk die einde van reel 7). Die outeursnaam by 

"Die skoen" ontbreek in Nuwe kleuterverseboek met die impli

kasie dat die gediggie anoniem voortbestaan5
• 

Opperman se "Psigiater" toon 'n sterk ooreenkoms met "Die 

skoen". Dit bestaan ook uit tweereelige strofes waarin die 

eerste spreker ("Mevrou") telkens in die eerste reel aan die 

woord is en in die tweede deur die aangesproke "Kees" beant

woord word. Ooglopende verskille is dat die eerste spreker 

hier 'n "Mevrou" is (teenoor die "Juffrou" van "Die skoen") 

en dat sy hier na 'n professionele persoon ('n "psigiater") 

5. In 'n voorwoord vir Nuwe Yleuterverseboek skryf Opper
man: "Waar 'n versie sender naam verskyn, is dit erf
goed" (1981). 
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gaan en horn as "Kees" (spotnaam vir 'n aap of bobbejaan) aan

spreek. In die laaste koeplet groet sy vir "Kees" met die 

woord "Nag" ( teenoor "Dag" in die kleutervers) en hy rig 

uitnodigende en suggestiewe woorde aan haar: 

Korn, Mevrou .•. minus vrees. 

Opvallend is ook dat die "Mevrou" hier om sielkundige hulp 

vra en dat "Kees" meer materialisties ingestel is as "Koen" 

van die kleutergedig; hy se nie trots" ... dit is my werk" 

nie, maar benadruk die geldelike waarde van sy "diens": 

Ja, Mevrou, dis randse werk (my kurs.). 

Die vorm en woorde van "Die skoen" word hier gebruik om die 

kommersialisering van sielkundige hulp en ui tbui ting van 

mense te hekel. 

5.3.2.3 "KIELIEKeNS" uit Kuns-mis 

In die gedigreeks "Patriargallery", ook uit Kuns-mis, kom 'n 

byna soortgelyke hekeling voor as wat hierbo beskryf is. Op 

'n vernuftige wyse is die reekstitel saamgestel uit "patri

arg", "galery" en "gallery", met die implikasie dat daar 

krities en hekelend gekyk word na mense wat gewoonlik waar

dige patriargale figure is. (In "gallery" weerklink ook die 

vaste uitdrukking "gal uitbraak", met die betekenisimplikasie 

van met "bitterheid" teen iemand uitvaar (HAT)). Die laaste 

gedig in hierdie reeks, "KIELIEKeNS" (p.308), is 'n verwerk

ing van die kinderrympie "Handjies klap". 

KIELIEKeNS 

Boudjie klap, 
bladjie krap, 
deur die hare hark, 
vat 'n stukkie vark, 
gryp 'n stukkie long, 
Oubaas bly nog jonk, 
trek los die lint 
van die meisiekind. 
Hier kom die krappie aangekruip 
om 'n bietjie binneboudjie-knyp. 
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Die volgende kinderrympie is in Opperman se gedig verwerk: 

Handjies klap, 
Koekies bak, 
Gaan na die mark 
Koop 'n stukkie long 
Vir die sieke jong, 
Koop 'n stukkie lewer 
Vir die sieke wewer, 
Koop 'n stukkie konfyt 
Vir die sieke meid, 
Koop 'n stukkie lint 
Vir die sieke kind. 
Daar kom die krappie aangelope, 
Onder die armpie ingekrope 

(Du Toit, 1924:15). 

In hierdie rympie, wat ook as 'n kinderliedjie gesing word6
, 

is die spel met taal 'n opvallende kenmerk en dit dra by tot 

die beeld van kinderlike onskuld in die gedig (vergelyk die 

verkleinwoorde aan die begin). In Opperman se gedig is iets 

van die onskuld afwesig; 'n ou man ( "Oubaas" ) wat 'n jong 

meisie lastig val, word gehekel. Die optrede word ontluis

ter: die woorddeel "kens" in die titel word in die WAT om-

skryf as 'n "Gewestelike en geselstaalvorm van kinds • • • I 

maar gew. enigsins plat en van ongunstiger waarde". Die 

titel impliseer 'n toestand van "kinds" wees. Die fokus is 

hier nie op kinderspel nie, maar op liggaamlike molestering, 

soos blyk uit die verwerking van die eerste twee reels na: 

"Boudjie klap/ bladjie krap", en die laaste reel na: "om 'n 

bietjie binneboudjie-knyp". Tematies toon die gedig dus 'n 

ooreenkoms met die gedigte uit "Klipwerk" waarin dit oak gaan 

oor 'n ouer man wat sy attensies op 'n "kind" wil afdwing. 

6. In P.W. Grobbelaar se Groot Afrikaanse volksrympieboek 
is 'n variant van die rympie as "'n Kielierympie" op
geteken; die omskrywing verwys na die slotreels wat 'n 
speelse kieliery oproep: "Onder die armpie" (1969:24). 
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5.3.2.4 "Gesponste lei" 

"Gesponste lei" staan in die Sesde Rol in Komas uit 'n bam

boesstok. 'n gedeelte waarin gefokus word op die spreker/dig-

ter se herstel uit sy siektetoestand of komas. Fonetiese 

spelling (G.R.A.-reels) en verwerkings van kleuterrympies is 

opvallend in die gedig. Daaroor skryf Grove: " ..• waar die 

'Fuga' ('Fuga op die vroestuk', JV) veral met die volkstaal 

gewerk het, is die kinder- en volkspoesie hier van deurslag

gewende betekenis" (1979:22). 

Gesponste lei 

i OU 
pi pi 
ri meri 

ik sok kos 
1 2 3 
a is fir aap 
hy kou aan i raap 

Tarra 
rara boem di ry 
tant kaatji 
haar dogtertji 
i vaal haar 
krullekop 

in di skeurtji 
sit meneertji 
kriek en kriek 

bok bok 
waarom staan 
my stokki styf --> O 

sakka pakka 
ik dink 
ik kan 
Oupa het 'n fark gery 

(p.409). 

'n Besondere kenmerk van Komas uit 'n bamboesstok is die 

samehang tussen verskillende gedigte in die bundel. "Ge-

sponste lei" slaan terug op die gedig "Penwortel" ui t die 

Eerste Rol waarin die digter se vader vertel van sy oupa wat 
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op 'n lei geskryf het toe hy weens "kanker van die tong" nie 

meer kon praat nie ( vergelyk die bespreking hierbo in 

Hoofstuk 4 op p.213-214). 

Die skryf op 'n lei impliseer 'n baie basiese proses: in 

skole is leerlinge vroeer eers op 'n lei geleer skryf sodat 

dit makliker sou wees om verkeerde skryfwerk uit te wis. Die 

ti tel sinspeel dus op die basiese herstelproses van die 

spreker/digter waar hy as 't ware weer van voor af meet leer 

om te kan skryf. Die "Gesponste lei" (my kurs.) toon ook 'n 

verband met "Aanraaklied 11 in die vyfde rol waar die siekte 

sentraal is en beskryf word hoe die siek spreker/digter se 

kop skoongespons meet word as gevolg van die koors. Daar het 

dus progressie plaasgevind in die sin dat die fokus nie meer 

net gerig is op die liggaamlike siektetoestand nie, maar op 

prosesse socs skryf wat aangeleer meet word. By hierdie 

basiese leerproses skakel die verwerkte kinderrympies geed 

in. 

Veral in die eerste strofe val die fonetiese spelling skerp 

op. Grove (1979:23) skryf dat die woord "Marie" (die naam 

van Opperman se vrou) moontlik in die strofe te onderskei is. 

Dit is egter ook 'n toespeling op die verbygegane siekte

toestand van die digter/spreker waartydens die lewerversaking 

tot urineringsprobleme gelei het. Die woorde kan dan socs 

volg gelees word: 

'n OU 
piepie 
nie meer nie (Vergelyk ook Samuel, 1982:23). 

Die strof e kan dus verwys na die proses waardeur die spreker 

socs 'n klein kind beheer oor sy blaas meet leer verkry. In 

die opsig is die taal (basiese fonetiese spelling) en kinder

versies in die gedig funksioneel en geslaagd aangewend. Rym

pies (veral sekere kinderversies) is 'n belangrike metode 

waardeur kinders basiese dinge in die lewe aanleer. 

'n Prim~tiewe taalvorm kom ook in strofe 2 voor. Grove noem 

die beginreel van die strofe ( "ik sok kos 11
) 

II 1 n pri-
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mitiewer vorm van Afrikaans as selfs die slawe-Afrikaans wat 

ons vind in Franken se Taalhistoriese bydraes, bl.89: 'Ons 

seek kost hier'" ( 1979: 23). Die res van hierdie strofe 

beskryf hoe die spreker besig is om te leer tel en lees (die 

alfabet te leer ken). Ook hierdie aktiwiteit word met behulp 

van 'n kinderrympie verwoord: 

a is fir aap 
hy kou aan i raap. 

Die klem op die taalproses en die verwerkte kinderrympies 

suggereer dat dit hier ook oor die digkuns gaan. 

In die derde strofe roep die woorde "Tarra/ rara boem di ry" 

ook 'n kinderrympie op. In Opperman se Nuwe kleuterverseboek 

is die betrokke rympie sonder outeursnaam opgeneem: 

Ta-ra, ra-ra, boemdery 

Ta-ra, ra-ra, boemdery, 
Oupa het 'n vark gery, 
afgeval en seergekry, 
opgeklim en weer gery, 
ta-ra, ra-ra, boemdery! 

(1981:26). 

Volkspoesie-eienskappe in hierdie gediggie is: 'n anonieme 

outeur, klankherhalings, eenvoudige taalgebruik en vorm (al 

die reels rym byvoorbeeld), sangerigheid, en algemene bekend

heid wat dit "volksbesit" maak. 

In die betrokke rympie is die kerngedagte dat die "Oupa ..• 

afgeval en seergekry" het, maar tog " ... opgeklim en weer 

gery" het. Die slotstrofe van "Gesponste lei" is ook uit 

hierdie gediggie geneem: "Oupa het 'n fark gery". Word die 

rympie op die inhoud van "Gesponste lei" en Komas van 

toepassing gemaak, suggereer dit die verval in siektetoestand 

("afgeval en seergekry"), maar ook herstel. Die beeld van 

'n vark roep binne die konteks van die bundelgeheel ook be

paalde assosiasies op. Lina Spies skryf in haar proefskrif 

oor "Die ballade van Spek en Ham" (ook in die sesde rol) en 

toon aan hoe die gedig verband hou met Christus se uitdrywing 

van die dui.wels uit cie besetenes van Gadara (1981:428-433). 

Die woorde "Oupa het 'n fark gery" kan ook saam met die 
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beelde van varke in "Die ballade van Spek en Ham" gelees word 

en hou verband met eienskappe van 'n vark wat in die betrokke 

Bybeltekste na vore kom. Die sin in "Gesponste lei" kan dus 

dui op 'n soort "base perd" wat "Oupa" opgesaal het. In 

intertekstuele verband met "Die ballade van Spek en Ham" sug

gereer die verwysing in "Gesponste lei" moontlik iets van die 

oordrewe "groat paarties" wat 'n oorsaak was van die siekte

toestand7. Binne die grater konteks van die Opperman-oeuvre 

hou hierdie woorde ook verband met Opperman se opstel "Kuns 

is boos!" en kan dit heenwys na die digkuns wat die digter 

beoefen het. Die rympie het in "Gesponste lei" dan die funk

sie dat dit verbande skep met ander werk in Opperman se bun

del en oeuvre en sodoende ook meehelp om die siektetoestand 

en herstel sowel as die beoefening van die kuns uit te beeld. 

Bogenoemde interteks het egter ook 'n ander funksie. In die 

derde strafe word spesifiek vrouefigure voor die gees geroep: 

"tant kaatji/ haar dogtertji". Teen die agtergrond van die 

G.R.A.-spelling kan "kaatji" op "Kaatjie Kekkelbek" sinspeel, 

'n "praatsieke kwaadsprekende vrou" (WAT) . In hierdie ou 

dramatiese monoloog praat "Kaatjie" 'n mengelmoes van vroee 

Afrikaans en Engels. Grove (1979:23) skryf dat hier 'n "her

inneringselement" aan "die dogtertjie van Inchanga" (Engels

sprekend) is. Dit blyk veral ook uit die feit dat verderaan 

in "Gesponste lei" direk gepraat word van die "stokki" (man

like geslagsorgaan) soos in "My appelliefie van Inchanga" 

(p.349). Saam met die eksplisiete seksuele beelde in strafes 

4 en 5 slaan die "Oupa"-verwysings in die laaste twee strafes 

oak moontlik op die seksualiteit (en skryfproses) wat tydelik 

as gevolg van die siektetoestand op die agtergrond geskuif 

het. 

Ook ander kleutergediggies is hier verwerk. Strafe 4 is ge-

7. Regina Malan wys op hierdie moontlikheid en se dat Op
perman met die samestelling "Durty-dirkies" homself 
insluit by die "varksoorte" wat in "Die ballade van 
Spek en Ham" as beeld gebruik word (1986:148). 
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neem uit "Die kriekie" deur A.B. Cilliers (Nuwe kleuterverse

boek, 1981:28). Die gediggie handel spesifiek oor die "mooi 

musiek" van die "kriekie" wat onophoudelik voortduur: 

Luister. na sy mooi musiek: 
Kriek en kriek! Kriek en kriek! (strofe 1) 

Nee, dis alles net verniet: 
Kriek en kriek! Kriek en kriek! 
Hou nie op nie? 
Wil nie stop nie? (strofe 3). 

In "Gesponste lei" kry die verwysing na die "kri~kie" 'n 

seksuele konnotasie as dit saam met die daaropvolgende strofe 

("waarom staan/ my stokki styf -->0") gelees word, en veral 

ook na aanleiding van die woorde "in di skeurtji/ sit meneer-

tjie. Soos hierbo ( p. 228) gese is, hou die seksuele in 

Opperman se digkuns dikwels verband met die kreatiewe proses. 

Die siening kom sterk na vore in die gedagte dat die "krie

kie" besig is om 'n "lied" te sing. In strofe 5 is 'n ver

werkte vorm van 'n volksrympie wat vanmelewe met die volgende 

bewoording by 'n speletjie gebruik is8
: 

bok bok staan styf 
hoeveel vingers het jy aan jou lyf? 

Opperman se verwerking daarvan plaas klem op 'n bewuswording 

van seksualiteit: 

bak bok 
waarom staan 
my stakki sty£ -->0. 

Hierdie groeiende bewuswarding van seksualiteit met nog 'n 

effense onsekerheid daaroar (vergelyk die vraagvarm) sluit 

aan by die beskrywing van die eerste kennismaking daarmee in 

"My appelliefie van Inchanga". Dit sluit ook aan by die uit

beelding van 'n basiese leerprases in strafes 1 en 2. 

'n Laaste kleutergedig wat hier voarkom, is Christa van 

Tonder se "Ek dink ek kan" (Nuwe klein verseboek, 1982:25). 

Die klein epiese gedig vertel die verhaal van 'n stoamenjin 

8. Die bekende rympie is nie in Du Tait se studie van 1924 
apgeteken nie en aak nie apgeneem in Grabbelaar se 
Groot Afrikaanse volksrympieboek (1969) nie. 
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wat in teenstelling met ander "groot sterk enjins" bereid was 

om 'n trein teen 'n berg uit te trek. Die woorde "Ek dink 

ek kan" word soos 'n refrein in die gedig herhaal om nadruk 

te plaas op die enjin se vasberadenheid om die taak suksesvol 

af te handel. Kinderlikheid en die irrasionaliteit van 'n 

lokomotief wat praat, dra in hierdie gediggie veral by tot 

'n "volkse" indruk. Die gedagte aan 'n trein skakel nou met 

die beeld van "Oom Lokomotief" (G.R.A.) wat in verskeie ge

digte in die bundel voorkom. In "Gesponste lei" sinspeel dit 

moontlik op die spreker se opnuut groeiende seksuele bewust

heid, maar oak op die strewe om opnuut die digkuns te kan be

oefen. Oak hier help die interteks dus om verbande met ander 

gedigte in die bundel te versterk. 

Volkspoesie as interteks het dus verskeie funksies in "Ge

sponste lei". Dit sluit aan by die eenvoudige taalgebruik 

in die gedig en help om die spreker (wat opnuut soos 'n jong 

kind eenvoudige leerprosesse moet deurgaan, selfs ten opsigte 

van die seksualiteit!) se basiese herstel te verbeeld. Deur 

middel van volkspoesie as verwysingsveld word ook 'n verband 

geskep met vroee vorme van Afrikaans en vroee Afrikaanse 

letterkunde. Dit dra daartoe by dat die gedig outobiografies 

gelees kan word as 'n uitbeelding van die digter se leer

proses om weer die woordkuns te kan beoefen. Die verwerkte 

stukkies volkspoesie help ook om "Gesponste lei" met ander 

gedigte in die bundel te verbind en dra sodoende by tot een

heid in die bundel. 

5.3.3 Die verwerking van 'n ou volkslied uit die Eerste 

Taalbeweging - "Liid fan di diamant" 

Baie funksioneel in die titelgedig "Blom van die baaierd" uit 

Blom en baaierd (1956), wat op p.218-225 van Opperman se Ver

samelde poesie afgedruk is, is die verwerkte gedeelte van 

"Liid fan di diamant" uit die Eerste Taalbeweging wat daarin 

opgeneem is. 
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Soos in die weergawe van "Liid fan di diamant" in Fyn net van 

die woord (Grove, 1965:50-51) word die versreels hier genom

mer ter wille van die bespreking wat volg. 

Liid fan di Diamant 

(Uit di Frystaatse Magazine) 

1 Ek kom uit donkere aard an di lig, 
2 Folmaak in myn skoonhyd, fraai fer di gesig. 
3 Fer goed of fer kwaad, met myn glimlag so koud, 
4 Begroet ek di finder, feul meer nag as goud. 
5 Ek het grate mag, en breng rykdom daarby. 
6 Di freemd is, - gen ding kan jy kosbaarder kry, 
7 In Konings hul krone, op dames hul hoof, 
8 Daar blink ek, en word fan myn glans ni beroof. 
9 An hande, so mooi en so wit as di sne, 
10 Kan ek ongekende bekoorlikhyd ge. 
11 Op flegsels fan dames, met hare so blond, 
12 Daar skyn ek met glans, fan di sterre ind' rand. 
13 Di hand tog, hoe mooi oak, ferkrimp en word oud, 
14 Di lokke, so fraai nou, fal uit en fergroud; 
15 Mar ek word ni dof, raak myn glans oak ni kwyt, 
16 Ek tart uit di ewe, ek daag uit di tyd 
17 Wat is ek? En skyn ek oak nou nag fandaag, 
18 So mooi as foor Adam syn tyd werd gefraag; 
19 'n Blom fan di bajert, ferberg in di nag. 
20 In lewe geroep deur di lig in syn krag: 
21 'n Traan fan di aard eer di tyd nag began, 
22 In skoonhyt gesiin deur di stralende son? 
23 Ek geef jou gen antwoord, dit kan ek oak niit, 
24 Di natuur syn gehym is te groat soos jy siit. 
25 'n Deel fan di skepping, so wonderfol groat, 
26 Ek fluister, o siil fan di mense in nood: 
27 Ken jy ni myn waarde? ek is tog so oud, 
28 'n Ding fan meer suiwere waarde dan goud. 
29 Tog sal ek ferdwyn, ja, een dag tre ek af. 
30 As di wereld fergaan, ja, dan find ek myn graf, 
31 Mar, o siil, jy blyf lewe, jy kan ni fergaan, 
32 Fer ewig en ewig moet jy bly bestaan. 
33 Gedenk jy daar wel aan, o siil! wat dit lees, 
34 Wat eenmaal jou toestand hiir namaals sal wees? 
35 O sta tog wat stil! Ly jou pad hiir beneen, 
36 Na di ewige lig of di duisternis heen? 
37 Waar staat nou jou foet, in di dwaashyd syn net, 
38 Of is di op pad fan di wyshyd geset? 
39 Ek blink en ek skyn in di stilte mar foort, 
40 En geef j ou, o s:i.il ! di fermanende woord. 

gedigte, 1987: 157-158). 
(Afrikaanse 

Tipies van volkspoesie is die onsekerheid oar die oorspronk

like auteur van "Liid fan di diamant". In 'n voetnota by sy 
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bespreking skryf A.P.Grovo dat hierdie gedig 'n letterlike 

vertaling uit die Engelse "Song of the diamond" is. Laasge

noemde het in die Orange Free State Monthly Magazine van 

November 1877 op p.19 verskyn. Volgens Grove is dit geskryf 

deur "E.W. (a Lady)" en kon hy nie vasstel wie dit vertaal 

het nie, miskien F.W. Reitz (1965:50). Dat die gedig wel die 

skepping is van 'n individuele outeur en nie uit die "volks

mond" ontstaan het nie, blyk uit die gebruik van die skuil

naam. Die liedvorm is, soos in Hoofstuk 1 geskryf is, 'n 

kenmerkende verskyningsvorm van volkspoesie. Die eenvoudige 

ou taalgebruik van die Eerste Taalbeweging (wat duidelik sig

baar is in die fonetiese spelling) en die eenvoudige vorm, 

wat ender meer blyk uit die groat ooreenstemming tussen vers

reel en sintaksis (vergelyk die deurlopende voorkoms van rus

punte aan die einde van versreel~' is verdere eienskappe van 

volkspoesie in hierdie gedig. Die paarrym dra ook by tot 'n 

soort sangerige eenvoud. Soos Ernst van Heerden skryf, het 

die gedig 'n "volkse" aard: "Die gediggie, in argafese Afri

kaans geskrywe met die fonetiese spelling van die Patriottyd, 

kom uit S.J. du Toit se versameling van 1876-1906 en roep 'n 

byna Middeleeuse sfeer op wat nog verder verskerp word deur 

die volkse toon en balladeske ritme" (in Grove, 1974:125). 

'n Ondersoek na die metrum, met Spangenberg se opmerkings oor 

die "volksversmetrum" in gedagte, toon verdere eienskappe van 

volkspoesie in hierdie gedig. Daar is 'n jambiese en anapes

tiese (stygende) metrum as basis, met enkele variasies. Min 

variasies kom aan die begin van versreels in "Liid fan di 

diamant" voor en geen variasies aan die einde nie. (Die 

eindrym is deurlopend manlik). Slegs in die volgende vier 

reels kom trogeYese inversie voor: 

I \ I \ I 
r.17 Wat is ek? En skyn ek ook nou nog fandaag, 

I I I \ / 
r.27 Ken jy ni myn waarde? ek is tog so oud, 

I I I \ - I 
r.29 Tog sal ek ferdwyn, ja, een dag tre ek af. 
I I I I I 

r o 3 7 Waar staat nou j OU feet, in di dwaashyd syn net. 

Die trogeYese inversies aan die begin van reels 17 en 27 en 
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die oorbetoning in reel 37 gaan gepaard met die sinsvariasie 

in die reels, naamlik vraagsinne in stede van die algemeen 

gebruikte stelsinne in die gedig. In reel 29 word ekstra 

klem op die voegwoord "Tog" geplaas; die woord lei 'n sin in 

wat in kontras staan met die voorafgaande beskrywing. In 

reel 27 is die opeenvolgende dalings aan die einde van die 

reel ook 'n opvallende variasie en tipies van die "volksvers

metrum". 

Hierdie gedig, wat Opperman in "Blom van die baaierd" verwerk 

het, het dus verskeie volkspoesie-eienskappe: anonimiteit van 

die outeur, eenvoudige taalgebruik en vorm, die liedvorm en 

tipiese metriese variasies. Daar is ook irrasionaliteit ten 

opsigte van die inhoud: 'n diamant tree as spreker op. 

Opperman het hierdie ou "Liid" soos volg in die "Lokvink"

afdeling van "Blom van die baaierd" verwerk: 

"'An hande, so mooi en so wit as di sne, 
op f legsels fan dames, met hare so blond, 
kan ek ongekende bekoorlikhyd ge, 
skyn met di glans fan sterre teen di rond, 
en ek steur my ni an di wel of di we. 

"'Fer goed of fer kwaad, met myn glimlag so koud, 
fer Londen se krone, fer Fransinne se hoof 
begroet ek di finder, feul meer nog as goud; 
ek blink en word fan myn glans ni beroof, 
mar fingers ferkrimp en lokke fergroud. 

"'Wat is ek? En skyn ek ook nog fandag 
met myn eerste lig syn glans nog ni kwyt, 
so mooi as foor Adam syn tyd in myn prag? 
Ek tart uit di ewe, ek daag uit di tyd 
'n blom fan di bajert, ferberg in di nag. 

"'Tog blink ek en straal 'n rukki net foort 
na di konings ferkrimp en di wereld ferkwyn 
en geef jou, o siil! di fermanende woord, 
omdat jy alleen an di ewighyd hoort: 
'n kasteel fan kristal waar Gods lig uit skyn." 

(p.220-221). 

A.P. Grove behandel in sy opstel "die lied van die diamant" 

die manier waarop die digter hierdie "oerteks" in "Blom van 

die baaierd" ge.l.ntegreer het (1965:48-55). Hy lig die ver-
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skille tussen die oorspronklike 11 Liid fan di diamant 11 en 

Opperman se verwerking uit en skryf dat Opperman byna net die 

helfte van die oorspronklike teks in sy gedig opgeneem het, 

maar dat hy waarskynlik nie bedoel het om 'n fragment te gee 

nie, eerder 11 
••• 'n weergawe van die oorspronklike in essen

sie. 11 Volgens Grove het Oppe1.111an veral twee fasette van die 

diamant skerp na vore gebring: 11 
••• die versierende vermoe 

daarvan, waarmee saamhang die liggaamlike bekoring en sins

genot, die vreugde van die moment", maar ook " ••• die onver

weerbaarheid van die diamant, die beginsel van die ewigheid 

soos hy horn in die tyd openbaar. 11 Grove skryf estetiese oor

wegings het waarskynlik 'n belangrike rol gespeel in Opperman 

se keuse van die weggelate gedeelte, aangesien die middelge

deelte wat hy weggelaat het (vers 20 tot 28) "van die swakste 

reels in die hele 'Liid' 11 bevat. Hy skryf ook dat die 
11 direk-moraliserende slotgedeel te ( 33-39)" in Opperman se 

weergawe verval (1965:52). 

In die oorspronklike 11 Liid fan di diamant 11 handel die eerste 

drie reels oor die skoonheid en versierende waarde van die 

diamant. Daarna word die geldelike waarde in reels 4-6 ge

noem, terwyl die durende skoonheid van die diamant in reels 

7 en 8 besing word. Die liggaamlike versiering met behulp 

van diamante is weer eens die kerngedagte in reels 9-12. 

Reels 13 tot 22 handel ook oor die feit dat die diamant se 

skoonheid blywend is, in teenstelling met liggaamlike ver

ganklikheid. In reels 23-28 word die skoonheid en waarde van 

diamante n6g 'n keer beklemtoon. Daar is 'n wending in reels 

29-30 waar die diamant vir die eerste keer erken dat selfs 

hy uiteindelik tot niet sal gaan, in teenstelling met die 

ewigheid van die siel (vergelyk reels 31-32). Die laaste agt 

reels bestaan uit 'n paar moraliserende vrae wat daarop neer

kom dat die leser se siel aangespreek en gevra word of hy/sy 

die verganklike wereldse skoonheid kies of die ewigdurende 

lewe wat selfs die van die diamant oorspan. 

Dit is dus duidelik dat die "versierende vermoe" (vergelyk 
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Grove, 1965:52) een van die belangrikste sleutelgedagtes is. 

Die geldelike waarde (reels 4-6) sluit daarby aan en verder

aan word "die versierende vennoo" weer eens beklemtoon. Daar 

is ook twee gedeel tes in die gedig wat oor die blywende 

skoonheid van die diamant handel. Soos Grove ( 1965: 52) 

skryf, slaag Opperman daarin om met die klem op die 

versierende waarde en blywende skoonheid van die diamant die 

essensie van die oorspronklike gedig vas te vang. 

Oppennan het nie die oorspronklike gedig net so oorgeneem nie 

(vergelyk ook Grove, 1965:52). Die inhoud van "Liid fan di 

diamant" is deur horn verwerk. Die vernaamste verskille 

tussen Opperman se verwerking en die oorspronklike "Liid" is: 

Opperman se aanhaling begin met die negende reel en met die 

wysigings aan versreels buite rekening gelaat, is sy rang

skikking van oorspronklike reels in die vier strafes soos 

volg: 9, 11, 10, 12, - II 3, 7, 4, 8, 13+14 II 17, 15, 18, 

16, 19 II 29+39, 30, 40, 31+32, - II 9 

Volgens Grove se indeling stem die eerste reel van die vier

de strofe uit Opperman se verwerking ooreen met reel 29 van 

die oorspronklike teks. Die betrokke reel van Opperman lees 

SOOS volg: 

Tog blink ek en straal 'n rukki net foort. 

Die reel waarna Grove verwys, sien anders uit: 

Tog sal ek ferdwyn, ja, een dag tre ek af. 

Die ooreenkoms is ooglopend in die voegwoord "Tog" en in die 

gedagte-inhoud waar beide versreels die relatiewe kortston

digheid van die diamant se skoonheid suggereer. Opperman se 

verwerkte reel hou egter ook duidelik verband met reel 39 van 

die oorspronklike teks: 

Ek blink en ek skyn in die stilte mar foort. 

Die glinstering ("blink") en "foort(skyn)" is duidelik in die 

Oppennan-reel vervat, maar 66k die kortstondigheid (reel 29) 

9. Die aandagstreep impliseer hier dat dit 'n reel is wat 
die digter nie uit die "Liid" verwerk het nie, maar 
self geskep het. 
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in die woorde " ' n rukki" . Dit is dus, anders as wat Grov€ 

aandui, 'n verwerking van reel 29 en reel 39, nie net van 

reel 29 nie. 

Ander ooglopende verskille tussen die verwerkte teks en die 

oorspronklike kan gesien word in Opperman se dubbele aanha

lingstekens en in die vyfreelige strof es met kruisrym in die 

eerste drie strafes. Die aanhalingstekens pas struktureel 

in Opperman se gedig, want Breeder Ben en Koen Beume tree af

wisselend as sprekers op en Breeder Ben haal ook nog aan uit 

"Liid fan di diamant". Die kruisrym (in plaas van paarrym 

soos in die oorspronklike "Liid") sluit verder aan by die 

grater Opperman-gedig. 

Die gedagte-inhoud word ook ~~ .isig in die strafe waarin 

Opperman afwyk van die kruisry~patroon: 

"'Tog blink ek en straal 'n rukki net foort 
na di konings ferkrimp en di wereld ferkwyn 
en geef jou, o siil! di fermanende woord, 
omdat jy alleen an di ewighyd hoort: 
'n kasteel fan kristal waar Gods lig uit skyn." 

Waar die klem andersins in Opperman se verwerking op die 

versieringsvermoe en blywende waarde van die diamant val, 

is verganklikheid hier ter sprake: "straal 'n rukki net 

foort". Daar is hier ook verdere afwykings van die oor

spronklike. Die eerste reel van hierdie strafe is 'n 

verwerking van reels 29 en 39 (vergelyk hierbo), en in die 

tweede reel word gepraat van die verganklikheid van "ko

nings", teenoor die oorspronklike "Liid fan di diamant" wat 

net handel oor die verganklikheid van die wereld in die alge

meen. Die laaste reel is ook heeltemal 'n nuwe invoeging van 

Opperman. Grove skryf tereg dat die" ... vermelding van die 

'kasteel - klip teenoor kristal - ... " sorg vir "belangrike 

vordering" in die "spanning tyd-ewigheid". Hy wys verder ook 

op die feit dat die "kasteel" help om in die gedig 'n verband 

te le " met Koen se klipkasteel waarui t hulle deur 'n 

teleskoop kyk 'na die heelal'" (1965:53). Die "kasteel fan 

kristal" teenoor "Gods lig" plaas ook die mens se sterflike, 

aardse liggaam teenoor sy onsterflike siel (1965:52). Anders 
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as wat Gr:>ve skryf, is in die "fermanande woord" aan die siel 

in die slotgedeelte nog steeds moralisering. Dit word egter 

getemper en minder direk gestel. 

"Blom van die baaierd" is in drie onderafdelings verdeel, 

aangedui met die subtitels "Vlermuis", "Lokvink" en "Vuur

vlieg". 

In die "Vlermuis"-afdeling wys die woord "Vlermuis" op die 

posisie van die boggelrug-skoenmaker Koen Beume. 'n Vlermuis 

kan weens sy buitengewone aard beskou word as 'n groteske 

wese van die nag, maar hy is ook besonder skerpsinnig10
• Net 

so maak Koen se mismaakte liggaam van h6m ook 'n "kind van 

die nag", socs blyk uit sy woorde: "'Hoe lank wil U my hou 

met krom kraakbeen/ in skadu's van D skepping afgesonder?" 

(p.220). Ander beelde van die mismaakte liggaam waarin hy 

vasgevang is, benadruk ook Koen se "Vlermuis"-liggaam: 

die knoppe van my vlees 

'Ek meet met rympies in U duister maal, 
'n rukkerige vlug my lewe lank 
en tussen sterre en die stekels staal 
telkens met klank en weerklank 
my wisselende plek in die heelal bepaal. 

Soos Grove skryf, is daar 'n verband tussen digters, vler

muise en die rympiesmaker Koen: " en ontmoet ons die 

hooffiguur in sy pogings om horn, nes die vlermuis (en die 

digter per slot van rekening), met klank en weerklank in die 

heelal te situeer" (1965:48). 'n Sterk strewe by Koen in 

hierdie afdeling is om sy gebreklike liggaam te ontvlug en 

socs 'n "normale mens" sy lewe voort te sit. Daarmee kan die 

diamant ("flonkerende steen") horn help. 

10. In J.C. Cooper se simboolwoordeboek word die beskouing 
van 'n vlermuis ook gegee: "African: Ambivalent as per
spicacity, but also darkness and obscurity"; "Chris
tian: 'The bird of the Devil', an incarnation of the 
Prince of Darkness. Satan is depicted with bat's 
wings. As a hybrid of bird and rat it is duplicity and 
hypocrisy; as haunting ruins and lonely places it is 
melancholy." 
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In 11 Lokvink 11 verskuif die fokus na Breeder Ben. Behalwe vir 

die eerste en laaste strofes van die afdeling, waarin 'n der

depersoonsverteller optree, is hy deurgaans die spreker. Die 

term 11 lokvink 11 roep diamantsmokkelary op. 'n Groot deel van 

hierdie afdeling in die gedig bestaan ui t Breeder Ben se 

voorlesing van die verwerkte gedeelte uit 11 Liid fan di dia

mant". By die lees van die "Liid 11 dink hy aan die liggaam

like herstel en geestelike verval van Koen. Laasgenoemde 

word onder meer uitgedruk met die woorde 11 laat my kuddes 

karakoele dwaal 11 (my kurs.), 'n ironiese verdraaiing van die 

Bybelse 11 laat my lammers wei 11
• Die verval word nog meer 

eksplisiet gestel in die daaropvolgende strofe: 

"'Die duiwel het sy manne wat kitare tokkel, 
in gladde motors gly of pronk, 
het sy lokasies met 'n Djombe, die swart pokkel, 
en hier en daar 'n wag by kamp en tronk 
wat met sy bende oor die wereld diamante smokkel. 11 

Breeder Ben sien dit as sy taak om teen hierdie geestelike 

verval op te tree, besluit om 'n "lokvink" te word, maar 

word in die proses deur Koen doodgeskiet. 

Met die subtitel 11 Vuurvlieg" in die derde afdeling word 

onder andere gesinspeel op die soektog met f litse in die 

duister na Koen, soos blyk uit die eerste strofe. Die fokus 

verskuif weer terug na Koen in hierdie afdeling en hy is 

deurentyd aan die woord, behalwe in die laaste strofe. Uit 

sy woorde blyk duidelik 'n skuldgevoel, maar die skuld word 

ook wyer as individuele, persoonlike skuld: 

Die Rand en Brussel sal in medeskuld 
moreoggend weet vannag het hulle saam gemoor. 

Dat die boosheid oor 'n baie groter spektrum aangespreek 

word, kan ook opgemerk word in Koen se besef dat dit nodeloos 

sou wees om te probeer vlug: 

Maar boos bly boos in Brakfontein of Neo-Baal, 
en goed is goed by Golgota of Brussel. 

In die slotstrofe van die gedig word 11 blom" en 11 baaierd 11 baie 

letterlik by mekaar uitgebring wanneer Koen gevind word ter

wyl hy 11 rooi kappertjies 11 in die wonde van Breeder Ben steek 
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- "wonde" kan hier gesien word as die resultaat van die bose 

optrede van Koen (deel van die "baaierd"). Dat sy skuld uni

verseel is, blyk ook duidelik uit hierdie strofe: 

en bid om sy en Brakfontein se sonde, 
om die van Brussel, Jerusalem en elke streek 

Die universaliteit vind op verski~.lende wyses uiting in die 

gedig. Met behulp van woordspel en beeldgebruik word die 

diamantgebied in die "Vlermuis"-afdeling met die skeppings

verhaal uit Genesis verbind; daar word verwys na 'n "Bruin 

sandadder", die "Duiwelswind" en die "verlore paradys". Die 

verbode diamantgebied en die diamant word juis die verlange 

van Koen en (as gevolg van bogenoemde verbande met die mens 

se sondeval) ook simbool van die verleidelike verbode vrug 

(vergelyk ook Grove, 1965:49): 

Ek moet een nag die f lonkerende steen 
van mag en kennis wat U my misgun, 
uit die verbode kamp van doringdrade neem. 

Binne hierdie konteks van die verlore paradys, die verleide

like en die mens se sonde (oorgawe aan die verleiding) pas 

die verwerkte stuk volkspoesie in "Lokvink" uitstekend in. 

Die diamant, wat self aan die woord is, beklemtoon sy ver

sierende vermoe en waarde (vergelyk hierbo) en verlei so die 

mens om hierdie "verbode vrug" te pluk. Dat di t hier oor 

baie meer gaan as net die enkeling Koen Beume se lewe, blyk 

uit Opperman se wysiging van die oorspronklike "In Konings 

hul krone, op dames hul hoof" (reel 7) na "fer Londen se 

krone, fer Fransinne se hoof". Die uni versele word baie 

sterker na vore gebring met Opperman se "Londen" en "Fran-

sinne". Die versierende waarde van die diamant in ons 

moderne tyd word benadruk met die verwysing na "Londen" en 

"Fransinne" . Die fei t dat die diamant reeds vanui t die 

skeppingstyd en selfs v66r dit sy skitterende glans ten toon 

gestel het, blyk weer uit die volgende reels: 

... En skyn ek ook nog fandag 
met myn eerste lig syn glans nog ni kwyt 
so mooi as foor Adam syn tyd in myn prag?" 

Hierdie direkte verwysing na die Genesisgegewe versterk die 
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verleidelike beeld van die diamant en binne die konteks kar. 

afgelei word dat die "bruin sandadder" van die eerste afde

ling vooruit wys na Koen se verleiding met behulp van die 

diamant in die tweede afdeling. In die proses speel 'n vrou, 

net soos in Genesis, 66k 'n belangrike rol. Omdat Breeder 

Ben by die lees van hierdie "halfvergete vers/ wat Koen horn 

eens gegee het" waarskynlik besef dat Koen deur die diamant 

"verlei" is, beskou hy dit as sy taak om as "lokvink" op te 

tree en die bose11 ui t die weg te ruim. 'n Verdere moont

likheid is dat die diamant, wat met sy lied die mens (Koen) 

uitlok tot die "pluk" daarvan, self ook "lokvink" word. Die 

titel "Lokvink" het dus 'n dubbele implikasie: dit verwys na 

Breeder Ben en na die verleidelike waarde van die diamant. 

Die Afrikaans uit die Eerste Ta2''-~weging in die aangehaalde 

"Liid" het ook 'n strukturele funksie. As "oervorm" van 

Afrikaans is daar 'n verband tussen hierdie woorde en die 

toespelings op die skeppingsverhaal. Hierdie soort taal-

gebruik roep ook die G.R.A. en die taalstryd op en sny die 

gedagte aan dat Koen nie net skoenmaker is nie, maar ook 

"rympiesmaker" (digter) wat die taal as instrument gebruik. 

In die WAT word "baaierd" verklaar as: "1. Gapende ruimte v/d 

elemente of ongevormde mengelklomp waaruit die wereld sou 

ontstaan het; chaos 2. (fig. ) Verwarring, warboel" . 

Daarteenoor staan die betekenis van "blom", wat in die kon

teks van die onderhawige gedig na 'n diamant verwys. "Blom" 

het egter ook verdere assosiasies; in die WAT word onder 

andere gese dit verwys na "Die beste of puik gedeelte van 

iets", "Iem. of iets wat lieflik fris en rein is" en 'n "Mooi 

passasie; stylversiering". Die Afrikaans in die verwerkte 

teks is nog onderontwikkeld (die "oervorm" soos hierbo gese 

11. Die gedagte aan die "bose" roep ook Opperman se opstel 
"Kuns is boos!" op waarin hy se: "Kuns is boos •.. dit 
werk met duiwelse middele, maar die doel is iets godde
liks ! " (1959:154-155). Met die assosiasie word ook 'n 
kuns-teoretiese lees van die onderhawige gedig moontlik 
gemaak. 



280 

is), daar.om kan die "blom" ( diamant) wat in hierdie taal 

spreek ook die kunstenaar as 't ware "lok" om dit (dit wil 

sA die taal) uit hierdie "baaierd" te verlos. In die sin 

verwys die titel na die taak van die kunstenaar om die skone 

(die "blom") uit die chaos ("baaierd") te verlos. As gevolg 

van die taalhistoriese en die kunsaard daarvan help die ver

werkte volkspoesie in die tweede afdeling om so 'n interpre

tasie moontlik te maak. 

Op 'n kunsteoretiese vlak is die "blom" ook beeld van die 

woordkuns waarmee tydelike beperkings wel ontvlug kan word. 

Rob Antonissen vat in Standpunte (later ook opgeneem in D.J. 

Opperman, dolosgooier van die woord (Grove, 1974:137) hierdie 

aspek goed saam: " •.. hy wil vir goed van daardie eie mens

wees, en van alle 'ondigterlike' wet~e waaraan dit onderwor

pe is ontslae raak, en - steeds as digter - die alle geheime

nisse bevattende 'blom' die diamant-kristal waarin die 

paradyslike essensie van die oerskepping beslote lA, 'die 

flonkerende steen van mag en kennis', besit, eiemagtig en 

soewerein besit om oor die wAreld, oor die 'baaierd', oor 

alles-buite-God en dus teen God, te heers." As in ag geneem 

word dat die verwerkte volkspoesie die grater blywende waarde 

van die menslike siel benadruk teenoor die diamant wat wel 

uiteindelik tot niet gaan, is dit duidelik dat die relatiwi

teit van die woordkuns ook uitgebeeld word in "Blom van die 

baaierd" 12
• 

In "Liid fan di diamant" word die diamant ook uitgebeeld as 

iets wat wel tot niet kan gaan, in teenstelling met die mens-

like siel. Dit kom hoofsaaklik in die laaste strafe van 

12. Die naam "Koen" skep ook 'n assosiasie met "Die skoen" 
wat in Opperman se Nuwe kleuterverseboek (1981:73) op
geneem is ( vergelyk die bespreking van "Psigiater op 
p.260-262 hj9rbo). Die vers handel 66k oor 'n skoen
maker met die naam Koen. Die gedagte aan hierdie kin
derrympie help verder om 'n verband te skep tussen 
"Blom van die baaierd" en die woordkuns (die maak van 
rympies is ter sprake) en sodoende ook 'n 
kunsteoretiese lees moontlik te maak. 
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Opperman se verwerking na vore as die siel vermaan word dat 

slegs hy " •.. an di ewighyd hoort". Daar word gesuggereer 

dat die diamant, wat met sy besondere lewenspan (van "foor 

Adam syn tyd") veel grater durendheid besit as menselewens, 

t6g oorleef word deur die menslike siel. Soos hierbo gese, 

vind ons wel moralisering in uie "fermanende woord" aan die 

siel. Die feit dat die diamant se lewenspan maar klein is 

in vergelyking met die van die menslike siel word gesugge

reer met die woorde " ..• en straal 'n rukki net foort ... ", 

teenoor die siel wat vergelyk word met "'n kasteel fan kris

tal waar Gods lig uit skyn." Dit word 'n waarskuwing aan 

Koen dat die geluk wat hierdie "blom" (diamant) bring nie 

dieselfde durende waarde as die siel het nie. Ten spyte van 

die waarskuwing soek Koen sy verlossing in die liggaamlike, 

ook in die "blom". 

Die verwerkte stuk volkspoesie in "Blom van die baaierd" dra 

dus by om die "verleidelike" rol van die diamant uit te lig 

en so uit te beeld hoe die mens slagoffer word van die ver

leiding tot die base. Die gedagte dat die mens in sy kuns

skeppinge poog om die skone uit die chaos voort te bring, kom 

ook hier ter sprake, asook die siening dat die waarde van die 

kuns relatief is. Dit is opvallend dat die verwerkte "Liid" 

ook die diamant se groat ouderdom benadruk en daardeur bydra 

om 'n universele beeld te skep. 

5.3.4 'n Geloof uit die volksgeneeskunde as verwysings

veld - "Wie rus?" uit Kuns-mis 

In Hoofstuk 1 (p.26) is daarop gewys dat tipiese volksbyge

lowe dikwels daartoe bydra dat 'n verhaal/lied/ballade deur 

die bree gemeenskap aanvaar word en as "volksbesit" beskou 

word. In die gediggie "Wie rus?" is bygelowe uit die volks

geneeskunde opvallend teenwoordig. 
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Wie rus? 

O tuintjie op my vel 
wat uit die vlees opwelf, 
ek stryk met vere van 'n vlaktevoel 
vymelk oor by driekwartmaan 
om die bedding vratjies 
weg te goel, 
maar geiler in die more staan 
die koppies jong blomkool. 

( p. 302). 

Die spreker in hierdie gedig is iemand wat deur vratte ge

tei ster word en wat vertel van sy poging "om die bedding 

vratjies/ weg te goel" (my kurs.). Met die woord "goel" word 

die "volkse" leefwereld ook aangesny; dit skep 'n assosiasie 

met volksbygelowe oor goelery. (Volgens Grobbelaar word die 

term gereeld " ... in die volksmond gebruik" (1977:54)). Die 

volksgeneeskunde is veral teenwoordig in die wyse waarop die 

spreker poog om die vratte op sy vel "weg te goel". 

In sy artikel "Geneesmiddels wat berus op die volksgeloof" 

skryf Abel Coetzee dat "banning" en "towery" belangrike meto

des is waardeur "volkse" mense poog om siektetoestande uit 

hul liggame te verwyder. Hy verwys na "inenting", "oordrag", 

"wegblaas" en "weggooi" wat alles metodes uit die volksge

neeskunde is waarmee mense probeer om ontslae te raak van 

vratte. 'n Voorbeeld van "inenting" waarop Coetzee wys, is 

om die vratte in die stam van 'n boom of in 'n ertappel te 

ent waarna dit sal verdwyn. "Oordrag" kan weer byvoorbeeld 

geskied deur die vratte met lewer te bestryk en di~ lewer aan 

'n hond te gee, of dit te tel en aan 'n tou soveel knope te 

maak as wat jy vratte het en die tou weg te gooi sodat die 

vratte oorgedra word aan die persoon wat die tou optel. 

Coetzee skryf ook oor die "wegblaas" van vratte na die maan: 

"Maar vratte kan ook weggeblaas word na die maan toe; die 

besondere voorskrifte hier is dat jy drie keer daaroor heen 

moet blaas, dat jy dit slegs met volmaan moet doen terwyl jy 

daarby se: 'Gaat na die maan'. Of anders kan mens slegs na 

die maan kyk en dan jou hande was op die plek waar die vratte 

is; soms is die spesifieke opdrag dat jy jou hande in die 
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rnaanlig meet was, maar dan meet jy sorgdra dat geen maanlig 

op jou liggaam val nie". Al hierdie metodes is volgens Coet

zee 'n wyse van "banning" (1949:105-108.) 

In Opperman se gedig word beide "inenting" en "wegblaas" van 

die vratte uitgebeeld. Die "vymelk" wat met "vere van 'n 

vlaktevoel" bestryk word, is 'n soort inentingsproses, terwyl 

die verwysing na die "driekwartmaan" geassosieer kan word met 

die "wegblaas" van vratte. 

Die bestryking van die vratte met "vymelk" deur "vere van 'n 

vlaktevoel" te gebruik, sinspeel op moontlike genesende krag 

in die "vymelk", maar oak op 'n inentingsproses deurdat die 

"vere" weer op die "vlakte" weggegooi kan word en so op 'n 

ander lewende wese ingeent kan ---rd. Tradisioneel het vye 

'n sterk simboliese waarde13 • As dit saam met die simboliek 

van die maan14 gelees word, is di t duidelik dat Opperman hier 

van tradisionele simbole as interteks gebruik maak. Die 

slotreels van die gedig laat egter blyk dat dit futiel is vir 

die spreker om sy probleem op s6 'n wyse te probeer oplos: 

maar geiler in die more staan 
die koppies jong blomkool. 

Die titel van die gedig impliseer dat die digter oak met 

natuurwetenskaplike feite rekening gehou het. In die woorde 

"Wie rus?" resoneer oak die term "virus". Dit is 'n weten

skaplike feit dat vratte oak deur virusse veroorsaak word 

13. Volgens A.D. de Vries het die vy simbolies groat gene
sende krag: " the fruit has great medical value 
(Pliny 23, 63)); e.g. it cures poisoning". In die 
woordeboek word oak gewys op 2 Konings 20: 7 waarin 
beskryf word hoe koning Hiskia se swaer genees is deur 
'n vyekoek op sy sweer te plaas. 

14. Ten opsigte van die maan verwys De Vries ender meer na 
die medisinale waarde van kruie wat in die maanlig 
gepluk is: " medicinal herbs gathered at moonlight 
are the most potent". Hy skryf oak oar die verskil
lende kragwaardes wat in die groeiende en tanende maan 
gelee is: " ... lobsters, oysters, leaves, etc. grow at 
the rising moon, and decrease at the waning moon". 
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(vergelyk wereldspektrum (volume 28)). In die gedig word 

erkende natuurwetenskaplike feite dus met die volksgenees-

kunde verb ind. Die vraagteken in die titel impliseer on-

sekerheid oor die "virus", maar suggereer terselfdertyd dat 

die spreker nie "rus" kan kry van teistering deur vratte nie. 

Die ligte stemming in hierdie gedig is tekenend van die bun

del Kuns-mis waarin verskeie gedigte op 'n speelse wyse 

hekelend is. Dit sluit oak goed aan by die "volkse" aard van 

die gedig. 

5.4 Samevattend 

Die verwerking van bestaande volkspoesie kom minder in Van 

Wyk Louw se werk voor as by Opperman. Tog is dit insiggewend 

dat Van Wyk Louw in "Klipwerk" soms steun op volksliedjies 

as verwysingsveld en in "Groot ode" baie funksioneel gebruik 

maak van 'n verwerking uit die volksliedjie "Staan, Poppie, 

staan". 

Opperman het 'n wye verskeidenheid tekste uit volkspoesie as 

"oerbron" verwerk. Van hierdie tekste is kinderrympies en 

-liedjies, maar ook 'n ouer volkslied en volksbygelowe. 

Daar is 'n ooreenkoms tussen die funksies van die verwerkte 

kinderrympies in Joernaal van Jorik, "Psigiater" en "KIELIE

KeNS". In al drie die gedigte word 'n duidelike verlies aan 

kinderlikheid uitgebeeld. Die ontnugtering van die volwasse 

wereld word soveel groter as dit gelees word teen die agter-

grond van die kinderrympies. In hierdie gedigte het die 

rympies 'n ironiserende funksie. 

Die verskillende kinderrympies wat in "Gesponste lei" mee

spreek hang saam met die G.R.A.-spelvorme en uitbeelding van 

'n basiese leerproses in die gedig. Met behulp van woordspel 

en kinderrympies gee die spreker/digter 'n uitbeelding van 

hoe hy na sy siekte geleidelik elementere liggaamsfunksies 
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moes aanleer, en ook weer die taal moes leer gebruik. Daar

mee word ook die woordkuns en beoefening daarvan aangesny. 

In 11 Blom van die baaierd 11 dra die verwerkte 11 Liid fan di 

diamant 11 veral daartoe by om 'n universele beeld te gee van 

die mens se verleiding tot die uose. Die verganklikheid van 

die menslike liggaam en relatiwiteit van die kuns word 66k 

met behulp van die 11 Liid 11 verwoord. 

Uit "Wie rus? 11
, wat oorwegend 'n geestige gedig is, blyk dat 

Opperman nie net baie presies by volksbygelowe aangesluit het 

nie, maar dat hy ook natuurwetenskaplike feite in sy werk 

gefnkorporeer het. 
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6. TEN SLOTTE 
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6.1 Die term "volkspoesie" en die gebruik daarvan 

Reeds vanaf die begin van hierdie eeu tot in die laaste deka

de daarvan vind ons die term "volkspoesie" in Afrikaans. Dit 

word reeds gebruik in Schonken se proefskrif van 1914 en kom 

ook voor in die titel van S.J. du Tait se proefskrif, Suid

Afrikaanse volkspoesie (1924). Verder word die term ook in 

die eerste helfte van die eeu in verskeie letterkundige en 

volkskundige besprekings gebruik. Met die verskyning van 

"Klipwerk" in N.P. van Wyk Lauw se Nuwe verse (1954) en die 

digter se eie besprekings oor volkspoesie wat daarmee saam

geval het, is die literere aandag opnuut op die onderwerp 

gevestig. In die tydperk het verskeie ander Afrikaanse dig

ters ook begin om 'n "volkse vers" te becefen of om bestaande 

ou volksliedj ies, -rympies en -verhale as intertekste in 

hulle digkuns te laat meespreek. bedert 1970 was volkspoesie 

ter sprake in studies oor Afrikaanse poesie en kultuurgeskie

denis soos die van Spangenberg (1973), Van Zyl (1975), Slab

bert (1978), Malan (1986) en Burden (1991). Met sy navorsing 

en radioprogramme het die volkskundige Pieter W. Grobbelaar 

in hierdie tydperk 'n belangrike bydrae gelewer om Afrikaanse 

volkspoesie onder die Afrikaanse publiek se aandag te bring. 

"Volkspoesie" is nie 'n woord wat slegs in Afrikaans voorkom 

nie. Die term het reeds in die laat agtiende eeu in die werk 

van die Duitser Johan Gottfried Herder sy beslag gekry (ver

gelyk Hoofstuk 1, p.29) en kom steeds in eietydse werk soos 

die van Hermann Bausinger (1980) en T.W.R. de Haan (1982) 

voor. Uit Bausinger se studie blyk dat die woord "Volks

poesie" in Duits baie wyd ge.l.nterpreteer word en dat 'n groat 

aantal verskyningsvorme daarby ingesluit word: werke in vers

reels soos liedjies, rympies en raaisels, maar ook prosavorme 

SOOS sprokies en toneelstukke. 

In Afrikaanse bronne en wereldliteratuur oor die onderwerp 

word beklemtoon dat die lied/liedjie 'n belangrike versky

ningsvorm van volkspoesie is. Dit blyk ook dat die volks-
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lied(jie) nie 'n begrip is wat maklik omskryf kan word nie; 

verskeie skrywers verkies om eerder 'n aantal eienskappe 

daarvan weer te gee as om dit te definieer (vergelyk Strydom, 

soos aangehaal in Hoofstuk 1, p.60). Ander algemene versky

ningsvorme van volkspoesie is: die ballade, die rympie, 

raaisels, naamgewing en spreekwoorde. Spesifieke kenmerke 

is: spontane1teit (waarmee verwys word na die ontstaan en 

bestaanswyse); eenvoud van inhoud, vorm en taalgebruik; 

irrasionaliteit. 

Daar is twee teoriee oor die ontstaan van volkspoesie: (1) 

die Romantiese teorie dat dit 'n gesamentlike kunsuiting van 

die "volk" is, en (2) dat dit soos alle kuns die skepping van 

'n individu is, dat variante ontstaan as gevolg van mondelin

ge oorlewering en dat die kunswerk anoniem raak. Tans is die 

tendens om die Romantiese teorie te verwerp. 

Afgelei uit woordeboekomskrywings en gebruike van die term 

kan "volkspoesie" omskryf word as gemeenskapskuns wat deur 

"die volk" as "besit" aanvaar word, mondeling oorgelewer word 

sodat variante ontstaan en as kunswerk anoniem bly voortbe

staan. Dit is ook eenvoudig. 

6.2 N.P. van Wyk Lauw, D.J. Opperman en volkspoesie 

Uit die navorsing vir hierdie studie het geblyk dat beide Van 

Wyk Lauw en Opperman, wat met groat konsensus deur literatore 

beskou word as twee van die grootste digters in Afrikaans, 

'n besondere belangstelling in volkspoesie gehad het. Van 

Wyk Lauw het in sy leeftyd telkens oor die verhouding tussen 

die "volk" en letterkunde en oor die term "volkspoesie" ge

praat. Opperman het in sy proefskrif van 1953 verwys na die 

Dertigers se aanvanklike beoefening van die volksliedjie en 

rympie. Hy het ook later (in 1961 en 1962) gewys op 'n ten

dens in "moderne" Afrikaanse poesie om 'n "volkse vers" te 

skryf, en in twee studies onder sy leiding is onderskeidelik 
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die "volksversmetrum" en volkspoesie ter sprake gebring. 

Wat hierdie twee digters se werk in verband met volkspoesie 

betref, is dit sinvol om, socs F.I.J. van Rensburg ten opsig

te van Van Wyk Lauw voorstel, te kyk na die samehang tussen 

"die skeppende en die beskouli"'e korpusse" (1996:83-84). In 

Van Wyk Lauw se oeuvre het "Klipwerk" die aandag sterk op die 

onderwerp volkspoesie gevestig. 'n Soortgelyke verskynsel 

kom by Opperman voor: sy belangstelling in volkspoesie kom 

digterlik tot uiting in die volksboek Komas uit 'n bamboes

stok (1979). 

Dit is opvallend dat daar reeds heelwat vroeer in die werk 

van albei hierdie digters voorbeelde van "volksversagtige" 

gedigte voorkom. In Van Wyk Louw se eerste twee bundels is 

verskeie gedigte opgeneem met eienskappe van die volksliedjie 

( "Nagrit", "Rooidag", "Nagliedjie" en "Ryliedjie"). "Gedag

tes, liedere en gebede van 'n soldaat" uit Die halwe kring 

kan beskou word as "'n nuwe soort Afrikaanse strydlied", ter

wyl daar in Nuwe verse en Tristia oak volksliedagtige gedigte 

voorkom. In "Kersliedjie" uit Blom en baaierd het Opperman 

'n kenmerkende tegniek van ou Middeleeuse geestelike volks

liedere gebruik: transponering van Bybelse gebeure na 'n 

eietydse ruimte. Hy het dit egter gemoderniseer deur 'n 

ironiese perspektief op die eietydse situasie te gee. 

Ui t Van Wyk Louw se ballades toon "Die speelman" (Alleen

spraak) en "Die strandjutwolf" (Gestaltes en diere) veral 

tipiese eienskappe van die ou volksballade. Twee ballades 

in Opperman se oeuvre met volksballade-eienskappe is: 

"Ballade van die grysland" (Negester oor Nineve) en 

"Draaiboek" (Blom en baaierd). Beide Van Wyk Lauw en 

Opperman se ballades - selfs die met volksballade-eienskappe 

- toon egter 'n baie grater verwikkeldheid as ou volks

ballades. Die verskynsel is 'n voorbeeld van "genre defami

liarization" socs Cook skryf na aanleiding van Blake se gedig 

"The Tiger" (1994:224). 



290 

In verskeie verse uit die "Klipwerk"-reeks kom tipiese eien

skappe van die rympie voor. Enkeles, soos die driereelige 

"vlooi"-gedig en "hy kou die vuur" met sy raaiselslot ("raai 

raai/ wat is dit") toon oak 'n verband met tradisionele raai

sels. "Dag- en nagewening" en "Puine" is twee voorbeelde van 

gedigte uit Tristia waarin eiensKappe van die rympie soos 

parallelisme, klankherhaling en 'n voortstuwende ritme neer

slag gevind het. In "Kaapse draaie" uit Blom en baaierd van 

D.J. Opperman is rympie-eienskappe sterk teenwoordig, terwyl 

die titel van "Beurtrympie" uit dieselfde bundel die aandag 

vestig op die rympie-element in die gedig. In laasgenoemde 

gedig en in "Wrewelwiel" uit Edms. Bpk. gaan die rympievorm 

gepaard met ironie. 

Van Wyk Lauw het later te kenne gegee dat hy met "Klipwerk" 

doelbewus gepoog het om volkspoesie te skep. Opperman se 

Komas uit 'n bamboesstok, waarin 'n opvallend doelbewuste 

volksboeksamestelling met tipiese volkspoesie-eienskappe 

voorkom, is ook voorbeeld van volkspoesie wat die digter 

doelbewus geskep of verwerk het1
• 

Die aardsheid, onsentimentele houding en direkte uitbeelding 

in "Klipwerk" is tipiese volkspoesie-eienskappe. Daar is 

verder 'n duidelike streekgebondenheid wat grootliks met 

behulp van naamgewing en taalgebruik bewerkstellig word. Die 

"volkseie" in hierdie reeks word ook tot stand gebring deur 

middel van tipiese volksbygelowe en die gebruik van kenmer

kende volksdigvorme soos die tradisionele dansliedjie ("o"

kwatryn) en raaisels. 

Die subtitel 'n Volksboek van Opperman se Komas uit 'n bam

boesstok gee 'n aanduiding van die volksboekaard van die 

1. Streng gesproke is sulke "doelbewus geskepte" werk nie 
volkspoesie nie; dit is onherroeplik verbind aan die 
naam van die digter en leef nie voort "in die volks
mond" nie. Tog is kenmerke van volkspoesie in hierdie 
werk opvallend en leef bestaande volksliedjies en rym
pies ook daarin voort. 
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bundel. Eienskappe van volkspoesie in Komas is: werklik

heidsgetrouheid (wat hoofsaaklik met behulp van die reis

motief, gepaardgaande plaaslike plekname en die oproep van 

bekende streke bewerkstellig word), eenvoudige G.R.A.

taalgebruik, mirakelagtige en irrasionele gebeure, 'n soort 

realisme wat gekenmerk word deur ongekunstelde taalgebruik 

en 'n direkte pront stelwyse sonder eufemismes. Laasgenoemde 

is veral opvallend in direkte verwysings na die seksuele en 

die digter se siektetoestand. Tipiese verskyningsvorme van 

volkspoesie soos die rympie en die ballade kom ook in die 

bundel voor. 

Verwant aan die realisme in die bundel is 'n onsentimentele 

houding. In verskeie gedigte tree 'n derdepersoonsverteller 

op wat objektief kyk na die spreker/digter se siektetoestand. 

Soos in Hoofstuk 4 (p.232-233) genoem, is daar 'n teenstry

digheid in gedigte oor die siekte in die sin dat dit beskryf 

word in direkte, nugter "volkstaal", maar dat daar soms ook 

van moderne natuurwetenskaplike terminologie gebruik gemaak 

word. In hierdie objektiewe en onsentimentele kyk na die eie 

geval speel humor 'n belangrike rol. 

In beide Van Wyk Louw en Opperman se poesie kom volkspoesie 

as verwysingsveld voor, maar in Van Wyk Louw se oeuvre is dit 

minder opsigtelik as in Opperman se werk. 'n Opvallende 

eienskap van Opperman se poesie is dat hy dikwels bestaande 

rympies uit die volksmond daarin opgeneem en verwerk het. 

In "Blom van die baaierd" uit Blom en baaierd (1956) is ook 

'n ou volkslied verwerk. Die verwerkte volkspoesie in 

Opperman se poesie is funksioneel en betekenisverruimend. 

Selfs gebruike uit die volksgeneeskunde is deur horn verwerk. 
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6. 3 Volkspoesie as verwysingsveld in die werk van ander 

Afrikaanse digters na "Klipwerk" 

Soos in Hoofstuk 1 (p.55 en p.60-62) geskryf is, het D.J. 

Opperman in 1962 in 'n lesing en H. le R. Slabbert in sy 

M.A.-verhandeling van 1978 gewys op "volkse" tendense in 

Afrikaanse digters van die laat vyftiger- en sestigerjare se 

werk. Hierdie verskynsel, waarvan Van Wyk Louw se "Klipwerk" 

en Boerneef se verse die voorlopers was, is nie net 'n ten

dens uit die vyftiger- en sestigerjare nie; volkspoesie kom 

steeds in hedendaagse Afrikaanse digters se werk voor en 

waarskynlik het Van Wyk Louw en D.J. Opperman se belangstel

ling in hierdie onderwerp 'n belangrike bydrae daartoe gele

wer. Vervolgens kyk ans kortliks na enkele ander Afrikaanse 

digters ui t die tydperk van na "Klipwerk" in wie se werk 

volkspoesie as verwysingsveld gebruik word. 

6.3.1 Boerneef 

Boerneef se poesie toon 'n verwantskap met Van Wyk Lauw se 

"Klipwerk"; moontlik het "Klipwerk" as inspirasie gedien vir 

verskeie van sy verse. Van Wyk Lauw skryf in hierdie verband 

dat sy tydgenoot Boerneef " ... heelwat na 'Klipwerk' •.. sul

ke volksversies begin maak (het)", maar hy verwys ook na" 

'egte' volksverse wat hy (Boerneef, JV) tussen sy prosa deur 

(dit wil se heelwat vroeer, JV) gebruik het". Hy skryf ver

der oar Boerneef: "Hy het later uit sy Bokkeveldstaal oor 

dinge gepraat waarvan ans ouer Bokveld nooit geweet het nie 

(verwysend na moderne dinge soos die "transistor", JV), en 

met woorde wat hulle moeilik sou verstaan het." Volgens Van 

Wyk Louw is die belangrikste verskil tussen Boerneef se werk 

en "Klipwerk" juis in laasgenoemde werkwyse gelee ( 1986a: 

558). Kannemeyer skryf: " ... die verskyning van Van Wyk Louw 

se 'Klipwerk' (was) waarskynlik onbewustelik die prikkel tot 

die nuwe inset in sy (Boerneef se, JV) oeuvre" (1983:19), 'n 

mening wat F.I.J. van Rensburg (in P.J. Nienaber, 1982:441) 
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ook huldig. 

Boerneef se werk as volkspoesie word omvattend bespreek in 

Van Zyl se M.A.-verhandeling van 1975. Van Zyl toon aan dat 

die meeste kenmerkende eienskappe van volkspoesie teenwoordig 

is in Boerneef se digkuns. h.t wys ender meer op die teen

woordigheid van verskeie ou volksliedjies daarin en bespreek 

dit. Verder wys hy uit dat elemente soos klank, herhaling, 

ritme en volksliedpatrone 'n belangrike funksie in Boerneef 

se verse het. Daar kom ook bestaande volksrympies en raai

sels in Boerneef se poesie voor. Oor naamgewing skryf Van 

Zyl dat Boerneef en Van Wyk Louw name baie kleurryk en veel

seggend gebruik het. Volgens horn versterk die gebruik van 

name die lokale indruk en streekgebonde voorkoms van Boerneef 

se werk (1975:147-149). In die sesde hoofstuk van sy verhan

deling wys Van Zyl ook uit hoe Boerneef deur middel van toe

spelings op verskeie kinderspeletjies en met verwysings na 

die plaaswereld, die natuur, kossoorte, medikamente, toordery 

en godsdiens, die liefde, drank en volksgebruike daarin slaag 

om uitdrukking te gee aan 'n "volkse" wereld (1975:152-187). 

In die sewende hoofstuk van sy studie konsentreer Van Zyl op 

die taalgebruik in Boerneef, Van Wyk Louw en De Vries se werk 

en kom tot die gevolgtrekking dat Boerneef veral daarin slaag 

om die "volkstaal" effektief aan te wend vir karakterisering 

en uitbeelding, maar dit soms te bewus probeer gebruik (1975: 

188-230). 

In Boerneef se oeuvre is heelwat voorbeelde van "volksvers

agtige" gedigte en van volkspoesie wat verwerk is. Uit sy 

gebruik van streektaal en naamgewing blyk ook 'n doelbewuste 

strewe om volkspoesie te maak. 

"Volksversagtig" in Boerneef se werk is veral die neiging om 

'n tipe gedig te skryf met eienskappe van die volksliedjie2 

2. Die liedjievorm kom baie in Boerneef se poesie voor, 
daarom is verskeie van sy gedigte ook getoonset en dit 
word dikwels deur kore gesing. 



294 

en rympie: vaste eindrym, ritme en baie klank- en ander her

halings. Veelvuldige alliterasies en assonansies, soos die 

[k] en [a] in "By die pomp op Boplaas" en "Klein Karel Kraan 

van ou Karel Kraan" (albei op p.18 van sy Versamelde 

poesie3
), skep die indruk van "volkse" snelserympies wat 

irrasioneel is: 

By die pomp op Boplaas 
by Albani se drinkvat 
aan die kant van die watergat 
krap die krappe krap die krappe 
die groat krappe die klein krappies 
die klein krappies die groat krappe 
krap die krioelende krappe 
aan die kant van die watergat 
By Albani se drinkvat 
by die pomp op Boplaas 

Klein Karel Kraan van ou Karel Kraan 
klits die koggelmanners 
op die klippe op die klipkoppie in die klipkamp 
met sy karwats 
met die koperknopsteel 
skaam jou karnallie van 'n klein Karel Kraan 
van ou oom kaalkop-Karel Kraan 
om die klompie koggelmanners 
op die klippe 
op die klipkoppie 
in die klipkamp 
so te klink en te klits 
met jou karwats 
met die koperknopsteel. 

Die gebruik van raaiselvorme dra ook by tot "volksversagtig

heid" in Boerneef se poesie. Soos Van Zyl skryf, het Boer

neef soms bekende raaisels byna net soos in hulle oorspronk

like vorm in gedigte opgeneem, byvoorbeeld in "Twaalf maande 

heef 'n j aar" ( p. 38), waarin die raaisel op 'n "lokale 

gebeurtenis" berus (1975:95-96). In Boerneef se verse word 

soms vrae in die vorm van 'n raaisel gevra en direk daarna 

word 'n antwoord op die vraag verskaf: 

skeliewiep skeliewap 
hoe kook jy die pap 

3. Verwysings na Boerneef se poesie het hier betrekking op 
die versamelbundel Boerneef versamelde poesie 
(Tafelberg-Uitgewers, 1980). 
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met vinkel en koljanner 
sonder suiker sonder meel 
hoe kyk jy my so skeel 

(p.16). 

Daar is egter ook gedigte waarin die raaisel onbeantwoord 

gelaat word: 

Gooi die raaisel om die waboomvuur 
raai daars 'n ding wat nie twee is nie 
vuur brand seer en vuur brand weer 
wat kom nooit en wat kom weer 
wat is een ding wat nie twee is nie 
se dan papie wat die raaisel se 
wat is een ding wat nie twee is nie 
wie kan raai kan niemand se 
wat is een ding wat nie twee is nie 

(p.71). 

Met die verwysing na die papie word ook 'n tipiese volksbyge

loof aangeraak dat 'n "papie" op vrae oor die windrigtings 

kan "antwoord" deur sy stert in 'n rigting te draai. 

Dat Boerneef doelbewus 'n soort volkspoesie geskep het, blyk 

veral ui t sy taalgebruik. Reeds in sy vroegste "volkse" 

verse, "Namakwalandse rympies" uit die prosabundel Teen die 

helling (1956), kom kenmerkende herhalingskonstruksies van 

die primitiewe mens voor (vergelyk Van Zyl oor die rol van 

herhaling in volksliedjies (1975:23-29)). Dit is streektaal, 

met heelwat verwysings na plek- en persoonsname uit Boerneef 

se Ceres-wereld: 

ek trap my spore na Pella verby 
en vry na die meide van Boesmanland. 
Ek lei hulle koud met ramkie-doepa 
en maak hulle saf en se ek kom weer 
maar hierdie serannie verlang al hoeka 
na die bloedrooi blom van Kamies se rant. 

ek is die vlaktes se ligvoet-ghantang 
ek is die klipbok van berg en rant 

(p.4). 

Fonetiese spelwyses, wat baie algemeen voorkom in Boerneef 

se werk, dra verder by tot 'n streekgebonde indruk. In die 

titel van sy eerste digbundel, Krokos (1958), word die tipie

se streekuitspraak gegee vir "Karookos". Die pleknaam "Ceres 

se Karoo" word deurgaans foneties geskryf as "seressekaro" 

(vergelyk "Annerkant Swartrug in seressekaro", p.19). Vaste 
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uitdrukkings en spreekwoorde (ook in verwerkte vorm) is dik

wels teenwoordig in Boerneef se werk (vergelyk Van Zyl, 1975: 

106-129). Growwe "volkstaal" en plat woorde kom in beperkte 

mate voor: 

gou by die bak en gou by die werk 
daarom is ek so moerskwaaisterk (p.32) 

Van Klapmus tot Kalvinie 
is 'n helske ent swaer Tinie (p.32) 

ammal se voorland is vanjaar moerland toe (p.35) 

ammelee kom daar moeilikgeid 
van jou ketoolse origheid (p.35) 

(my kurs. ) . 

Soos Van Wyk Lauw gese het, is daar een belangrike verskil 

tussen Boerneef se poesie en "Klipwerk": in Boerneef se 

latere poesie word ook in "volkse" taal verwys na die stad 

en na moderne uitvindsels: 

Daars 'n doekompaljas assie skaduwees ling 
'n grasperk 'n tuinslang 'n bank 
'n transistor aartsvloek soms tog 'n seen 

(1986a:558). 

Woorde en reels uit volksliedjies kom by herhaling in Boer

neef se gedigte voor - dit kan vergelyk word met Opperman se 

verwerking van volkspoesie (vergelyk Hoofstuk 5). In die 

"Dirk Ligter"-gedigte uit "Namakwalandse rympies" vind ons 

telkens die reel "Blommetjie gedink aan my", uit die liedjie 

"Solank as die rietjie in die water le": 

laat sing die ding 
Blommetjie gedink aan my 
Blommetjie soet van geur 
Blommetjie van kust en keur 
Blommetjie gedink aan my 

(p.4). 

van Zyl wys op die feit dat die reel ook te vinde is in "Sit 

sy op die hoogte" in die liederebundel Goue Gerf. Dit is dus 

'n " .•. swerfreel wat oral kan opduik" en gee die indruk dat 

die slot in Boerneef se gedig net "nog 'n variasie op die 

liedjie" is (1975:30-31). Ander volksliedjies wat in Boer

neef se poesie neerslag gevind het, is: "Saai die waatlemoen" 

in "Die groat swart montefieloos van Baas Kallie" (p.29), 
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"Daar's 'n hoender wat 'n eier nie kan le" in "Daars 'n draad 

waar 'n seemeeu nie kan sit nie" (p.74), die refrein van "Ver 

in die wereld Kittie" in "Swaai mallemole draai mallemeul" 

(p.81), en "Hoog is die solder" (vergelyk Du Toit, 1924:148 

en 191) in "Bont konsertina laans die watervoor" (p.129). 

6.3.2 Abraham de Vries 

Kort na Boerneef se eerste bundel poesie wat onder die titel 

Krokos in 1958 verskyn het, verskyn Proegoed van Abraham de 

Vries in 1959. Letterkundiges wys ook op "volkse verse in 

die trant van Boerneef" in hierdie bundel (Kannemeyer (1988: 

317), Cloete ( 1980: 158) en Lindenberg (in P. J. Nienaber, 

1982:568)). Tipiese verskyningsvorme wat in die bundel neer

slag gevind het, is die volksliedjie, die raaisel en die 

rympie. 

In "Ek is 'n perd en 'n blinkvosperd" (p.9) weerklink die 

volksliedreels "Ek het 'n perd, 'n blinkvosperd/ met 'n 

splinternuwe saal ... " Soos Van Zyl skryf, vorm " ... reels 

ui t bekende liedj ies slegs by ui tsondering deel van die 

gedigte (in Proegoed)" ( 1975: 43). "Volksliedagtig" is ook 

"Trap in die gaatjie" met sy ritmiese herhalings: 

Trap in die gaatjie maak 
doring in die hart 
kanne kanne vol dagga 
en bottels bottels vol wyn 
blikke blikke vol hunningbier 
en die hart behou sy skyn 

{p.12). 

Eienskappe van die rympie is baie duideliker teenwoordig in 

Proegoed. Teenstellings, die gebruik van die "volkstaal" en 

herhaling van woorde en klanke in "Op Afrika's grond is 'n 

boompie geplant" is kenmerkend van die rympie: 

Op Afrika's grond is 'n boompie geplant 
hy's klein van persoon 
maar hy's groot van patroon 
sy bessies is regtag gesond. 
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Dis nou nie meer mos nie 
en dis nou nie meer kos nie. 
Pasop nou, ou Paai, hai hai 
hy kom met 'n draai, jai jai 
hy's sterk 
en hy sal met jou werk! 

My liewe ou Paai, wees tog nie so taai 
jou klere word vuil 
en jou longe verbrand 
en jy't g'n teppie verstand 

Teppie ofte not 
bitter op die tong 
en kale op die long 
hotnot! 

(p.17). 

Eienskappe van die rympie is ook opvallend teenwoordig in 

"Koeskoester in die klawer": 

Koeskoester in die klawer 
pestelensie in die hawer 
janfiskaal het 'n doringgalg 
tannie, word dan gawer! 

( p. 22) • 

In "Ene dene dane das" (p.35) weerklink die woorde van 'n ou 

uittelrympie (vergelyk Van Zyl, 1975:60). Eienskappe van die 

rympie kom ook voor in "Klaas Geswind, so gou socs die wind" 

(p.33) en "Kambrosoek en kindwees" (p.39). 

Die raaiselelement in De Vries se bundel is ook 'n sterk 

"volkse" eienskap. "Ek ken 'n dinghy's lank van lyf", wat 

met sy seksuele suggestiwiteit 'n verband toon met soortge

lyke verse in "Klipwerk", en "Donderweer is ouvroudans", 

waarin 'n ou raaisel weerklink, is sprekende voorbeelde: 

Ek ken 'n ding hy's lank van lyf 
hy's soet van binne maar hy's bitter aan die punt 
ek het horn en jy het horn 
want stry sal nie help nie 
en vloek sal nie help nie 
Voorbaat se meide het elkeen 'n kjint. 

Geed, ook maar geed 
hotnot se kjint 
raak gou die allenagheid gewind 

(p.19). 

Donderweer is ouvroudans 
hier kiep kiep 
daar kiep kiep 
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vroeg in die hoekie saans 
( p. 24). 

De Vries se verse in Proegoed vertoon 'n groter kunsmatigheid 

as ooreenstemmende werk van sy tydgenote soos Van Wyk Louw 

se "Klipwerk" en Boerneef se poesie. Kunsmatigheid is opval

lend in gedigte waarin hy streef na simbolisering soos in 

"Vanoggend toe die beeste een vir een uitstap by die hek" 

(p.7). Dit skep die indruk van 'n "doelbewuste" poging om 

volkspoesie te skep, maar op so 'n wyse dat die spontaneYteit 

verlore raak. 

6.3.3 Adam Small en Peter Snyders se "betrokke" verse 

In Hoofstuk 4 (p.164) is gewys op ·r.T. Cloete se gebruik van 

die term "volkspoesie" om digkuns te omskryf wat handel oor 

historiese gebeure rakende 'n spesifieke volk, soos die 

Nederlandse Geuseliedere. Die liedere handel oor historiese 

vraagstukke van die tydperk waarin dit verskyn het en het ook 

ander kenmerke van volkspoesie. In woordeboekomskrywings van 

die woord "Geuseliedere" word ook verwys na volkspoesie

eienskappe daarin: in Van Gorp et al. staan die meeste van 

die sowat 250 oorgelewerde liedere is anoniem en in die WAT 

dat dit liedere is wat " ... eers mondeling oorgelewer" is. 

Aan die einde van die negentiende eeu het 'n aantal Afrikaan

se liedere verskyn waarin die Afrikaanse taal en volk op 'n 

soortgelyke wyse as in die Geuseliedere besing word: "Die 

Afrikaanse Volkslied" (A. Pannevis, C.P. Hoogenhout, D.F. du 

Toit en S.J. du Toit); "Ons Toekomstige Volkslied" en "Voor

uitgang" (C.P. Hoogenhout). Die liedere het nooit anoniem 

geraak as gevolg van mondelinge oorlewering nie, maar ander 

volkspoesie-eienskappe soos ongekunstelde taalgebruik en een

voudige vorme is duidelik teenwoordig. Die opkoms van 'n nu

we geslag digters wat groter klem gele het op die gehalte van 

hulle poesie sedert die Tweede Taalbeweging het egter tot ge

volg gehad dat die "volksversagtige" in die Afrikaanse poesie 
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voorlopig op die agtergrond geskuif is. 

In die vyftiger- en sestigerj are van die twintigste eeu 

verskyn 'n aantal Afrikaanse digters op die toneel wat weer 

doelbewus 'n tipe opstandspoesie in Afrikaans skryf wat 

verwant is aan die Geuseliedere en ook "volks" is. Hulle 

werk is hoofsaaklik 'n verset teen die apartheidspolitiek van 

die Nasionale Party wat in 1948 aan bewind gekom het. Een 

van die belangrikste figure onder hulle is Adam Small. Hy 

het uitdrukking gegee aan die tragiek van die Kaapse bruin

mense in hierdie tydperk. 

Na Small se debuut in 1957 met Verse van die liefde verskyn 

Klein simbool in 1958 en Die eerste steen in 19614
• Die werk 

word in 1962 opgevolg met Kitaar my kruis en in 1963 met Se 
Sjibbolet. In laasgenoemde twee bundels gebruik Small 'n 

Kaapse variant van Afrikaans wat soms "Kleurlingtaal" genoem 

is en wat onmiskenbaar geassosieer word met die bruinmense 

van die Kaap. Die taal hierin is in die voorwoord van 'n 

latere uitgawe deur die digter getipeer as "Kaaps" en uit sy 

woorde blyk ook dat hy die mense wat die taal praat as 'n 

"volk" beskou: "Kaaps is 'n taal, 'n taal in die sin dat dit 

die volle lot en noodlot van die mense wat dit praat, dra: 

die volle lot, hulle volle lewe 'met alles wat daarin is'; 

'n taal in die sin dat die mense wat daarin praat, hul eerste 

skreeu in die lewe gee in hierdie taal, al die transaksies 

van hul lewens beklink in hierdie taal, en hul doodsroggel 

roggel in hierdie taal. Kaaps is nie 'n grappigheid of 

snaaksigheid nie, maar 'n taal" (1974:9). Die streektaal, 

4. Kritici is dit eens dat die eerste werke van Small nie 
van 'n noemenswaardige hoe gehalte was nie en dat hy 
eers werklik bekendheid verwerf het toe hy in die idi
oom van die Kaapse bruinmense begin dig het. C. Weide
man sander die bundels Kitaar my kruis (1962) en Se 
Sjibbolet (1963) uit as die bundels waarmee Small bewys 
het dat hy vernuwing in die Afrikaanse poesie gebring 
het (1964:168) en Kannemeyer (1983:292-297) skryf ook 
baie kri ties oor Small se eerste bundel, en na die 
daaropvolgende prosasketse en Die eerste steen verwys 
hy net baie kortliks. 
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en daarmee gepaardgaande verbintenis met 'n bepaalde volk, 

impliseer dat hierdie ~sie streekgebonde is. In die voor

woord verwys Small ook na Opperman wat hierdie gedigte 

bestempel het as "'Geuseliedere' van Afrikaans, as 'wapens 

in 'n stryd'" (p.9). Daarmee verbind hy dit met die soort 

betrokke poesie wat Cloete "vo) ·~spoesie" genoem het. Di t is 

ook 'n voorbeeld van die "doelbewuste skep" van volkspoesie. 

Die ontginning van die "Kaapse" taal was ten tyde van die 

verskyning van Kitaar my kruis betreklik nuut in Afrikaans, 

aangesien ander bruin digters soos Philander en Petersen 

verkies het om in standaardtaal te dig (vergelyk Weideman, 

1964:185). In Van Wyk Louw se "Klipwerk" en Boerneef se 

poesie is ook gedigte in hierdie idioom, maar dit is nie 

dieselfde soort opstandsverse as Small s'n nie. Met Kitaar 

my kruis sluit Small aan by Peter Blum, wat met sy "Kaapse 

sonnette" in Steenbok tot Poolsee (1955) en in Enklaves van 

die lig (1958) wel in "Kaapse" Afrikaans 'n ironiserende blik 

op die Suid-Afrikaanse werklikheid gee. 

Gedigte in die betrokke twee bundels van Small is "volksvers

agtig". Die verwysing na 'n musiekinstrument in die titel 

laat alreeds blyk dat die liedvorm sentraal in die bundel is. 

Weideman (1964:186) skryf tereg hieroor dat daar twee motiewe 

van besondere belang in die bundel is: die lied en die ver

band met die Bybelse verhaal (vergelyk "kruis" in die titel). 

Op 'n allegoriese wyse vind ons in Kitaar my kruis herhaalde

lik die beeld van 'n Moses wat sy volk uit die woestynland 

na 'n Kanaan moet lei. Die Bybelse motief word in 'n aardse 

idioom gestel om op hierdie wyse die Ou-Testamentiese geskie

denis op die situasie van die Kaapse bruinmense van toepas

sing te maak. Dit is ook 'n voorbeeld van transponering. 

In "Ko lat ons sing" (1974:11-12) is 'n Bybelverwysing na 

Eksodus 4:1-2: 

yt die twiere boek van Mosas 
yt die Exoras 
yt die viere hoefstuk die ee'ste en die twiere verse 
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o God 
maak vi' ons lig moet hierie woorde soes moet kerse! 

Die betrokke Bybelteks handel oor Moses se uitverkiesing as 

leier van die Israelitiese volk. God het aan horn 'n teken 

gegee om te bewys dat hy vir die taak uitverkies is: Moses 

moes sy staf op die grond gooi en dit sou in 'n slang ver

ander om die volk van sy geloofwaardigheid te oortuig. Die 

spreker beskryf hierdie gebeure met die woorde dat die Here 

ook aan horn sy wonderwerke gegee het: 

nou vrinne 
die Here het gabring 
aan my sy wonnerwerke oek so 
hy het gavra wat's in my hand 
en vrinne 
in my hand was my kitaar 

k6, lat ons sing. 

Die Bybelse Moses word dus beeldmateriaal vir die digter wat 

gaan poog om met sy lied sy volk uit slawerny te lei. Die 

beeld van 'n Mosesfiguur word in "Groot Krismisgabet" (p.19-

22) verder ui tgebrei met die verwysing na die "Ratreat se 

hotel oorkant die vlei" as 'n "properse Egipt" (vergelyk ook 

Weideman, 1964:188). Spreektaligheid en fonetiese spelling 

(in stede van die gewoonlik verhewe, formele Bybeltaal) is 

opvallend en dra by tot die "volkse" voorkoms van hierdie 

vers. Daar is ook eenvoudige beelde, soos die versoek aan 

God om met die Bybelwoorde lig "soes moet kerse" te maak. 

In die "volksliedagtige" "Broadway" (p.15-16) dra die her

haling van versreels veral by tot sangerige eenvoud. Die 

herhalings is funksioneel weens die klankrykheid en musika

li tei t daarvan, veel meer as wat dit sterk betekenisdraend 

is. Daar word nie veel in die gedig gese nie: die belangrik

ste inhoudelike gegewe is die teenstelling tussen die "ons" 

(wat vanwee moeilike omstandighede die "bree weg" verkies) 

en die "djou"/"djulle" (vir wie die "Hiemelpad" wel beskore 

is, omdat hulle omstandighede makliker is). In die teenstel

ling tussen bevoorregtes en onbevoorregtes is die opstand

motief alreeds op 'n subtiele wyse teenwoordig. 
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Opstandigheid word baie sterker en direkter uitgedruk in "Ly

dingsweg" (p.17-18). Daar is 'n duidelike toon van bitter

heid in die spreker se verwysings na woongebiede waar sy volk 

("ons") emosioneel afgestomp geraak het: 

Ons het lankal in plekke 
soes Windermere 
al ons verlangens 
afgaleer. 

In kenmerkende taalgebruik van die Kaapse skollie word ook 

met bitterheid gepraat van die soort lewe in hierdie gebiede: 

so moenie worry nie Here 
ek is opgaf ix 
ek is my eie Here 
en dan's ons twie kiets 
prik 'n ander geng se manne 
my eendag vol snye 
gaat ek sterwe aan my eie 
krys vi' myne. 

Dikwels word die taal in Kitaar my kruis satiries aangewend. 

In "Doemanie" (p.25) word die predikante gehekel wat so wel

varend is dat hulle beswaarlik met die egte opofferende 

leefwyse van Johannes die Doper vergelyk kan word. Die 

"volkstaal" is 'n belangrike hulpmiddel om die spreker se 

twyfel oor die egtheid van die predikante weer te gee: 

djy moet djou palys-hys 
djy moet djou aeroplane-motorkar 
djy moet daai kamma sed smile van djou 
en djou tears 
en djou woerawarra op die pulpit 
moet djou skorrelsvol braai-atappels en -vleis? 

In "Oppie Parara" (p.32-33) word met 'n satiriese oog gekyk 

na rasseverhoudings. 'n Blanke vrou vererg haar vir 'n vrug

teverkoper wat haar spottend in "volkstaal" probeer oorreed 

om vrugte by horn te koop. 

In "Dankgabet vannie skollie" is bi ttere opstand in die 

spreker se woorde teenwoordig. Die "volkstaal" dra by tot 

'n ontluisterende uitbeelding van mense se skynheiligheid oar 

hulle geloof. 
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Dankgabet vannie skollie 

Djulle stywe nekke van die galoef 
djulle hypocrites se heilage swanks 
thanks 
an' de same to you 
for de season's compliments 

allright ek is 'n skollie 
my artificial heilageit 
is rieds by my gaboorte 
in sy maai gaskop 
die Here het dit self gadoen 
0 

hy's ganadig as hy djou 
djouself lat ophou fop 

so baie dankie Here 
thanks 
for de season's compliments 

(p.36). 

Hier is die gebruiklike goeie wense vlr die feestyd ironies 

vanwee die konteks waarbinne dit voorkom. Die bitterheid 

waarmee daar in die eerste drie reels van die geloof gepraat 

word, help om 'n ironiese toon aan reels 4 en 5 te gee. 

Bi tterheid spreek ook ui t strafe 2 waarin skynheiligheid 

direk by die naam genoem word. Intertekstueel sluit hierdie 

strafe aan by "Die Here het gaskommel" ( p. 27) waarin die 

skolliespreker ook die lot van sy volk toeskryf aan die 

Voorsienigheid. Die wrede ontnugtering waarmee hy reeds by 

sy "gaboorte" van sy "artificial heilageit" verlos is, word 

ook met "volkse" beeldspraak uitgedruk: 

my artificial heilageit 
is rieds by my gaboorte in sy maai gaskop 
die Here het dit self gadoen. 

Met die woorde gee die satiriese spreker uitdrukking aan die 

werklike omstandighede van sy volk wat vanwee afkoms hulle 

in 'n onbenydenswaardige posisie bevind. Ironies is ook die 

verwysing na Goddelike genade in die slotreels van strafe 2; 

genade, wat gewoonlik positief ervaar word, gaan hier gepaard 

met ontnugtering. In dieselfde sin is die dankwoorde aan God 

in die laaste drie reels ironies. 

Die opstandsgedagte hou in die bundel ook direk verband met 

die apartheidspolitiek. "Vryheid" (p.39-43) handel oor die 
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spreker se vernederende ervaring waar sy swanger vrou in 'n 

openbare bus moet staan, omdat sy "bruin, (en) nie wit" is 

nie. "What abou' de 16?" (p.52-54) vertel die verhaal van 

'n bruinman wat op 'n blanke meisie verlief geraak het en 

uiteindelik het albei selfmoord gepleeg, omdat hulle liefde 

in daardie stadium verbode was Aparte aanbidding word direk 

uitgebeeld in "'n Festive season" (p.66). Die "volkstaal"

gebruik in die gedig kom sterk ooreen met die "skollie" s'n 

in "Dankgabet vannie skollie". 

Een van die beste voorbeelde van 'n "volksversagtige" gedig 

in Kitaar my kruis is "Bruin prediker" (p.78-81). Die gedig 

is "volksversagtig" in dieselfde sin as wat die Geuseliedere 

volkspoesie is; di t is die ui tbeelding van 'n "volk" se 

stryd. Op 'n allegoriese wyse word die geskiedenis van die 

Ou-Testamentiese Israel beeldmateriaal vir die digter se 

volk, wat hulle in 'n magtelose posisie bevind. Net soos 

Farao die Israeliete jare lank probeer kalm hou het met mooi 

beloftes wat nie gerealiseer het nie, voel die "bruin predi

ker" dat sy volk bedrieg word met mooipraatjies (strofe 5). 

Die aanspreekvorm "broers", wat by herhaling in die gedig 

voorkom, versterk die beeld van 'n prediker wat met sy ge

meentelede praat, maar help ook om die suggestie te skep van 

geesgenote ( 'n "volk"), wat lotgenote en ook strydgenote is. 

Se Sjibbolet (1963) se titel verwys na die gebeure wat in 

Rigters 11-12 beskryf word toe Jefta die Ammoniete verslaan 

het en daarna in gevegte teen die Efraimiete betrokke geraak 

het. In Rigters 12:6 staan geskryf hoedat die Gileadiete by 

die Jordaandriwwe vasgestel het of iemand 'n Efraimiet was 

deur horn te vra om "Sjibbolet" te sA. Indien hierdie twee 

Bybelse stamme as volkere beskou word, kan gesA word dat die 

bundel ti tel verband hou met die begrip volkwees. In die 

bundel word die persoonlike voornaamwoord "ons" telkens 

gebruik met die implikasie dat di t na die bruinmense van 

Kaapland verwys. Die aanspreekvorm "broers" word ook her

haaldelik gebruik, met die suggestie van 'n predikant wat sy 
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gemeente aanspreek. 

In die bundel word die taal "Kaaps" ook dikwels gebruik, maar 

nie deurlopend nie. Die eerste gedig waarin die taal opval

lend "Kaaps" is, is "Holy Cities" (p.4). Daarin word op 

satiriese wyse gespot met die besko~ing dat Suid-Afrika eint

lik van Westerse lande soos die v.s.A. en Brittanje afhanklik 

is vir sy heil. Ironies is veral die kontras tussen die 

spreker se kru taalgebruik en die oproep dat daar "gebid" 

moet word vir beskerming deur die genoemde twee lande. Ver

der dra die skielike kommer oor woongebiede soos Athlone, 

Retreat en Distrik Ses by tot ironie, veral met inagneming 

van die feit dat daar in Kitaar my kruis met bitterheid van 

hierdie gebiede gepraat word. 

Die "volkstaal" van die Kaapse bruinmense is 'n opvallende 

volkspoesie-eienskap in hierdie gedig. Dit is ongekunsteld 

en soms kru, soos blyk uit die uitdrukkings "nie in sy moer 

moet skiet", "moet elke meid in die shebien" en "maak groat 

oep djou bek". 

Die geskiedenis van Israel word as beeldmateriaal gebruik in 

"Exodus" (p.7). Die spreker gebruik standaard-Afrikaans en 

spreek sy volk as "julle" aan om te se dat hulle tydperk in 

die "woestyn" byna iets van die verlede is, en dat lyding 

noodsaaklik is voordat hulle met hul "Kanaan" beloon sal 

word. In die laaste twee reels word direk verwys na Moses 

se ontvangs van die Tien Gebooie op klip. Di t slui t op 

ironiese wyse intertekstueel aan by die volgende gedig "En 

Toe?" (p.8) waarin 'n skolliespreker vrae oor die wette van 

die land vra. Volgens "Exodus" is die "julle" veronderstel 

om troos in die "Gebooie op Graniet" te vind, maar in "En 

Toe?" spreek daar twyfel uit die spreker se opmerkings oor 

"die baleid" en "die 16". Die verbintenis van "Exodus" met 

die Israelse geskiedenis stem ooreen met die tema van stryd 

in hierdie soort volkspoesie. 
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"Second Coming 1" (p.21) sluit oak by Bybelmateriaal aan. 

Die gedig sinspeel op die wederkoms van Christus en is sterk 

religieus en sosiaal ingestel. Dit sny oak die politieke 

aktualiteit aan. Die taalgebruik laat blyk dat die spreker 

oak 'n tipiese skolliefiguur is socs in baie van Small se 

gedigte. Oenskynlik praat hy byna godslasterlik sander enige 

eerbied met God. 'n Nadere beskouing toon egter dat die 

grootdoenerigheid van mense in die gedig gehekel word. Die 

spreker is slegs bekend met groat aardse geleenthede en hy 

visualiseer Christus se wederkoms byna socs die besondere 

ontvangs van 'n belangrike staatsman. Anders as in die 

Bybel, word nederige mense nie in hierdie visie verhef nie. 

Die spreker verwag klaarblyklik dat hy slegs vanuit die ag

tergrond 'n blik op Christus sal kan kry. In die grootdoen

erige wereld wat hier geteken wnrd, is hy so op die agter

grond dat hy glo net "die groat manne/ wat so baie gabid het/ 

vi ans samelewing en ans staat" sal Christus van naderby leer 

ken. Die woorde "ans staat" is veral ironies, aangesien die 

bruinmense van die sestigerjare uitgesluit was van die staat. 

In die slotreels, waar die spreker met groat smeking vra dat 

die Here net van horn "hie agter" meet kennis neem en met horn 

meet glimlag, kom die tragiek van sy "volk" sterk na vore. 

"Second coming II" (p.38-39) het dieselfde tema. In hierdie 

gedig is 'n toneel uit die apartheidsera oak die agtergrond. 

Die skolliespreker dryf die spot met die apartheidspolitiek 

deur in die slotstrofe daarop te sinspeel dat daar selfs 

tydens die wederkoms rassesegregasie sal wees: 

en ammal het die Lord 
warmly ga-applod 
toe hy reveal 
hy gan 'n personal appearance-show 
vi sy non-white entoesiasts 
special innie Gem in hou. 

Die rasse-politiek is ook sentraal in "Non-White Pleasure 

Resort" (p.43) waar die inhoud in 'n ironiese kontras met die 

"Pleasure Resort" van die titel staan. Oak hier dra die 

"volkstaal" by om 'n ironiese blik op die omstandighede te 

gee: 
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Non-White Pleasure Resort 

Innie bosse hie word ons vrouens garape 
ennie haaie vriet ons op 
en hieso kan ons lekker versuip 
dja, die beach is 6p sy kopl 

Die voornaamwoord "ons" impliseer weer eens dat die spreker 

horn met 'n bepaalde groep vereenselwig en sy indrukke beskou 

as verteenwoordigend van die bruinmense as volk. 

"Se Sjibbolet" (p.52-53), wat terugspeel op die genoemde Ou

Testamentiese gegewens, rig 'n uitdaging aan diegene wat die 

"ons" in die gedig van verset teen God beskuldig om self 

bewys te lewer dat hulle geloof opreg is: 

Se Sjibbolet 
djulle ammal, djulle, 
djulle wat se djulle het 
die Here, 
djulle wat se djulle's gared, 
djulle wat se djulle ken die wet, 
djulle wat kamma altyd let 
oppie Here; 

se Sjibbolet, 
djulle wat djulleself opdra in gabed 
en glo djulle hoof is vet 
moet olie vannie Here, 

djulle wat se 6ns verset 
is tien die Here, 

se net! 

Die spreker in die bundel sien homself nie noodwendig as die 

digter wat skeppend te werk gaan nie. Hy se in "Wie's Hy?" 

(p.66) dat sy "volk" eintlik die wAre digters is. 

Wie's Hy? 

Die poet, 
wie's hy? 
Djulle het so baie bek oorie poet, 
ma wie's hy? 
Is hy rerag SOOS djulle dink 
die ou moerie pen ennie ink 
wat in sy study sit en poems dink? 

Nai, 
djulle's mistaken, 
nie hy nie 
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ma djulle is die poets, 
djulle wat innie straat in loep 
ennie gladde bek verkoep 
ma die dinge sien 
en soema net daa God tien hulle roep! 

As hierdie woorde op Small se verse self toegepas word, im

pliseer dit dat sy gedigte in die "volkstaal" nie "studeer-

kamerpoesie" is nie. Hy gee daarmee uitdrukking aan die 

gevoel van sy "volk", net soos die strydpoesie van die Geuse 

die volksgevoel teen Spaanse oorheersing verwoord het. 

Volkspoesie-eienskappe in die twee bundels is: die Kaapse 

idioom ( waarby ingeslui t is die gebruik van plat "volks

ui tdrukkings"), die liedvorm, eenvoudige beelde, uitdrukkings 

en rympatrone. 

Aan die einde van sy verhandeling oor Adam Small se poesie 

skryf Weideman: "Ten slotte sou ek wil beweer dat die moont

likhede wat die Kleurlingtaal vir die digter ingehou het, nou 

ten volle benut is en dat enige verdere pogings in die rig

ting geen vernuwing kan bring nie, maar in 'n herhaling van 

oorbekende cliches sal verval" (1964:216). Sy stelling kan 

egter nie sander meer aanvaar word nie. Dit is wel waar dat 

huidige politieke veranderinge in Suid-Afrika die noodsaak

likheid vir hierdie soort stryd (en strydpoesie) grootliks 

laat verdwyn het: die "Kaapse mense" wat Small in die ses

tigerjare aan die woord gestel het, is nie meer in dieselfde 

onbevoorregte posisie as destyds nie. Tog is dit moontlik 

dat daar in die toekoms ander temas sal wees waaroor hulle 

hul stem sal laat hoar. Die "nuwe Suid-Afrika" het ook 'n 

ruimer perspektief op Afrikaans as taal gebring met grater 

erkenning aan "alternatiewe Afrikaans" waarvan "Kaaps" 'n 

voorbeeld is. Waarskynlik kan die moontlikhede wat hierdie 

·vorm van Afrikaans bied juis n6u verder ontgin word. 

In 1982 en 1992 verskyn onderskeidelik die digbundels 'n 

Ordinary mens en 'n Waarskynlike mens van Peter Snyders. In 

die twee bundels beoefen hy 'n soort poesie wat verwant is 

aan Adam Small se werk uit die sestigerjare. Op die agter-
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omslag van 'n Ordinary mens word 'n uitspraak van die digter 

aangehaal waarin hy, socs Small, die taal van sy poesie 

tipeer as "Kaaps". Hy verwys ook na die "veranderlik(heid)" 

van sy gedigte, 'n eienskap van volkspoesie. Uit sy woorde 

blyk dat hy doelbewus daarna streef om ervarings van diegene 

wat "Kaaps" praat te verwoord: "~p die Cape Flats is ons 

almal ordinary mense, en ons praat 'n ordinary taal. Ons 

speel met daardie taal. Die van ons wat Kaaps praat, kan ook 

soms straight praat. Die van ons wat meestal straight praat, 

praat ook dikwels Kaaps. My poesie is straatpoesie, praat

poesie as jy wil, deel van die drama wat plaasvind op straat. 

Ek probeer iets weergee van die meerstemmigheid van die 

straatgesprek, wat soms ook binne die spraak van een spreker 

gehoor kan word. Daar is baie nuanserings. Nie almal wat 

Kaaps praat, byvoorbeeld, se djy nie. Luister maar. Dis 

alles veranderlik, ook die gedig. Vandag se ek dit op een 

manier, m6re moontlik effens anders." 

Soos Adam Small spits Snyders horn hoofsaaklik toe op sosiaal

maatskaplike probleme wat die gevolg is van die apartheids

poli tiek. Die titelgedig van 'n Ordinary mens (p.1) handel 

oor die aanpassingsprobleem van 'n persoon met ligte gelaats

trekke wat nie toegelaat word om in die "trein of taxi" saam 

met ander bruinmense te reis nie: 

Dis wanneer ek trein of taxi meet ry 
wat ek al die problems kry: 
"Sorry, sir, the coach for whites 
is just behind this one." 

Die spreker skets ook sy probleem om tydens onlussituasies 

( 'n baie aktuele probleem van die tydperk na 1976) aanvaar 

te word: 

Maarie tyd vannie riots 
wassie blok daem benoud, 
want amil is net colour-crazy; 
dit kos my "Black Power!" 

kliphard skrie 
en 'n handvol wit vuiste feverish wave. 

Snyders teken veral die mens wat vasgevang is tussen mags

groepe. Die spreker in "Hulle't gese" (p.5) distansieer horn 
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van die groep opstandelinge deur die derdepersoonsvorm 

"hulle". Uit die slot van die gedig blyk egter dat hy teen 

sy sin gedwing word om die "hulle" te gehoorsaam: 

MAAR WIE IS HULLE! 

God wiet! 
maar hulle't gese 
ons moet die woord aanpaas 
soe ons doen dit maar, 
want oe Here! 
ek kannie afford dat my ienagste stukkies goed 
onner petrilbomme gestiek wid nie! 

Daar word vanuit die perspektief van die algemene ("ordina

ry") mens gepraat. Die spreker in "Ek is oek important" 

(p.4), wat die gebeure vanuit die agtergrond beskou, toon 'n 

ooreenkoms met Small se "Second Coming 1" (vergelyk hierbo 

op p.307). 

Bitterheid teenoor die stelsel is 'n sterk motief in die 

bundel. Opstandigheid teenoor toestande in openbare busse 

("Die agteros" (p.15)), swak treindienste ("Veetrein" (p.8)), 

munisipale dienste ("Advice from above" (p.27)) en hoe 

lewenskostes ("Tighten your belt" (p.14) en "'n Swaar djop" 

(p.21)) is aan die orde van die dag. Al die gedigte is in 

die "Kaapse" spreektaal geskryf. Die spreker druk sy opstan

digheid dikwels in kru taal uit en huiwer nie om vloekwoorde 

te gebruik nie ("Tighten your belt" (p.14), "Die agteros" 

(p.15), "Athlone Sarasoggene" (p.23)). 

'n Waarskynlike mens, wat in 1992 verskyn het, toon nie 'n 

noemenswaardige groei in die gehalte van die digter se werk 

nie. Dieselfde opstandtemas as in die vorige bundel is teen

woordig en dit word nog meer as in die eerste bundel in kru 

taal gestel (vergelyk byvoorbeeld "Weerstand teen sensuur" 

op p. 2) . Die enigste tema wat in 'n. Waar.sky.n1.tke mens breer 

uitgebou word as in 'n Ordinary mens is gedigte wat oor die 

taal en digkuns handel. In sy eerste bundel word slegs in 

"Of hoe?" (p.3) verwys na die "gammattaal" wat nie gebruik 

moet word nie. In 'n Waarskynlike mens kom die soort taal 
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en digkuns ter sprake in "Nee-Afrikaans" (p.6), "Moedertaal" 

(p.7) en "Skryf jou gedig" (p.8). 

Tipies van die meeste satiriese werk berus Snyders se poesie 

op kritiek teen die omstandighede van sy tyd. Dit bring nie 

noemenswaardige vernuwing in die Afrikaanse digkuns nie en 

is slegs 'n voortsetting van die soort digkuns waarmee Small 

alreeds dertig jaar gelede begin het. 

6.3.4 Breyten Breytenbach 

In Breyten Breytenbach se poesie is ook heelwat frases en 

reels uit volkspoesie opgeneem en verwerk. Reeds in Die 

ysterkoei moet sweet, sy debuutbundel wat in 1964 verskyn 

het, is in die gedig "Nagmaal" 'n navolging van die patroon 

in die volksliedjie "Wie het vir jou die naam gegee 

jou kadawer en my kadawer 

11 5. 

die son word klein daar's roes in die klawer 
(1974:64). 

Opvallend in hierdie verwerking van Breytenbach is die 

makabere, ironiese effek wat geskep word met behulp van die 

verandering van "matras" en "kombers" in die ou volksliedjie 

na "kadawer". 

Die gebruik van volksliedjies kom ook voor in Die huis van 

die dowe (1967). Die titel van "Ver in die wereld Kitty" 

(p.41) is ontleen aan 'n ou volksliedjie en in "Diep buig, 

afskei" (p.99) kom 'n verwerking voor van woorde uit "Vanaand 

gaan die volkies koring sny": 

vanaand gaan die poppe wals, 
die volkies die koring sny -
hoe lyk dit, is jy ryp? 6 

5. Die woorde van hierdie liedjie is volledig opgeteken in 
S.J. du Toit se proefskrif (1924:294-295). 

6. Albei hierdie liedjies is in Du Toit se proefskrif van 
1924 as voorbeeld van piekniekliedjies opgeteken, on
derskeidelik op p.124 en 138. 
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In Kouevuur (1969) is "Parys, klein herfs" (p.59) 'n verwer

king van die vingerrym "Duimpie" wat Du Toit 66k in sy proef

skrif opgeteken het (1924:18). In dieselfde bundel roep die 

titel van "Die band vol vere" (p.67-69) ook 'n ou volkslied

jie op. In die gedig word sterk gefokus op "geleende klere" 

( ook woorde ui t die betrokke volksliedj ie) . Die spreker 

visualiseer hoe hy socs 'n Italiaanse reisiger terugkeer na 

sy ouerhuis met "geleende klere" aan. Aan die einde van die 

gedig word van 'n "volkse" spreekwoord gebruik gemaak: 

anders as ou Dog 
waar ek 'n veertjie plant 
kom 'n kek-kok hoender op! 

Ook in Breytenbach se latere bundels kom frases en reels uit 

volksliedjies herhaaldelik voor. In Lewendood (1985) is en

der meer gebruik gemaak van woorde uit "daar's 'n hoender wat 

'n eier nie kan le" (p.13), "Wie sal staan die laaste in die 

baan?" 7 (p.70), en "Daar kom die Alabama" (p.90). Die 

ref rein ui t die Maleierliedj ie "Roelandstraat" word 66k 

gebruik as slot vir 'n gedig in die bundel: 

wat sou dit help om te kierang? 
of hierdie aarde my weer op sal bring? 
laat staan sulke dinge laat staan 
laat staan sulke dinge laat staan 

(p.23, my kurs.). 

Op p.42-43 kom slaapliedjies in verwerkte vorm voor. Dit 

word saam met verskeie plekname en verwysings gebruik wat die 

woorde van die slaapliedjies ironiseer: 

Ai 
Slaap diep my kind 
Slaap styf en stil en blind 

Ravensbrilcken Belzec 
Sobibor Bergen-Belsen 
Majdanek Chelmo Treblinka 
Auschwitz 

Die vee's in die ghetto 
En more vroeg kry jy 
Twee beenwitte sokkies. 

7. Du Toit noem "Wie sal staan die laaste in die baan?" 'n 
"ringdans" en hy gee 'n weergawe daarvan ui t Kakamas 
(1924:160}. 
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In Buffalo Bill (1984) skep die verwysing na die "handsambok" 

in die reel "so tik ek horn met die handsambok" (p.62) 'n 

assosiasie met die volksliedjie "Wat maak oom Kalie daar?" 

waarvan daar ook 'n variasie is waarin 'n "handsambok" ter 

sprake kom (vergelyk Du Tait, 1924:140-142). Op p.107 is 'n 

reel uit die liedjie "Hasie, hoek~m is jou stert so kart?" 

opgeneem in 'n gedig wat oar die tronk handel. 

"die wit hoed o die wit hoed" in Eklips (1983:22) toon 'n 

ooreenkoms met die vorm van die tipiese "o"-dansliedjies 

waarvan Van Wyk Lauw gepraat het: 

die wit hoed o die wit hoed 
waar kry sy daardie hoed 
waar kry sy daardie keil? 

die wit lag o die wit lag 
waar kry sy daardie tand 
waar die daggagedagte aan die minnaar? 

Op dieselfde bladsy vind ons nog 'n verwerkte frase uit 'n 

ou volksliedjie: 

jou hier en daar jou doringaar 
jou vaalhoed se gaas, 
jou lag en gryns jou kopsteenpaar 
jou niksword se aas. 

'n Variant van hierdie woorde is deur Du Tait opgeteken as 

deel van 'n ander dansliedjie: 

So hier en daar jou doringblaar, 
Waarom maak jy my hart so naar? 
So hier en daar jou ou kataar, 
Die ou kataar is kant en klaar 
Eer julle oud word, stem en grys, 
Het ek julle die ou kataar gewys. 
So hier en daar die ou kataar, 
Die ou kataar is kant en klaar. 

(1924:180). 

In Yk (1983) is ook verskeie verwerkings van volksliedjies. 

Op p.22 word die gedig "Bamboesstokkode" afgesluit met ver

werkte reels uit "Die bamboesbos": 

tja, wietelattie wietelattie wamboesbos 
die wamboesbos da' bly Han Swo's. 

"Die toelig van metafore" (p.45-47) word afgesluit met die 

aanvangsreel van "Bobbejaan klim die berg", terwyl die laaste 
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twee re~ls in die bundel 'n verwerking is van "Aai, aai, die 

witborskraai!" (vergelyk Du Toit, 1924:135): 

Aai 
aai daai oopborskraai hiervandaan tot in mossel of maai 

(p.162). 

In Yk vind ons ook die verwerking van die raaisel "Spieeltjie 

spieeltjie aan die wand/ wie's die mooiste in die land" uit 

die sprokie "Sneeuwitjie": 

waarheen spieeltjie aan die hand? 
(p.36). 

Al die voorbeelde uit Breytenbach se werk wat hierbo aange

haal is, is volkspoesie wat verwerk is. Die tweede gedig in 

die vyfde afdeling van Yk is getitel "Ryliedjie van die 

bruidegom" (p.121-122, my kurs.). Dit is 'n voorbeeld van 

'n "volksversagtige" gedig. Veral opvallend is die "volks

liedagtige" herhaling van woorde c::>n reels ("wanneer dit weer 

moussem is in Imilchil", "en wydsbeen wydsbeen deur die klowe 

ry", "en wydsbeen wydsbeen hemel toe ry deur die klowe", "my 

bergbokkie my woestynvrug"). 

In Nege landskappe van ons tye bemaak aan 'n beminde (1993), 

is ook voorbeelde van reels wat uit volkspoesie verwerk is. 

'n Afdeling in die bundel het die titel "Al le die berge nog 

so blou" (p.71-90) en op p.120 kom twee verwerkte reels uit 

die ou volksliedjie voor: 

al le my liefde ook so ver 
ek gaan haal haar met die m6rester. 

In "die jammerlappie" (p.147) is 'n verwerking uit die 

"Oorkant-die-spruit-liedjies" wat Du Toit (1924:183-195) in 

sy proefskrif bespreek het: 

daar oorkant die vlei 
staan 'n mooi rooi blom 
hoe sal ek maak om by haar te kom 
dis te ver om te loop 
dis te na om te ry 
hoe sal ek maak om die blom te kry. 

Op p.149 is 'n verdere verwerking uit die liedjies: 

dis nie myne nie 
dis nie joune nie 
dis anderman se vrou wat ons na vry. 
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Uit hierdie oorsigtelike beskouing blyk duidelik dat Breyten

bach telkens van reels uit ou volksliedjies (en soms ook uit 

raaisels, rympies en spreekwoorde) in sy pcIBsie gebruik maak. 

Die reels is meestal nie net so uit die volkspoesie opgeneem 

nie. Dit is verwerk en dra by tot die woordspel waarvoor die 

digter bekend is. Breytenbach se gebruik van woorde, frases 

en reels uit volkspcIBsie is 'n verskynsel wat met groat vrug 

in verdere studies ondersoek kan word. 

6.3.5 George Weideman 

Streekgebonde kontreikuns is die oorheersende indruk wat 

George Weideman se eerste twee bundels, Hondegaloppie (1966) 

en As die son kliplangs spring (1969). gee. Die kontreitaal 

en gebruik van plaaslike plekname skep die indruk dat ons 

hier "doelbewuste skep van volkspoesie" vind. Wat verder 

opval in Weideman se poesie is die gebruik van tradisionele 

verskyningsvorme van volkspoesie soos die volksliedjie, rym

pies en raaisels. Tradisionele verskyningsvorme van volks

poesie kom ook voor in Weideman se latere bundels: Klein 

manifes van die reisiger (1970), Hoera hoera die ysman (1977) 

en Uit hierdie grys verblyf (1987). 

Die eerste twee bundels se kontreipoesie toon 'n verband met 

Van Wyk Lauw se "Klipwerk" en Boerneef se poesie - die Noord

westelike Kaapprovinsie en Namakwaland word vergestalt. 

Streekgebonde is veral die woordgebruik, iets wat alreeds 

blyk ui t die ti tel Hondegaloppie van die eerste bundel 8 • 

Soos in Boerneef se poesie en in "Klipwerk" word van fone

tiese spelwyses gebruik gemaak: 

"Hoklam se kjend" (Hondegaloppie, p.8) 
"kro'bossies" (Hondegaloppie, p.9) 

8. T.T. Cloete verduidelik dat hierdie titel " 'n Nama-
kwalandse woord (is) vir 'n mengeldrankie van bier, wyn 
en brandewyn" (1980:195). 
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"Kaalpoot met die voetsaam loop 
is lekkeder veby" (Hondegaloppie, p.13). 

Plek- en persoonsname dra verder by om die Namakwalandse 

streek te ver')estalt. Tipiese "volkseie" name uit Hondega

loppie is: "Oom Krisjan" (p.7), "Oom Gaffie" (p.17), "Onseep

kans", "Loeriesfontein", "Granaatboskolk" en "Hondeklip" 

(p.10). In latere bundels kom 66k kenmerkende streekgebonde 

eiename voor: "Ortmannsboom", "Homrivier", "Kambreek", "Leeu

rivier", "Soverby" en "Lekkerdrink" uit As die son kliplangs 

spring (p.13); "Sambokrivier", "Putsonderwater", "Soetfon

tein" en "Bitterkolk" uit Klein manifes van 'n reisiger 

(p.19-20); "Kenhardt", "Keimoes", "Aroab" en "Upington" uit 

Hoera hoera die ysman (p.3-9). 

Van sy eerste bundel af bly Weideman se werk nie net tot die 

Namakwalandse streek beperk nie. Reeds in Hondegaloppie word 

verskynsels uit die streek met die stad gekontrasteer, socs 

in "Vink kan baie raas" (p.21): 

'n Familievoelnes in 'n kokerboom 
is kerkhofstil teen Ellispark. 

In "Bede" (p.45) is die stad ook ter sprake: 

Laat, Vader, wurms uit beton en bordeel 
nooit my kleed tussen hulle verdeel, 
maar gee dat ek tussen kameeldoringboom 
en sand en rooi piramides van die mier; 
in die vlaktes van ou Boesmanland 
of op die groenturf van Oranjerivier 
my laaste versie cop sal droom. 

Met hierdie verwysings na die stad sluit Weideman eerder aan 

by Boerneef wat ook in kontreitaal oor die stad geskryf het 

as by Van Wyk Lauw wat in "Klipwerk" juis gedigte oor 'n 

ander wereld as die betrokke streek uit die reeks geweer het. 

Veral in sy eerste twee bundels skryf Weideman "volksvers

agtige" poesie. "Volksliedjieagtig" is die titelgedig uit 

Hcndegaloppie met die ritrniese herh9.1ing van reels en woorde 

en klankrykheid: 

0 gee my nog 'n slukkie van jou 
hondegalop 
hondegalop 
hondegalop 
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0 gee my nog 'n slukkie van jou 
opskopdop ... 
Dis 'n borrelende, gorrelende dop 
wat hop en wip en skop; 
dis 'n bier en 'n wyn en 'n brandewyn 
dis 'n Krismisopskopdop! 

(1966:6). 

In As die son kliplangs spring too:-1. "Ploegliedjie" (p.68) 'n 

sterk ooreenkoms met die ritmiese tergrympies wat Du Toit 

(1924:47-51) opgeteken het: 

Jankielie Jankrap 
Janwikkelstap 
Jankielie Jankrap 
Jantweespoortrap 
Wikkelman Spikkelman Donkerberg 
Hoekom moet jy tog vir my so terg? 

Hotmanvoor Haarmanvoor 
Blesberg jou ou baasmintoor 
Jankielie Jankrap 
Janwikkelstap 
Jankielie Jankol Jandap 
Jy sal in jou spoor moet trap 

My donkerkop, jou bokkietrop 
meet more saam met myne wei 
voor Anderman of Anderjan 
se spikkelspan na joune vry. 

Ander "volksliedagtige" gedigte uit dieselfde bundel is "As 

ek wil sing" (p.79) en "Soverby se lam" (p.83). In Uit 

hierdie grys verblyf (1987) toon "Fluitliedjie" (p.32) en 

"Lied vir Johnny se vrou" (p.55) ook 'n sterk ooreenkoms met 

ou volksliedjies. 

Eienskappe van die rympie en raaisel kom in As die son klip

langs spring voor in "Hongerjaar" (p.39), "Heuningsoekrympie" 

(p.89) en "Raaisel en resep" (p.102). Verse in die afdeling 

"Kougoed ui t Kro en Kamiesberg" ui t Hoera hoera die ysman 

(1977:73-85) toon ook 'n sterk ooreenkoms met volksrympies, 

veral vanwee die streektaal, klankryke herhalings, ritme, 

fonetiese spelling en spontaneiteit. 

'n Verdere verskynsel in Weideman se poesie is dat verskeie 

reels uit bestaande volksliedjies, rympies en spreekwoorde 

daarin voorkom. Die reel "Blommetj ie gedenk aan my", wat 
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telkens herhaal word in "Blorrunetjie van my" uit Hondegaloppie 

(1966:10-11), is ook 'n refrein in die volksliedjie "Solank 

as die lepel in die pappot staan" waarvan Du Toit (1924:153-

154) enkele variante opgeteken het9
• Frases uit volkslied

jies soos "Vader Jakob", "Ou Wilson se kat" (vergelyk Du 

Toit, 1924:296-297) en "Vat jou goed en trek, Ferreira" is 

opgeneem en verwerk in "Ek kan nie meer my oe sluit nie" in 

Uit hierdie grys verblyf (1987:41-43). Bestaande rympies en 

spreekwoorde wat onder andere in Weideman se werk neerslag 

gevind het, is: 

"Lekker is net 'n vinger lank" (1966:19) 
"Huis paleis po~dok" (1969:26) 
"Jan Rap en sy maat", verwerk na "Jan Rap en sy moer" 
(1970:19) 
"Bok-bok staan styf hoeveel vingers het jy aan jou 
lyf?", verwerk na "bok-bok staan styf hoeveel koeels 
deur jou lyf" (1977:29). 

In Weideman se werk is daar dus voorbeelde van die "doel

bewuste skep van volkspoesie" en van gedigte waarin inter

tekstueel gebruik gemaak is van bestaande volkspoesie. Sy 

gedigte vertoon ook "volksversagtig"; eienskappe van ou 

volksliedjies en rympies is sterk teenwoordig daarin. 

6.3.6 Lina Spies 

In Digby vergenoeg, Lina Spies se debuutbundel van 1970, dra 

frases en reels uit ou volksliedjies en rympies by tot 'n 

ligte stemming. In verskeie gedigte word ou sprokies en 

spreekwoorde ook opgeroep. Dit alles dra by tot 'n "volks

versagtige" indruk. Die intertekstuele teenwoordigheid van 

volkspoesie is in Spies se daaropvolgende bundels nie so op

vallend nie, alhoewel dit tog in enkele gedigte voorkom. 

9. Di t is opvallend dat Du Toi t nie na hierdie ref rein 
verwys nie. Boshoff en Du Plessis (1921:136-137) skryf 
in hulle bespreking van "Ek vat aan haar handjie" ('n 
ander liedjie waarby die refrein gesing word) 66k nie 
daaroor nie. 
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Woorde uit die volksliedjie "Die apies se bruilof" in "Finis" 

(1978:38) help om die ligter sy van die aangesprokene in die 

gedig na vore te bring: 

dit was geskryf op varkensblaar 
dit was 'n bietjie dof 
dit was om my en jou te nooi 
na die Apies se bruilof. 

Die "jy" in die gedig het egter ook hartseer in die spreker 

se lewe veroorsaak. Dit word met behulp van die spreekwoord 

"Die jakkalse trou" in die gedig gesuggereer: 

Jy het al die liedj ies van m.y kindei::tyd weei:: in m.y laat 
sinq 
en in m.y hai::t die jakkalse elke daq laat ti::ou. 

Op dieselfde wyse dra 'n kinderrympie in "Bogrympie vir 

Carolie" (1978:13) ook by tot 'n speelse stemming: 

Karielie Karools 
Die kat speel viool 
Die koei spring dwarsoor die maan! 

Volkspoesie word in hierdie twee gedigte in 'n nuwe konteks 

geplaas om 'n "nuwe betekenis" daaraan te gee. 

In ander gedigte ui t Digby vergenoeg word volkspoesie as 

verwysingsveld 66k opgeroep. In die tweede van "Orie lae

landse verse vir die nie-ontvangene nooit-geborene" (1978:10) 

maak die spreker 'n "wiegeliedjie" vir die aangesprokene: 

Daarvan sal ek vir jou 'n wiegeliedjie kan maak: 
In de klimop slapen de mussen. 

Ek sluit jou in met 'n refrein, my versie, 
en jy weet nie hoe ek om jou loei nie: 
Mus, mossie, muts, Marjolein. 

Orie reels wat ook in Grobbelaar se Die Groot Afrikaanse 

volksrympieboek ( 1969) gebruik word, kom in "Leerproses" 

(1978:18) voor: 

Goue vink, my storie begin! 

Goue kalf, my storie is half! 

Fluit-fluit! My storie is uit! 

Die reels sluit by die sprokiesagtergrond van die gedig aan 

en skep ook die indruk van 'n sprokie wat oorvertel word. 

In "Wiegliedjie vir more" (1978:96) word ook na verskillende 

sprokies verwys en nog 'n slaapliedjie aangehaal. 
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In haar latere bundels maak Spies slegs in enkele gedigte van 

volkspoesie as verwysingsveld gebruik. "Volksversagtige 11 ge

digte kom ook opvallend minder voor as in Digby vergenoeg. 

In "Litanie vdn die lyf" uit Oorstaanson (1982:24-25) word 

die spreker se vader aangehaal in 'n soort rympie waarvan die 

woordgebruik veral 'n verwa"'-t:skap toon met tradisionele 

rympies: 

"Pappa kom more terug van die dam, 
ry op sy vet ou kapater, 
as hy dan hoer dat jy soet was, my lam, 
hoe sal jou pappie dan skater." 

Reels uit die ou Middelnederlandse volkslied "Twee conincs

kinderen" word in "Sitate per pos 11 (1982:40-41) aangehaal en 

in "Vorstin en lakei 11 ui t Van sjofar tot sjalom ( 1987: 30) 

word die rympie "Spieeltjie, spieeltjie aan die wand" uit die 

sprokie 11 Sneeuwitjie en die sewe dwergies 11 aangehaal. In 
11 Laudatio vir Sint Nikolaas 11 , 66k ui t laasgenoemde bundel 

(p.33), kom ook verskeie eienskappe van die rympie voor. 

6.3.7 P.W. Grobbelaar 

In 1986 verskyn die digbundel Klawerjas. Verse van Jan Alle

man van die volkskundige P.W. Grobbelaar. Soos die bundel

titel aandui, is die verse daarin algemeen toeganklik. Dit 

toon 'n groot ooreenkoms met 11 Klipwerk 11 . Op die agterbuite

blad word ook na die "volkse ingestemdheid 11 van die verse 

verwys: "Pieter W. Grobbelaar, bekende Afrikaanse skrywer en 

kultuurkundige, se liefde "ir volkspoesie vind neerslag in 

hierdie bundel met sy sterk volkse ingestemdheid." 

Klawerjas gee die indruk van 'n "doelbewuste" poging om 

volkspoesie te skep. Eienskappe van ou rympies en volks-

liedjies kom deurlopend in die bundel voor. Daar is selfs 

'n gedig wat sterk ooreenkom met die volksballade "Op Harte

beesfontein11. Die eenvoudige taalgebruik wat in sommige 

verse neig om suggestief en selfs kru te wees, plekname, 

natuurbeelde en verwysings na diere gee die indruk van 
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streekgebondenheid soos in "Klipwerk". In party gedigte is 

reels uit ou rympies en volksliedjies opgeneem: die verse 

toon 'n ooreenkoms met Opperman se verwerking van volks

poesie. Volksbygelowe het ook in die bundel neerslag gevind 

en dit versterk die indruk dat hierdie werk "volksbesit" is. 

'n Verdere eienskap van Klawerjas is geestigheid. 

Streekgebondenheid spreek veral uit rympies waarin speels met 

plekname omgegaan word: 

die platste berg is Platberg 
die langste berg is Langberg 
die blouste berg is Blouberg 
die hoogste berg is Pramberg 

( p. 1) 

die winde waai oor Donkergat 
die winde waai oor Siektegat 
die winde waai oor Sien-jou-gat 
die winde waai oor Arrarat 
die winde waai oor Taaibosspruit 
die winde waai oor Benouentheid 
die winde waai oor Piet-se-nes 
die winde waai wes 

( p. 33). 

Natuurbeelde, soos in "die liefde klou" (p.5) en "kamfer

foelie van die more" (p.19), dra ook by tot 'n streekgebonde 

indruk. In eersgenoemde word die beeld van "klitsgras" ge

bruik om te beskryf hoe intens "die liefde •.. aan die hart/ 

se veering vas(klou)", en in "kamferfoelie van die more" word 

verskeie plante opgenoem wat die spreker bewus maak van sy 

meisie: "kamferfoelie", "katjiepiering", "viooltjies", "jas

myn", "roosmaryn" en "naeltjies". Diere soos "die brakhond" 

en "die meerkat" (p.11), "merrie mettie bles" (p. 7), "die 

swart hings" (p.28) en "jakkals" (p.51) toon 'n groot oor

eenkoms met diere waarna ook in "Klipwerk" verwys word. 

Soos in "Klipwerk" word 'n onsentimentele wereld in Klawerjas 

geteken. Die taalgebruik het 'n belangrike funksie om die 

wereld te vergestalt. In "die ryp kraak wit" word die natuur 

as onsimpatiek en koud voorgehou: 

die ryp kraak wit 
onder die voet 



hoendervel 
boud en bleed 

(p.56). 
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Onsentimenteel, socs in "Klippie-nat-spu, vang die haas!" uit 

"Klipwerk", is ook die beskrywing van 'n jagtog: 

die windhond het die spoor gevat 
die haas is skielik haastig 
gryp horn pak horn aan sy gat 
vanaand kry jy die harslag 

(p.3). 

In "die vark is gemes" (p.8) word 'n varkslagtery ook baie 

realisties en in wrede besonderhede beskryf. 

Suggestiewe seksuele verwysings is 'n verdere "volkse" eien

skap van Klawerjas: 

moenie latie kinners horie 
dis donkerkamersedinge 

(p.~::. 

In "die ouderdom het my gespan" {p.11) en "hei oudol" (p.48) 

is die seksuele baie direk teenwoordig. Laasgenoemde vers 

handel oor 'n buite-egtelike swangerskap en in die sin toon 

dit 'n sterk ooreenkoms met "Klipwerk"-gedigte oor dieselfde 

onderwerp wat in Hoofstuk 4 bespreek is. 

Daar is baie dansliedjies wat in die "o"-kwatrynvorm geskryf 

is in die bundel: "die pap tamatie" (p.8), "die brakwater is 

bitter" (p.12), "die blinkblaar-wag-'n-bietjie" (p.23), "die 

skewe handjie" (p.27), "die poelpetaters" (p.28), "die blou

kopkoggelmander" (p.38) en "die koppie op my skoot" (p.38) 

om 'n paar daarvan te noem. Suggestiwiteit, veral in 'n 

seksuele sin, is 'n opvallende eienskap van hierdie liedjies: 

die binneboud is sag 
o die binneboud is sag 
hoekom huil Piet se meisie so 
as al die ander lag? 

( p. 40). 

'n Liedvorm wat ooreenstem met die van "Hier sit ek onder die 

hoogte" (vergelyk Hoofstuk 2, p.75-78) kom oak in enkele 

liedjies van Grobbelaar voor. In die liedjies bestaan al die 

strafes uit vier reels. Die eerste reel word drie keer her-



324 

haal en in die vierde word van die patroon afgewyk. 'n Voor

beeld van die vorm is "daar kom die bruinoog aan": 

daar kom die bruinoog aan 
daar kom die bruinoog aan 
daar kom die bruinoog aan 
wie kan haar kom en gaan verstaan? 

die bruinoog het my hart gegryp 
die bruinoog het my hart gegryp 
die bruinoog het my hart gegryp 
wie kan haar sit en staan begryp? 

(p.16). 

In "die liefde het geblom" (p.20) en "bokkie ek is lief vir 

jou" (p.45) word dieselfde patroon gebruik. 

Re~ls uit ou volksliedjies is opgeneem of verwerk in "jou 

hier jou daar jou doringblaar" (p.22), "ek ken die land waar 

die Boerevolk bly" (p.37), "my hartjie my liefie die son sak 

weg" (p.40) en "wie sal staan/ die laaste in die baan?" 

(p.47). Die rympie "bok-bok staan styf" waarna hierbo op 

p. 268 en 319 verwys is, kom voor in "nooie van die more" 

(p.46). "AB boek" (p.53) is 'n verwerking van "Meester" wat 

Grobbelaar in Die groat Afrikaanse volksrympieboek (1969:81) 

opgeteken het. 

Daar is oak ander kenmerkende verskyningsvorme van volks

po~sie in die bundel. "Liewe Jesus rein van sin" toon met 

sy "volkse" geestigheid 'n ooreenkoms met die "wilde gebed

jies" wat S.J. du Tait (1924:52-54) opgeteken het: 

Liewe Jesus rein van sin 
ik ben een kindjie wat U min 
maak my hart wit as U kan 
maar dit sal maar moeilik gaan 

(p.29). 

Die balladeagtige "was jy perduks eens op 'n tyd" (p.43-44) 

is op dieselfde patroon gebou as "Op Hartebeesfontein" (ver

gelyk Hoofstuk 2, p.86-94). Dit kan moontlik as 'n parodie 

gelees word: 

was jy perduks eens op 'n tyd 
al op 'n regte boerjolyt 

daar by De Poort se stasie? 
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die kerels kom so la-die-da 
elk met 'n skelm handkarba 

daar by De Poort se stasie 

die witbroek hang skerp in die plooi 
en elke broek loop met sy nooi 

daar by De Poort se stasie. 

Volksbygelowe wat sterk ooreenkom met die wat in "Klipwerk" 

neerslag gevind het, is teenwoordig in verse soos "onner 

innie plaaspad" (p.32), "toe maar my lam" (p.33) en "de 

Heiland is geboren" (p.47). In laasgenoemde twee gedigte 

word gelowe oor en name vir die duiwel ter sprake gebring, 

terwyl die beskrywing van die "slang/ mettie daimin oppie 

kop" in "Onner innie plaaspad" ooreenstem met die bygeloof 

oor "die waterslang met die steen op die kop" waarop Grobbe

laar (1977:17) wys. 

Soos in Hoofstuk 1 aangetoon, het P.W. Grobbelaar waardevolle 

kultuur-historiese werk gedoen met sy optekening van ou lied

jies, rympies en verhale uit die volksmond. Met sy digbundel 

Klawerjas het hy doelbewus begin om nuwe "volksversagtige" 

poesie te skep wat op dieselfde patroon gebou is as die van 

ouer werk wat hy opgeteken het. 

6.3.8 Andre Letoit 

Andre Letoit debuteer as digter in 1981 met Brekfis met vier. 

Daarna volg Suburbia (1981), Die geel kafee (1985) en Die bar 

op De Aar (1988). In laasgenoemde bundel beoefen hy 'n soort 

kabaretkuns wat hy in 'n voorwoord vir die bundel "volks

poetry" noem. 

In sommige gedigte uit Die bar op De Aar dien volkspoesie as 

verwysingsveld. Reels uit ou volksliedjies word ingevleg, 

soms met variasies: "So lank as die lepel in die pappot le 11 

in "Lalie" ( p. 19); "So ry die trein" in "Stof laptrein" 

(p.25); "Kinders, moenie in die water mors nie" (p.74-75). 
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Daar kom ook "volksversagtige" gedigte in Die bar op De Aar 

voor. 'n Moderne dansliedjie, geskoei op die basis van die 

"o"-kwatryn, is byvoorbeeld 'n refrein in "Swart September" 

(p.29-32): 

Die swarte sonder pas 
0, die swarte sonder pas 
Skuifel langs die mure 
Red sy eie bas. 

Die verse in hierdie bundel van Letoit is vanuit 'n moderne 

perspektief geskryf. Alhoewel di t "volksliedagtig" is en 

frases uit ou volksliedjies daarin weerklink, mis dit die fyn 

suggestiwiteit wat kenmerkend is van die beste ou volkslied

jies. Pront seksuele beskrywings ("Op die trein na Pretoria" 

(p.23-24)) en die oordadige gebruik van kru taal ("Swart 

September" (p.29-32)) laat die werk banaal vertoon. 

6.3.9 Opstandsverse in Afrikaans deur swart digters 

In die tagtigerjare het swartmense ook doelbewus begin om 

Afrikaans in hulle politieke stryd te gebruik. In hierdie 

verband skryf Hein Willemse: "In these instances (toe begin 

is om Afrikaans tydens die politieke stryd in die Noord- en 

Wes-Kaap as 'n instrument te gebruik, JV) Afrikaans became 

the language of liberation. And in circumstances of repres

sion Afrikaans as the language of the oppressor co-existed 

with Afrikaans as the language of liberation. The learning 

process of political struggle also taught activists that 

language, as a way of producing meaningful sounds, in itself 

cannot be good or evil" (1992:32). Willemse haal ook enkele 

gedigte en liedjies aan wat in die tyd as deel van die stryd 

gebruik is. Hy skryf dit was nie vreemd om gedurende die 

tagtigerjare liedjies soos die volgende tydens betogings te 

hoor nie: 

PW is 'n terroris (x3) 
Le Grange is a murderer (x3) 
Ma, ek wil 'n Casspir he (x3) 
Ma, ek wil 'n Buffel he (x3) 
want ek wil die boere moer 
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Klim op die wa 
Klim op Cosatu se wa 
Almal wat Cosatu lief het 
Klim op Cosatu se wa 

(1992:31). 

In hierdie soort werk is die feit dat dit strydliedere is met 

'n eenvoudige vorm (vergelyk die veelvuldige herhalings en 

rym) en taalgebruik asook 'n direkte, pront manier van se 

"volksversagtig". Met die cog op die nuwe ruimer perspektief 

op Afrikaans kan daar met groot vrug in die toekoms verdere 

studies onderneem word oor sulke werk wat mondeling in Afri

kaans voortleef. 

6.4 Slotsom 

Kommer oor die voortbestaan van volkspoesie wat reeds tydens 

die vorige eeu in Ons Klyntji uitgespreek is (vergelyk Hoof

stuk 1, p.36), is geregverdig as in gedagte gehou word dat 

moderne media die gunstige klimaat vir die skepping van nuwe 

volkspoesie fei tlik ui tgewis het. Daar het egter in die 

afgelope vyftig jaar 'n opvallende tendens in die Afrikaanse 

poesie ontwikkel om volkspoesie as boustof te gebruik vir 

nuwe werk. Dit behels nie alleen die intertekstuele gebruik 

en verwerking van ou volksliedjies en rympies nie, maar ook 

die skep van nuwe werk op die patroon van ou volkskunswerke. 

Van Zyl (1975) se telkens dat 'n gedig nie "selfgenoegsaam" 

is as cu volkspoesie daarin meespreek nie. In teenstelling 

met die siening het hierdie ondersoek getoon dat die inter

tekstuele gebruik van bestaande volksliedjies en rympies juis 

betekenisverruimend is! Dit is ook 'n wyse waarop ou volks

poesie in moderne werk bly voortleef. 

In die ontwikkeling van hie:rdie tendens het Van .Wyk Louw en 

Opperman se belangstelling in volkspoesie 'n leidende rol 

gespeel. 'n Derde groot Afrikaanse digter, Breyten Breyten

bach, maak 66k herhaaldelik van volkspoesie gebruik. Soos 

hierbo in 6.3 aangetoon is, bestaan die tendens ook in ver-
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skeie ander digters uit die moderne tyd se werk. Daar is 

selfs aanduidings dat die belangstelling in Afrikaanse 

volkspoesie in die moderne tyd toeneem, en dat die genre ook 

deur swartmense beoefen word! Vera! Breytenbach se gebruik 

van bestaande volkspoesie as verwysingsveld en sy verwerking 

daarvan asook die rol van mondelinge Afrikaanse verse in die 

politieke "struggle" van die tagtigerjare kan met groot vrug 

verder bestudeer word. 

P. W. Grobbelaar se navorsing oor "Die volk as digter" het 

getoon dat daar 'n verbasende ryk skat Afrikaanse volkslied

j ies en rympies voortleef. Di t is belangrik dat hierdie 

liedjies en rympies waarvan opnames in radioprogramreekse 

uitgesaai is, gebundel sal word. 

Nasiebou oor · kultuurgrense heen is tans 'n belangrike 

prioriteit in Suid-Afrika. Tog kan die betreklik nuutgevonde 

belangstelling in volkspoesie 'n belangrike rol speel om ou 

volkskunswerke te laat voortleef. Soos Helena Stroebel in 

Kalender (25 Februarie 1993) geskryf het: "Die optekening van 

folklore is ewigheidswerk; die einde daarvan kan nooit voor

sien word nie. Hoewel die wysies in die algemeen minder 

gevarieerd lyk as die woorde, kan 'n mens seker wees daarvan 

dat 'n Afrika-Brahms ook hiervan eendag sal wil hergebruik." 
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