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Hierdie verhandeling handel oor die radiodramas van 

N.P. van Wyk Louw se afhanklikheid van die gesproke 

woord en die gebruik van ouditiewe middele ter onder= 

steuning daarvan. 

In radiodramas soos Dias, Kruger breek die pad oop en 

Die eerste voortrek, is die gesproke woord hoofsaak= 

lik as betekenisdraer gebruik. Gaandeweg word byklanke 

in Blomme vir die winter aangewend en in Die vonnis 

speel musiek n strukturerende rol by die opbou van die 

handeling. In Die held en Lewenslyn eksperimenteer 

Louw met radiotegniese moontlikhede ten einde die oudi= 

tiwiteit en verbeelde visualiteit te verhoog. In Dag= 

boek van n soldaat word die byklank soms oorheersend, 

maar in sy laaste radiodrama, Die val van n regvaardige 

man, keer hy weer terug na die uitsluitlike krag van 

die woord. 

Die aanwending van dramatiese tegnieke, sowel as aktuele 

temas, komplekse karakterisering en die vooropstel van 

die idee, dra alles by tot die "toneelmatigheid" van sy 

radiodramas. 
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This dissertation deals ·with the radio dramas of N.P. van 

Wyk Louw, describes its dependence on the spoken word and 

the use of acoustical forms to reinforce the dialogue. 

Louw uses the spoken word as the prime bearer of meaning 

in Dias, Kruger breek die pad oop and Die eerste voortrek. 

Gradually he makes use of sound-effects in Blornme vir die 

winter and music plays a structural role in the action in 

Die vonnis. In Die held and Lewenslyn technical possibili= 

ties increase the auditory effect and imagined visuality. 

Sometimes the sound-effects dominate in Dagboek van n 
soldaat, but in his lastradio drama, Die val van n regvaardige 

man, Louw returns to the exclusive force of the spoken 

word. 

Louw's use of dramatical techniques, together with actual 

themes, complex characterization and the bringing forth of the 

idea, is responsible for the radio dramas being "fit for 

the stage". 
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HOOFSTUK 1 

VERBALE EN NIE-VERBALE ELEMENTE VAN DIE 
RADIODRAMA 

1.1 DIE RADIODRfu~A SE AFHANKLIKHEID VAN DIE GE= 

SPROKE WOORD EN DIE GEBRUIK VAN BYKOMENDE, 

OUDITIEWE MIDDELE, TEENOOR DIE WOORD EN VI= 

SUELE MIDDELE IN DIE VERHOOGDRAMA 

~Die radiodrama het te make met n verbeeldingswereld wat 

hy moet vul met stem (woord}, klank en musiek. Hoewel 

die oor die enigste roete na die verbeelding van die 

' luisteraar is, is hierdie wereld geensins een-dimensio= 

neel of slegs ouditief nie. Die medium is wel blind, 

/ maar die ongebonde geestesoog van die luisteraar vergoed 

hiervoor. Deur geluid en klanke word n deur tot n nuwe 

wereld vir die luisteraar oopgemaak - n wereld waar 

selfs die onmoontlike kan gebeur en werklik kan word, n 
wereld sonder enige dekor wat jou gedagtes kortknip en 

jou denke in n bepaalde rigting indwing. Hierdie wereld 

word voltrek deur die· gesproke woord en ander ouditiewe 

middele. 

1.1.1 Die gesproke woord 

Aangesien die radiodrama van geen visuele middele gebruik 

kan maak nie, het dit gaandeweg na n eie identiteit ge= 

soek en n eie rigting ingeslaan. Van die vroegste drama= 

turge al ag die woord as die belangrikste faktor in n 
drama en dit kan oor die radio as medium in n groot mate 

tot sy reg kom. As ons na die moderne versdrama kyk, 

blyk die w66rd ook primer te wees. In Germanicus van 

N.P. van Wyk Louw word die woord tot die uiterste gespan 
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om 'n toestand presies te beskryf: "En alles is gebyt; 

julle, ek,/Tiberius, die Ryk: die waansin is gekwyl/ 

en hang in drelle aan ons almal" (p.15), of: "Ons het 

'n bredie, 'n kou, vaal, gladde brei/van volkere saamge= 

klits; dit le voor ons/plat, vetterig, soos in 'n pan" 

(pp.SS-56). 

G. Dekker beskou die woordgebruik in Germanicus as die 

grootste bydrae in Afrikaans: "In die rymlose jambiese 

verse, in hoofsaak vyfvoetig, kry die woord 'n lenigheid 

en slaankrag wat nog nie voorheen bereik is in ons taal 

nie. In hierdie vers kan soldate hulle ruige taal 

praat, volksmenigtes opgewon~e spot en eis en dreig, 

sonder 'n sweem van blote realistiek; die hartstogtelike 

Agrippina kan daarin haar liefde, bekommernis en vrees, 

haar uitdagende haat en wantroue, haar wraaksug uitleef 

... Die vers, die woord is hier nie slegs middel om die 

handeling te verbeeld nie, dis die handeling sel£". 1 

Verwant hieraan, waar die woord primer is, is Periandros 

van Korinthe van D.J. Opperman. Hierdie versdrama word 

verdeel in die tradisionele vyf bedrywe met drie tonele 

elk. Lang verse in paarrym is dikwels dramatie~-funksio= 

neel: "Toe nou liggie, jy moet brand,/'n ou man nog 'n 

entjie oor die groot en donker land/lei na die see 

die see wat ewig sender rus/sal breek en breek, en rei= 

nig aan die klipperige kus./Stap stadig uit met mantel 

en fakkel./Morevroeg, nog v66r die duisende atlete na die 

park/toe loop, my seun, sal daar geoffer wees: die wilde= 

vark" (p.63). 

1. Dekker, G: Afrikaanse Literatuurgeskiedenis, pp.417-

418. (Vergelyk die literatuurlys vir volledige bi= 

bliografiese besonderhede.) 
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Die taal is ryk gelaai aan simbole, byvoorbeeld die wraak= 

VOels (aasvoels en kraaie) 1 die kwartel in die koutjie, 

die wildevark, ensovoorts. 

Die grootste dramaturg op die gebied v-an die versdrama is 

seker die Engelse dramaturg en digter, William Shakespeare. 

In elke versdrama openbaar hy hom as n meester van die 

woord, bly dit die belangrikste element by hom en staan 

die woord selfs bokant die karakters en tema uit. 

Wanneer, nog verder terug in die geskiedenis van die dra= 

rna, daar n studie gemaak word van die Griekse tragedie, 

blyk dit ook dat die woord in alle opsigte primer is. 

Haigh se van Aischulos se taal dat hy so n ryk en bril= 

jante woordgebruik gehad het, dat slegs Shakespeare op 

dieselfde vlak gestel kan word: "He (Aeschylos) was the 

first, not only to exalt and ennoble the spirit of tra= 

gedy, but also to clothe it in a form of suitable magni= 

ficence, and to build up the structure of splendid phra= 

ses. His language ... serves as a fitting vehicle for 

the expression of his mighty conceptions. It is cast in 

the same majestic mould as his heroes and heroines . In 

splendour and impressiveness it towers above the level 

of common speech just as much as his Prometheus and his 

Clytaemnestra surpass in greatness ordinary human nature"! 

Die ou Griekse wysgere het met hulle filosofiese leer= 

stellinge na sinvolheid gestreef. Daaglikse selfonder= 

soek was deel van hulle roetine en sin het slegs vir 

hulle in n volkome reinheid gele. Hulle het oor alles 

besin: die ontstaan van die aarde, die godsdiens, n al= 

gemeen geldige waarheid, die syn (wese) van die mens, 

1. Haigh, A.E: The tragic drama of the Greeks, p.80. 
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etiek, kultuur, ensovoorts. Die gevolgtrekkings wat ge= 

maak is, moes bewys kon word en sinloosheid van die lewe 

is totaal verwerp, sodat hulle beredenerings altyd lo= 

gies verantwoord kon word. 

Aristoteles kan as die grondlegger van die logika beskou 

word. Die woord is afgelei van die woord "logos" wat 

onder andere woord, begrip, verstand en rede beteken. 1 

Die ou Grieke was meesters in die Retorika en die sinvolle 

woord was vir hulle die vrug van die helder rede. Teen 

hierdie agtergrond begin Griekse dramaturge skryf. Die 

woord was vir hulle die belangrikste -- sinvolheid het in 

die woord gele en met die woord alleen het hulle gestreef 

om die toeskouers bewus te maak van n sinvolle lewe. 

Met die verloop van eeue wat kulmineer in die twintigste 

eeu, was hierdie sinvolle lewe van die ou Grieke nie 

meer vir die mens die werklikheid nie. n Sinlose, iden= 

titeitslose lewe het in die plek gekom van die logiese 

soeke na die mens se wese en die doel van sy bestaan. 

Die mens is in sy soektog verlore, hy weet self nie meer 

waarna hy soek nie en dramaturge kon nie anders as om 

hierdie sinlose lewe te verbeeld nie. Sinvolheid is dus 

aanvanklik deur die woord meegebring, daarom het die ver= 

hoogdramaturg mettertyd, ook volgens Barnard, n agterdog 

ontwikkel in die woord as kornmunikasiemiddel. 2 Die sin= 

loosheid van die lewe kon nie ook deur die woord meege= 

bring word nie, v·andaar dan die toename tot die visuele 

in die verhoogdrama. 

1. DeVos, H: Inleiding tot de Wijsbegeerte, p.35 . 

2. Barnard, C: 11 Die hoorspel- 'n wereld in klank", 

'n Stasie in die Niet, p.52. 
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G. Cronje onderskei tussen drama en toneel. Drama is 

vir hom woordkuns wat beoordeel kan word op grond van 

literere prinsipes en kriteria, teenoor toneel wat hy 

as speelkuns beskou, omdat dit onder andere verband 
1 hou met spreekkuns en beweegkuns. 

Die vraag mag nou ontstaan of die "nuwe" drama met sy 

"visuele instelling" nie dalk net die tweeslagtigheid 

van drama en toneel tot versoening probeer bring het 

nie. Daar moet met so n vraag rekening gehou word dat 

n drama geskryf word met die doel om as toneel opgevoer 

te word: "Tussen drama en toneel kan dus in die drama= 

tologie onderskei word, maar alleen heel tentatief, 

aangesien 'drama' bedoel is om 'toneel' te word en al= 

leen in der waarheid drama is wanneer dit toneel geword 

het". 2 

Die drarnaturg lewe in n bepaalde kultuurgemeenskap waar 

sy betrokkenheid met die lewe ten opsigte van die ge= 

meenskap of die verhouding met n ander kultuurgemeenskap 

problematies kan word. Die dramaturg haal dus sy stof 

vir n drama uit die lewe soos hy daarmee te make het. 

Barry beweer dat n gemeenskap se belange die s66rt drama 

voorskryf: "For example, the Elizabethans found their 

highly verbal drama satisfying to their interests and 

hence natural, while, lacking the interest, moderns often 

find this drama unnatural at first glance".
3 

1. Cronje, G: "Drarnatiek as kolloboratiewe kuns 11
, uit 

Die verband tussen die kunste, p.52. 

2. Cronje, G: Die drama as speelstuk, p.2. 

3. Barry, J.G: Dramatic Structure, p.20. 



6 

Sedert die sestigerjare het drarnaturge die absurditeit 

en sinloosheid van die teenswoordige lewe verwoord, en 

as dit nou nie verwoord kan word nie, dan word dit ver= 

beeld, byvoorbeeld in die absurde drama, Amedee, ou 

comment s' en debarasser van Eugene Ionesco praat die 

twee karakters, Amedee en Madeleine, nie ocr hulle skuld 

nie, en daarorn rnoes die drarnaturg die visuele karakter 

vooropstel. Die erfskuldrnotief neem die vorrn van n lyk 

aan wat al grater en grater groei totdat dit die verhoog 

oorneern. 

Teenstellend hiermee bly die gesproke woord egter die 

belangrikste sernantiese element in die radiodr~rna, aange= 

sien dit die prim~re wyse is waarop gegewens aan die 

luisteraar oorgedra kan word. 

E.K. Fischer se in samehang hiermee: "Irn Horspiel und 

nur irn Horspiel liegt alles im Wort". 1 Die woord word 

in sy suiwerste vorrn . in die radiodrama gebruik soos 

Poppe en Srneyers dit ook raaksien: 11 Het woord meet hier 

de functie van het gebaar-op-het-toneel in zich opnemen. 

Het staat alleen, en het krijgt een resonantie die het 

gesproken woord op het toneel niet bezit ... Het luister= 

spel brengt de close-up van het woord. En op een manier 

oak de rehabilitatie van het woord als literair uitdruk= 

kingsmiddel. Het woord in zijn zuiverste vorm: niet 

neergeschreven omvluchtigdoor het cog te worden opge= 

vangen zeals in de roman ... maar open uit zichzelf be= 

staand, in zich dragend een rijkdom aan klank- en gevoels= 

1. Fischer, E.K: "Was ist das Horspiel?", soos gesi= 

teer deur Malan, L.J: Die veraanskouliking in 

N.P. van Wyk Louw se hoorspel DIAS, p.10. 
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schakeringe, kunst op zichzelf n1 

~ Aankondiger of verteller kan met behulp van die woord 

die milieu en atmosfeer van die radiodrama skets. Hy 

tree dan op as die middelaar tussen die radiodrama en 

luisteraars en word verder gebruik om te vertel, te in= 

terpreteer en atmosfeer te skep. Die verteller dateer 

terug uit die dae van die Griekse Koor in die drama wat 

later verdwyn het. Dit is die figuur wat buite of ge= 

deeltelik buite die intrige staan. Soos die tersyde en 

alleenspraak (monoloog) is die verteller se rol meer 

"geregverdig 11 in die radiodrama as byvoorbeeld in die 

verhoogdrarna. Anders as op die verhoog is dit vir die 

luisteraar logies dat die ander karakters in die radio= 

drama nie hoar wat hy in sy huis hoar nie. Dit word 

rneer ~ intieme oordra van kennis aan slegs die luiste= 

raar. Die radiodramaturg moet egter ~ spesifieke doel 

met die verteller he, want as die verteller slegs ge= 

bruik word om aan die luisteraar te beskryf wat hy nie 

kan sien nie, word die aard van die medium in twyfel 

getrek en word die luisteraar se verbeelding ·passief. 

Die radiodramaturg wend die woord aan om bepaalde infor= 

masie aan die luisteraar oor te dra. Die luisteraar se 

verbeelding moet deur die woord geprikkel en gelei word. 

Ter illustrasie kan ons na die volgende aanhaling uit 

Die glasdeur kyk: 

Willemien: Dis bedompig in hierdie kamer. Hoekom rnaak 

julle nie die deur oop nie, nig Suster (Ruk 

aan deur}. Dit kan sowaar nie oop nie. 

1 . Poppe, A. en Smeyers, J: 

Het Luisterspel, p.15 

a.w., p.11. 

"De Kunst van het Woord", 

soos gesiteer deur Malan, L.J: 
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Suster: Dis geswel. 

Willemien: As ek hier moes bly, sou ek stik. 

Suster: Pas op, moenie teen die ruitjies druk nie; 

die glas is dun. 

Willemien: Ek kan dit nie roer nie. 

Suster 

Drieka: 

Suster: 

Drieka: 

Suster: 

Drieka: 

Suster 

Drieka 

Suster: 

Willemien 

Suster: 

Willernien: 

Suster: 

Willemien: 

(kyk dromerig deur die glas): So baie 

kleure. Ek onthou nog toe Pa die deur 

laat insit het. 

Ons het die heeldag daardeur gestaan en kyk. 

Weet jy nog, Suster? 

Veral die blou diamantjies. As jy daardeur 

kyk, dan lyk alles mos anders. Sien julle, 

daar is die vyeboorn en die slonsroos - en 

alles so blou en mooi. 

Nee wat, Suster, nou is dit mos koud en ver 

en dood. 

Jy kies die geel he, soos altyd. 

Dan's daar tog lig en kleur. 

(met afkeer): Nes vuur, nes alles aan die 

brand is. Die wereld lyk nie so nie. 

(bitsig): Van wanneer af is dit blou? 

Drieka, hoe praat ons dan so met mekaar? 

(stadig): En die rooi - hoekom kyk julle nie 

daardeur nie? 

Dit laat my a an bloed dink, en dan voel ek 

aardig. 

Bloed! Ja, dit laat 'n mens a an bloed dink. 

Dis net so warm en donker. 

Ek kon dit nooit verdra het, van kleins af nie. 

Maar dan's dinge tog mooi; dit lewe. Die 

seun moet hier kom kyk, dan sal hy nie na die 

Boland verlang nie. Kyk hoe alles gloei; 

dis soos 'n ander wereld. 1 

1 . Grove, Henriette: Die glasdeur, pp.13-14. 
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Die radiodramaturg skets met behulp van die woord die 

prentjie van die glasdeur met al sy kleure aan die 

luisteraar. Die luiiteraar hoar die beskrywing en met 

sy geestesoog "sien" hy die verskillende kleure. Ver= 

der beleef hy in sy verbeelding hoe die wereld ander= 

kant hierdie kleure lyk en ervaar hy saam met die drie 

karakters hulle onderskeie sienings. 

1 . 1 . 2 Tegniese moontlikhede van die radio: Byklanke en 

Musiek in verg:elyking: met die visuele element in 

die verhoog:drama 

In die radio kan die woord soms nie alles wees nie en 

daarom moes hierdie genre hom wend tot ouditiewe hulp= 

middele: "Ten einde die verbeeldingsgang by die luiste= 

raar te vergemaklik en ook te stimuleer beskik die radio= 

medium oar bykomende middels; hierdie middels sal daar= 

toe bydra om die drama 'aanskouliker' te maak as wat die 

geval met enkel lees is". 1 

Chris Barnard sien die rede vir die radiodrama se onaf= 

hanklikheid in die verhoogdrama se "toevlug tot visuele 

simbole". 2 In sy boek Twentieth-Century Drama onderskei 

B. Gascoigne tussen simbole en beelde. Simbole word in 

n handeling gebruik, soos die wilde eend n simbool is in 

Ibsen se drama The Wild Duck. Die eend is fisies daar, 

kos en slaapplek word aan hom gegee en daarom het die 

eend simboliese betekenis. Beelde word egter nie in n 
handeling gebruik nie, byvoorbeeld in A Doll House van 

1. Fuchs, D: "Die radiodrama teenoor die verhoog- en 

rolprentdrama", Ons eie Boek, Jaargang 17, Nr. 4, p. 10. 

2. Barnard , C: a. w. , p. 52 . 
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Ibsen is die titel n beeld, want dit r eflekteer slegs 

die betekenis van die drarna. 1 Nora word deur haar man, 

Helmer, as 'n "pop" beskou, haar kinders is "poppe" en 

hulle huis is 'n "poppehuis". Nora wil nie aanvaar dat 

sy 'n "pop 11 is n i e en moct uit die huis vlug om haar eie 

identiteit te ontwikkel: "I was exactly the same, your 

little lark, your doll, that you'd have to handle with 

double care now that I'd turned out so brittle and frail". 2 

Daar is van vroeg a f reeds sprake van visuele simbole in 

die teater. Gascoigne gebruik Aischu los as voorbeeld 

waar d i e pers tapyt 'n simbool is in sy Agamemnon. Maar 

dit is veral vanaf die tweede helfte van die negentiende 

eeu wat feitlik alles op die verhoog v i s u ee l voorgestel 
3 

is: meubels, teekoppies, lampe, ensovoorts. Barnard 

se gebruik van die term "visuele simbole" kan nie heelte= 

mal verantwoord word nie. Alles wat visueel voorgestel 

word, is nie noodwendig simbole nie, maar wat wel hier 

van belang is, is dat die teater horn al rneer en rneer toe= 

gespits het op visualiteit. 

A.P. Brink bewys in Aspekte van die Nuwe Drama met 'n aan= 

tal voorbeelde dat n mens se herinnering van 'n drarnatiese 

werk visueel van aard is: "Ons sal aan die een kant in 

gedagte hou dat die stuk se besternrning die verhoog is, 

waar hy oorwegend visueel ingeklee word (of 'verwcrklik' 

word, soos die veel rneer bevredigende Franse term dit 

stel)". 4 Hy wys verder op die spreektaal waar 'n mens al= 

1. Gascoigne, B: Twentieth-Century Drama, pp.75-81. 

2. Ibsen, H: "A Doll House", Four major plays, p.113. 

3. Gascoigne, B: a.w., pp.75-81. 

4. Brink, Andre P: Aspekte van die Nuwe Drama, p.12. 
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tyd praat van n toneelbpvoering wat gesien is en nie ge= 

hoor of daarna geluister is nie. Uit sy studie van die 

Nuwe Drama kom hy tot die slotsom dat dit die verhoog 

self is wat hier belangrik is en wat ontgin word. Brink 

maak gebruik van die term "nuwe" drama. Dit is egter 

problematies, want die term is onjuis - veral as n mens 

dink aan n tydperk van byvoorbeeld oor n honderd jaar. 

Volker Klotz gebruik die terme "geschlossene" (geslote) 

en "offene" (oop vorm) , in sy boek Geschlossene und of= 

fene Form im Drama en onderskei tussen die twee op grond 

van styl ("tektonisch" en "atektonisch") en elemente soos 

handeling, plek en tyd, karakters, dialoog, ensovoorts. 

Ter verdere verduideliking van die onderskeid tussen die 

geslote en oop vorme van die drama, haal hy H. Wollflin 

aan uit Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, waar Wolfflin 

die uitstaande kenmerke van die geslote vorm onder andere 

as die innerlike verdieping, die engheid van die hande= 

ling, die "verhewe" taalgebruik en die eweredige naspeu= 

ring van buitelyne in die verloop van die handeling in 

die drama sien, teenoor die oop vorm wat onder andere ge= 

kenmerk word deur n vryheid, n onopgeloste en onoplos; 

bare gebeurtenis, die veelkleurige taalgebruik, die vry= 

heid van toneel- en bedryfindeling en n hele aantal mo= 

t . 1 lewe. 

In ooreensternrning met die visuele middele van die ver= 

hoogdrama, verklaar Mark Ensign Cory dat byklanke en mu= 

siek n belangrike rol gespeel het in die vroegste radio= 

dramas. Dit is in oorvloed gebruik om te vergoed vir 

die gebrek aan visuele middele en die aandag van die 

1. Klotz, V: Geschlossene und offene Form in Drama, 

p.19. 
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luisteraar is daardeur probeer behou. 1 Later het die be= 

oefenaars van die radiodrama besef dat dit nie hier gaan 

bloot om die ouditiewe verwerking van teatereffekte nie 

en het die medium die gevare van n oormaat byklanke be= 

sef: "Since the basic material of semantics is the word, 

an abundance of nonverbal elements, if they were also 

non-semantic, could threaten the semantic message of the 
.. . l .. 2 Horsple . 

Die woord bly die dominerende element in die radiodrama, 

want daar is min klanke wat sander die hulp van taal 

identifiseerbaar oor die eter is. Daarom sal byklanke 

altyd afhanklik van die woord bly: "Das Gerausch bedarf 

also des Wortes als Stlitze und fst daher als blosse 

Illustration an sich unbrauchbar." 3 

Buiten byklanke is musiek ook n ouditiewe middel. Mu= 

siek word gewoonlik gebruik om die wisseling van tonele 

aan te toon. Met behulp van die woord kan dit stemming 

skep en n klimaks intensiveer. Dit is egter belangrik 

dat byklanke en musiek n doel moet he en funksioneel 

moet wees 1 anders is dit sinloos: "Daar is egter ook n 
ander kant aan die saak: om die hoorspel te gaan vol= 

prop met oorbodige byklanke is natuurlik net so sinloos 

as om dit glad nie te gebruik nie. Want daar waar dit 

onnodig gebruik word, is dit dikwels verwarrend en dus 

noodlottig." 4 

1. Cory, Mark Ensign: The emergence of an acoustical 

art form 1 p. 2 3. 

2. Ibid. 

3. Frank, A.P: Das Horspiel, p.106. 

4 . Barnard , C: a. w. 1 p. 55 . 
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n Belangrike voordeel van die radio as medium is dat dit 

met behulp van tegniese moontlikhede die grense van tyd 

en plek kan oorbrug. n Paar note musiek en/of , byklanke 

kan die luisteraar byvoorbeeld na n ander plek laat gaan 

en van die hede terug verplaas in die verlede. Die 

woord moet egter nog gebruik word om die luisteraar in 

te lig oor waar en in watter tydsfase die radiodrarna af= 

speel. 

L.B. Odendaal sien die woord as die sentraalpunt in die 

radio omdat dit gestroop word van alle visuele steuringe, 1 

maar daar kan in sommige radiodramas gepraat word van 

ouditiewe steuringe, wanneer die byklanke vooropgestel 

word. Die moderne verhoogdrama verskil van die tradisio= 

nele drama, omdat dit die visuele beklemtoon. Netso blyk 

dit dat die moderne radiodrama die ouditiewe meer wil be= 

klemtoon. 

Barnard ondersoek die moontlikheid van die radiodrama wat 

bestaan uit byklanke saam met die woord. Volgens hom kan 

byklanke die woord se plek oorneem met n baie grater dra= 

matiese effek. 2 In Barnard se radiodramas word die by= 

klank soms vooropgestel en stel hy as ideaal n radiodra= 

rna in Afrikaans wat slegs uit klanke bestaan en waar die 

woord geen rol speel nie. 

1. Odendaal, L.B: Prinsipes van die radiodrama, soos 

afgelei van enkele Afrikaanse radiodramas, p.S. 

2. Barnard, C: "Die hoorspel- n wereld in klank", 

n Stasie in die Niet, p.54. 
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Ons kyk eers na Die rebellie van Lafras Verwey. Meneer 

Smit rnaan Lafras op p.22 oor n legger wat weggeraak het. 

Saam met Srnit se stem word n eentonige gemaal van n 
bromrner, wat stelselmatig al harder en harder word, ge= 

hoor totdat die luisteraar net die bromgeluid kan 

hoor en woorde nie meer kan onderskei nie. Die geluid 

van n brommer is rnoeilik oor die eter identifiseerbaar 

en mag vir die luisteraar problerne skep: 

Lafras: Ja, rneneer. 

Die brommer rnaal 'n geruirne tyd. 

Lafras: Ja, rneneer. 

Die bromrner maal vlugtig. 

Lafras: Ek sal probeer, meneer. 

Die brommer rnaal drie of vier lang sinne. 

Lafras: Ja, meneer. 

Die brommer maal n kort sin. 

Lafras: Goed meneer. Dankie, rneneer. Tot siens, 

rneneer. 

Die woord en sy betekenis is nie vir Barnard hier van 

belang nie en die byklank (die brorngeluid) neem oor. 

Lafras lewe in sy eie droornwereld. Hy verbeel hom dik= 

wels dat hy n renjaer is. Op p.33 word straatverkeer 

as byklank aangewend. Sonder enige aanduiding in die 

dialoog verander die byklank in renbaanverkeer met jui= 

gende skare. Die luisteraar besef onmiddellik met hier= 

die veranderde byk~anke, sonder dialoog, dat Lafras weer 

een van sy fantasievlugte beleef. Die byklanke het die= 

selfde funksie as n gedeelte uit die Luitenant Rije---suite van Prokofiev. Lafras verbeel hom, sodra die mu= 
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siek gehoor word, _dat hy die dirigent van n orkes is en 

sander dialoog dra die byklank wel die betekenis aan 

die luisteraar oor. Soos ook die geval in sy woonstel, 

waar die troumars kort-kort deurdring, as hy Petra vra 

om daar te bly. Die byklank se dus wat in Lafras se ge= 

dagtes aangaan. Die luisteraar mag probleme ondervind 

met die skyn en werklikheid van die radiodrama, want wan= 

neer bevind Lafras hom in sy droomwereld en wanneer word 

die handeling voortgesit? 

In Barnard se radiodrama Op die pad na Acapulco, word 

voetstappe deurgaans gehoor en die byklank herinner aan 

All that fall van Samuel Beckett, waar die geluid van 

slepende voete n deurlopende byklank is en net dit telke= 

male alleen oor die radio gehoor word. Die byklank is 

funksioneel omdat dit in albei radiodramas die nimrner= 

eindigende soeke na ontvlugting uitbeeld, maar eentonig= 

heid word bereik wanneer die voetstappe herhaaldelik 

voorkom, sonder enige dialoog. 

In 'n Stasie in die Niet verswelg die gerammel van trein= 

wiele die sternrne en die geluid van n stofsuier klink tel= 

kens al harder en harder op sodat daar niks gehoor of ge= 

se kan word nie, soos byvoorbeeld op p.12: 

Hy: Rosa 

Die stofsuier sing. 

Rosa .... 

Die stofsuier sing. 

Rosa ... ! 

Die stofsuier sing . 

Rosa, hoor jy my? 
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Die stofsuier maak kornmunikasie tussen hulle onrnoontlik 

en word dus simbool v-an die verwydering tussen die man 

en sy vrou. Die regisseur sal egter noukeurig te werk 

moet gaan om die geluid van die stofsuier duidelik na 

vore te bring, anders mag dit verwarring by die luiste= 

raar skep, want nerens word in die dialoog melding ge= 

maak dat die spesifieke byklank die geluid van n stof= 

suier is nie. 

Barnard pas dus toe wat hy in sy teoretiese stuk, "Die 

hoorspel - n wereld in klank" stel. Die byklanke is 

nie vir hom net n effek nie, maar vervang die funksie 

van die woord. Oudi~iewe steuringe kan egter ontwikkel 

wanneer die byklanke herhaaldelik voorkom en die plek 

van die woord inneem. 

Die luisteraar moet daarom altyd voorberei word op wat 

plaasvind {tensy die radiodramaturg van n skoktegniek 

gebruik wil maak - maar dan moet hy die hoorder in 

elk geval na die gebeurtenis inlig oor wat gebeur het) 

en dit kan die duidelikste gedoen word deur die woord . 

Sarnehangend hiermee kan die kyker van die verhoogdrama 

sien wat visuele simbole wil oordra, maar die ·luiste= 

raar hoor dit slegs. Tegniese middele van die radio 

moet aan die hoorder iets kan se en nie sommer na n ge= 

roesemoes van onbeduidende klanke klink nie. Indien die 

gebruik van n tegniese middel nie vir homself kan spreek 

nie, bly die woord die enigste element wat betekenis kan 

oordra. 

Opsommenderwys kan ons dus se dat ~ie radiodrama te make 

het met n verbeeldingswereld wat hy moet vul met stern 

(woord), klank en musiek. 1 n Dramakunswerk ontstaan dus 

uit die klankverband van die woord en ander ouditiewe 
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middele. Die verbeeldingswereld van die radiodrama ver= 

kry n innerlike bestaansreg omdat dit die tyd- en ruim= 

telike grense oorbrug. 

E.K. Fischer se op n samevattender wyse van die radiodra= 

rna die volgende: "Der Begriff Horspiel meint .ein Spiel, 

das sich mit Hilfe modulierter elektrischer Wellen auf 

drahtlosem Wege einer unbegrenzten Anzahl von Horern liber 

Tausende von- Kilometern hinweg mitteilen lasst." 1 Die 

woord is ook vir hom die belangrikste element en word aan= 

gevul deur radiotegnieke soos byklanke, musiek en stilte 

(pouses). 

As ons na die verhouding tussen die verbale en die nie

verbale elemente in die radiodrama kyk, blyk dit dat die 

woord dus nie as die enigste sinvolle kornmunikasiemiddel 

vir die radiodrama dien nie, want byklanke en musiek kan 

wel betekenis he en dit aan die luisteraar op die unieke 

wyse van slegs "gehoor word oor die eter", oordra. Trou= 

ens, die nie-verbale elernente m6et betekenis kan oordra, 

anders is dit oorbodig en sinloos. Maar dit blyk uit 

die voorafgaande bespreking dat die verbale element in 

die radiodrarna die primere betekenisdraer is, aangesien 

dit die belangrikste semantiese element is. 

Slegs tegniese moontlikhede van die radiodrama sou be= 

perkings meebring, vanwee die feit dat klanke moeilik 

identifiseerbaar is. Die oog kan sy voorstelling van 

visuele middele self verwerk, die oor moet gelei word 

en dit kan grootliks deur die gesproke woord gedoen word. 

Barnard se in sy artikel oor die radiodrama dat min ra= 

1. Fischer, E.K: Das Horspiel, p.7. 
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diodramaturge nog probeer het · om die radiodrama se "by= 

na algehele afhanklikheid van die woord'' 1 te verbreek. 

Die afhanklikheid van die woord in die radiodrama is 

myns insiens hoofsaak - byklanke en musiek kan in sorn= 

mige opsigte rneer betekenis he as die woord, maar sal 

altyd deur die woord begelei rnoet word en dit is in sa= 

rnehang met die gesproke woord waar dit funksioneel word. 

Ouditiewe steuringe mag sinloos word en verwarring by 

die luisteraar veroorsaak. 

1 • 2 DIE 

OOR 

OUDITIEWE FUNKSIE VAN DIE 

DIE VISUELE FUNKSIE VAN 

RADIODRAMA TEEN= 

DIE VERHOOGDRAMA 

Die speelruimte van die radiodrarna is baie groter as die 

van die verhoogdrarna. Die toneel van die radiodrama kan 

afspeel op enige denkbare plek - op n planeet, in die 

doderyk, in n donker kamer of pyp, in die see, ensovoorts, 

waar die toneel van n verhoogdrama gerig is op die visuele 

en die dekor die toneel bepaal. Dit is ook makliker om 

die agtergrond van n radiodrarna te skets. Byklanke/musiek/ 

n verteller kan die luisteraar binne enkele sekondes in 

die regte atmosfeer inlei. Hierteenoor moet die verhoog= 

drama die agtergrond uiters noukeurig deur dekor en kos= 

tumering skep. 

Dit blyk dus dat die ervaring deur die gehoorsintuig min= 

der gebonde is aan tyd en plek as n ervaring deur die ge= 

sigsintuig. Frank se dan ook tereg: "Die Existenz als 

blosse Zeitgestalt, die das Horspiel im Gegensatz zu 

einern geschriebenen Kunstwerk und einem Blihnenspiel aus= 

zeichnet, die kombinierte Raum-Zeit-Gestalten sind, ist 

1. Barnard, C: a.w., p.52. 
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flir sein Wesen entscheidend." 1 

Die woorde van n karakter, verteller, enkele byklanke, 

n paar note musiek kan die luisteraar in n oogwink van 

tyd en plek laat verwissel. Die ouditiewe prikkel die 

verbeelding en die verbeelding staan los van tyd en 

plek. J. Smeyers beskryf die vryheid van die verbeel= 

ding as volg: "Het decor van een luisterspel is zo 

groat als de verbeelding van de man die bij zijn radio= 

stel te luisteren zit." 2 Die visuele moet egter ook 

die tyd en plek aantoon. Deur dekorverandering is die 

kyker intens bewus van die tyd en plek, hoe dit verwis= 

sel en verander. Daarby is die teaterganger in n ver= . 

trek en die toneelopvoering speel binne hierdie geslote 

ruimte af. 

1.2.1 Die luisteraar teenoor die toeskouer 

In teenstelling met die verhoogdrama waar die dramaturg, 

die regisseur en toneelspelers n uitgesoekte gehoor het, 

is die radiodrama se gehoor nie n spesifieke groep mense 

nie. Sy luisteraars kom uit alle lae van die bevolking, 

ongeag ras, geslag en ouderdom. Hierby is die luiste= 

raar onder geen verpligting om na die dr~ma te luister 

nie - hy kan sy radio enige tyd afskakel. Die teater= 

ganger word in n mate beinvloed deur die ander kykers en 

indien hy nie van ~ opvoering hou nie, voel hy tog ver= 

1. Frank, A.P: a.w., p.81. 

2. Smeyers, , J: "Luisterspel en toneel" in Het Luister= 

spel, p.12, soos gesiteer deur Malan, L.J: Die 

veraanskouliking in N.P. van Wvk Louw se hoorspel 

DIAS, p.7. 
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plig om in die gehoor te bly sit. Die verhoogdrama is 

dus, volgens Barnard, "gemeenskapskuns en word kollek= 

tief ervaar", die radiodrama "maak intiemer kontak en 

rig hom tot die enkeling". 1 

Die luisteraar ken die karakters bloot op grond van stem= 

differensiasie. Daarom is dit ook vir hom moeilik om 

baie stemme te hoor en hulle te onderskei. Die karakter= 

tal van die radiodrama moet dus beperk word. Die ver= 

hoog het die voordeel dat die karakters van mekaar onder= 

skei word deur hulle verskillende voorkomste, kostuums, 

houding en stemdifferensiasie. n Aantal karakters kan 

gelyktydig op die verhoog wees en die gehoor sal baie min 

of geen probleme ondervind by die uitkenning van die ka= 

rakters nie. Aansluitend hierby kan gebare van die karak= 

ters, gesigspel en houding die stemming verraai, waar die 

radio hom slegs kan verlaat op die woord, byklanke, mu= 

si-ek en stilte. 

Die teaterganger verlaat hom op die woord en visuele in= 

drukke. Wanneer sy gehoorsintuig hom in die steek laat, 

is sy gesigsintuig nog bewus van wat gebeur. Die radio= 

drama bereik die luisteraar bloot ouditief. Indien n 
woord/woorde hom ontglip, kan hy nie steun op die visuele 

indrukke nie. 

Ten slotte blyk dit dus dat die radiodrama met sy byklanke, 

musiek en die woord wat primer is, as 't ware verbeel= 

dingspel vir die luisteraar word, teenoor die verhoogdrama 

met sy dekor, karakterspel en kostumering wat die verbeel= 

ding van die kyker beperk tot wat gesien word. 2 

1 • Barnard, C: a. w. , p.55. 

2 . Barnard, C: "Die hoorspel 'n wereld in klank", 

'n Stasie in die Niet, p.56. 
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Aansluitend hierby se Donald McWhinnie van die radio= 

drama: "The world of visual detail which the listener 

creates is a world of limitless dimensions, the images 

may be vivid, but they have no specific proportions; 

they exist in a world which is largely dream. The radio 

performance works on the mind in the same way as poetry 

does; it liberates and evokes. It does not act as a 

stimulus to a scenic representation; that would be nar= 

row and fruitless. It makes possible a universe of 

shape, detail, emotion and idea, which is bound by no 

inhibiting limitations of space or capacity." 1 

Die luisteraar se aandeel blyk groter te wees as byvoor= 

beeld die teater-, bioskoopganger of televisiekyker. 

Die verhoog-, rolprent- en televisiedrama prikkel die 

oog, visuele sirnbole rnaak dit vir die kyker "makliker". 

Indien woorde hom ontglip, is die beeld nog altyd daar 

en kan hy byvoorbeeld aan die karakters se gebare, ge= 

sigsuitdrukking, houding, ensovoorts aflei wat aan die 

gebeure is. Die radiodrama prikkel die oor. Die luis= 

teraar moet self die gebeure vir hom visueel voorstel 

in sy geestesoog. Dit is wel so dat die luisteraar ge= 

bind is aan die teks van die drama en deur ouditiewe 

rniddele gelei word tot n bepaalde insig, maar die toneel 

wat hy in sy verbeelding skep sal vir horn oortuigend 

wees, waar die kyker se gedagtes aan die ander kant deur 

dekor en kostumering in n bepaalde rigting ingedwing word. 

Tyrone Guthrie se oor die aandeel van die luisteraar die 

volgende: "From the author's clues the listener collects 

his materials, and embodies them in a picture of his own 

creation. It is, therefore, an expression of his own ex= 

1. Wardle, Irving: "I nleiding", New English Dramatist 12, 

soos gesiteer deur Barnard, C: a.w., p . 57. 
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perience - whether physical or psychological - and 

therefore, more real to him than the ready-made picture 

of the stage designer." 1 

Die luisteraar gebruik dus sy eie ervaring vir die w§= 

reld wat hy in sy verbeelding skep, maar hy bevind hom 

binne die speelruimte van die teks en hieraan word hy 

gebind. 

1 • 3 DIE PLEK VAN 

OEUVRE VAN DIE 

N. P. VAN WYK 

RADIODRAMA 

LOUW BINNE DIE 

In hierdie studie word verskillende ouditiewe aspekte van 

die radiodrama in Van Wyk Louw se radiodramas bespreek. 

Uit die studie is daar tot die insig gekom dat Van Wyk 

Louw se radiotegniek aanvanklik nog in n ongevormde sta= 

dium is alles word deur en met behulp van die woord 

gedoen en beskryf. Sy taalgebruik is egter van sodanige 

aard dat Chris Barnard sander huiwering kan s§: "Die 

digter het hom al dikwels in die verlede aangetrokke ge= 

voel· tot die hoorspel ... Daarom is dit seker nie vreemd 

dat Van Wyk Louw hom op die gebied gewaag het nie en 

syne is dan ook tot op datum die voortreflikste waaroor 

ons taal beskik". 2 

Algaande ontwikkel Van Wyk Louw n unieke styl en tegniek 

waarin radiotegnieke tot hoogtepunte gevoer word en hy 

die vryhede wat die medium bied funksioneel implementeer. 

Van hom het die volgende radiodramas verskyn wat in die 

1. Felton, Felix: The Radio Play: its technique and 

possibilities, p.53, soos gesiteer deur Malan, L.J: 

a.w., p.S. 

2. Barnard, C: a.w., p.59. 
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hieropvolgende hoofstukke nader beskou sal word: 

1. Dias- uitgesaai in 1949, gedruk in 1952. 

2. Kruger breek die pad oop en ander hoorspele - reeds 

uitgesaai in 1952, gedruk in 1964. 

3. Blomme vir die winter 

gedruk in 1974. 

reeds uitgesaai in 1956, 

4. Die held - uitgesaai in 1959, gedruk in 1962. 

5. Lewenslyn - reeds uitgesaai in 1959, gedruk in 

1 9 71 , kopiereg 1 9 6 2. 1 

6. Dagboek van n soldaat- uitgesaai in 1960, gedruk . 

in 1962. 

7. Die val van n regvaardige man uitgesaai in 1975, 

gedruk in 1976, reeds geskryf in 1965. 2 

In VanWyk Louw se eerste radiodrama, Dias, is Louw nog 

digter in die eerste plek. Dias is n versdrama, waar 

die woord deurgaans primer gestel word. Hoewel J. Schutte 

Dias as "een van die mylpaal-stukke in die Afrikaanse . 
-- 3 
hoorspeloeuvre" beskou, maak Louw van geen radiotegniese 

1. Louw, N.P. van Wyk: Gegewens op laaste (ongenommer= 

de) bladsy van Lewenslyn. 

2. Smuts, J.P: "Drama" uit Die Afrikaanse literatuur 

sedert Sestig- redakteur: T.T. Cloete, p.44. 

3. Schutte, J: "Die radiodrama", uit Beeld en bedryf, 

byeengebring deur J.H. Senekal, p.152. 
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moontlikhede gebruik nie en spits hy hom slegs toe op die 

woord. n Verteller word gebruik om aan die luisteraar 

die milieu, plek en tyd te skets en verdere aanwysings 

word in die stuk by monde van die karakters uitgebeeld. 

Kruger breek die pad oop en ander hoorspele (Die vonnis 

en Die eerste voortrek) is n historiese drama, waar Louw 

meer bewus raak van radiotegnieke, veral in Die vonnis 

met die belangrike strukturerende rol wat musiek speel. 

Mettertyd ontwikkel Van Wyk Louw van digter tot drama= 

turg en in radiodramas soos Die held, Lewenslyn en Dag= 

boek van n soldaat, is hy n radiodramaturg by uitstek. 

Met tegniese middele oorwin hy die gebondenheid aan tyd 

en plek, sonder om die woord se sentrale plek af te 

staan. Hy eksperimenteer met byklanke, musiek, die ver= 

teller en die terugflits, maar moontlik vanwee die feit 

dat Louw digter in die eerste plek is, bly die woord 

die belangrikste semantiese element vir hom. Hy toon n 
toename in die tegniek van die medium, maar die woord 

as kommunikasiemiddel word nooit uitgeskakel nie. 

Hierdie studie sal aantoon hoe Van Wyk Louw gaandeweg 

n unieke radiostyl en -tegniek ontwikkel het en hoe hy 

deurgaans meester van die woord bly. 

*** 
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-HOOFSTUK 2 

SENTRALE 
LOUW SE 

BETEKENISDRAER 
RADIODRAMAS 

2.1 DIE DIGTER SE BELANGSTELLING IN DIE WOORD 

"0 Woord, 

smal swaard en blink, my wapen in die vlug 

waar alles jaag, bevrees, 

voor een trots en te magtige vyand uit; 

0 Woord, swart klip waaroor die water start, 

swart aardse klip wat in die banke wortel 

en van geen roering weet; 

0 Woord, geslote kamer vir die skoonheid klaar -

gaan oop vir my dat ek my in jou red 

met hierdie vrag van aardse sekerheid en pyn." 

(Uit "Vooraf gespeel", Gestaltes en Diere.) 

N.P. van Wyk Louw het in die twintigerjare begin dig. 

Dit blyk reeds in sy debuutbundel, Alleenspraak (1935), 

dat hierdie jong digter (die bundel sluit gedigte in van= 

af 1923, toe Louw maar n seun van 17 jaar was) n beson= 

dere "slag" met woorde het en dat die woord self vir hom 

n mistieke bekoring inhou: 

"en die heil'ge, nooit-gehoorde 

dinge se, waarvoor die mense 

huiwer, en wat om die grense 

flikker van my duister woorde." 

(Uit "Grense", Alleenspraak.) 
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Uit Van Wyk Louw se pen verkrummel die grense van woorde. 

Die "heil'ge, nooit gehoorde dinge", word in sy "duister 

woorde" gesuggereer en die digter bereik meer met die 

woord alleen as die gewone taalgebruiker wat woorde, ge= 

sigsuitdrukking en gebare tot sy beskikking het. 1 

Met sy tweede bundel, Die halwe kring (1937), gaan die 

digter verder en bereik hoogtepunte met gedigte soos: 

"Die Profeet", "Vier gebede", "Aan die Skoonheid", "Ecce 

Homo", "Lucifer", "Nietzsche", om maar net 'n paar te noem. 

Uit "Opdrag" blyk die besef opnuut dat dinamiese krag al= 

leen in die woord opgesluit le: 

"maar ek wat gaan 

waar hoer, kouer paaie le, 

wil weinig troos en geen gebed 

en min maar suiwer woorde he." 

(Uit "Opdrag", Die halwe kring.) 

Dekker beskou die bundel as die begin van 'n nuwe tydperk 

in die digkuns en besing voorts die waarde van die woord: 

" ons kry hier verbeelding deur die direkte, noodwen= 

dige woord, in sy krag en eenvoud, ryk aan ritmiese en 

plastiese skoonheid en suggestie." 2 

In 1941 verskyn die grootse epos, Raka. Met die woord 

alleen roep hy 'n hele aantal motiewe op. Raka betower op 

een na, 'n hele inboorlingstam. Slegs Koki besef die ge= 

vaar, probeer sy mense tevBrgeefs beinvloed, maar is 'n 

1. Grove, A.P: Woord en Wonder, p.27. 

2. Dekker, G: Afrikaanse literatuurgeskiedenis, p.215. 
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idealis en enkeling en word vernietig. Raka i s enersyds 

simbool van die danker magte, die "aap-mens 11 wat 11 nie 

kan dink 11 nie binne die mens, andersyds is dit die ver= 

nietigende mag van die kultuur, die enkeling en waardes: 

"Ken Raka, hy,/die sterk dier, ons fyn, fyn net/van die 

woord, waarmee ons blink en vet/visse uit baie waters 

haal? 11 Raka, met sy sterk beeldende woord, plaas die 

stempel van meesterskap op die digter, en sy vers dwing 

ons om hom as een van die grootste kunstenaars van ons 

tyd te beskou. Cloete onderskei drie invloede wat Raka 

op die mens se taal het. Hy demonstreer sy liggaamlike 

krag aan die mans en vroue, sodat daar "maar min gepraat" 

word en 11 duister woorde/het opgeskuim in 'n vreemd-ver= 

stoorde/gesang 11
• Hulle liedere word "yler" totdat die 

kinders 11 die lee liedjie" sing. Raka se krag beinvloed 

dus die poesie. Tweedens verloor die manne hulle sin 

vir die woord. Koki hoor in hulle skreeu 11 dat dit sy 

krag was, nie sy woorde, wat hulle prys" en in die derde 

plek het Raka die woord stilgemaak: "naby, buite, (het) 

Raka se lag/opgeklink, en almal was stom". 1 

In 1942 verskyn die magtige bundel, Gestaltes en Diere, 

wat 'n mens kon voel aankom by die lees van sy vroeere 

werke. Met die woord as sy enigste instrument, skep hy 

gedigte soos: 11 Ballade van die Bose", "Die hond van God·n, 
11 Die swart luiperd 11

, 
11 Drie diere", ensovoorts. Die woord 

voer die leser na ongekende hoo~ tes in 'n stryd tussen die 

goeie en die bose, orde en chaos. Met die woord as wapen 

(swaard) delf hy in die menslike onderbewussyn in, sodat 

'die verborgenheid ontsluit en openbaar word. 

Ons kry 'n gans ander styl in Nuwe verse (1954), moontlik 

1. Cloete, T.T: 

pp.34-36. 

11 Raka en die taal 11 uit Op die woord af, 
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omdat van Wyk Louw die ou wereld wou herskep in woorde: 1 

Nog eenmaal wil ek in die skemeraand 

weer op ons dorp en by ons dorpsdam staan, 

weer met my rek 6p in die danker skiet, 

en luister, en al word ek seer en dof, 

hoe die klein klippie ver weg in die riet 

uit danker in die danker water plof." 

Louw verklaar self dat hy in Klipwerk n klein menslike 

wereld van lewens, emosies en ervarings binne die taal 

van daardie klein wereld wou uitbeeld en juis daarom 

kan baie van die woorde as "ondigterlik" en selfs "on= 

welvoeglik" beskou word. Hy wou dus niks wat "buitekant 

die wereld uit wys" daarin vervat nie - "geen geleerde 

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

nie". 2 

In Tristia (1962) is Louw nog steeds die vernuwer en nog 

steeds is die woord sy enigste voedingsbron. In die ge= 

dig LVIII op p.60, "Die groot Tempel, die aktiewe Woord", 

besing hy die woord soos volg: 

"die Woord 

vol bybetekenisse en bowe-tone 

te vol vir bloat net beteken of betekenis." 

In "Groet in Bruin" (Gedig XXXI . p.103) vra hy vir die 

seen op sy woorde: 

1. Louw, N.P. van Wyk: Rondom eie werk, p.42. 

2. Ibid. 
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"- Gun my die woord! o, seen Jy die woord: 

Jy, v66r wie as Pad-skraper 

Gabriel met reenboog-veertjies 

die Ander Woord in jou oor kom le 't 

v ir later oorweging. Gun my die woord" 

Die wonder van die poesle le vir die digter daarin opge= 

sluit dat die woord die mag het om tot stand te bring, 

wat n mens nooit vooraf s6 kon bereken of verwag het nie. 

2.2 DIE WOORD IN VERSVERBAND IN DIAS 

Louw se gawe vir die ekspressiewe hantering van die "fyn

fyn net" van die woord, moes sy belangstelling in die 

radiodrama geprikkel het. Oor die eter kon die woord so= 

veel meer tot sy reg kom en daarom is di t te begrype dat 

daar sowat nege radiodramas uit sy pen die lig gesien het. 

Aanvanklik speel selfs byklanke en musiek vir hom geen 

rol nie, maar later maak hy tog gebruik daarvan om die 

radiodrama "aanskouliker 11
, of dan 11 hoorbaarder" te maak. 

Sy eerste radiodrama, Dias, word in 1949 uitgesaai met 

Gestaltes en diere nog vars in die geheue van die kunste= 

naar. Dit is daarom te verstane dat Van Wyk Louw hom 

uitsluitlik toegespits het op die woord - en dan veral 

op die woord in versverband. n Verteller neem byna die 

plek van radiotegnieke oor, sodat Louw weinig regie-aan= 

wysings gee, maar feitlik alles met en in die woord doen. 

Die toneelaanwysings is as 't ware in die gesproke teks 

self vervat, soos Roo Antonissen hieroor se: "Die regie

aanwysings is baie min, maar die gesproke teks self be= 

vat n menigte woorde, sinswendinge en verspatrone wat se 

hoe daar 'gespeel' moet word en hoe 6ns, luisteraars, ons 

die gebeure moet voorstel~ teks wat, sowel vir die re= 
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gisseur as vir die toehoorder, die situasies skep." 1 

Kyk ons na enkele voorbeelde ter stawing van Antonissen 

se stelling, sien ons hoe die milieu en atmosfeer in 

die dialoog geskets word: 

. Hoe kan n nag so blink! Dis ene lig 

bo en van onder, Pedro! Voel die wind net: 

hoe stoat hy in die seile dat hulle leun 

en uitreik na die water voor ons 

(p. 5) • 

Die allitererende v-klanke in die volgende aanhaling, 

teken Dias in sy vasberadenheid om sukses as voorloper 

te behaal: 

Kan jy die roer 

nie nog n kerf, n vinger, vaster vat nie 

dat ons hom klop! 

(p. 6) • 

Herhaling van woorde toon Dias se opgewondenheid: 

Die son, die son! Kyk Pedro, kyk die son! 

Kyk, kyk hoe loop die kus! Sien jy dit nie! 

(p.19). 

Pedro se herhaaldelike aanmoedicing om te kyk en sy ver= 

klaring elke keer na die "kyk" wat hy sien, skilder die 

toneel aan die luisteraar: 

1 . Arltonis sen, Rob: "Beskouing", Nienaber, P. J: 

Beeld van n dioter, p.262. 
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Kyk hoe die misbank wit wit witter glans 

asof hy son kry in sy voue. Kyk! 

Daar sit die son weer, bleek en klein en mak 

SOOS TI stil maantjie in die illiS. 

Dan sien ons tog mekaar weer? 

Wie's nog bang? 

Kyk, kyk, hoe gaan die water oop 

Dag, koning! 

(p.17). 

Darem! 

Dit gaan in Dias nie net om n uiterlike reis (die Portu= 

gese ontdekkingsreisiger op sy tog om die suidpunt van 

Afrika) nie, maar die hoofkarakter, Dias, moet ook op n 
geestelike reis gaan sodat hy tot ware insig kan kom. 

Die reis word deurgaans, tot voor die einde, deur ydel= 

heid en ambisie gekenmerk. Maar van die onsterflike 

roem wat Dias begeer het, sy arnbisie, sy drome het niks 

gekom nie, want sy eie selfverheerliking en trots het in 

die pad gestaan van sy gebede tot God. In sy slotmono= 

loog kom hy tot ware insig. Sinvolheid van sy lewe tref 

hom saam met die dood. Sy lewensroeping sou vir hom in 

onsterflikheid gele het dit is ironies dat dit die 

dood is wat voltooidheid moet bring aan sy roeping. Hy 

verloor sy selfverheffing en trots en openbaar naaste= 

liefde en sagmoedigheid in sy slotwoorde: 

en wees by alle eensac_m 

dinge, en die wat eensaam sterwe hier 

rondom my (p.47). 

fril. 

Dias het dus nieAnuwe lande ontdek nie, maar wel insig 

in die lewe. 

G. Dekker beskryf die waarde van die woord in Dias, waar 

Van Wyk Louw elastiese versmaat gebruik het om die na= 

tuurlike spraak van die spreektaal uit te beeld. Hy se 
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voorts dat die taal ongedwonge en ook gelaai is. 1 Myns 

insiens kry ons in Dias grootliks n strewe na die spreek= 

taal, maar daar is tog (veral by Dias) n poetiese wending. 

Die poesie-gedeeltes, ritme en musikaliteit hou Dias op 

n hoer vlak as spreektaal. 

2.2.1 Karakterverskille in DIAS op grond van taalgebruik 

Dit is interessant om die verskille in die taalgebruik 

van Dias, Pedro, Infante en die matrose na te gaan. Die 

karakters verskil dus van mekaar ook ten opsigte van hul= 

le taalgebruik. Dias se taal is meer verhewe en digter= 

liker as die ander. Sy begeertes en ideale laat hom bo 

die aardgebondenheid van die res uitstyg en dit is ook 

merkbaar in sy taal. Sy woordkeuse beperk hy nie tot die 

gewone, alledaagse taal nie - maar moet telkens n beter/ 

mooier/vreemder woord vind. So vind ons al in sy ope= 

ningsdialoog voorbeelde van suiwer poesie met 'n "ui tge= 

soekte woordeskat". Dit is asof Dias nie tevrede is met 

die eerste en beste woord nie - hy soek na n sterk be= 

skrywende woord, byvoorbeeld "dan ... ploe ons in die 

branders", "hierdie kus wat been-wit van die dood is", 

"laat ons ons harte maagdelik maak vir God", en "knie 

aan julle harte om te dwing en te lei", "die lug het stil 

gaan staan soos in n stulp" (my onderstrepings), en so 

kan ons nog talle voorbeelde noem. 

Die radiodramaturg wend verskillende middele aan waar= 

deur n poetiese effek verkry word. As ons na die vol= 

gende twee aanhalings kyk, is daar sprake van versritme. 

Die metrum is hoofsaaklik jambies. Woorde wat herhaal= 

delik voorkom, soos "hoe" en "uit" veroorsaak n liriese 

kwaliteit. Enjambemente veroorsaak n soepelheid en bind 

die verse tot eenheid, vergelyk onder andere reels vier 

tot sewe van die tweede aanhaling. Wisseling van die 

1. Dekker, G: Afrikaanse literatuurgeskiedenis, p.419. 
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versmaat (veral trogeiese inversie), vergely k reel ses 

van die tweede aanhaling, asook opeenstoting van hef= 

finge, vergelyk reel vier van die tweede aanhaling, 

help om aan belangrike woorde prominensie te verleen: 

\) I \) I \) I I \) I \) I 
A. 1 Hoe gly ons mas se punt teen die sterre langs 

\) I \) I I I u I u I 
2 Hoe kan 'n nag so blink! Dis ene lig 

I u \) I u I u I u I u 
3 bo en van onder, Pedro! Voel die wind net: 

\) I u I \) I \) I I \) I 
4 hoe stoot hy in die seile dat hulle leun 

u I \) I u I \) I I 
5 en uitreik na die water voor ons (p.S). 

\) I u I \) I \) I u I \) 

B. 1 Nou vaar ons los, apart van daardie wereld 

\) I \) I I I \) I \) I u I u 
2 wat hulle ken: uit uit die winter van Europa 

u I u I u I 
3 wat sneeu tot in die see; 

I I \) I \) I I U 
4 uit uit die olie-swaar water 

\) I \) I \) . lu I u I u 
5 van daardie Golf Guinea waar die was em 

I \) \) I u I u I \) I u I 
6 broei oor die wortelbome van die modderstrand 

\) I u I u I u I 
7 en alles lou, onmanlik was ( p. 5 ) . 

Dias se taal is vol beeldspraak. Vergelykings, meta fore 

en personifikasies kom talryk voor. Voorbeelde van ver= 

gelykings is onder andere: 

en name wat jou terge soos 'n droom (p.8), 
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maar nou gaan daar gestraal word om die kus 

met vuur, soos n komeet wat in een nag 

sy swaard laat kantel deur die ronde lug! (p.9). 

Voorbeelde van personifikasie is onder andere: 

hoe byna spring ons boegspriet oar die dalings (p.6), 

elke stad gloei in my oog 

van agter uit die brein (p.8). 

Voorbeelde van metafore is onder andere: 

Hoe kan n nag s6 . blink! Dis ene lig 

bo en van onder ( p . 5 ) , 

dis n meeu se vlerkpunt ( p . 1 0) • 

Hoewel daar geen ingewikkelde sinskonstruksies in Dias 

se spreekbeurte voorkorn nie en daar wel n neiging na 

die gewone spreektaal te bespeur is, is sy taal tog op 

n hoer niveau. Kenrnerkend van Dias se taalgebruik is 

die talle rnonoloe en gebede. Hierdie vorrn van dialoog 

kan veral in die radiodrama tot sy valle reg korn. Die 

luisteraar is hier (anders as by die verhoogdrarna) nie 

bewus van die ander karakters wanneer Dias in n alleen= 

spraak/gebed verval nie. In h .'.erdie rnonoloe en veral in 

sy gebede openbaar Dias sy diepste gevoelens en beleef 

die luisteraar sy emosies saam met horn. 

In teenstelling rn~t Dias se taalgebruik i s Pedro se 

spraakpatroon anders. As ons na enkele voorbeelde van 

Pedro se spreekbeurte kyk, bly k dit dat sy woordeskat 

en die wyse van- praat verskil van Dias: 
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Alvaro doen sy werk, maar hy's ~ kind, 

sy pypies is te dun, hy meet neg eet 

vir hierdie ding wat hulle stuurman noem (p. 7), 

en ek wat Pedro is, 

gaan uit elke kroeg in Lissabon 

die grootbek-loodse van Venesie 

Genua en Ancona trap (p. 7) 1 

Dis ene Italjaners daar aan tafel, 

en Vlaamse venters in fluweel, uit Brugge; 

en Seeuse baarde, ~ooi en geel soos kaas ... 

die praat rnos toe van vaar en Afrika! (p.7) , 

(My onderstrepings). 

Die onderstreepte gedeeltes in bogenoemde aanhalings is 

volkse uitdrukkings en plattaal. Dit is gewone spreek= 

ritme - byvoorbeeld teweeggebring deur die gebruik van · 

"mos toe" in die derde aanhaling. 

Hiervolgens is dit duidelik dat Pedro en Dias se taalge= 

bruik uit verskillende lewensfere stam. Pedro se taal 

is nie so verhewe en poeties soos Dias sn nie, daar is 

meer sprake van die algemene spreektaal, maar tog is 

daar n poetiese klank in sy dialoog: 

Voel! hoe ens ocr die heuwel ~ . ry en sak. 

Hierdie jong skip die sit en weeg al weer 

soos hy galop. Ons grysperd prank al weer! (p.13). 

Ook ten opsigte van Pedro se poesie-gedeeltes is daar n 

verskil van Dias sn. Dias se taalgebruik is meer ver= 

hewe, sy beeldspraak getuig van n ryker verbeelding en 

daar is meer sprake van versritme by Dias. Vergelyk by= 

voorbeeld bostaande voorbeeld van Pedro met Dias se taal 
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in die volgende aanhaling: 

Gee my nou iets, 

gee my net hierdie laaste wens, 

want aan my hart gryp daar soos hartkramp, met die dood 

se pyn, n bandelose insig 

wat nie myne is nie (p. 3 2) • 

Die herhaling van woorde en frases, die ontbreking van 

die lidwoord (byvoorbeeld by "hartkramp") en bostaande 

kenmerke reeds genoem, dra by tot die liriese element 

wat by tye ontbreek by Pedro se taalgebruik, of ander= 

sins baie oppervlakkig na vore kom. 

Die matrose se taai.gebruik is die naaste aan spreektaal. 

Hulle doodgewone taal weerspieel dan ook die funksie wat 

hulle in die radiodrarna vervul: 

Daelank jaag ons suid, suid, bloot die see in, 

in reen en hael, onder die noordewind; 

nou blindelings oos weer 

Ons toue is wit geryp. 

Die land het weggeraak, alles is see, 

alles is grys van reen, en 6ns storm voort 

met die wind, net in die reen, net in die mis in (p.13). 

Die gebruik van die leestekens in bostaande aanhaling 

veroorsaak die byna stompheid in die lengte. Die sinne/ 

sinsnedes is kort - slegs die noodsaaklike word weerge= 

gegee, sander liriese kwaliteite. 

Infante se taalgebruik word teenoor Dias sn geplaas. 

Waar Dias se taal emosioneel gelaai is, by tye digterlik 

en gevul met ideale in beeldspraak, kry ons in Infante 
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se dialoog n oorwegend nugtere, saaklike verteltrant: 

Ek ken my plig, 

en selfs aan hierdie kus ken ek my trou 

aan hom wat ons gestuur het, aan my koning. 

Sy opdrag was dat ons die vasteland 

tot waar hy deurgang gee, sou volg. Ons het (p.24). 

2.2.2 Poetiese ·tegnieke in DIAS 

Slegs die inleidende gedeeltes voor die vyf dele deur 

die Aankondiger is in prosavorm geskryf. Die res van 

die radiodrama is in kragtige versvorm geskryf - n 
vorm waarin Louw 'n meester is. Die versreels is onge= 

lyk in lengte - dit wissel van drie tot 12 lettergrepe, 

maar oorwegend is die versreels ongeveer 10 lettergrepe, 

lank. As gevolg van .hierdie wisseling in verslengte is 

daar geen vaste versmaat nie, maar ons kry tog n grond= 

slag van die vyfvoetige jambiese versmaat: 

u I u I 
Hoe laat is dit? 

u I 1j I I I \) I 1j I 
Die son, die son! Kyk Pedro, kyk die son! 

I I 1j / 1j I I 1j 1j I 
Kyk, kyk hoe loop die kus! Sien jy dit nie! 

1j I 1j I I I 1j I I u I 
Sien niemand dit! Skreeu, waa.:-om skreeu julle nie! 

I I 1j I 1j I u I u I 
Waar was die son? die kus? voor hierdie storm 

u I 1j I I I u I 1j 

ons oe gesluit het? Pedro, Pedro. 

u I u I u I !. I u I 
Die kus loop oos, en noord! Kyk daardie son 

( pp . 1 9- 2 0 ) • 
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In hierdie aanhaling kry ons kort en lang versreels. Die 

versmaat is oorwegend jambies, maar daar word ook gebruik 

gemaak van die spondee, byvoorbeeld kyk, kyk/waar was/ 

ons oe. Dit is duidelik dat Van Wyk Louw afwyk van die 

jambiese versmaat ter wille van die liriese meevoering. 

Sulke betoonde woorde is riglyne aan die luisteraar, moe= 

dig hom aan om te luister en met sy geestesoog te sien. 

n Voorbeeld van trogeiese inversie kry ons in die volgen= 

de: 

I u 
Luister 1 julle! Die wind fluit al soeter (p.14), 

I u 
Kyk hoe die misbank wit wit witter glans (p.17) 1 

I u 
Dit is die land waar ek dalk sal on thou word ( p. 21 ) 1 

I u 
Niks sal my naam dra nie (p. 40). 

Daar word dus uitgegaan van die jambiese versmaat, maar 

waarvan dikwels afgewyk word. 

Die versinhoud en -ritme loop telkens hand aan hand. 

Ons kry byvoorbeeld n onreelmatige versritme wanneer 

die matrose paniekbevange in die hewige storm verkeer 

en die onsekerheid word hiermee gesuggereer: 

l u I I u I I I u I I 
Daelank I j aag ons suid 1 I suid 1 I bloat die see in 1 I 

u I u I I u u I u I 
in reen len haell lander I die noordewindi I 

I I u I I I 
nou lblindelings loos weer ... I 

u lu u I ul 
Ons toue lis wit lgeryp. I 
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u I u I ul lu u I 
Die land jhet weggeraak, lalles l is see, I 

lu u I u I u I I I 
alles lis grys jvan reen, len 6ns lstorm voort l 

u u I u I u I u I u I I 
met die wind, lnet in die reen, !net in die mis in. I (p. 13) • 

In die derde en vierde reels van bostaande voorbeeld word 

afgewyk van die vyfvoetige patroon. Die matrose het moed 

verloor, is rnoeg om nog met Dias te redeneer en staar die 

dood in die oe. Die afwyking is dus funksioneel, want 

dit hou verband met die gevoel van die rnatrose. 

Hoewel ryrn nie voorkom nie, veroorsaak faktore soos alli= 

terasie, assonansie en woord- en klankherhaling n musika= 

liteit en ritrne in die verse. Alliterasie kom feitlik 

deurgaans voor: "vat of ~oel", "Kan jy die roer/nie nog 

n kerf, n ~inger, vaster ~at nie", "van baai na ~aai", 

"van ~aap na ~aap n kruis gedra", "bitter en E_oos", 

nGut~, di t is rnooi/~oo~ 'n ~kip kan ~pring", ensovoorts . 

Assonansie is volop, byvoorbeeld: "nou breek ons eerste 

deur", "wat geen m~ns 'nog k~n nie", "en huis toe; van 

kaap na kaap n kruis gedra", "met die w~nd, net ~n die 

reen, net ~n die mis in", "d~t ons 6rn hierdie swart land 

van die dood", "elkeen met wie ek praat, die Sl.t~ry_g, kyk 

weg", ensovoorts. 

Louw het deurgaans gebruik gernaak van die herhalingsteg= 

niek. Belangrike woorde en £rases word oor en oor her= 

haal sodat die herhalingsbegrippe belangrike motiewe word 

en die versdrama se liriese kwaliteit hierdeur verhoog 

word. Die talle begrippe word ook dwarsdeur die drama 

herhaal, sodat die herhaling verder as n bindingstegniek 

gebruik word en alles aan rnekaar skakel. Omdat n mens n 
radiodrama maar eenmalig hoor, is deur die herhaling ver= 

seker dat die oor niks belangriks mag ontglip nie. 
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Werkwoorde word die meeste herhaal. Dit is opvallend 

hoe die radiodramaturg veral met die gevoel- 1 gehoor

en gesigsintuig speel. Hy wil dus deur dialoog die 

toneel aan die luisteraar skilder en hom aktief-skep= 

pend betrek sodat hy as 't ware alles kan sien en saam 

beleef. 

Dit is asof Van Wyk Louw met die talle herhaling van 

die werkwoorde "sien" en "kyk" die sogenaamde blind= 

heid van die medium wil uitskakel. Die luisteraar 

word telkens aangemoedig om te "kyk" en te "sien". Ver= 

der word noukeurig in die dialoog beskryf wat die luis= 

teraar f karakters moet sien en dit veroorsaak h visuele 

beeld wat in die geestesoog van die luisteraar afspeel. 

Die dramaturg lei dus die luisteraar se gedagtegang in 

n bepaalde rigting en maak deur middel van beskrywende 

dialoog die drama "aanskoulik(er)": 

Ons kan niks sien, ons slinger in die newel (p.17) 1 

Kyk hoe die misbank wit wit witter glans 

asof hy son kry in sy voue. Kykl (p.17) 1 

Dan sien ons tog mekaar weer? (p.17) 1 

Kyk, kyk, hoe gaan die water oop ... (p.17), 

Kyk daar, meester, hoe waai die wereld oop. 

Kyk hoe gaan le die water. Dis 'n baai 

Kyk, daar' s 'n strand, en kyk hoe kring hy om ons (p. 1 8) 1 

Sien jy hoe waai di.e flardes van die mis (p.18), 

Die son, die son! Kyk Pedro, kyk die son! 

Kyk, kyk hoe loop die kusl Sien jy dit nie! (p.19), 
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Kan julle sien: ons vaar suid van die land 

Kyk, kyk daar uit die rnis 

daar korn Infante. Kyk hoe speel sy skip! 

•oo• Kyk hier, hy stuur 

vas op ons af, 

Kyk net hoe gooi hy draaie! ( p. 2 2 ) 1 

(p.2Q) 1 

(p.21)1 

Wat se die wag daarbo? Sien hy die skepe nog? (p. 42) 1 

Kyk daar hoe rnaal die' see o • o ( p. 4 6 - my onderstrepings. ) 

Vervolgens kry ons die herhaling van die woorde "hoor" 

en "luistern. Die oor van die luisteraar is die enigste 

weg waardeur die drama deurgang kan vind. Eers nadat 

die luisteraar gehoor het, kan sy verbeelding hom verder 

"help" met die "hoorspel" ... vandaar ook die naam

"hoor die spel". 1 Louw is voortdurend besig met die 

drama om die luisteraar se aandag te vestig op dit wat hy 

hoor. Hy moet luister na wat gese word. Dit is dan ook 

die rede waarom byklanke so n geringe rol in hierdie ra= 

1. Odendaal onderskei in Prinsipes van die radiodrarna 1 

soos afgelei van enkele Afrikaanse radiodramas 1 p.2 

tussen die "radiodrama" wa·: die gedrukte teks is en 

die "hoorspel" wat die uitgesende opvoering aandui. 

VanWyk Louw noem self al sy radiodramas "hoorspele". 

Myns insiens is hierdie term foutief. n Hoorspel is n 
te wye begrip - dit kan byvoorbeeld onder andere n 
historiese stuk oor Pretoria wees wat oor die radio 

uitgesaai word en hoe£ nie noodwendig n drama 

te wees nie. 
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diodrama speel. Die betekenis word hoofsaaklik deur. 

die woord gedra en die luisteraar word aangemoedig om 

te luister: 

hoor daar hoe klots Infante regs van ons! {p.6) 1 

Hoor net hoe ruis hy agter ons (p.6) 1 

Luister, julle! Die wind fluit al soeter (p.14)1 

Hoor hoe ons maste al vier kraak (p.15) 1 

Ek hoor die Mis (p.16)1 

Luister! Daar' s branders voor! Hier is 'n kus! (p. 17) , 

Hy hoor jou nie. 

Niks hoor hy meer nie (p.19), 

Manne, luister: ek sal stil praat (p.20) 1 

~ daar hy skiet ook. Hoor hoe hy trompette·r ( p. 2 2 ) 1 

Hoor net hoe dood dit is: geen seil wat klap (p. 42 - my 

onderstrepings). 

Ten derde betrek Louw ook die gevoelsintuig. Hy nooi die 

luisteraar om saam met Dias elke situasie te ervaar: 

Voel die wind net (p.S) 1 

Voel net hoe klop dit aan ons 

asof hy skaars die see wil vat 

Voel! hoe ons oor die heuwels 

Voel julle die wind gaan le! 

ek voel skaam . . . (p. 39) 1 

bak (p.S) 1 

of voel ( p. 6 ) 1 

ry en sak (p.13), 

(p.17) 1 

Voel jy ook koud? (p.45 -my onderstrepings). 

Die gevoelsintuig gaan gepaard met die gehoorsintuig 1 
want die luisteraar h66r oor die eter wat hy in sy ver= 

beelding moet beleef. Ander belangrike werkwoorde wat 

herhaal word 1 is byvoorbeeld "bid" 1 "vaar" 1 "ry" 1 "gooi" , 

"skreeu", ensovoorts. 

Ons kry n interessante herhaling van die twee kleure 
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"swart" en "wit". Swart is tradisioneel die simbool van 

alles wat boos en onrein is en word gekoppel aan die on= 

bekende see, die nag, die gevaar; teenoor die reinheid 

wat wit simboliseer en wat saam met die son, die dag, 

die land, die bekende sneeu van Europa gekoppel word. 

Die kleure wat saarn met woorde, soos: "onrein" , "onhei = 

lig" , 11 besmet 11
, " ( ge) sui wer", "smart" , "waarheid" , "in= 

s i g" , "sondes" , "dwaasheid" , "onvervul" , "onvo 1 tooi" , 

ensovoorts gebruik word, maak dit duidelik dat Dias n 
suiweringsproses moet ondergaan. Hy moet gereinig word 

van sy sondes {swart) voordat hy rein (wit) kan word. 

Die gebruik van "wit" en "swart" word deur die hoorder 

egter nie simplisties ervaar nie. Op n paradoksale wyse 

skakel die radiodramaturg die "wit" kleur in by die 

"swart". Die water ('n noodsaaklike lewensmiddel) is by= 

voorbeeld deurskynend ~ swart, diamante is 'n gesogte en 

kosbare edelsteen, maar in onderstaande konteks het dit 

'n ongunstige betekenis, die karavele wat redding en voor= 

uitgang moes bring is tegelykertyd wit en swart, 'n straal 

is gewoonlik blink dus wit, maar Louw teken die straal 

hier as swart. Die paradoksale belewenis van die twee 

teenoorgestelde kleure hang saam met die tema. Dias is 

vas oortuig dat hy God se wil uitvoer, maar hy is blind 

vir sy eie sondes wat in die pad staan van seeninge. Dit 

is 'n stryd tussen die goeie en bose (wit en swart) wat in 

Dias woed en daarom is die par1doksale gebruik van die 

twee kleure funksioneel: 

swart en wit, swart en wit, wit en swart, hier's hy! ---- --- --- ---
Ons toue is wit geryp (p.13), 

Hierdie water is gruwelik: swart en deurskyn (p • 13) 1 

cor swart diamante van water (p • 14) 1 

Maar hierdie mens bo ons, met sy swart oe 
Kyk hoe die misbank wit wit witter glans 

(p. 16) ' 

(p.17), 

(p . 12) I 
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wyd en wit, self soos n halwe see (p.18)1 

Kyk die wit koppe en voel . . . ( p. 1 9) 1 

dat ons om hierdie swart land van die dood (p. 20) 1 

so vaar ons land se wit wit karavele ( p. 2 2 ) 1 

en swart: n danker tregter op die see ... (p.45) 1 
;=) 

Net n swart walk wat opstraal uit die weste (p.4 ~), 

n Swart straal (p. 46 - my onderstrepings) . 

Die herhaling van ,die woorde "sterf" en "dood 11 bring een 

van die sentrale · motiewe in hierdie radiodrama mee 1 naam= 

lik die feit dat Dias in sy lewensoektog na onsterflik= 

heid smag 1 maar dat die dood vir hom vrede 1 insig en be= 

rusting bring. Sy hele lewe lank hunker hy om eer en 

roem te bekom deur n nuwe land te ontdek. Die mislukte 

ontdekkingsreisiger ontdek egter in sy sterwensuur die 

insig 1 waarheid en reinheid wat hy nooit vroeer geken het 

nie: 

En my naam 

sal dan nie sterf nie ( P • 7) 1 

0, Pedro! mens sterwe 

wanneer jy groat wil waag (p. 8) 1 

en in geduld nag sterwe ( p. 9) 1 

Hier sal ons sterwe in ons sonde (p.13) 1 

Moet ons dan sterwe hier ( p. 1 4 ) 1 

Ons wil nie dood nie! (p. 1 5) 1 

Ons wil nie sterf: 

sterwe, en sterf in sonde, ewig sterwe (p.15) 1 

En moet die dood nie noem nie. Daar's die dood (p.18), 

dat ons om hierdie swart land van die dood (p.20) 1 

Ek sal nie sterwe voor my dag nie 

of ons di t eerder sterwe ( p . 3 2 ) 1 

(p.20) 1 

Ek het 'n man sien doodgaan voor my oe ( p. 3 6) 1 

Hoar net hoe dood dit is (p.42) 1 

Selfs as ek sterf nou, 
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sal dit skaars droewig wees 

wat die sterwe 

(p. 44) 

in die oomblik van my insig aanbring (p.46), 

dat u my hart sy sin 

geweier het tot op sy sterwensuur (p. 4 7 - my onderstre= 

pings) . 

Selfstandige naamwoorde wat kernwoorde in hierdie drama 

is en herhaaldelik voorkom, is byvoorbeeld wind, see, 

sterre, kruis, land, skip, teken, ensovoorts. Die wind, 

see en sterre is simbole van die onbekende magte waardeur 

Dias moet worstel en wat hy probeer oorwin. 

Sy skip, die Christoforus (wat die draer van Christus be= 

teken) sien Dias as die middel waardeur hy sy roeping kan 

vervul. Aangesien hy sy taak as Godgeroepene beskou, sien 

hy sy skip in n goddelike lig wat die wil van God (wat 

vir horn ook sy eie wil is) sal uitvoer. 

Die land is vir Dias die vervulling van sy ideale. Hy 

wil nuwe lande ontdek waar sy naam onthou sal word. Sy 

begeertes is so vol eiewaan dat hy hornself groter as God 

wil sien: 

Waar niemand Christus noem. 

Dit is die land waar ek dalk sal onthou word (p.21). 

Daar heers selfs n persoonlike stryd tussen Dias en die 

ontdekking van die vastelande, want as hulle land weer 

nan dertig daelange storm gewaar, bars Dias inn triomf= 

lied uit: 

Ek het hom weer gegryp: my harde vyand, 

hierdie kus wat been-wit van die dood is; 
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hy wat wou wegvlug uit ons worsteling. 

Ons het mekaar weer. Hy of ek sal breek ( p. 1 8) • 

Die kruise wat Dias telkens moes plant op n nuwe stuk 

land wat die Christelike godsdiens moes simboliseer, word 

Dias se e kruise waarmee hy sy prestasies wil aantoon: 

en ook: 

Ek dra my kruise: tussen elke kruis 

sa 1 daar groat lande le ( p • 9 ) , 

Dan sal ek hier my verste kruis, Gregorius, 

laat plant (p.31). 

Die- voornaamwoorde word ook herhalend gebruik, v-eral die 

persoonlike voornaamwoorde: "ek" ("my") , "j y" ( "j ou") , 

"ons", "julle", 11 hy" ("hom"), "hulle" 1 byvoorbeeld: 

Wanneer jy groat wil waag en magteloos is 

en jou geduld moet sluk 

terwyl jy op die wereld wag . . . ( p. 8) , 

Ons is die ergste deur. 

Hou moed, maats! Dis maar sy laaste skop. 

Voel! hoe ons oor die heuwels ry en sak. 

Hierdie jong skip die sit e~ weeg al weer 

soos hy galop. Ons grysperd prank al weer! ( p • 1 3) , 

Voel j ulle die wind gaan le ( p. 1 7 ) 1 

Skreeu, waarom skreeu julle nie! (p. 2 0) , 

Kan julle sien (p.20), 

weet julle nou dat ons die see (p. 2 0) 1 

Ek is maar stof en as en tog het U 

na my gekom sodat my arme hart 
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met U mag praat 

My soete God, ek dank U met my hart, 

hoe goed, hoe vriendelik is U vir my! (p. 20), 

Hy antwoord nie: hy praat met die trompet! 

Hier kom hy aan. Hier kom hulle langs ons le 

en laat hulle seile oprol ... (p. 22 - my onderstrepings) . 

Die voornaamwoorde verleen n persoonlike kleur aan die 

radiodrama en betrek die luisteraar direk. 

Die voegwoord "en" is nog 'n woord wat herhaaldelik gebruik 

word. Die "en" word gebruik as hulpmiddel by die storie

of verhaalelement en om die drama so na as moontlik aan 

spreektaal te hou: 

ek sien ons pad: laat ons dan een skip gryp 

en een klein bende wat die vrees nie ken nie 

en laat die wysheid trugsluip na Portugal 

en handwerk doen en op ons wag; 

en as ons skip weer in die Taag invaar, 

laat dan die wysheid regstaan (p. 2 8 - my onderstrepings) . 

Van Wyk Louw gebruik dus die woord in sy volheid en ryk= 

heid, wend tegnieke aan in die woord om veral die teen= 

stellings tussen karakters, die konflik tussen goed en 

kwaad en die uiterlike en innerlike in die hoofkarakter 

na vore te bring. Deur middel van herhaling in die woord 

word belangrike motiewe by die luisteraar vasgele, ter= 

wyl hy aangemoedig word !n en met die gesproke woord om 

die drama in sy geestesoog te sien afspeel. 
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DIFFERENSIERINGSMIDDEL TEN OPSIGTE 

EN ATMOSFEER IN KRUGER BREEK 

EN ANDER HOORSPELE 

Met hierdie radiodramas (Kruger breek die pad oop, Die 

eerste voortrek en Die vonnis) beweeg Louw weg van die 

verswoord. Vir die eerste keer maak hy gebruik van mu= 

siek en byklanke. Hoewel musiek n belangrike rol speel 

in Die vonnis, word byklanke in al drie dramas aange= 

wend ter ondersteuning van die woord as kommunikasiemid= 

del. 

2.3.1 Kruger breek die pad oop 

Vir die titelstuk, kies Louw n stukkie geskiedenis waar 

Paul Kruger wet en orde in die chaotiese Transvaal wil 

instel. Hierdie stryd word nie net op die slagveld ge= 

stry nie, maar Louw doen dit deur die woord. Aan die 

een kant kry ons die oppervlakkige mense wat om "Reg en 

Vryheid" skree, die massamens wat net wil oorlog maak 

en kleingeestig is: "Se net vir wie ons moet skiet!", 

die wat Kruger as n "skelm" en "moordenaar van broers" 

sien, maar aan die ander kant - feitlik alleen - staan 

Kruger wat insig toon, wat ten spyte van bloed "almal on= 

der een wet" wil verenig. Kruger se idealisme en een= 

saamheid herinner aan Koki uit Raka, maar anders as Koki, 

behaal Kruger sukses. 

Die gebruik van die woord toon hierdie tweespalt deur= 

gaans aan. Die openingsdialoog dui die verskil in die 

gevoelens van t .wee mense a an. In ligte, spottende dia= 

loog staan die bitter en ongelowige dorpenaar teenoor 

oom Koos, die boer, wat in alle erns glo aan orde: 

Dorpnaar: ... Vandag le julle almal ore-in-die-nek 

Potchefstroom toe; more ore-in-die-nek agter 
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mekaar aan weer Pretoria toe! ... En niemand 

weet wie is die regering nie. Se Oom vir my: 

is dit Pretorius? Is dit Van Rensburg? Is 

dit Stefaans Schoeman? Of glattendal Paul= 

tjie Kruger? (pp.48-49). 

Die unieke uitdrukking "ore-in-die-nek" toon die dorpe= 

naar se veragting en bitterheid, terwyl hy met die ver= 

kleiningsvorm by Paul, die woord "glattendal" en die op= 

noem van die een bekende naam na die ander die spot dryf 

met die sogenaamde wet van Transvaal. 

Die boer se taalgebruik is hierteenoor formeel en toon 

aan hoe ernstig hy die situasie beskou: 

Boer: Nefie, jy moenie so praat nie. Ons het vrede 

gemaak en n ooreenkoms. Ek het na die Hof kom 

luister 

en oak: 

(Bedaard): Kyk, Neef, ek hou nie daarvan as n 
man sleg praat van ons staat nie (p.48). 

Louw gaan verder met die woord as hy die verskil tussen 

die "Vryheidsvegters" en die "Ordemakers" in die taal= 

gebruik aantoon. Die "vryheidsvegters" praat in uit= 

bundige slagsprsuke: "Reg en Vryheid! Schoeman bo! 

Weg met die Doppers! Ons sal hulle skiet!" (p.49). 

"Gaan ons hulle toelaat om onregverdigheid te pleeg in 

ons geliefde Transvaal, hierdie land wat ons duur gekog 

het met die laaste droppel des bleeds?", "Staan daar nie 

geskrewe: Oordeel niet opdat gij niet veroordeel worde?", 

"Ek glo aan die Volk! Aan die Emigrante-Volk van hier= 

die Gemenebes!" (p.SO). Hulle taalgebruik is verder 
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aards en ru: "Daardie Volksraad ... dis 'n spul Lyden= 

burgers en skelms", "En 'n Volksraad wat nie goeie wet= 

te kan maak nie, is g'n Volksraad nie! Hy moet trap!!", 

"Son bek moet kos kry!", "Nooit! Ons trap hulle uit!" 

Hierteenoor is die "ordemakers", by monde van Paul 

Kruger bedaard, maar ernstig, duidelik en logies: 

hier in Transvaal moet ons die wet leer ken en leer · --- -

II 

gehoorsaam, anders gaan ons staat ten gronde". Die sins= 

bou getuig van n hoer intelligensie en 'n uitgebreide 

woordeskat: " ... dis jare al dat ons net rondtrap in 

die madder; ons almal sink daarin om te versmoor. En 

nou gooi ek een klip in daardie modderpoel: een harde 

klip waarop 'n mens kan staan - maar dan ook staan. En 

daardie klip se naam is Wet". 

Uit die soepel hantering van die woord leer die luiste= 

raar die hoofkarakter, Paul Kruger, van twee kante af 

ken. Ander mense sien Kruger as verskriklik, hard en 

ongenaakbaar: "Ek sal nie vergeet nie hoe Paul Kruger 

ons mense verjaag en agtervolg, beboet en berowe het ... 

Op jou eie plaas gekom het om boete te haal ... " (p.53). 

Vir sommige mense is hy 'n skelm en bloedvergieter: 

"Geweldenaar! Moordenaar van broers!" (p.57). Tant 

Lena, die Boere-ouma, verteenwoordig die boeregemeenskap 

wat nie begrip gehad het van die eise wat met staats= 

wording gepaard gaan nie. Vir haar is Paul Kruger 'n aan= 

hitser: " ... Maar nooit, nooit sal hy vir jou die vrede 

gee nie, as jy broer so teen broer ophits!" (p.66). 

Maar die luisteraar leer Kruger ook ken soos hy homself 

sien en openbaar. Hy is 'n man van n ysterwil - die Aan= 

kondiger se op p.75: II Die harde wil van Kruger het 

uiteindelik die partye gedwing om hulle aan 'n wettige 

verkiesing te onderwerp ... " (p.75). Hy beskou homself 

as een van die mense wat deur die Here geroep i s vir die 
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geweldige taak om die volk te laat onderwerp aan die wet: 

" ... Die wetteloosheid moet uit hierdie volk uitgebrand 

word. Soos Sodom en Gomorra sal die vuur op ons moet 

val. (Sag) Maar dis vir my verskriklik dat die Here my 

gekies het om dit te doen" (p. 73). 

Die tweestryd woed ook binne Kruger waar hy alleen staan: 

"En more, Oom, sal sewentig ... of honderd ... dood ... 

wees. Oormore n6g, en n6g, en n6g ... 0 God, help my. 

Dis swaar. Maar ek sal dit doen ... " (p.74). Woorde 

soos bogenoemde en ook: "Ek durf nie meer genadig wees 

nie. Mag daar genade vir my wees as ek verkeerd sien 

" (p.67) en" ... wees my genadig, Here. Dat ek die 

moes doen ... " (p.71), getuig van die ontsettende inner= 

like stryd wat in Kruger se gemoed woed. 

Vir hom is dit geweldig swaar om aan te hou. Baie is 

teen hom en probeer hom afraai van die metodes wat hy 

wil gebruik. Die radiodrama wil didakties wees - dit 

handel oor die botsing tussen wet en reg en deur Paul 

Kruger word daar 'n oplossing verkry: "Hier kom die sen= 

trale probleem wat in die stuk belig word aan die orde: 

die botsing tussen reg en wet. Al voel jy veronreg, dis 

tog nodig om jou aan die wet en die se uitspraak te on= 

derwerp. As die wet nie goed is nie, moet hy verbeter 

word, maar intussen mag jy nie die reg in jou eie hande 

neem nie." 1 Gehoorsaamheid aa1. die wet moet geleer word, 

want daarsonder heers verwarring, Die wet is dus die 

volk se enigste hoop op behoud en hiervoor le Kruger sy 

lewe af. Dit is sy grootste ideaal om die volk aan die 

1. Pheiffer, R.H: Dias en ander hoorspele van N.P. van 

Wyk Louw, p.28. 
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gesag van wet en orde te onderwerp en sy vasberadenheid 

blyk uit die woorde: "Hier moet 'n wet kom in Transvaal; 

en ek sal sorg dat hier 'n wet kom ... " (p.73). 

'n Meer gepaste titel vir hierdie radiodrama kon Van Wyk 

Louw nie vind nie, want Kruger breek wel die pad oop 

om die tweedrag en wetteloosheid te beeindig. 

2.3.2 Die eerste voortrek 

In hierdie radiodrama is die taalgebruik tiperend van 

elke karakter en word die verskeie spraakpatrone in die 

taal gedifferensieer. Apools se taal is vol luisterryke 

beeldspraak: Boesmans noem hy "strykystervoet", 'n perd 

met 'n stang, "Ysterbek" en een van sy mense, "'n Masbie= 

ker". Sy woorde is opgewek en vrolik: "Daar k6m die 

kleinbaas. Ai, die baas Abel tog. Skaapboer se kenners. 

Hy kan mos nie stilsit nie. Dis net Koffie! Koffie! 

en dan 6p sy perd en kaparka-kaparka veld toe" (p.32), 
It Maar stilsit en niks doen - nee, baas, dit ken hy 

nie. Dan's dit maar weer: sitte-sif, sitte-sif (met 

suigklanke) oor die rant" (p.32). Die klanknabootsings 

"kaparka" en "sitte-sif" is doeltreffend. As hy dink 

Abel mag dalk kwaad wees, se hy met sy unieke spreekwyse: 

"En baas Abel sal die swerkater in wees" (p.32). Hoe 

opgewonder hy raak oor die aand se vooruitsigte, hoe uit= 

bundiger word sy taal: " ... Ja-nee, daar peul hulle uit! 

Potberg, Swartland! Kyk sulke twee domkragte! Neus-in

die-bos, neus-in-die-bos, voor-bly, tat-tatjie, daar k6m 

Swartland!" (p.34). Die opnoem van die name, sy eie 

woordskeppinge (vergelyk byvoorbeeld tat-tatjie) en die 

uitroeptekens teken sy opgewondenheid. Apools se taal 

is kenmerkend van die streekeienaardighede van die bruin= 

man se taalgebruik en hy laat die woord "lee£". 



53 

Willern openbaar horn deur rniddel van die woord as onte= 

vrede: " Nee wat Apools. Hierdie veepos is g'n plek 

vir 'n witman nie" (p.31). Verder is hy nog selfsugtig: 

"Ek wou vir Apools saarn he, vir die plaaswerk" (p.33), 

humeurig: "Ek laat my nie van baas Abel (tipiese streek= 

taal) gese nie. Maak vuur. Ek wag al" (p.32), pessi= 

misties: "Wat sal ons met tienduisend (skaap) rnaak? 

Wie sal dit koop?" (p.33), asook hoogmoedig teenoor skaap= 

boere: "Maar Abel, hier lewe ons soos die Hottentotte. 

Kyk hierdie stroois" (p.37). 

Abel daarenteen is saggeaard: "Ag wat Boeta, ek het hul= 

le (Boesrnans) gesien. Sommer ou rnakkes, lyk dit my. Ek 

wens ek had die geweer gehad, dan het ek 'n bokkie vir hul= 

le geskiet. Die ou nasie is alrnelewe hanger" (p.33), 

en vriendelik: " ... Apools, waar's die koffie, waar's 

die koffie, my oudste?'' (p.32). Abel wil nie die vrye, 

ongebonde lewe wat hy nou al 'n jaar lank ken, prysgee 

nie - al is dit 'n bevel van sy Goewerneur. 

Karaktereienskappe van Abel en die eerste Voortrekkers, 

waar Abel hulle verteenwoordig, word deur rniddel van die 

woord duidelik geskets. Hy weier om voor rnenslike ge= 

sag te buig: "Maar Vader! Ons is nie die goewerneur se 

slawe nie" (p.37). As vryburger het hy die reg om die 

land te verken: "Maar Pa, ons sal hierdie wereld rnakrnaak 

soos julle die Perel rnakgernaak het" (p.37), en met sy 

vaste vertroue op die Woord va~ God, glo hy dat die hele 

land vir hulle oop is. Hy het 'n begeerte om te besit en 

om te heers oar sy plaas: "Boeta, luister. Daar by die 

Perel sal julle met vyftig ou blou skapies sit. Kyk wat 

het ons hier! Tweeduisend. Oor tien jaar tienduisend! 

En dis beeswereld! Hier sal ek duisend bees laat loop 

dat jy hulle nie raaksien nie" (p.37) 1 ffiet 'n gr00t Vry= 

heidsdrang wat uiteindelik aanleiding gegee het tot die 
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Groot Trek. 

Teenoor Abel staan sy vader met sy herhaaldelike aanhaal 

van tekste uit die ou Statebybel: "Maar wederspannig= 

heyd is een sonde der rooverye ende wederstreven is af= 

goderye ende beeldendienst 11
, "Wat is dan dit voor een 

stemme der rundere die ik hoore?", "Heeft de Heere lust 

aan brandofferen ende slacht-offeren als aan het gehoor= 

samen der stemme des Heeren? Siet, gehoorsamen is be= 

ter dan slacht-offer, opmercken dan het vette der rammen", 

asook die twee leesgedeeltes aan die einde van die drama. 

Maria se taalgebruik wys dadelik dat sy haar by die nuwe 

omstandighede aanpas: "Kraal toe, kraal toe, ~ klein= 

goed!" (my onderstreping). Haar taal is ook streektaal, 

soos Abel en Apools wat deel is van die nuwe: "Dis al= 

les net pure bek hier!" Daarom is dit nie 'n verrassing 

as sy besluit om by Abel agter te bly nie - saam met 

Abel, word Maria 'n voorloper van die totstandkoming van 

'n nuwe era met sy eie nasie. Die vader is nog deel van 

die oue - wat ook gesien kan word in sy taalgebruik met 

die aanhalings uit die Statebybel. Teenoor die uitdagen= 

de, lewenslustige Abel en Maria met 'n oop, vol, onbeken= 

de toekoms in 'n "nuwe" taal, staan die rustige ouers met 

hulle verlange na die bekende verlede in die "ou" taal. 

2.3.3 Die vonnis 

Met behulp van musiek en die woord bereik Van Wyk Louw 

in Die vonnis 'n treffende verskil in atmosfeer. Aan 

die een kant, in Batavia, is 'n verbitterde Van Riebeeck. 

Die musiek is melankolies en sy taalgebruik pas hierby 

aan. Die gebruik van die woorde "so" en "ag" in die vol= 

gende voorbeelde, veroorsaak 'n traagheid in die ritme: 
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"Ag, 'n mens rus so 'n bietjie. Die dag was so warm en 

benoud. Ek was so besig" (p.9), "Ag, die kan ook wag 

tot more" (p.10) I "Ag, ja, ja, ja .. . "I "Ag, ek praat 

altyd te veel", "Vandag kan ek nie meer so lag nie" 

(p.12 my onderstrepings). 

Van Riebeeck se woorde in Batavia bestaan uit heelwat 

lang klanke, wat sy verveeldheid, eensaamheid en mis= 

moedigheid beklemtoon: "Die sal ek miskien vanaand 

maar moet lees. Die Goewerneur-Generaal sal dit more 

wil weet. Maar regtig, ek is vanaand so moeg" (p.10), 

"Ek het altyd te v~l gepraat - soos nou weer. En te 

lang rapporte geskrywe ... het die Here XVII ges~ 

en nou moet ek ander se rapporte l~s" (p.10), in die 

volgende aanhaling van sewe woorde het slegs twee kort 

klanke: "Nee wat. Dis mooi. Laat maar speel" (p.10), 

"Dit lyk mooi, dit lyk hoog" (p.10) ensovoorts (my on= 

derstrepings). 

Die assonerende kort a-, ~- en o-klanke in die volgende 

aanhaling, talle uitroeptekens en kort sinne, veroorsaak 

'n driftige reaksie: "Kyk net hier! Kommandeur van die 

plek w~t ~k gemaak het! (Slaan weer) Nee! Dis te ~rg! 

~k s~l s~rg dat hy 'n skr~bbering kry. Hy s~l die pl~k 

tot niet laat gaan" (p. 11 -my onderstrepings). 

Die herhaling en ongewone intensiewe gebruik van "nooit" 

toon Van Riebeeck se geirriteerdheid: "Luister net daar! 

Altyd vals, vals, as hulle trompet moet blaas! Sal ek 

nooit en der nooit weer in die diens van hierdie Kompan= 

jie 'n trompet reg hoor blaas nie?" (pp.11-12 - my on= 

derstrepings) . 

In teenstelling met die sombere stemming in Batavia, is 
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die dialoog lig en helder as Van Riebeeck hom deur mid= 

del van terugflitse in die Kaap bevind. Saam met sy 

vrou en kinders, voel hy uitgelate en met verskeie teg= 

nieke in die woord, slaag Van Wyk Louw om die opgewekte 

stemming teweeg te bring. In direkte teenstelling met 

die lang, swaar o-, a- en e-klanke, gebruik Van Riebeeck 

ligte, kart klanke in sy taalgebruik in die Kaap: "Geel= 

wortels! My eerste geelwortels! Uit my eie tuin! 

Pinkie-d~k, en soos gebraaide vet! En ertjies!! Soos 

jy nooit ~n Holland sien nie! Jy meet kern kyk: die hele 

tuin groei dat jy dit kan hoar: die koolkoppe ritsel 

eintlik soos hulle dy!" (p.14- my onderstrepings). 

In bostaande voorbeeld kry ens ook beeldspraak. Vergely= 

kings is onder andere "Pinkie-dik en soos gebraaide vet!" 

'n Kombinasie van personifikasie en vergelyking is die 

volgende: "die koolkoppe ritsel eintlik soos hulle dy!" 

en "So 'n dag hier, smaak self al soos ligte wyn". Van 

Riebeeck barrel oor van lewenslus, vandaar die twee soar= 

te beeldspraak in een. Die uitroeptekens skets sy uit= 

bundigheid. Herhaling van klanke en woorde, byvoorbeeld: 

"Ek wil vis vang. Dit wemel van vis. En dan langs die 

water op die kale braai: vars vis" (p.14), "Hei, hei, 

hei! Kyk hier, proe dan hier!" (p.13) ,"Vuur, vuur, 

vuur jong! Swaar hout vir kale! Ons gaan hulle braai! 

Vars vis op die kale" (p.15), ensovoorts (my onderstre= 

pings), dui op sy onbeteuelde vreugde. Die woordjie "en" 

word veral herhaal - dit skets Van Riebeeck se blydskap 

"net soos 'n kind" (soos sy vrou hom sien): "En almal: 

jy, Maria, en Elisabeth en Sebastiana en die korporaal 

en Boom ... julle kern almal saam" (p.14), "En die wyn= 

glase uit! Wit tafeldoek ~ 'n mooi glas; ~ die blou 

lug vir ons eetkamer!" (p.15- my onderstrepings). 

Komiese dialoog word deur middel van teenstellings in 
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die woord voortgebring: "Die drank dis 'n goeie maat 

en 'n slegte baas" (p.21), "Ek het jou 'n straf kwytgeskel. 

Moet ek nou gestraf word? Gemartel word?" (p.23), "Moet 

jy nou my ore deurpriem, omdat ek jou tong gered het?" 

(p.23 -my onderstrepings). 

In hierdie radiodramas blyk dit dus dat Louw nog alles 

(stemming, karakterisering, stryd) deur middel van teg= 

nieke in die woord doen. Hy werk graag met kontraste, 

byvoorbeeld in Dias gaan dit om 'n innerlike stryd tussen 

die goeie en die bose, in Kruger breek die pad oop -

'n stryd tussen orde en chaos, in Die eerste voortrek 

die verskil tussen die ou en nuwe geslagte en in Die von= 

nis gaan dit oor 'n verskil in stemming. 

2.4 KONTRASTERENDE TEGNIEKE IN DIE WOORD IN BLOMME 

VIR DIE WINTER 

Met hierdie radiodrama sit Louw die teenstelling deur mid= 

del van kontrasterende tegnieke in die woord voort. 

Blomme vir die winter is een van Louw se swakkere werke, 

dit is al in 1956 vir die eerste keer uitgesaai, maar is 

eers in 1974, na van Wyk Louw se dood, gepubliseer. Die 

inhoud is maar skraal en radiotegnieke speel geen belang= 

rike rol nie: "Die voorspelbare verloop van die handeling 

en die gebrek aan 'n boeiende tegniese ontginning van die 

hoorspel as medium dra ook daartoe by om hierdie werk een 

1 k n1 van Louw se swakste hoorspe e te maa . 

1. Smuts, J.P: "Drama" uit Die Afrikaanse literatuur 

sedert Sestig, onder redaksie van Cloete, T.T., 

p.45. 
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Wisselende stemrninge word deur die verskillende karakters 

se woord- en taalgebruik na vore gebring. Die winkel= 

juffrou is opgeruimd, haar toon is vriendelik, maar daar 

is iets aanstellerigs in haar taal. Die byvoeglike naam= 

woorde wat sy gebruik is, hoewel clicheagtig, algemeen: 

"Wat 'n heerlike somerdag", "Hierdie narsings is pragtig". 

Aanstellerigheid en 'n dralende toon word teweeggebring 

deur woorde soos: "hoor", "ne", die uitgerekte "goeoed", 

die verkleiningsvorm en die herhaling van "o": "As jy 

dan so haastig is. Goeoed. More 800 rose, hoor! Dag!! 

Tot more, Jacque-ie" (p.7), "0, o, o, 6. Hier, meneer. 

Dankie" (p.8). Die aksentuering van die laaste "o" bring 

'n noot van spot mee. 

Teenoor die winkeljuffrou se aanstellerige vriendelikheid, 

word die hotelvrou se botheid en misnoegdheid gestel. 

Haar taal is nie afgerond nie: "Wie kom dan vroe-more 

hotel toe? Dis niedie Majestic Hotel met 'n deurkneg vir 

Miss America nie" (p.9). Die vermenging met Engels en 

die ontbreking van die 11 9" by "vroeg", veroorsaak die swak 

indruk wat haar taalgebruik skep. Aksentuering veroor= 

saak 'n smalende toon en kort afgemetenheid in haar stem, 

byv·oorbeeld: "Die juffrou is n6g nie tuis nie" I "Sal na 

vanmore ook nie weer tuis wees nie, hoor!", "Stoat 66p 

die deur!", "Dit was die adres sekerlik wat sy sou op= 

gegee het", "En kontant betaa.,: vir die drank, viral= 

les", "En toe, so meteens was dit weer anders", "En ek 

bemoei my ook nie met iemand nie", ensovoorts (my onder= 

strepings). 

Die Kommissaris van Polisie se taalgebruik is formeel en 

saaklik. Dit word meegebring . deur kort sinne: "Ja? 

Goed, skakel hom deur. (Pause): Ja. Kommissaris van 

Polisie hier, Parys-Sentraal. Die diamantsaak? Ja, ons 
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begryp natuurlik. Ons stel ondersoek in. Ek vrees: 

rneer weet ons nie" (p. 1 2) I "Mej. Fournet? 0 I j a. Marie 

Fournet. Ja 1 ja ... vanmore. n Oomblik ... hier is die 

papiere. Is u haar advokaatl meneer?" (p.13), "0
1 

n 
vriend. Wel 1 meneer Gerard?" (p.13) 1 ensovoorts. Sy be= 

roep volg hy suksesvol nal hy probeer alles uitvind en 

Louw demonstreer dit met opeenhoping van vrae: 11 Hoe 

lank het u haar geken? Wat was die verhouding? So pre= 

sies en so volledig as wat u kan.. Hoe lank ken u haar?" 

(p.14). 

As gevolg van die baie woorde wat op konsonante (geslote 

klanke) eindig 1 veroorsaak dit n stompheid, afgekaptheid 

en saaklikheid in sy manier van praat: "Daar is heel= 

wat wat 6ns wil weet van mej. Fournet! Miskien krv ek 
- - - - ..J. -

iets van u. Si.!:_, meneer." (p.13- my onderstrepings). 

Terwyl Gerard sy v·erhaal aan die Kommissaris vertel, ver= 

ander die Kommissaris so ietwat. Hy openbaar meer sim= 

patie en begrip en hierdie verandering word ook in die 

woord aangetoon. Waar hy vroeer so kortaf as rnoontlik ge= 

praat het, veroorsaak stippels pauses in sy dialoog: 

"Die Polisie het gemeen dat sy weer geregistreer moes 

word ... Ek weet nie ... Sy het dit ontken", "Diamante 

uit Suid-Afrika ... Ander dinge wat na agter die yster= 

gordyn toe gaan ... ". "Maar ook: sy het net so eerlik 

geweier om ander name te noem ... " (p.28). Dit bring n 
langsarner tempo rnee en saam met lang (oop) vokaalklanke 

is hy meer toegeeflik teenoor Gerard: "L~ter - h~lwat 

later sal dit moontlik wees dat u haar soms besoek. 

Ek sal d~rvoor prob~r sorg. Ek beloof dit" (p.29 - my 

onderstrepings). 

Die ontmoeting tussen Marie en Gerard vind plaas in n ka= 
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fee. Gerard raak dadelik verlief op haar, maar Marie is 

bitter, hartseer en ongelukkig. Herhaling van haar woor= 

de en die oorbeklemtoning deur sekere woordgebruike, 

bring haar bitterheid ook in die woord na vore: "Baie 

mooi, baie mooi", "Praat maar, praat maar, meneer. Style 

interesseer my", "Ek sal dit hoegenaamd nie vreernd vind 

nie, meneer" (p.16- my onderstreping). Haar heftige re= 

aksie op Gerard se vrae word weerspieel in die aantal 

uitroeptekens, die opeenhoping van kort sinne en klanke, 

soos byvoorbeeld in die volgende voorbeeld: "Uitvra! 

Watter reg het jy! Is jy van die polisie! Of glad dalk 

'n skrywer!" (p.18). 

Tydens die tweede ontmoeting, na drie maande, voel Marie 

terneergedruk. Gerard verneem van die Komrnissaris dat 

dit die tydperk was net voor sy vier rnaande in die tronk 

was. Die wanhoopskreet klink in haar kort sinsgebruik 

op: "Ja" 1 "Sommer so oral rond ... ", "Waar, meneer!", 

"Jy rnoenie 11
, "Nee", ensovoorts (p. 23) . 

Gerard se onbeholpenheid met die woord (kyk byvoorbeeld 

na die herhaaldelike gebruik van die voegwoorde "en", 

"maar", "toe" en "dan", is bewys van sy onsekere houding: 

"En herfs", "Maar altyd na daardie eerste kafee" 1 "Dan 

kon my moeder rus " "Dan net wee~- sit 1 sit", "En aan 

haar het ek sorns ook nog gedink. Toe word dit weer De= 

sernber. Toe die tweede Desernl:er korn ... ", "En toe ek 

binnekorn, sit sy daar ... ", "Maar waarorn nie ?'~ "En baie 
1 

baie later?", "Maar wegdraai kon ons nie. En daar le 

die rivier toe voor ons", ensovoorts. (My onderstrepings). 

Gerard se verleerige houding word deur middel van pouses 

in die dialoog en stippels aangedui: "Dankie. ('n Fouse). 

Di t was 'n mooi dag vandag so in die rniddel van die winter", 

"Ek ek is rniskien nie ... fyn nie ... Ek is lornp, dit 
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weet ek, om met jou te praat oor dinge wat jou miskien 

seermaak", "en praat oor die dinge wat vir hulle 

ongelukkig maak ... sonder om iets miskien is ek 

swak ... maar soms sou ek graag so wil sit en praat ... 

en loskorn . . . " 

Die verkleiningsvorm teken sy sagte geaardheid: "Mei= 

sietjie hoor hiern, "Dankie, mevroutjie, dis goed so". 

Sy skuldkompleks en selfverwyt word teweeggebring deur 

die herhaling van die woorde "skuld", "verwyt" en "sleg" 

in die woord: "Dit was verskriklik. Die selfverwyt, 

skaamte. My vrou het natuurlik niks begryp nie. Maar 

dit het selfs gelyk asof haar oe vol verwyt was" (p.21), 

"Ek het haar so gemaak. Dis my skuld" (p.24), "Sy wou 

beter word. Ek was net sleg. Selfsugtig" (p.29 -my on= 

derstrepings). 

Die verskillende kontraste in die karakters word dus deur 

middel van die woord na vore gebring. 

2.5 DIE WOORD IN 'N BEREDENERENDE VERBAND . SOOS 

DIT IN DIE HELD NA VORE KOM 

Waar die klem in die vorige radiodramas, veral in Dias, 

op die beeldende woord geval het, het ons in Die held met 

n woord in n beredenerende verband te doen. Die dokter 

wat die kommentator is, kyk tErug na n gebeurtenis van 

20 jaar gelede. Ons het dus hier n enkelingsituasie met 

n agterna-perspektief, waar die dokter die saak van helde= 

dom vir homself probeer duidelik maak. Die beredenering 

in terugskouing word deur die woord geopper en die hele 

probleem moet deur die woord vir die dokter helder word. 

Wat dadelik opval, is die kalm optrede van die dokter. 

n Tydperk van 20 jaar het die direkte betrokkenheid van 
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die dokter vervaag en sy rustige beskouing vind ook weer= 

klank in die woord. Lang a- en o-klanke veroorsaak n 
langsame tempo: "My naam is Menard, dr. Rene Menard. 

Die name wat ek vir u noem, veral een bepaalde naam is 

fiktief", "Maar wat ek van die een man gehoor het, het 

ek as dokter gehoor". Die gebruik van stippels en inlas= 

sinne dra ook by tot die rustigheid: "Ek was vanm.iddag 

by die jaarlikse huldiging van die wat 20 jaar gelede vir 

ons vaderland, ons Frankryk, my Frankryk, in die Tweede 

Wereldoorlog gesterf het ... ", "Toe is die vlag in die 

top geruk ... En, toe ons almal weer weggeloop het, het 

ek mense om my hoar praat hulle was jonk en onthou 

niks van ons ellendes nie en een het gese: 'Dit was 

alles avontuursoek'. En een het gese: 'Dis alles nasio= 

nalisme' " (p.1 -my onderstrepings). Die herhaling 

van voegwoorde, veral "en" en "toe" in die bostaande 

voorbeeld verhoog ook die rustige verteltrant. 

Die twee offisiere word ook in die woord teenstellend ge= 

teken. Kolonel Von Oberhorst met sy langsame, rustige 

stem praat in lang volledige sinne en klanke en verskaf 

besonderhede in detail: "U neem die boer, Baudier, so 

teen elfuur gevange. Dan wag u daar: binne of buite die 

gebou - dit moet u self besluit volgens omstandigh~de -

die vergadering is vir eenuur die nag bele" (p.4). Hier= 

teenoor staan kaptein MUller. Sy kart, onvolledige sinne 

en klanke verraai sy saaklikhe __ d en baasspelerigheid: 

"V~reerd, K~l~n~l", "Pr~gt~g" ' · "E_n het ons die?", "Soos 

E b~veel, K~lonel", "G~d, K~l~n~l", "Geen knegt~ nie?", 

"Vroum~ns~?", ensovoorts. Die kaptein se brutaliteit 

word deur sy growwe, plat woordeskat geteken: "Bind sy 

bek toe. En steek hom vrek ashy net kik wil se, hoor!" 

(p.7), "Daar het u dit, Kolonel. So hou hulle hulle 

bekke" (p.17 -my onderstrepings). 
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Louw kies situasies in hierdie radiodrama waar die woord 

uit die aard van die saak alleen staan. Die krygsraad= 

sitting vind plaas in n hof vir bykans sewe bladsye, die 

gesprekke in die donker tronksel tussen Girod en die dok= 

ter, Girod en sy vrou en Girod met homself beloop sowat 

17 bladsye, en die dokter as verteller (waar hy in mono= 

loe verval) neem ongeveer drie bladsye in beslag. Dit is 

in laasgenoemde bladsye waar die beredenerende woord die 

kwessie van die heldedom en die beeld van n "vrye sterwe" 

na vore bring. 

Die woord "held" kom sowat 15 keer in die dialoog voor 

en daar is van die begin af aanduidings dat daar iets 

"snaaks" is omtrent hierdie "held" .. Die radiodramaturg 

waarsku die luisteraar indirek met sinne, soos: 

"n Held! n Held! n Held! n Held" (p.14)' 

" ... Menere van die krygsraad! Dit voel my gedurig asof 

ons hier met n besondere geval te doen het. Het ons hier 

nie die abnormale tipe wat martelaar wil speel nie?" (p.17), 

"En ek het n6g n indruk gekry. Ek het albei gevangenes 

dopgehou. En ek voel oortuig daarvan dat hierdie twee 

manne mekaar nooit tevore geken of gesien het nie. Ek kon 

die verrassing by albei sien" (p.19) 1 

" . ...... Jy moet my vergewe vir nege ellendige j are: min 

geld vir jou: altyd onsekerte: altyd ... leuens ... "(p.23) 
1 

"Ek kan nie. Ek kon nie. Dit was alles een lieg, lieg 

My lewe het verskriklik geword. Dit moes hierdie end 

kry" (p.23), 

"Jy moet die kinders vertel van my dood ... Nie van my le= 

we nie" ( p. 2 4 ) , 

"Ek is nie 'n held nie. Ek is nie n held nie . . . Ek kan nie 

sterwe nie. Ek hoef nie te vrek nie. Ek hoef nie te vrek 

nie! ! " (p.26). 
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Die gevolg van al hierdie waarskuwings in die woord, is 

om die luisteraar voor te berei op wat Girod aan die 

dokter later bieg. 

Soms kry ons taamlike lang spreekbeurte. Vir die radio= 

drama mag dit ~ nadeel inhou, want die luisteraar kan 

vergeet van die ander karakters. Louw het egter voor= 

sorg getref hoe om die verdwynende karakter 11 lewendig" 

te hou. n Spreekbeurt van dr. Menard op pp.26-27 be= 

staan uit 17 reels. In hierdie spraakparagraaf praat hy 

met Girod hy noem die naam "Louis" net een keer, maar 

dan gebruik hy "jy 11 en "jou" (die tweede persoonsvorm) 

16 keer en die radiodramaturg verhoed dus so dat die ka= 

rakter van Girod uit die luisteraar se verbeelding ver= 

dwyn. 

Die woord "held" word in die dialoog op verskillende wy= 

ses gebruik en hiermee word die ironie versterk. Dr. 

Menard vertel aan die begin dat die jeug die heldedom 

sien as "avontuur-soek" en "nasionalisme". Hy beskou 

homself op p.36 as "geen held nie", terwyl hy Baudier 

weer sien as "van nature 'n held" (p.35). Kaptein Muller 

sien weer n "held" as iemand wat uiterlike dade verrig, 

deur byvoorbeeld n treinspoor te vernietig. 

In Jeanne se oe is Girod 'n tipiese "held" hy het sy 

lewe opgeoffer vir sy vaderland en daarop sal sy altyd 

trots wees. Girod sien homself egter glad nie as n held 

nie, maar as 'n inbreker en die£: "Dit is al wat ek ooit 

was" (p.28), maar dit is aan die hand van sy lewe dat die 

radiodramaturg die boeiende problematiek random die be= 

grip "held" illustreer. 

Die dokter as verteller neem aan die einde op p.37 die 
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kern van die probleem waarmee Die held hom besig hou, 

saam: 

"Die heldedom, so lyk dit my, is soos van die heiligheid 

gese word: n vreemde ingewikkelde ding. 

As ons trou is 

Waaraan is ons trou? 

Of maak dit saak?" 

Die drama bevraagteken die aard van die heldedom, 

soos dr. Menard aan die begin op p.1 stel: " ... Moet ons 

aanhou met huldig, elke jaar, elke dag, sodat ons ons eie 

hart kan ondersoek na wat die heldhaftigheid of die waan, 

die dwaasheid is." Antonissen beskou die idee van held

wees as een van die vernaamste temas van Van Wyk Louw. 

In Die held is die eenvoud van die daad bedrieglik, want 

n "skynheld" se handhawing van die skyn is die oorsaak 

vir sy "miskien-held-word". 
1 

Louw se self in Random eie 

werk dat die problematiek van held-wees iets is waaroor 

hy baie gepeins het. 2 

Volgens Grove is Louw se siening van die held en indivi= 

du in wese "anti-tr~gies". 3 
Grove wys byvoorbeeld op 

Raka en Germanicus waar die tragiese wel teenwoordig is, 

1. Antonissen, R: "Hoorspele" uit Standpunte, Jaargang 

XVI, nr. 6, Aug. 1963, p.SS. 

2. Louw, N.P. van Wyk: Random eie werk, p.35. 

3. Grove, A.P: "Kanttekening: Van Wyk Louw en die be= 

grip 'tragies'", Standpunte 96, Jaargang XXIV, nr. 6, 

Augustus 1971, p.7. 
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maar die karakters nie ten gronde gaan vanwee 'n "unfore= 

seen or unrealised failure" 1 nie. 

Koki het van die begin af besef wat sy (en sy stam) se 

eindpunt gaan wees, daarom het hy aanhoudend die "sterf= 

lied" van sy stam gesing en nie die "krygslied" nie. 

Germanicus gaan net soos Koki liggaamlik ten grande "maar 

moreel handhaaf hy homself tot die einde toe en behou hy 

sy si el". 2 

In Standpunte, Desember 1972, voer P.J. Conradie Grove 

se artikel verder. Conradie sien 'n verdere aspek van die 

tragedie raak, naamlik die "held wat vir 'n goeie saak veg 
3 

en sy lewe daarvoor opoffer". 

In Die held los Van Wyk Louw die kwessie van die heldedom 

en die tragiese (anti-tragiese?) Girod onopgelos. Girod 

het 'n keuse gehad en hierin verskil hy van die tradisione= 

le tragiese figuur wat sonder keuses ten gronde gaan. Maar 

hy is ook 'n held wat sy lewe vir 'n goeie saak opoffer en 

dwing ons simpatie af. 

1. Grove haal die gedeelte van Geoffrey Brereton (Prin= 

ciples of Tragedy, p.20) aan, as definisie van 'n 

tragedie - Standpunte 96, Jaargang XXIV, nr. 6, Augus= 

tus 1971, p.7. 

2 . Grove I A. p : a . w. ' p . 9 . 

3. Conradie, P.J: "Kanttekening No. 2: Van ~'fyk Louw 

en die begrip 'tragies'", Standpunte 104, Jaargang 

XXVI, nr. 2, Desember 1972, p.35. 
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Die man wat eintlik die held in die ware betekenis van 

die woord rnoet wees, die boer Baudier - leier van die 

ondergrondse versetbeweging teen die Duitsers in Frank= 

ryk, korn weinig ter sprake. Dit is waarskynlik so om= 

dat sy held-wees onproblernaties is - vergelyk p.37: 

"Hy was van nature 'n held". Daar word maar enkele reels 

oor horn geskryf en as karakter tree hy slegs twee keer 

op - die keer wanneer hy gevang word en die keer wanneer 

hy Louis Girod in die hof rnoet identifiseer. 

Die ongeskoolde arbeider, die£ en swakkeling, Girod, 

word hoofkarakter en "held" as hy 'n selfverkose dood 

sterf vir iets wat hy nooit gedoen het nie. Girod wil 

sterf orndat hy weet hy behoort te sterf, maar die rede 

waarvoor hy sterf, is vir horn duister. Hierdie tweestryd 

word openbaar in Girod se woorde op p.32: "Miskien rnoet 

ek juis sterf vir wat ek nie gedoen het nie; 6mdat ek 

dit nie gedoen het nie. En vir wat ek van my gernaak het." 

Die held wil dus aan ons stel dat die begrip "held" nie 

noodwendig daardie byna volmaakte karakter en ideale 

mens hoe£ te wees nie, maar" ... dat selfs 'n dief, dat 

selfs 'n boef trou kan wees aan ... aan iets? Goed 

kan wees?" Soos J.P. Smuts dit stel: 11 In die loop van 

die stuk word, dikwels op sterk ironiese wyse en ook deur 

gebruikmaking van drarnatiese i ronie, telkens nuwe fasette 

van hierdie probleern na vore gebring, totdat die komplek= 

siteit en onpeilbaarheid daarvan uiteindelik sterk belig 

staan 11
•

1 

Hierdie terna word geillustreer aan die hand van die ka= 

rakter, Louis Girod. Aan die begin is ons dit eens dat 

1. Smuts, J.P: a.w., p.38. 
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Girod lid van die versetbeweging is as hy by die boer, 

Baudier, se huis deur die Duitsers gevange geneem 

word n nasionale held dus wat sy lewe opoffer vir 

volk en vaderland. Onder mishandeling weier hy om die 

medepligtiges se name te verskaf en styg hy as held in 

ons dunk van hom. Maar dan begin die twyfel oor hier= 

die heldeverering as Girod kort-kort uitbars in n his= 

terie. n Papbroekige, swak Girod stort uiteindelik 

letterlik ineen en die dokter word ingeroep. Op hier= 

die stadium is die leser/luisteraar deeglik bewus dat 

alles nie pluis is nie en weet hy nie waar om Girod te 

plaas op die skaal van heldhaftigheid nie. Girod se 

handeling is wel menslik, maar die luisteraar verwag 

meer uiterlike bravade van die held. 

Onmiddellik wanneer Girod sy bekentenis aan die dokter 

maak, verkrummel die vroeere beeld van manmoedigheid en 

nasionale held, maar voor ons hom bloot as n inbreker 

kan beskou, tref die geweldige implikasie van sy versets= 

daad die leser/luisteraar met n skok. Die rede waarvoor 

hy dus wil sterf, is juis omdat hy n inbreker is en as 

dr. Menard hom aanmoedig om alles te beken met die woor= 

de op p.32: "Jy moet vir jou vrou en kinders sorg", ant= 

woord Girod terug op p.33: "As ek dood is, sal alles 

goed wees. Vir hulle. En vir my.n 

In sy vrou en kinders se oe sterf Girod as nasionale held. 

Vir hulle offer hy deur hierdie daad letterlik sy lewe 

op vir sy vaderland en verkry hierdeur n groot bewonde= 

ring. Girod self verkies s6 n dood eerder as dat die 

waarheid oopgevlek moet word en sy lewe gespaar word, 

maar met die veragting van sy vrou en kinders. Girod se 

karakter is nie net eensydig sleg as skurk nie, maar hy 

tree uiters heldhaftig en manrnoedig op as hy d e ur die 

dood n goeie naam kies. Hy verkies om sy vrou en kinders 
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met ideale en die nagedagtenis aan n held vir n man en 

vader na te laat, as om eerder vir die res van sy lewe 

as sleg onthou te word. Girod slaag dan ook daarin met 

sy 'heldedaad' om in die plek van al die agterdog en 

haat van sy vrou liefde en bewondering na te laat. 

Volgens Cloete is die tema van hierdie radiodrama dat n 
held "geen 'ideale' gestalte of mens hoe£ te wees nie 

Met ander woorde, dit gaan in die drama om die kompleksi= 

teit van die mens as sodanig. Ook die kwessie van reg en 

geregtigheid kom in Die held ter sprake met die teenstel= 

ling tussen die Kolonel en die Kaptein, twee mense wat 

twee soorte soldaat verteenwoordign. 1 

Die hele idee van die "vrye sterwe" speel n groot rol in 

Louw se oeuvre. In Dagboek van n soldaat, bring Maria 

se vrye sterwe as prates teen geweldpleging Gerardo tot 

ander insigte, sien hy die kruisie aan haar nek: "die 

teken van haar derde taak". Die kruisie is n simbool van 

Christus se vrye sterwe aan die kruis ter wille van die 

mens. 

In sy gedig Beeld van n Jeug: Duif en Perd, word die 

seun se jeug geteken soos hy staan tussen die duif (vry= 

heid) en die perd (gebondenheid). Aanvanklik lees die 

seun boeke oor die Romeinse geskiedenis en die Asteke

Ryk. n Hele leer Romeinse soldate word vernietig by 

Trasimene en al wat hierdie opoffering voortbring is mag= 

hebbers, soos Sulla, Pompeieus, Crassus en Julius Caesar. 

Onder aanvoering van Cortes onder die vaandel van die 

Christendom, word n hele Spaanse leer geoffer, terwyl 

1 . Cloete, T. T: "Resensie: Die held" uit Beeld van n 
digter, byeengebring deur Nienaber, P.J., p.398. 
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die Asteke n jong seun offer aan die god van die lig. 1 

Bogenoemde drie gedwonge offers verteenwoordig almal 

geweld, sodat die seun weier om te kies - maar dan kom 

die gedagte van drie gewillige offers uit die Bybel by 

hom op wat aanvaar word uit vrye wil. Abel en Abraham 

se offers is voorspele op die algehele vrye sterwe van 

Christus aan die kruis en hierin le die oplossing vir 

die seun: 

"dan ap 'n laaste klipkap buite die stad 

drie kruise aar 'n land wat danker raak, 

en, eindelik, 'n vrye sterwe - en die vermaede: 

dalk het dit daardie son kan danker maak." 

(Uit "Beeld van 'n j eug: Duif en Perd", 

Nuwe Verse, my onderstreping). 

Wanneer dr. Menard op p.34 aan Girod se: "geen groter 

liefde het n man as dat hy sy lewe gee vir ... wat was 

dit ook?", roep hy onbewustelik Christus se vrye sterwe 

op, soos ons dit vind in Johannes 15:13: "Groter liefde 

het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vrien= 

de gee". Die funksionele waarde van hierdie verwysing 

le dus daarin dat Girod as tipe van Christus gesien kan 

word, maar dit kompliseer die "vrye sterwen hier soos 

dit saamhang met die idee van held-wees, want Girod is 

in die eerste plek 'n die£ en 'n skelm. 

Met behulp van die beredenerende woord, soos dit setel 

in dr. Menard se aanbiedingswyse van die drama, word die 

hele kwessie van die heldedom, die teenstelling held-anti-

1. Grove, A.P: Die dokument agter die gedig, p .6. 
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held gedemonstreer. Brink beweer dat die "krimpende" 

beeld van n held een van die opvallendste kenmerke van 

die "nuwe drama" is. 
1 

Hy klassifiseer Die held sonder 

aarseling onder die "nuwe" drama: "Hier (in Die held) 

kom die Nuwe Drama se beheptheid met die relatiewe tot 
2 n hoogtepunt", want aan die einde van die drama is die 

hele problematiek van die heldedom nog nie opgelos nie. 

2.6 DIE BETEKENIS VAN DIE WOORD IN 'N VISUELE 

KONTEKS IN LEWENSLYN 

Van Wyk Louw bereik met Lewenslyn, . wat die aanwending 

van radiotegnieke aanbetref, n hoogtepunt. Maar ver= 

vleg met byklanke, musiek en terugflitse, speel die 

woord nog die belangrikste rol in die drama. Hy kies n 
hele aantal karakters in verskeie situasies en deur mid= 

del van die woord skets hy die verskille tussen karakter 

en karakter, situasie en situasie. 

Ciano, die sirkusbaas, se taalgebruik pas by die rekla= 

mewereld. Hy bring n "Boeresirkus" vir die Afrikaans= 

sprekendes en n ~~~~orld-famous Empire Circus" vir die 

Engelssprekendes. Sy sinsgebruik is meestal kort en on= 

volledig: "Local and home, colonial and overseas! Ons 

eie mense: boeremusiek vir boeremense! ... Kom kyk, kom 

kyk: Boer ry atoombom!" (pp. 7-8). Met sy woordeskat 

probeer hy mense lok, adverteer hy sy sirkus en laat al= 

les opwindend klink, terwyl hy deurgaans in n roepstem 

praat: 

nie!" 

"Nog nooit tevore in n sirkus, waar ter wereld 

(p.8) en "Esmeralda en Orloff in die grootste wed= 

1. Brink, A.P: Aspekte van die Nuwe Drama, p.108. 

2. Brink, A.P: a.w., p.131. 
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stryd wat ooit gery is. Snelheidskoningin en koning!! 

Kom kyk, kom kyk ... " (p.40). 

Na aanleiding van die handeling is Ciano se dialoog vol 

dramatiese ironie. As hy byvoorbeeld van Esme se dode= 

rit se: "Dames en Here, u sal dit nooit weer sien nie" 

(p.9), besef nog die sirkusgangers, nog Ciano self dat 

hulle dit werklikwaar nooit weer sal sien nie, omdat 

dit Esme se heel laaste rit sal wees. 

Esme openbaar haarself deur haar taalgebruik as opvlieend: 

"Die deur is toe ... Gesluit? Watter reg het jy. Maak 

oop! Hoe durf jy? Hoe durf jy! Maak oop" (p.10). 

Die vraagsin wat sy by wyse van herhaling in n bevelsin 

verander, "Hoe durf jy!" toon haa:r bitsigheid. Kort sin= 

ne, aksentuering in die volgende voorbeeld en herhaling is 

bewyse van haar selfverheffing: "Ek gaan probeer. N6u. 

Ek kan: ek weet ek kan" (p.30). Skynheiligheid word te= 

weeggebring deur die gebruik van die woord "so" in die 

volgende voorbeeld: "Sy was so n goeie mens. Beter as ek 

ooit kan wens om te wees II (p.35). 

Hierteenoor openbaar Nel haarself in die gesproke woord 

deur middel van "tog" en "nog" as sagmoedig: "Ons twee 

kan tog nie rusie maak nie: dan breek ons nog een aand 

mekaar se nekke bo in die nok O? die tou" (p.24). Die 

herhaling in die volgende voorbeeld toon haar vrees: 

"Esme, ek het daaroor nagedink, baie gedink. Sander die 

net durf ek nie! Eerlik, Esme" (p.30). 

Morse, die opsigter van die Doderyk se taalgebruik is di= 

rek, genadeloos. Hy dwing Esme om te luister en wys haar 

deur herhaling van die tweede persoonsvorm, op n koue, 

harde, ongenaakbare manier haar ware kleur: 

II 
~ wou nooit jou hart in die spieel sien nie. Jou 
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gesig 1 j a: te veel " (p. 12), "~ moes bewonder word 
1 

geeer word. En wat het jy ged6en, ooit ged6en, om eer 

te verdien!?" (p.14- my onderstrepings). 

Wors se naam is betekenisvol ten opsigte van sy karakter. 

Die halwe naam ("Wors" van "Hanswors") is ironies. Hy 

is oud, sy grappe is nie meer snaaks nie, maar tog is hy 

lewenswys: " ... Maar: pas jy op vir haar. Ek het al 

van die soort gesien: wat n mens se tou sal kerf as hul= 

le self daardeur kan wen" (p.24). 

Louw se woordherhaling van die twee kontrasterende begrip= 

pe "lewe" en "dood", word n ware spel in Esme se lewe. 

Die titel Lewenslyn wys heen na Esme se lewe. Haar lewens= 

lyn is n spel met die dood. Om te kan lewe, moet sy ten 

eerste op die koord (sander die veiligheidsnet) loop en 

daarna teen die Dodemuur opspiraal en as die dodejaer be= 

kend staan. Vir haar is die Dodemuur die "Muur van die 

Lewe!" (p.30). Sy dreig Orloff die heeltyd met haar eie 

dood, maar as sy dan uiteindelik selfmoord pleeg, wil sy 

haar lewe weer oorleef, sodat sy anders kan wees. Deur 

Nel se dood, kan Esme Orloff kry en beteken dit lewe vir 

haar. Maar as Orloff haar nie geestelike liefde (vir haar 

die l~we) kan gee nie, maak sy haarself liggaamlik dood. 

Die woord "dood" op sigself en in sy verboe vorm kom sowat 

36 keer voor, teenoor "lewe" wa: sowat 26 keer voorkom. 

In die volgende voorbeeld kan "ja" twee betekenisse he 

enersyds beteken dit die afgekorte werkwoord ~ waar 

Esme impliseer dat Orloff bang is om met sy motorfiets te 

jaag, maar andersyds impliseer sy die~ van jawoord, 

as hy haar nie sy liefde wil gee nie: 

"Bang vir die '~', ne, Orloff. Waarvoor dan anders, 

Orloff? Se vir my, Orloff. Jy, die jaer: bang vir 'ja'?" 
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(p.9- my onderstrepings). 

Louw is bekend vir hierdie woordspeling. In sy gedig 

"Skepper 1" uit Tristia speel hy met die vermindering 

van letters en verkry s6 n nuwe betekenis: 

Sondaar sander sonde 

(deur vermindering 

van klinker-klinkding! - woord-eind)? 

Talle woorde word herhaaldelik in die dialoog van Lewens= 

~ gebruik, sodat verbande vasgele kan word. n Voor= 

beeld hiervan is die begrip "hoog". Esme wat hoog wou 

lewe, moes n nederlaag ly en laag val. Die woord "hoog" 

het verskillende betekenisse, byvoorbeeld as n geestelike 

begrip: 

"Ek wou skoon, hoog, ek wou rein, ek wou heilig 

gelewe het ... " - p. 11 ; 

as n fisiese begrip: 

"Ons twee: ons moet hoog, hoog, b6 in die nok, 

en sander net, 'n nommer doen ... " - p. 3 0; 

as n abstrakte begrip: 

If En hy het vir my gese: Esmeralda is jou 

hoer naam " p. 1 3; 

en ook in n figuurlike konteks wat op hoogmoedigheid dui: 

" en gevind dat jy mooi en hoog lyk in swart" - p. 18. 

Die laaste twee voorbeelde dui op Esme se hoogmoedigheid. 
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Esme het fisies n hoe lewe op die koord en teen die Dode= 

muur gelei. Haar lewenstaak (wat sy haarself opgele 

het) 1 was om n geestelike hoe lewe te lei. Maar hierdie 

letterlike en figuurlike hooghe-id het saam met haar hoog= 

moed tot n val gekom en dit is ironies dat dit haar on= 

dergang bewerkstellig het. 

Die sinnetjie "Luister 1 Esme, luister: Hoor tog" en sy 

variasie word sowat agt keer herhaal. Die betekenis hier= 
·I. 

van is om die belangrikheid van die hoor-aspek te beklem= 

toon. 

In hierdie radiodrama word die woord in sy visuele konteks 

gebruik. Die sirkusatmosfeerl die toertjies 1 Esme se 

grootheidswaan gaan alles gepaard met die sigbare. Die 

sirkusgangers kyk tog immers na die toertjies. Esme se 

lewenslyn spiraal op dit is iets wat mens moet kan sien 

gebeur en dit is dan ook die rede waarom byklanke so n 

groot rol speel. Die visuele word ook in die woord deur 

middel van die herhaaldelike gebruik van die "kyk" en 

"sien" beklemtoon: "Kom kyk! Kom kyk! Iets wat u nooit 

weer sal sien nie!" (p.8), "U sien dit van buite af. u 
sien alles .... " (p. 8) , "Ek kan nie kyk nie" (p. 9) 

1 
"Kan 

jy inn mens se hart sien" (p.12) 1 "Ek het 'n engel gesien" 

(p.13), "Jy't gesien hoe oom Appie met die tou aan die 

katrol af is ... " (p.17), "Het j y gekyk hoe gepak die tent 

is" (p. 3 4) , ensovoorts. (My onderstrepings) . 

Edith Raidt vat die waarde van Lewenslyn soos volg saam: 

"Binne die tydsbeperking van 'n hoorspel het Van Wyk Louw 

nie net 'n esteties bevredigende kunswerk geskep nie, maar 

ook n diepgaande ontleding en onthutsende ontmaskering van 

'n mens se bewussyn en onderbewuste gegee wat nie by Esme 

eindig nie. Die leser/hoorder word byna gedwing om sy eie 
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ek in 'Morse' se spieel te aanskou". 1 

2.7 DIE BEKLEMTONING 

BRING DEUR DIE 

SOLDAAT 

VAN 

WOORD 

DIE 

IN 

HOOR-ASPEK TEWEEGGE= 

DAGBOEK VAN 'N 

In hierdie drama is die luisteraar ten eerste diep inge= 

stel op die hoor-asl_Jek as gevolg van die skryf van die 

dagboek. n Dagboek bevat gewoonlik intieme, persoonlike 

gedagtes, wat meebring dat die luisteraar n genoot word 

wanneer Gerardo sy dagboek hardop skryf. Die luisteraar 

deel in sy geheime en raak indirek betrokke, sodat hy as 

't ware naderskuif by die aanhoor van die dagboektema. 

Tweedens word die telefoon en radio as bykomende middele 

gebruik, waar die luisteraar met verskerpte aandag moet 

luister en slegs op die oor moet reken. Die luisteraar 

moet met sy geestesoog hom inleef in n radiodrama. Wan= 

neer n radio en telefoon bykomend gebruik word, is die 

luisteraar aan dieselfde kant van die middele as die re= 

bellie-karakters. Hy hoor dus ook net die radioberig en 

telefoongesprek, terwyl hy die radio en telefoon in sy 

geestesoog sien. Hy begeef hom hier nie aan die ander= 

kant van die radio en telefoon nie en hoor slegs wat oor 

die radio binne die drama en die telefoon gese word. 

In die derde plek versterk die gesproke woord met woorde 

soos "hoor" en "luister" die hoor-aspek: "Vanaand om 

elfuur was dit of n mens kon h66r hoe die geweldige ap= 

paraat aangeskakel word \vaarmee Lobos ons volk vashou" 

1. Raidt, Edith: "Resensie: Lewenslyn" uit Beeld van 

n digter, byeengebring deur Nienaber, P.J. I p.396. 
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(p.5) 1 "Luister hier: hier vlieg ons vliegtuie!" (p.6} 1 

"Luister hier: hier kom ons tenks" (p.6), "Luister hier: 

hier val ons bomme" (p.6), "Dis nie alleen h66r wat ek by 

ons veldtelefoon doen nie: dis nie net h66r nie!" (p.8), 

"Luister! Hulle bring tenks aan'' (p.10) 1 "Het jy geh66r? 

Het jy gehoor?" (p.20) 1 "Moet liewer nie luister nie. Ek 

sal luister" (p.36) 1 "As ek hierdie venster oopgooi, hoor 

jy hom 11 (p.49), ensovoorts (my onderstrepings). 

In hierdie radiodrama stel van Wyk Louw die teenstellings 

liefde en haat, rebellie en diktatuur, lewe en dood teen= 

oor mekaar. In die vierde plek maak die talle teenstel= 

lings die "luister" vir die luisteraar makliker: "Maar 

6ns: ons weet: ons bring weer vryheid en geluk vir almal" 

(p.2), "Hulle bring die dood. Ons wildie lewe bring ... " 

(p.6) 1 " ••• Daardie stem wat sag en byna redelik die leuen 

versprei totdat goeie1 eenvoudige, lieflike mense verstrik 

is in lieg en in haat" (p.28), "Ons sal voortaan moorde= 

naars word. Ons sal mense doodskiet van hierdie arme volk 

vir wie ons kom bevry het ... " (p.31) 1 " ••• waarom mag 

ons hulle nie ook haat nie? Hoe kan daar liefde kom voor= 

dat die haters self saam met die haat uitgeroei, uitgewis 

is? ... " (p .45), " ... Maak dood die dodemusiek! Hier kom 

die lewe!" (p.53- my onderstrepings). 

Hierdie teenstellings bring die tema en boodskap na vore, 

naamlik dat die mens in n stryd om die suiwere self tot 

die onsuiwere oorgaan. Smuts beskou die tema as Gerardo 

se "besinning tydens verskillende stadiums van die stryd 

oor die onsuiwer vorm wat hierdie stryd met sy suiwer 

b ' " 1 doelstellings al hoe meer eg1n aanneem . 

1. Smuts, J.P. "Drama" uit Afrikaanse literatuur sedert 

Sestig, redakteur Cloete, T.T., p.37. 



78 

Wanneer die luisteraar tydens die oorlogstonele van die 

verbeelding gebruik maak om dit visueel voor te stel, 

word hy in die woord aangemoedig om te kyk en te sien: 

" ... Netnou was dit maar af en toe, en nou is dit aan= 

mekaar. En kyk daar! Hulle kom!" (p.8), "Kyk julle 

waar hy die skoot het" (p.9), "Laat ek sien. Wie's hy 

ook weer? Jose? Dis die sesde uit ons tien man" (p.10), 

"Kyk daar: die eerste tenk tussen die borne daar. Hy 

roer. Hy kom" (p.10), ensovoorts (my onderstrepings). 

Die woord word dus in die radiodrama aangewend om die 

hoor-aspek te beklemtoon. 

2.8 DIE HANTERING VAN DIE WOORD IN GEREGSTAAL IN 

DIE VAL VAN 'N REGVAARDIGE MAN 

Soos in sy eerste radiodrama spits Louw hom in sy laaste 

radiodrama geheel en al toe op die woord. Die hantering 

daarvan in Die val van n regvaardige man verskil egter 

heeltemal van Dias. In Dias kry ons die beeldende woord 
-- I 

in hierdie radiodrama word die woord in geregstaal en in 

n argumentsverband gebruik om die idee voorop te stel. 

Die radiodramaturg vind ook regverdiging vir die gebrek 

aan ouditiewe middele in die hofsituasie. In die werk= 

likheid moet advokate woordryk wees en die geregstaal 

volkome onder beheer he. Op die wyse van die woord word 

n beskuldigde in n hofsaak skuldig of onskuldig bevind. 

Dit verbaas dus nie dat Van Wyk Louw die situasie by ver= 

skeie geleenthede kies, waar die abstrakte woord seevier 

nie. Ons dink byvoorbeeld aan die geregshof in Die die= 

per reg, die Inkwisiteur se gewete wat die openbare aan= 

klaer is in Die hond van God, die hofsaak in Die held en 

hier in Die val van n regvaardige man speel feitlik die 

hele drama binne n hof af. 

Die karakters in Die val van n regvaardige man, versinne= 
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beeld aspekte van die mens se wese. Daar is geen name 

aan hulle gegee nie - hulle is slegs die Vader, die 

Beskuldigde, die Aanklaer, die Advokaat, die Regter, 

die Skuldige, Man, Vrou, ensovoorts. 

Die Vader is n tragiese figuur. F.I.J. van Rensburg sien 

n tragiese figuur as die held wat ondergaan teen n hoer 

of sterker mag: "Met die begrip 'tragies' is wesenlik 

op die spel die verlies van n waarde of waardes, op so n 
wyse dat dit as onvermydelik of onontkombaar aandoen".1 

Faktore soos direkte betrokkenheid (dit is sy dogtertjie 

wat vermoor is) en te veel selfvertroue, verblind hom 

vir sy optrede en dit is eers aan die einde dat hy insig 

bekom. Uiterlik is hy dus n tragiese figuur - hy wag 

in die dodesel, nadat hy b onskuldige man koelbloedig 

doodgeskiet het, op sy onvermydelike straf, maar innerlik 

ontdek hy ware insig. 

Kyk ons na die gesproke woord, sien ons hoe Louw die be= 

grip ironie deur middel van die woord vooropstel. Die 

hele gebeurtenis is ironies, want die vader was s6 oor= 

tuig van sy standpunt dat hy verantwoordelik gevoel het 

om die menslike regstelsel omver te werp. Hy beskuldig 

die hof daarvan dat hulle reg ongeregtigheid geword het, 

ly aan n "geregtigheidswaansin" en is ten volle oortuig 

dat hy onskuldig voor sy gewete en God staan. Maar, he= 

laas, hy vermoor n onskuldige man en die onvoorsiene om= 

standigheid veroorsaak ironie, soos Muecke dit stel: 

"Here the ironic incongruity is between the expectation 

1. Van Rensburg, F.I.J.: Sublieme ambag, p.169. 
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Die argaiese, Statebybelagtige vorm, 11 Vaar 11 , laat die 

oorspronklike betekenis van "regverdige" sterk na vore 

tree, maar hierdie regvaardige man kom tot ~ val. Die 

Vader se dialoog voor sy verandering word gekenmerk deur 

woorde, soos: "onreg n, "sonde 11
, "straf 11

, 
11 skuld", en so= 

voorts, wat dui op sy misnoegdheid met menslike geregtig= 

heid. Na die werklike skuldige skuld erken, is die Va= 

der se dialoog vol Bybelse woorde, soos: 

"vergewe", "sondaar", ensovoorts. 
"genade", 

Die woord word op verskillende maniere gebruik. Ons kry 

byvoorbeeld die emosionele woord: "Dis ontsettend. My 

gedagtes maal en maal. Een. Twee. Een~ Twee. Hom? 

Hom. Hy? Hy Kyk almal nie na my nie? Almal! Kalm. 

Kalm. Vir haar. Vir haar. Tog nie daardie dronklap 

nie! Tog nie hy nie ... " (p.14). Die herhaling, die 

kort sinne, die omskakeling van vraag- na stelsinne, is 

alles tegnieke om die woord in n emosionele konteks aan 

te toon. 

Ons kry die woord binne n godsdienstige verband. Die 

Vader se monoloe verval dikwels in gebed: 11 
••• God, gee 

my die genade dat ek hierdie helder waarheid van U be= 

waar. Gee dit vir my. Gee di t " (p.26). Die formele aan= 

spreekvorm, "u", openbaar die Vader se eerbied. Selfs 

die dominee word deur middel van die taal ontleed. Hy 

bring die vanselfsprekende troos (want dit is sy beroep) 

wat geen troos is nie en die Vader weier n tweede besoek 

van hom omdat hy die Dominee se "preek alles vir hom {sal) 

1. Muecke, D.C: The compass of irony, p.102. 
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kan v66rse" (p.28). Sy trooswoorde is leeg en beteke= 
nisloos: "Of ek troos kan bring, weet ek nie ... Ek 

wens u wil huil, breeder; ek wens u wil u hart in tra= 

ne uitstort ... Ek weet hoe verbitterd u vanaand moet 

voel" (p.24), en saam met gereelde pouses sukkel hy on= 

oortuigend om van sy beroep n sukses te maak. 

Na die Advokaat, Staatsaanklaer en Regter se repertoire 

· in regstaal van skuld, onskuld en ontoerekenbare skuld 
I 

beskuldig die Vader hulle taal van verstriktheid: "Hoe 

'infantiel' kan ons reg nog word! Alles raak verstrik 

in woorde!" (p.26). n Paar voorbeelde ter stawing van 

die Vader se beskuldigings is byvoorbeeld die opstape= 

ling van verwante (emosionele) woorde: " ... met die spel 

van n volkome bewuste en sluwe, perverte gees wat probeer 

skuil agter die masker van geestelike dofheid, ontoere= 

kenbaarheid" (p.22), "Die psigiatriese en psigologiese 

getuienis ... " (p.26), " ... Dat ons by daardie perverte, 

sadistiese beskrywing ... " (p.23) 1 " waar die ver= 

kragte, verskeurde lykie gevind is ... " (p.11), ensovoorts 

(my onderstrepings). 

Met n geraffineerde woordspel, word met die gereg en hul= 

le regsterme gespot, byvoorbeeld: " maar gelukkig 

geen psigologiese of diepte-psigologiese nie ... " (p.29) 
1 

"om van skuldiges 6nskuldiges te maak" (p.36) 1 " ••• be= 

weeg ook in die rigting van ontoerekenbaar weens geeste= 

swakheid - meestal n geslaagde soort verdediging in 6ns 

tyd wat so ontoerekenbaar is weens geesteswakheid. Sela." 

(p.21) 1 " ... En wat ek nodig het1 is n egte advocatus 

diaboli" (p.36) 1 ensovoorts (my onderstrepings). 

Die meervoud by regter in die volgende voorbeeld veroor= 

saak dat die Vader die menslike gereg in die algemeen 
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veroordeel. Regter~ maak sy teregwysing universeel en 

die nut van menslike geregtigheid word bevraagteken: 

"Dit is ons wereld, my regters. So het u dit gemaak" 

(p.32). 

Dit blyk dus dat Louw in die hantering van die gesproke 

woord in die verskillende radiodramas, n ontwikkeling 

toon. Aanvanklik is hy nog digter wat die woord beel= 

dend voorstel, maar later word die idee beklemtoon en 

dien die woord as sy instrument om "aktuele" temas te 

bespreek. 1 In sy bemeestering van radiotegnieke, bly 

die woord nog steeds vir Louw die belangrikste element 

waarsonder n radiodrama nie kan bestaan nie. 

*** 

1. J.P. Smuts wys ook op die idee-matige in Louw sera= 

diodramas in Afrikaanse literatuur sedert Sestig, 

p.37 en p.45. Die vrae "Wat is suiwer?", "Wat is n 
held?", "Wat is n volk?", "Wat is reg en geregtig= 

heid?", is kenmerkend van die bespiegelende aard wat 

dikwels in Louw se werk teenwoordig is. 
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HOOFSTUK 3 

VAN 
DIE 

DIE AANKONDIGERJ DIE VERTELLER= 
MONOLOOG AS DRAMATIESE MIDDELE 

IN DIE 
N. P. 

RAD I ODRAf~AS VAN 
VAN WYK LOUW 

3.1 DIE ROL VAN DIE AANKONDIGER 

Die aankondiger vervang die rol van die Griekse koor en 

dit, tesame met die verteller, is in die verlede gebruik 

om eksposisionele probleme op te los. Volgens P.W. Harsh 

het die Griekse drama sy oorsprong gevind in die koor wat 

aanvanklik net gedans en gesing is ter ere van Dionysos. 1 

Kannemeyer beskryf verder hoe dialoog daarna ontwikkel 

het tussen die leier en die koor en dit het dan oorgegaan 
2 in die eerste akteur. 

Harsh noem verder n aantal funksies van die Griekse koor 

en beskou hulle poetiese skoonheid as hulle grootste by= 

drae: Hierdie koor het enersyds die atmosfeer geskep en 

opgebou, soos byvoorbeeld in die Agamemnon van Aischulos, 

of andersyds kon dit die stemming van die drama weergee. 

Dikwels het die koor 'n "poetiese verligting" van oorlaai= 

de ernosies gebring. Gewoonlik het hulle die gebeurtenis= 

se in die drama saamgevat en die handeling geinterpreteer 

soos wat die dramaturg dit sou interpreteer. In somrnige 

1. Harsh, P.W.: A Handbook of Classical Drama, p.19o 

2. Kannemeyer, J.C: Die stem in die literere kunswerk, 

p.168. 
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gevalle het die koor n definitiewe karakter gehag en in 

sulke gevalle het hulle die handeling vanuit hulle eie 

gesigspunt geinterpreteer, byvoorbeeld in die Bacchae 

van Euripides vereer die koor Bacchus en veroordeel 

Pentheus wat nie die dramaturg se persoonlike gevoel is 
nie. 

Die koor het verder nuwe karakters aan die gehoor voor= 

gestel, gebeure beskryf wat weg van die verhoog plaas= 

gevind het en die historiese agtergrond geskets . Hora= 

tius het later gepleit vir die deelname van die koor as 

n speler of akteur in die drama. Vir hom was dit totaal 

onnodig dat die koor tussen die bedrywe optree met geen 

bydrae tot die handeling nie. Later het Sophokles en 

Euripides die koor se optrede aansienlik verminder. 1 

In die Middeleeuse drama speel die koor geen rol meer 

nie en volgens Kannemeyer is dit eers weer die skrywers 

van die sestiende en sewentiende eeu wat die koor of n 
soortgelyke figuur nodig gekry het om die eksposisie te 

vergemaklik. H. Venter bespreek die funksie van die rei 

in Vondel se spele breedvoerig . Vondel het die rei deur= 

gaans as "ideale toeskouer"
2 

laat optree. As ruspouses 

tussen bedrywe bepeins die rei die voorafgaande gebeure 

en lei die toeskouer na die di .per betekenis . Die rei 

in Vondel se dramas vorm oorgange tussen bedrywe, kon= 

dig die koms van n karakter aan en stel die uitsprake en 

1. Harsh, P.W: a.w., p.24 . 

2. Venter, H: Die rei in Vondel se spele : aard, op= 

trede en funksie, p . 279 . 
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handeling van n karakter inn "verhewe lig": 1 "Die rei 

(in Vondel se dramas) is die persoon in die drama wat 

diepsinnig die handeling en uitsprake van die karakters 

in n verhewe lig stel, dit tot omvattender waarhede for= 

muleer - en hierin moet ons n belangrike oorweging vir 

die handhawing van die koor in die treurspel sien". 2 

Kannemeyer wys voorts op Die dieper re~ van N.P. van Wyk 

Louw waar dit enersyds met sy innerlike handeling, li= 

riese aard en gebede verwant is aan die laat-Middeleeuse 

moraliteitspele, maar aan die ander kant, steun die koor 

van hemelse figure op die Griekse drama. Die koor in 

Die dieper reg is bloot waarnemers en is nie betrokke by 

die gebeure nie. Aan die begin skets die koor die milieu, 

los eksposisionele probleme op en tree besinnend op. Die 

tweede deel van die koorlied gee minimale informasie, om= 

dat daar van die veronderstelling uitgegaan word dat die 

hoorder vertroud is met die geskiedkundige agtergrond. 

Net voor die aanvangs van die eerste toneel bid die hele 

koor om geregtigheid vir die veroordeelde mense. Die in= 

deling is ook volgens die Griekse koorsange wat uit strofe, 

antistrofe en epode bestaan, maar korn nie heeltemal daar= 
. 3 rnee ooreen nle. 

In Dias lei die Aankondiger in prosavorrn, in teenstelling 

met die res van die radiodrarna wat in versvorm is, tel= 

kens die vyf dele waarui t die radiodrama besta.an, in. In 

die eerste deel gee hy die luisteraar n historiese pers= 

1 . Venter, H: a.w., p.312. 

2. Venter, H: a.w., p.315. 

3. Kannerneyer, J.C: a.w., pp.174-178. 
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pektief. Hy skets onmiddellik die tydperk: "Dit is 
die jaar 1487" (p.3), beskryf die milieu en stel die 

karakters aan die luisteraar bekend. Die aankondiger 

vertel verder dat die wind sterk is: "maar die see is 

nie stormagtig nie en hulle vaar vinnig" ( 4) p. . Hy 
vervul dus hier n suiwer informatiewe funksie. Met 

hierdie funksie sluit Van Wyk Louw aan by die funksie 

van proloe en alleensprake van Shakespeare. 1 / 

In die tweede deel van Dias dui die aankondiger (nie 

byklanke nie) die luisteraar mee dat n storm vir dae 

lank aanmekaar gewoed het en dui ook die rigting aan 

van Dias-hulle se reis. In deel drie dui hy die plekke 

waar hulle vaar in vandag se terme aan: "waarskynlik 

Mosselbaai", "vandag Kwaaihoek naby Boesmansriviermond". 

Hierdeur word die gebeure meer aktueel vir die luiste= 

raar - hy word betrek, want dit is plekke wat hy self 

ken of daarvan weet. Dit is dus vir die luisteraar 

duidelik dat die aankondiger oor die grense van tyd en 

ruimte kan beweeg, want nie alleen is hy teenwoordig 

by Dias en sy mense nie, maar openbaar horn hier ook as 

iernand uit die twintigste eeu, wat bekend is met die 

1 . In sy studie oor Shakespeare se dramas korn Wolfgang 

Clemen in Shakespeare's dramatic art, p.149 tot 

die slotsom dat die alleenspraak in Shakespeare se 

dramas gebruik is" ... as a means of informing the 

audience, of identifying characters and explainin0 
their double role, of linking scenes and bridging 

the gap between them, it is used as a device of 

exposition and narration, as prologue, commentary 

and chorus." Die Elizabethaanse verhoog het, in 

Shakespeare se tyd, meer intirniteit tussen die spe= 

lers op die verhoog en die gehoor gehad, sodat die 

rnonoloog en tersyde meer produktief gebruik kon word 

as in die hedendaagse teater. 

/ 
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hedendaagse name. Die aankondiger lewer verder kommen= 

taar: "Die manne waS aan 't muit. Skoon dwaasheid en 

'n gewisse dood was dit om verder te gaan" (p.23). 

In al die dele stel die aankondiger telkens die eerste 

spreker voor en maak identifikasie vir die luisteraar 

makliker: "Dias praat" (p.4), "Pedro, die stuurman van 

Dias se skip, staan aan die roer met verskrikte matrose 

by hom; dishy wat praat" (p.11), "Johan Infante 

praat" (p.23), "Infante praat met Pedro" (p.35), "Dias 

staan op die dek van sy skip, kyk uit na die suide, en 

praat met 'n jong offisier" (p.4). 

In deel vier is dit duidelik dat die aankondiger die ge= 

middelde luisteraar verteenwoordig. Hy tree as be= 

kommerde waarnemer op en interpreteer die gebeure hier: 1 

"86 het Dias hulle saamgesleep, drie dae verder: drie 

dae verder as alle seemanskap dit moes gewaag het" (p.35). 

In die vyfde deel van Dias, vertel die aankondiger aan 

die luisteraar hoe die geskiedenis verloop het: "Dit is 

1. As interpreterende figuur sluit die aankondiger nou 

aan by die funksie van die Griekse koor. A.P. Grove 

wys op p.27 in die "Inleiding" uit Lucifer deur Vondel 

hoe die koor nie kon ingryp in die handeling nie, maar 

dat dit wel oor verlede en toekoms kon beweeg, vermaan, 

waarsku, gerusstel en interpreteer. In Vondel se dra= 

mas is die rei dus profeties, interpreterend en lewer 

as 'n wyse toeskouer kommentaar. Maar teenoor die pas= 

siewe Griekse koor tree die koor van Vondel soms ak= 

tie£ op, byvoorbeeld: "Wy willen ons uit liefde in 

't midden van hun mengen,/En deze oploopentheid weer 

tot bedaren brengen." (p.75) . 
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twaalf ja~r later .... Die groot ontdekkings waarvan 

Dias gedroom het, is deur ander gedoen: Columbus het 

die Nuwe Wereld gevind; Da Gama die seeweg na die 

Ooste. En Dias self is byna vergeet" (p.41). 

Die aankondiger in Dias vervul dus n aaneenskakelende 

of bindende rol. Sy funksie is net soos die Griekse 

koor om op te tree as n interpreterende figuur wat die 

grense van tyd, ruimte en plek oorskry sodat die luis= 

teraar volledig ingelig kan word oor die gebeure. 

In Blomme vir die winter, Die vonnis en Die eerste voor= 

trek, tree die aankondiger net aan die begin van die 

betrokke dramas op waar hy kortliks die milieu en die 

atmosfeer skets. Sy funksie is om bloot informasie aan 

die luisteraar oor te dra en om die stemming te help 

skets. 

In Kruger breek die pad oop is die aankondiger se rol 

meer uitgebreid en tree hy sowat agt keer op. Ten aan= 

vangs skets hy die gebeure in bree trekke. Hy gee n rsde= 

like lang geskiedkundige relaas om die luisteraar die 

nodige agtergrond te verskaf en gee ook sy opinie omtrent 

die wanorde wat in Transvaal heers: '' ... Dit lyk asof 

elke party net sy eie wil as reg erken, en of die staat 

in wanorde sal 6ndergaan ... " (p.47). 

Op p.52 verplaas die aankondiger die luisteraar na Mar= 

thinus Wessel Pretorius se plaas en gee hy n kort karak= 

terbeskrywing van Pretorius: "Hy self is n idealis en 

n sagte, versoenende gees, maar hy is nie by magte om 

die opstandige, individualistiese partyleiers tot eenheid 

te dwing nie ... " (p.S2), en op p.57 neem hy die luiste= 

raar weer terug na Pretoria. Verder dui hy die verloop 
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van tyd aan - die radiodrama open "in die jaar 1863", 

"'n jaar later, 4 Januarie 1864", gaan die stryd nog 

voort - hierdie keer onder 'n nuwe aanvoerder, Jan 

Viljoen. Op p.68 deel die aankondiger die luisteraar 

net kortliks mee dat die geveg tussen Kruger en Viljoen 

begin en op p.71 is dit die aand na die geveg. Teen 

die einde lig hy die luisteraar in oor wat plaasgevind 

het na die verskriklike geveg. 'n Wettige verkiesing is 

weer gehou en daarmee het die Burgeroorlog opgehou. 

Die aankondiger in Louw se radiodramas vervul dus in 

hoofsaak 'n informatiewe funksie waar hy die milieu en 

atmosfeer skets en dra alle kennis wat nodig is vir die 

luisteraar oor omdat hy buite die grense van die tyd en 

ruimte van die betrokke drama staan. 

3.2 DIE VERTELLERASPEK 

Die verteller dateer terug uit die Middeleeuse drama 

waar die dramaturg 'n "expositor ludi" (verduideliker van 

die spel) ingebring het om sy eksposisionele probleme te 

oorbrug. Waar die koor aansluit by die liriese aard van 

die klassieke drama, sluit die verteller meer aan by die 

epie3e aard van die Middeleeuse drama, omdat die figuur/ 

karakter se spel meer vertellend van aard is. 

Kannemeyer bespreek die funksies van die verteller deeg= 

lik: In Lanseloet van Denemerken, Esmoreit en Gloriant 

(Middelnederlandse abele spele) open al drie die dramas 

met 'n gebed waar die "expositor ludi" die stemming aan= 

gee en kontak met sy gehoor maak. Daarna gee die ver= 

teller 'n opsomming van die inhoud sodat die gehoor op 

hoogte van sake kan kom en dui hy die didaktiese doel= 
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1 stelling van die drama aan. 

In Dagboek van n soldaat kry ons n besondere aanbiedings= 

wyse. Drama en vertelling verloop gelyktydig. Die hoof= 

karakter, Kaptein Gerardo de Torres, is deurgaans besig 

om aantekeninge in sy dagboek (vergelyk die titel) te 

maak. Te midde van hierdie dagboekaantekeninge kry ons 

vele terugflitse wat n weergawe is van die gevegstonele 

self en het ons n interessante speling met die hede en 

verlede. Gerardo is dus die verteller in die vertelling, 

maar terselfdertyd die protagonis in die drama. 

Die vertellingaspek en geskiedskrywing vorm die epiese 

deel van hierdie hoorspel. Gerardo dien deur middel van 

sy dagboek as die verteller. Kannemeyer sien die funksie 

van die dagboek deels as die Middeleeuse "expositor ludi".2 

Die dagboekelement word egter by tye sterk persoonlik van 

aard en hierdeur verkry die werk n liriese kleur. 

Voorbeelde van hoe epiek en liriek in hierdie radiodrama 

saamhang, is byvoorbeeld op p.16: "Ek sien haar nie meer 

nie: ek twaalf uur in die loopgrawe; sy: aan't ver= 

pleeg" (liriek); "Vanmore is dit duidelik dat ons eerste 

opmars gestuit is. 

rug die stad binne" 

Oral kom honger en vermoeide seuns te= 

(epiek); 

antwoord van haar beteken nie: 

"Ek weet nog nie wat daardie 

'Ek ontvang elke more kom= 

munie'. Ek verstaan dit nie" (liriek); "Om elfuur is 

daar vergadering van alle offisiere by ons opperbevelheb= 

ber, generaal Alonso" (epiek), ensovoorts. 

1 K J C. D1.' e stem in die literere kunswerk . annemeyer, . . , 

pp.183-185. 

2. Kannemeyer, J.C: a.w., p.200. 
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Gerardo se dagboekaantekeninge val saam met die gebeure 

wat direk dramaties voorgestel word. Die dagboek vind 

sy ontstaan tussen die oorlogsgevegte en gaan kort-kort 

oor deur middel van terugflitse in hierdie gevegte. Dit 

word bewerkstellig deur byklanke en musiek. Die direkte 

dramatiese voorstellings is byvoorbeeld die geveg?tonele, 

Gerardo in sy verhouding met sy moeder, Maria en ander 

soldate. Die dagboekaantekeninge bevat onder andere 

Gerardo se eie gevoelens en onsekerheid oor wat suiwer en 

skoon is, sy persoonlike verhoudings en gedagtes. 

Die dagboekaantekeninge handel oor dit wat klaar plaas= 

gevind het - die verlede dus, maar die gevegstonele self 

(4ie drama) speel af in die hede, deur middel van terug= 

flitse. Dit is slegs moontlik om die verlede en hede so 

vervleg met mekaar aan te bied oor die eter. Die luiste= 

raar kan deur middel van byklanke en musiek vrylik beweeg 

na die gevegsfront, die kamer waarin Gerardo sy dagboek 

skryf, die verlede en hede, die hoofkwartier, Gerardo se 

moeder se huis, sonder enige tydsafwagting en sonder die 

verandering van dekor. Die dagboekaantekeninge wat dus 

die vertelleraspek in hierdie radiodrama is, skets die 

omstandighede en is n reaksie op die handeling. 

Net soos Kaptein Gerardo in Dagboek van n soldaat, speel 

dr. Menard in Die held n dubbele rol. Aan die een kant 

is albei karakters in die spel, aan die ander kant tree 

albei as vertellers op - maar ook ten opsigte hiervan is 

daar n groot verskil: dr. Menard is die afgetrokke be= 

skouer wie se lewe nooit werklik in gevaar is nie - by 

hom vind ons dan ook meer perspektief. Gerardo is direk 

betrokke by die gebeurtenisse en sy lewe is elke oomblik 

in gevaar - vandaar die rede dat sy vertelling meer sub= 

jektief is. 
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Die rol wat dr. Menard as verteller vertolk is besonder 

funksioneel, want dit is hy wat die res van die verhaal 

vir die luisteraar in sy verbeelding roep. Dit is sy 

funksie om vir die luisteraar n verbeelde wereld met fik= 

tiewe karakters in herinnering te bring. Hoe die ver= 

haal vir ons aangebied word, is egter minder belangrik 

as wat dit vir ons wil se. Die verteller vervul dus hier 

n epiese funksie. 

Aan die begin skets dr. Menard, as verteller, kortliks 

die milieu en gee inligting wat uiters belangrik is vir 

die luisteraar, terwyl hy sy verhaal rustig vertel. Die 

res van die radiodrama is n terugflits wat in die vertel= 

ler se geheue afspeel en omdat hy met tussenposes vier 

keer tussen die gebeure weer as verteller optree, is die 

luisteraar gedurig daarvan bewus dat hierdie gebeure 20 

jaar gelede plaasgevind het. 

Die verteller suggereer in sy aanvangsmonoloog die karak= 

terverskil tussen Kolonel Von Oberhorst en Kaptein Muller 

wat later skerp na vore tree: 

"Kolonel von Oberhorst van die Besettingsmag - selfs 

as teenstander moet ek erken dat hy n man van eer 

was; maar die Kaptein van die S.S. onder hom, die 

was van die nuwe soor t "(p.2). 

Hy verkort verder die gebeure: 

"'n week later was hy gesond. Toe die krygsraad" (p.14). 

Uiters belangrik is dat die verteller die tema gee in sy 

openingswoorde: 

" ... waarom huldig ons nog? Is dit om haat wakker te 
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hou? Is dit om te onthou? Maar het ons dan ver= 

geet? Of: Moet ons aanhou met huldig, elke jaar, 

elke dag, sodat ons ons eie hart kan ondersoek na 

wat die heldhaftigheid of die waan, die dwaasheid 

is ... " (p.1), 

en aan die einde word n nabetragting gegee oor die hele 

aard van die heldedom: 

"Die heldedom so lyk dit my, is soos van die hei= 

ligheid gese word: 'n vreemde ingewikkelde ding" 

{p.37). 

Die verteller se funksie is dus om aan die luisteraar n 
wereld in sy verbeelding te skep met fiktiewe karakters. 

Die dokter se onsekerheid oar die wese van die heldedom 

en wat die heldedom is, word oorgedra aan die luisteraar 

deui die verteller. 

Maar die verteller word oak karakter in die spel en as 

karakter vervul hy net so n funksionele rol. Hy tree as 

Girod se biegvader op en is die enigste persoon wat hier= 

die geheim met Girod deel. Vanaf hierdie punt belewe hy 

die krisis saam met Girod. As gevangenisdokter word 

Menard deel van die handeling wanneer hy Girod verpleeg. 

Hy is die enigste persoon wat bewus is van Girod se in= 

nerlike stryd en dit is in sy woorde wat die teenstrydig= 

heid van die begrip "held-wees" gestalte kry. 

Die monologiese opset van Die held, Dias en Dagboek van 

'n soldaat, aan die hand van die verteller en aankondiger, 

is 'n besondere radiodramatiese tegniek. Hulle tree nie 

net as vertellers op nie, maar dr. Menard en Gerardo is 

ook karakters, terwyl die aankondiger in Dias in die hede 

staan as gevolg van die feit dat hy oor die grense van 
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tyd en ruimte kan beweeg. 

In die verteller se aanvangsmonoloog in Die held, betrek 

hy die luisteraar as enigste deelgenoot in die geheim as 

hy se: "My naam is Menard, dr. Rene Menard. Die name 

wat ek vir u noem, veral een bepaalde naam is fiktief. 

Ek het hulle almal geken s6, soos n mens mense ken 

n siekte waaraan ons almal siek is - moet die geheim 

van sy naam met hom en saam met my sterf" (p.1). Hy ver= 

skerp hier nog boonop die werklikheidsillusie deur fiktiewe 

name te verskaf. 

In sy slotmonoloog dien dr. Menard as nabetragter en 

bespiegeler. 

Dr. Menard se rol as verteller is n element wat die radio= 

dramaturg uit die verhalende prosa geneem het en hierin 

is n sterk ooreenkoms met Dagboek van n soldaat, waar die 

dagboekverteller ook verhalend optree. 

Daar is dus n progressiewe ontwikkeling wat die rol van 

die verteller betref. In Dias is hy bloot n aankondiger 

met n informatiewe funksie, in Dagboek van n soldaat, is 

die verteller ook karakter, maar sy direkte betrokkenheid 

gee n subjektiewe weergawe van die gebeure, terwyl dr. 

Menard as verteller objektief staan, na n tydperk na die 

gebeure weer terugkyk, sodat die tema van Die held in sy 

mond gestalte vind en ons die meeste perspektief by laas= 

genoemde kry. 

Met sy laaste radiodrama, Die val van n regvaardige man, 

belig Van Wyk Louw die verteller weer vanuit n gans ander 

hoek. In hierdie radiodrama staan die verteller apart, 

in teenstelling met Die held en Dagboek van n soldaat, 

waar die vertellers ook karakters is, maar ook in teen= 
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stelling met die aankondiger in Dias, word hy as 't ware 

n nuwe karakter in die spel met sy gedurige onderbreking 

en gereelde spreekbeurte. Die ander karakters is nie 

bewus van die verteller nie daarom kan die verteller 

se rol ten valle tot sy reg kom in die radiodrama. Met 

(dikwels lang) monoloe maak die verteller vertroulike 

kontak met sy gehoor (wat in die geval luisteraars is), 

byvoorbeeld: "U merk ... " (p.21) en "En dus, na twee 

maande ... praat hy baie kalm - soos U sal merk" (p. 2 8) , 

en berei hy hulle voor op n etiese les wat hulle uit die 

spel kan leer: "En so kom die twee: die goeie vader en 

die bose skuldige - 'goed' en 'kwaad' die een n ge= 

lowige aan God, die ander dalk gelowig aan Lucifer, maar 

albei moordenaars, dan finaal teenoor mekaar te staan ... " 

(p.38). 

Uit die verteller se mond kom die tema van die radiodrama, 

naamlik die soektog na skuld binne die menslike gereg en 

die Geregtigheid van God. 

In die begin gee die verteller kortliks 'n opsomrning van 

die verhaal. Sy doel hiermee is om aan die luisteraars 

die sleutel tot die spel te gee waarmee hulle van die 

begin a£ die gebeure op n ander vlak kan interpreteer. 

Omdat die verteller nie direk gebonde is aan die spel nie, 

kan hy die diepere betekenis gouer insien en deel hy dit 

aan die luisteraar mee: "U merk dus die verdediging speel 

met die moontlikheid dat die beskuldigde wel die misdaad 

gepleeg het - maar beweeg ook in die rigting van 'ontoe= 

rekenbaar weens geesteswakheid' - meestal n geslaagde 

soort verdediging in 6ns tyd wat so ontoerekenbaar is 

weens geesteswakheid. Sela" (p. 21 ) . 
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Die verteller is dus die een oomblik n programaankondi=· 

ger, dan n verduideliker/interpreteerder, dan n didak= 

tikus. Hy staan gedeeltelik buite die spel (omdat hy 

nie n karakter is nie), maar aan die ander kant weet hy 

wat gaan gebeur en kan hy as n soort voorspeller beskou 

word. Van Wyk Louw het nie eksposisionele probleme ge= 

had om met behulp van die verteller te oorbrug nie, maar 

hy wou van hom n getuie maak wat alomteenwoordig en al= 

wetend is, met n wyse inleef in die gebeure. 

3. 3 DIE ALLEENSPRAAK AS DRAMATIESE MIDDEL --~ v 

Kannemeyerbeskryf hoe skrywers in die ontwikkeling van 

die drama, later die drama nie meer van buite a£ wou ver= 

diep nie, maar om deur middel van dialoog die konflikte 

wat op n karakter inwerk, direk deur middel van die teg= 

niek van die monoloog en tersyde aan die gehoor te ste1. 1 

T. van Laan beskryf in sy boek The idiom of drama, dat 

die alleenspraak veral in die Elizabethaanse drama ge= 

bruik is. Hy onderskei tussen twee tipes, naamlik die 

gewone monoloog wat hoofsaaklik eksposisionele probleme 

vir die dramaturg oplos. Die karakter deel sy toekoms= 

planne aan die gehoor mee, of verduidelik sy optrede in 

die handeling wat in die v-erlede plaasgevind het. Wan= 

neer hy inligting oor ander karakters of gebeure verskaf, 

deel hy aan die gehoor mee wat die dramaturg van hulle 

verlang om te weet. Die tweede tipe alleenspraak is die 

tersyde waar n karakter "hardop dink"' en s6 sy innerlike 

gevoelens en gedagtes aan die gehoor meedeel, sander dat 

die ander karakters op die verhoog bewus is van wat gese 

1. Kannemeyer, J.C: a.w., p.201. 
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word. Dit verbreed die gehoor se kennis van die karak= 

ter en veroorsaak n intimiteit tussen karakter en gehoor, 

omdat die gehoor vir n oomblik deel word van die ervaring 

op die verhoog. 1 

Vondel gebruik die alleenspraak enersyds om boodskappe 

oor te dra, byvoorbeeld in Lucifer beskryf Uriel hoe die 

stryd tussen die hernelse legioene verloop het, andersyds 

speel dit n informatiewe rol, byvoorbeeld in Gijsbreght 

van Aemstel berig die karakters oor gebeure wat nie op 

die verhoog voorgestel kan word nie. 2 

In die radiodrama kan die monoloog en tersyde met groot 

sukses gebruik word, want die luisteraar is nie bewus 

van ander karakters waarmee rekening gehou moet word nie. 

Dit is vir hom nie vreemd as n karakter skielik met hom= 

self begin praat nie, want vir hom is dit logies dat hy 

alleen kan hoor wat in die karakter se gedagtes aangaan 

en die ander karakters is vir die luisteraar nie teen= 

woordig vir die duur van die tersyde/monoloog nie. Selfs 

al word daar in n fluisterstem gepraat, kan die luiste= 

raar nog hoor wat daar gese word - n voordeel bo die ver= 

hoogdrama, waar n karakter hard moet praat ten einde die 

hele gehoor te bereik. 

Dias open met n alleenspraak aeur die hoofkarakter van 

63 reels en sluit ook hierin aan by die dramas van Shake= 

speare. So n voorbeeld van n alleenspraak by Shakespeare 

wat as n eksposisie dien, is Richard Gloucester se ope= 

ningsrede in Richard III. Met hierdie alleenspraak, vol= 

1. Van Laan, T.F: The idiom of drama, pp.31-32. 

2. Kannerneyer, J.C: a.w., p.204. 
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gens Clemen, kombineer Shakespeare verskeie tipes van 

die tradisionele alleensprake wat v66r sy tyd apart ge= 

bruik is, naamlik die proloog, die selfbekendstelling 

en die beplande monoloog waarin die held se strewe open= 

b . 1 aar 1s. 

Deur middel van leestekens, afwisselende lang en kort 

versreels, onvaste metrum en enjfu~bemente word vervelig= 

heid in hierdie lang monoloog van Dias te~gewerk. In 

hierdie monoloog openbaar Dias sy strewe: 

Nou ry ons eerste, 

nou breek ons eerste deur die gordel in 

van hierdie suide wat geen mens nag ken nie. 

Laat hulle volg! Ek moet die eerste wees! 

Altyd wil ek voor op die voorpunt staan (p.6), 

en toon hom as n idealis: 

Ek sal die verstes aan mekaar verbind 

en hierdie aarde een maak. 

En my naam 

sal dan nie sterf nie ( p. 7 ) • 

Die funksie van Dias se tweede monoloog is om sy inner= 

like aan die luisteraar te openbaar. Sy trotsheid en 

jarelange hunkering na roem vind ons in woorde soos: 

.... opklim uit my land 

wat ek verower ... 

en 

1 • Clemen, Wolfgang: Shakespeare's dramatic Art, p.151. 
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Ek dra my kruise: tussen elke kruis 

sal daar groot lande le (p. 9) • 

Inn verdere monoloog op p.29 sien Dias neer op sy mede= 

mens en beskou die matrose as swakkelinge: 

Nou moet ek pleit, 

nou moet ek redelik wees en woorde vind 

vir elke brein, by elke oordeel inpas, 

tot ook die dwaasstesi 

Tog sal ek praat: 

nie hierdie lawwes gaan my inkeer bring nie (p.29). 

Bogenoemde funksie van die monoloog sluit aan by sommige 

van Shakespeare se dramas, byvoorbeeld in Hamlet, Mac= 

beth en King Lear openbaar die drie hoofkarakters (Hamlet, 

Macbeth en Lear) hulleself deur middel van alleensprake, 

sodat die leser/toeskouer die karakters beter kan ver= 

staan. Hierdie alleensprake openbaar die karakters se 

innerlike wat slegs deur monoloe aan ons bekend gemaak 

kon word. Shakespeare het met hierdie alleensprake nie 

net n nuwe middel tot karakteropenbaring geskep nie, maar 

het ook die klem gele op die innerlike handeling. Mac= 

beth se bekonde monoloog "If it were done when 'tis done" 

openbaar nie net Macbeth se gedagtes nie, maar die toe= 

skouer beleef· ook 'n "visioen" in sy verbeelding. In 

Hamlet se monoloog: "0 that this too too solid flesh 

would melt" kyk die toeskouer met nuwe oe (Hamlet se oe) 

na die verlede en wonder saam met hom wat in die toekoms 

gaan gebeur. Dit is eers in King Lear dat Shakespeare 

die vryheid van die alleenspraak ontdek het om die mengel= 

moes van beelde, visioene en gedagtes deur monoloe uit te 

druk, sander om dit in die karakters se dialoog aan te 
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Dias se monoloe word dikwels gebede waarin hy sy diepste 

emosies openbaar - dit is juis in die gebed dat Dias 

tot inkeer kom en sy laaste monoloog/gebed wys die ver= 

andering wat hy ondergaan het aan. Waar hy vroeer sy mede= 

mens veragtelik beskou het: 

Ek moet my naaste liefhe soos myself, 

en dit hier is my naaste (p.30), 

bid hy nou selfs vir sy naaste, terwyl insig in homself, 

sy lewenstaak en die lewe deurbreek wat getuig van ryp= 

wording. Dit is veral deur Dias se monoloe dat hy sy in= 

nerlike karakter ontbloot en/of sy gevoelens kom veral 

in die gebede na vore. Die gebed is n baie intieme, per= 

soonlike vorm van gedagte-uiting en is n middel wat by 

uitnemendheid oor die eter slaag. Dit is deur Dias se 

monoloe en gebede waar die luisteraar bewus word van die 

konflik in Dias self en hoe die konflik ontwikkel totdat 

dit, te midde van n storm op see aan die einde van Dias 

se lewe, uitwoed tot n stille aanvaarding van Dias en hy 

met ware insig en perspektief sy werke kan beskou. 

In Dagboek van n soldaat vervcl die dialoog as gevolg van 

die dagboekaantekeninge dikwels in monoloe. In die dag= 

boek word daar intiem bely met persoonlike wense en be= 

geertes wat die luisteraar hoor, terwyl daar geskryf word. 

n Dagboek is n persoonlike dokument en die luisteraar be= 

leef die dagboekgebeure intens saam, omdat hy as n soort 

biegvader voel teenoor die aanhoor van Gerardo se dag= 

boek, daarom regverdig die dagboekaantekeninge die mono= 

1. Clemen, Wolfgang: a.w., pp.159-161. 



1 01 

loogvorm. Die monoloe vergelyk met Dias se monoloe, 

waar die luisteraar kennis kan maak met die innerlike 

sy van Gerardo en sy gevoelens, maar die opset is an= 

ders omdat die monoloe, soos in Die Held, deur die 

verteller en nie n karakter nie, uitgevoer word. 

In noue samehang met die monologiese opset van Dias 

word die dialoog oak in Die val van n regvaardige man 

dikwels monoloog en die Vader se gebede is net so in= 

tens belangrik soos Dias sn. Dias en die Vader moet 

albei aan die einde van hulle lewens leer dat hulle 

nog altyd verkeerd gebid het tot God, dat hulle nog al= 

tyd n wanbegrip van hulle soort lewens gehad het en al= 

bei kom tot ander insigte. Dias was op reis na roem en 

sukses, maar moes leer dat s9 w~l ondergeskik is aan God 

se wil - sy eie selfverheerliking was n blokkade tussen 

sy gebede en God. Hierdie reis na insig word volkome 

met behulp van die woord geillustreer. Die Vader hier= 

teenoor het geglo aan menslike geregtiqheid: "Oog vir 

n oog./Tand vir n tand" (p.10), en as die gereg nie meer 

geregtigheid toepas nie, neem hy die wet in eie hande. 

Swaar moet hy leer ( soos Dias) ,· waar hy in die dodesel 

sit, dat God alleen kan oordeel en straf. Ook in die 

radiodrama breek die Vader se insig in sy eie nederig= 

heid deur, deur middel van di ~ woord, soos veral in die 

monoloog aan die luisteraar geopenbaar word. 

Die Verteller in Die val van n regvaardige man deel die 

luisteraar by verskeie geleenthede mee dat die mens in 

sy eie monoloog verval: "En buitekant die hoogoond of 

retort waarin die twee saamgebrand word, staan daar 

twee mense: die vader van die kind, en die beskuldigde, 

elkeen in sy eie monoloog verlore; soos feitl i k al die 

sprekers in die stuk ook; en ja, soos elkeen van ons n 
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lewe lank verlore in sy eie monoloog, veral sy eie se= 

kerheid" (p.10 -my onderstrepings). 

Ons vind in Die val van n regvaardige man n teorie oor 

die monoloog wat dramaties toegepas word, byvoorbeeld 

die tersyde wat as dialoogtegniek deur die radiodrama= 

turg gebruik word, as die Vader saggies in die hof vir 

homself se: "Hoe infantiel kan ons reg word ... Gee 

dit vir my. Gee dit" (p.26), "Misdaad. Misdaad" (p.31) 

en ook "Hoe geniet hy sy styl" (p.31). 

Die fluisterstem van die Vader laat die hoorder besef 

dit is nie vir die ander karakters se ore bedoel nie en 

het die hoorder dus die voordeel om die Vader se opinie 

te hoor. Die funksie van die tersyde in bogenoemde ge= 

valle is om groter intimiteit tussen die luisteraar en 

die Vader te bewerkstellig. Hy maak ook hierdeur sy 

diepste gevoelens bekend, sodat die luisteraar die Vader 

beter leer ken. 

Straatgeluide lui die terugflits op p.13 in sodat die 

luisteraar kan besef die Vader praat hier met homself. 

Die aard van sy monoloe is intiem en verander dikwels 

in gebed. Dit alles skakel verwarring by die luisteraar 

uit tussen die monoloogvorm e r die gespreksituasie waar= 

in die Vader ook dikwels verkeer. 

Die doel van die monoloe, soos reeds deur die Verteller 

gese, is om die mens se waardes van reg en geregtigheid 

uit te beeld. wat die mens (in die figuur van die Va= 

der) se, vorm n monoloog die res van die wereld is 

nie daarvan bewus nie en luister nie daarna nie. Die 

mens gaan alleen voort met sy alleensprake in s y een= 

saamheid en afgesonderdheid te midde van n wereld waar 
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almal in monoloe verval. Dit bring mee dat ons bymekaar 

verbylewe in n kontaklose, koue milieu waar die indivi= 

du gesigloos is, sy eie identiteit verloor het en self 

sonder die essensiele dialoog moet lewe. 

Uit die monoloe van die Vader kom die vraagstuk van self= 

geregtigheid na vore. Die V~der is di§ tipe van menswees 

wat glo aan straf en oordeel. Vir hom is geregtigheid om 

te kan wraak neern: "Al wat ek nog kan he, is die wraak. 

Dat die rnoordenaar gestraf word" (p.10). Hy is van die 

begin af fanaties godsdienstig en veroorloof horn op grond 

van sy regverdige lewe om tot God om wraak te roep. Vir 

horn is die Heer n God van geregtigheid en wraak. Die 

oomblik wanneer hy vra om te kan onderskei tussen die 

"goeie" en "slegte" rnense, besef hy sy sonde onmiddellik: 

"Nee, nee. Asseblief nie, my God. Nie dit nie. Dit is 

die boom van die kennis van goed en van kwaad. Die dag 

dat ek daarvan eet, sal Kristien die dood sterwe. Ek 

moet net kyk en onthou" (p.15), maar onmiddellik hierna 

roep hy weer om vergelding: "Here, laat hom verskriklik 

sterf. Dat U geregtigheid kan skitter. U geregtigheid 

skitter! Skitter!!" (p.15). Hier is dit al egter duide= 

lik dat die Vader sy eie idee van geregtigheid wil voor= 

opstel. Sy rnanier van vergelding rnoet God se manier ook 

wees. Dit is sy eie geregtigheid wat rnoet "skitter". 

Die Vader wil iernand verantwoordelik hou vir sy kind se 

dood - dit kan volgens horn nie sy dogtertjie wees nie, 

dit kan nie hyself wees net orndat hy n kind gehad het 

nie, dit kan nie God wees nie en hy weier om te aanvaar 

dat die Beskuldigde weens sielkundige ontoerekenbaarheid 

ook onskuldig is. Vir horn het God die wereld gemaak om 

afskuwelike sonde te wreek en as hy dan die wet/Wet in 

eie hande neern, rneen hy dat sy geregtigheid ook God sn 

is. Dit is trouens sy enigste troos: "Dorninee, ek het 
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troos nodig. En my soort troos is dit: ek het gereg= 

tigheid nodig: opdat geregtigheid geskied. Dan het 

ek my soort troos" (p. 25) . 

Die Vader beskou homself as ~ godgeroepene omdat hy die 

enigste is wat glo aan skuld en sonde, daarom wil hy 

nie na die Regter met sy wette luister nie en se hardop 

in die hof: "Wat se die wet van God?" (p.26). Die 

Vader se gebed op p.33 is die hoogtepunt van godsdiens= 

tige eiewaan en verwaandheid. Hy sien homself as sonder 

sonde: "U het my hart getoets, dit in die nag ondersoek, 

U het my gekeur, U vind niks nie; wat ek ook dink, my 

mond oortree nie ... " (p.33). Hy sien homself as 'n ge= 

tuienis vir God, wat die daad verrig het wat Hy geeis het. 

Wanneer die Vader verneem dat 'n ander man die werklike 

skuldige is, stort sy geestelike waardes van reg en ge= 

regtigheid ineen. Nou besef hy eers hoe verkeerd hy ge= 

handel en gedink het - die oordeel wat hy voltrek het, 

was op niemand anders as op homself nie. Hy sien sy fout 

maar alte duidelik in: "Ek wou myself alles toelaat wat 

God aan Homself voorbehou het: oordeel en straf; be= 

sluit en wraak" (p. 39). 

As selfgeregtigde mens het hy geglo hy kan oordeel maar 

besef nou dat hy die eerste s 0ndaar was waar.na hy moes 

soek. Hy sien sy vorige trots en vreesloosheid nou as 

sonde, bid selfs om genade vir die skuldige en besef 

waarom alles moes gebeur het . . Hy moes nederig gemaak 

word en kan aan die einde gesuiwer van sy vroeere gods= 

dienstige waan, in alle erns bid: "Arm van gees ... Bang 

vir U, God, heilig en toornig ... Klein en na U beeld ge= 

skape ... In U Wil is ons vrede" (p. 40) • 

Hy vind dus volkome versoening met God aan die einde. 
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Die Vader moes, nes Dias, leer dat hy nooit sy hele lewe 

gelewe het ooreenkomstig die wil van God, soos wat hy 

gedink het nie, maar dat hy sy eie wil gesien het as die 

wil van God. 

J. Steyn neem die Vader se probleem soos volg saam: "Dat 

die vader op God gerig wou lewe, was sy deug (versus die 

regter, die staatsaanklaer en advokaat, en byna al die 

mense in die spel). Dat hy God se wil so goed 'geken' 

het, was die gebrek in sy deug, die hubris wat tot sy 

val gelei het en wat hy na sy val moet erken". 1 Steyn te= 

ken ook die Vader as monologiese mens en sie·n dit as rede vir 

sy weiering om met die Dorninee te praat. Wanneer die Va= 

der die Bewaarder as iemand met wie hy kan praat aan die 

einde van die drama "ontdek", word hy uit sy monologiese 
2 bestaan bevry. 

Die funksie van die monoloe in hierdie radiodrama is nou 

verwant aan funksies in die Elizabethaanse drama. Deur 

die Vader se gebede, openbaar hy sy karakter aan die 

luisteraar. Hy verduidelik sy optrede in die handeling 

(byvoorbeeld die skiet van die Beskuldigde) in sy mono= 

loe en gebede en openbaar ook verder die innerlike ver= 

andering wat plaasgevind het. 

*** 

1. Steyn, J: "Op soek na die geheim wat die wil van God 

is - ~ interpretasie van N.P. van Wyk Louw: Die 

val van~ regvaardige man'', Tydskrif vir letterkunde, 

Nuwe reeks, Vol. 15, Mei 1977, p.19. 

2. Steyn, J: a.w., p.17 en p.20. 
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VAN BYKLANKE 
WYK LOUW SE 

(GELUIDE) IN 
RAD I OD RA1~AS 

4.1 DIE BYKLANKE AS ONDERSTEUNING VIR DIE WOORD 

VanWyk Louw het met sy eerste radiodramas, Dias en Blom= 

me vir die winter, maar min met die hoorspelvorm en teg= 

niese rnoontlikhede van die radio geeksperimenteer. Met 

sy latere radiodr~1as toon hy egter n toenemende belang= 

stelling in ouditiewe rniddele buite 1 die gesproke woord 

om en bereik hy ook hoogtepunte in hierdie aspek. 

In Dias is daar feitlik geen byklanke nie en in Blomme 

vir die winter is slegs enkele byklanke gebruik, hoofsaak= 

lik om milieu en milieuverandering aan te dui. Saam met 

die straatgeluide van Parys as byklank, verduidelik die 

aankondiger in die begin, waar die luisteraar horn rnoet be= 

vind, terwyl hy die atmosfeer wat in die Rue Lepic heers, 

rooskleurig beskryf. 

Die daaropvolgende byklank va~ die geluid van ~ klokdeur 

van n blommewinkel word in die aankondiger se rnonoloog 

eers verduidelik sodat die luisteraar nie in die duister 

gelaat word oor hierdie byklank nie. 

die verduideliking van die byklank. 

Die woord gee dus 

Dit word gereeld in 

1. Ek gebruik die woord "buite" hier bloat ter wille van 

illustrasie, maar Louw gebruik byklanke byna altyd in 

oorleg met die gesproke woord. 
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die dialoog gedoen, omdat n byklank nie so maklik iden= 

tifiseerbaar is vir die luisteraar as hy dit oor die 

eter hoor nie. Die woord help hom dus om nie verward te 

raak nie en dwing sy gedagtes/verbeelding in die regte 

rigting. Wanneer die klokdeur lui, speel die verhaal in 

die blommewinkel, waarvan die aankondiger vertel het, af. 

Met die geluide van n stofsuier, koppies en pierings wat 

rinkel en n deurklokkie, word die luisteraar saam met 

Gerard na die Hotel Rio verplaas. Hierdie byklanke word 

ook in die dialoog verduidelik. Die hotelvrou se aan 

die diensmeisie op p.9 net na die luisteraar die geluid 

van n stofsuier gehoor het: 

hoor jy niks wat ek se nie." 

"Hou op met suie, anders 

Wanneer die hotelvrou ver=· 

der opdrag aan die diensmeisie gee om koffie vir kamers 

drie, vier, agt en nege te neem, verklaar dit die ge= 

rinkel van koppies en pierings. As die deurklokkie lui 

en die hotelvrou al mompelend die deur oopmaak vir Gerard, 

kan n mens iets van die straatgeluide agter Gerard hoor. 

Gerard bied aan om Marie se skuld by die hotel te veref= 

fen en die vrou kom blaai-blaai inn boek terug, wanneer 

sy haar rekeningboek gaan haal. Die dialoog verduidelik 

dat sy Marie se rekening soek: "n Oomblik, meneer. Dis 

alles opgeskrywe ... Wag hier is dit" (p.11). Soos aan 

die begin van hierdie tweede deel, waar die stofsuier die 

plek aan die begin aandui, word die stofsuier gebruik met 

die uitdoof van die toneel. n Telefoon word gebruik om 

die derde deel aan te dui. Die Kommissaris is besig om 

oor die telefoon te gesels. 

Kafeegeluide word saam met kafeemusiek gebruik om n terug= 

flits in te lui. Die kafeegeluide skep die agtergrond 

vir Gerard en Marie se ontmoetings. Die laaste byklank 
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wat gebruik word, naamlik die geluid van n bootfluit op 

die rivier word gedeeltelik in die dialoog verduidelik. 

Gerard het die aand saam met Marie gaan stap: "En daar 

le die rivier toe voor ons. Dit was laat in die nag en 

stil" (p.27). Die luisteraar kan maklik sy eie aflei= 

dings hier maak as hy die fluit dan hoor. Ten eerste 

is Gerard en Marie by n rivier en die fluit kan niks an= 

ders as die van n boot wees nie, ten tweede is n boot= 

fluit maklik herkenbaar omdat sy fluit anders is as by= 

voorbeeld die fluit van n trein. Die bootfluit word ge= 

bruik om die toneel by die rivier en ook as Marie weg= 

loop, uit te doof. 

Die radiodrarna begin, net na die aankondiger die Rue Le= 

pic geskets het, met die klokdeur van die blomrnewinkel 

tussen die straatgeluide deur, en eindig presies weer net 

so, waar Gerard die blornrnewinkel vir die tweede keer ver= 

laat, die klokdeur lui en Gerard in die straat saam met 

die straatgeluide opgeneem word. 

Die byklanke word dus gebruik om die handeling tot n een= 

heid te versterk, maar die radiodramaturg het hier nog 

nie veel daarmee ~e~ksperimenteer nie. Die dialoog ver= 

duidelik telkemale die byklanke, of andersom, sodat daar 

n onlosmaaklike verband tussen die byklanke en die woord 

bestaan. 

4.2 DIE GEBRUIK VAN BYKLANKE OM TYDSVERLOOP EN 

PLEKVERWISSELING AAN TE TOON 

In Die held word byklanke en vertelling gebruik om tyds= 

verloop en plekverwisseling tussen die 17 handelingsfa= 

ses (wat op 12 verskillende plekke afspeel) aan te dui. 

Dit is onmoontlik vir n kort verhoogdrama (ongeveer een 
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uur) om 17 keer van dekor te verwissel en Die held slaag 

dus as radiodrama volkome. 

Byklanke wat die fases van mekaar skei en terselfdertyd 

tydsverloop aandui 1 is byvoorbeeld die geluid van ver= 

trekkende militere motors wat wegsterf (p.S) 
1 

geruis van 

die reen en wind (p.7) 1 voetstappe wat wegsterf (p.10) 

en militere geluide (p.20). 

Die vertelling van die dokter as verteller tussen fases 

10 en 11 en 15 en 16, dui ook tydsverloop aan. Vir hier= 

die tyd- en plekaanduiding gebruik die radiodramaturg 

tegniese middele van die radio, naamlik byklanke en pou= 

ses in samespel met die dialoog. 

Die eerste byklank van die drama waar daar aan n deur ge= 

klop word en gehoor word hoe die deur oop- en toegemaak 

word, verplaas die luisteraar onmiddellik saam met die 

dialoog "binne" (p.2) in n geslote ruimte. Deurgaans 

gaan die begroetingswoorde en afskeidswoorde, soos "goeie= 

middag" en "goeienag" gepaard met n deur wat oop- en toe= 

gemaak word. 

Die twee karakters wat reg aan die begin optree, Kolonel 

Von Oberhorst en Kaptein Muller, vergemaklik die uitken= 

ning van die luisteraar as gE.·volg van die baie duidelike 

differensiasie in die taal. Die verteller het ook reeds 

die twee karakters as teenpole in die begin geteken. Vir 

die luisteraar is dit maklik om hierdie twee uiteenlopen= 

de persone in die dialoog te herken. Behalwe dat die 

twee offisiere mekaar op hulle range en name voortdurend 

aanspreek, is daar ook n verskil in die manier waarop hul= 

le praat. So praat die kolonel hoofsaaklik "langsaam" en 

"rustig", terwyl die kaptein "kortaf, byna saaklik 11 is. 

(p. 2) • 
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Die tweede plek waar die drama afspeel, is voor die boer, 

Baudier, se huis. Hierdie toneelverandering word funk= 

sioneel voorafgegaan met die gepaste byklanke van ver= 

trekkende militere motors. Die luisteraar word saam met 

die motors verplaas en die daaropvolgende dialoog identi= 

fiseer die plek van handeling: "Dit loop mooi. Daar is 

die huis. En die lig brand net soos die teken was" (p.6). 

Die dialoog beskryf die tyd en weersomstandighede as 

daar na die nag en die reen in die dialoog verwys word. 

Die afwagting op die res van die versetsbeweging (nadat 

Baudier in hegtenis geneem is) 1 word doeltreffend voor= 

afgegaan met n lang pouse. Hierdie pouse dui nie net 

tydsverloop aan nie, maar help ook om die spanning op te 

bou. 

Wanneer Girod van die Duitsers wegvlug word die toneelaan= 

wysing vir die byklank gegee as voetstappe wat weghol. 

Om verwarring by die luisteraar te voorkom, verduidelik 

die volgende stukkie dialoog onmiddellik wat aan die gang 

is: "Hy's weg. Vang hom! Agterna!" (p.8) en "Skiet! 

Skiet! Skiet laag! Laag! Skiet! Laag! Maar skiet!", 

sodat die byklank skote knal buite klaar in die dialoog 

uitgewys is en die harde knalgeluid oor die eter die luis= 

teraar dadelik laat besef d~t dit n pistoolskoot was. 

Met die verandering van die volgende toneel, word die 

luisteraar met die gedreun van motors terug verplaas na 

die Duitse kamp en n gespanne stilte bring die luisteraar 

tot in die folterkamer. Wanneer die geluid van houe ge= 

hoor word en die dialoog se verder: "Wie is die ander! 

Wie is die ander! Gee hom meer I Sersant! Die name! Die narre! 11 

(p . 10) 1 is dit vir die luisteraar dadelik duidelik dat 

die Duitsers besig is om die gewonde gevangene te martel. 
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Pouses word ook gebruik om verloop van tyd aan te dui, 

byvoorbeeld die pouses tussen die 3e en 4e, die Se en 6e, 

11e en 12e en die 14e en 15e fase, byvoorbeeld: in die 

derde fase het die soldate Baudier sopas in hegtenis 

geneem ---volgens die kolonel se instruksies moes hulle 

die boer "so teen elfuur" gevange geneem het, die vierde 

fase (na 'n taamlike pouse) is dit "al oor twee" en wag 

hulle nog steeds. Die vyfde fase eindig waar die solda= 

te Girod in hegtenis neem en terugvertrek na hulle kamp 

die sesde fase, na 'n stilte, begin waar die kaptein 

Girod martel. Die stilte dui hier ook die verandering 

van plek aan - fase vyf was hulle nog by die boer se 

huis, fase ses is hulle terug in die kamp. Fase elf is 

die krygsraad in sitting oor die lot van die gevangene 

Girod, waar hy self teenwoordig is. Na 'n pouse begin 

die twaalfde fase waar Girod se vrou, Jeanne, hom in die 

gevangenis besoek. Aan die einde van die veertiende fase 

dui stilte die tydsverloop van die verlede na die hede 

· aan. Die vorige fase eindig met die dokter se laaste be= 

soek aan Girod in die gevangenis die nag v66r die tereg= 

stelling. Fase vyftien verplaas die luisteraar weer te= 

rug in die hede as die dokter as verteller optree. 

Pouses word ook in die radiodrama as gewone spelaanwy= 

sings gebruik, byvoorbeeld die boer, Baudier, en Girod 

se swye tydens hulle ondervragings, ensovoorts. 

4.3 DIE "SKOUSPELAGTIGHEID" VAN BYKLANKE IN LEWENS= 

LYN 

In Lewenslyn eksperimenteer Louw vrylik en met sukses 

met byklanke en radiofoniese moontlikhede en dit is dui= 

delik dat hy sterk op die radio as medium a£ geskryf het. 

Die luisteraar word in Lewenslyn aktief-skeppend betrek 

deur die rol van die sirkusgangers. Die luisteraar kyk 
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saam met die toeskouer, maar meer nog ... hy kan die 

dialoog hoor en is meer bewus van die "drama agter die 

drama". Deur die toeskouers se oe en met behulp van 

byklanke ervaar hy die sirkustoertjies die een na die 

ander. Hy hoor, deur woordgebruik en deur ander oudi= 

tiewe middele, die rusie tussen Esme en Orloff, maar 

waar die toeskouers die ongeluk van Esme bloot as n on= 

geluk sien, besef die luisteraar sy het dit met opset 

gedoen. 

Wanneer Esme in die Doderyk by Morse beland, is dit die 

luisteraar wat hierdie konfrontasie onthou en nie Esme 

nie. Vir hom is dit lewensbelangrik dat Esme tog moet 

luister: "Luister, Esme, luister: hoor tog ... ",maar 

as sy nie wil hoor nie, ervaar slegs die luisteraar die 

geweldige dramatiese ironie. 

Morse gaan verder ashy se: "Almal is eers boos", "Maar 

nie almal wil juis terug nie", "Maar niemand word hier 

om n woord versmaai nie" en "Maar eenmaal m6et ons dit 

almal ondergaan. Almal" (my onderstrepings). Hierrnee 

word universaliteit uitgedruk. Die luisteraar besef dit 

en hy word deel van hierdie almal. Daarom as Esme se 

sy sal nie weer so leef nie, voel hy saam met haar. sy 

verteenwoordig die luisteraar se gevoel en wense. Hy 

probeer as 't ware saam met Laar 66rleef en as sy misluk, 

misluk die luisteraar saarn met haar. Hy kan haar nie 

veroordeel nie, want Morse het reeds gewaarsku: " ... want 

die wat vra om weer n kans te kry - laat ek jou se hul= 

le kom gewoonlik presies weer s6 hier aan" (p.21). Myns 

insiens gee hierdie radiodrarna van Van Wyk Louw die luis= 

teraar die meeste geleentheid om homself in die drama 

te sien en te beleef. Die sirkusmilieu met sy sirkus= 

gangers is grotendeels hiervoor verantwoordelik. Die 

luisteraar "kyk" eers (deur middel van sy gehoor) as toe= 
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skouer, buite-in op die sirkustoneel; maar na die Dode= 

ryk-episode "kyk" hy van binne-af in en hier is dit nie 

net op Esme se lewe nie, maar hy kyk ook in sy eie lewe. 

As toneel vir n verhoogdrama, sou die sirkustent en Do= 

deryk baie moeilik kon slaag. Hierdie radiodrama is 

uiters streng op die medium mgeskryf en volgens Brink 

bewys Louw met Lewenslyn "dat (hy) hom ten diepste reken= 

skap gegee het van die simfoniese moontlikhede van die 

genre". 1 

Geluide van n versittende sirkus soos treinwaens, gefluit, 

dieregeluide, geklap van n sweep, applous, sirkusmusiek, 

ensovoorts en Ciano se openingswoorde plaas die luisteraar 

onmiddellik in n sirkussfeer. Op dieselfde wyse word die 

Doderyk deur dialoog en stilte as byklank opgeroep. Die 

sirkusgangers beskryf Esme se laaste rit en haar ongeluk: 

••Ek vrees dis te laat". Wanneer Esme dan weer praat na 

n doodse stilte besef die luisteraar onmiddellik dat sy 

haar in n "ander wereld" bevind. 

Die radiodrama kan alleen so baie van plek en tyd ver= 

wissel sonder enige steurende dekorveranderinge soos op 

die verhoog. In Lewenslyn versit die sirkus gedurig van 

die een dorp na die ander. Selfs wanneer die sirkus 

stil staan, beweeg ons van die een toertjie na die ander, 

van die arena na die terrein. Die tonele verander teen 

n geweldige tempo, maar die luisteraar kan nog byhou met 

behulp van dialoog en byklanke. In die Doderyk keer ons 

vyf keer terug aarde toe deur middel van terugflitse. 

Die tyd verspring van die hede na die verlede en wys heen 

na die toekoms as Esme nie wil luister nie. 

1. Brink, A.P: Aspekte van die Nuwe Drama, p.130. 
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In teens telling met Dias 1 'ltlaar die dramaturg daarna stre= 

we om alles deur middel van die taal te se wat hy wil sel 

is die sinsgebruik in Lewenslyn soms kort en gebroke. 

Die taal steun hier meer op die byklanke en Louw se hier 

deur middel van die taal saam met byklanke wat hy wil se. 

Soos in Dias, (vergelyk Hoofstuk 2, pp.40-42) word die 

luisteraar in Lewenslyn aangemoedig om te "hoor" en te 

"sien". Hier is dit vir hom makliker om die gebeure te 

visualiseer 1 want daar is dan soveel byklanke 1 musiek en 

geluide om hom te help. 

Daar is talle gebruik van die woorde "hoor" 1 "luister" 1 
"kyk" en "sien". Die ouditiewe en visuele aspekte word 

hierdeur beklemtoon en enkeles ter verduideliking word 

hier aangehaal: 

II 

nie" 
II 

Kom kyk! 

(p. 8)' 

Kom kyk! Iets wat u nooit weer sal sien 

Dames en Here, u sal dit nooit weer sien nie" (p.9) 
1 

"Luister, Esme 1 luister! Hoor tog!" (p.9), 

" ... Jy wou nooit jou hart in die spieel sien nie" (p.12) 
1 

"Jy wat nooit geluister het nie: Hier word geluister!" 

(p.12)1 

"Esme, kom luister nou II (p.12)1 

"Ek wil nie hoor nie. Ek wil nie hoor nie" (p.12) 1 
II 

II 

Jy't jouself nooit durf sien nie" (p.18), 

Ek wil nie meer hoor nie" (p.20), 

"Hier word gehoor. 

Hier kry die hoor nie end nie" (p.20), 
II En geluister moet hier word. 

Soos hier geluister moet word! 

Die wat weier om te luister, die se ore word oop= 

gehou, oopgeboor " (p.21 - my onderstrepings). 
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Morse is die persoon wat Esme dwing om te luister en te 

onthou. (Die ouditiewe). Sy het in haar hele lewe nog 

net die sigbare roem/eer/selfverheerliking (die visuele) 

ervaar. Esme wou haarself altyd as die goeie en heilige 

sien. Sy moes bewonder en geeer word, maar nou moet sy 

hoor dat sy slegs "die eie-ek in die hoogste hoogte ver= 

heerlik" het en selfbedr?g haar lewenswyse geword het. 

Feitlik alles wat Esme op die aarde gedoen het, het te 

doen met die visuele: "Die atoomfiets teen die Dodemuur! 

Die mees sensasionele vertoning in Afrika! Kom kyk! Kom 

kyk! Iets wat u nooit weer sal sien nie!", "U sien dit 

van buite a£. U sien alles: u sien hoe Esmeralda binne 

die glas teen die muur opstyg", "Jy't gesien hoe oom 

Appie met die tou aan die katrol af is: vir Willie boon= 

toe gebring het" , "Nel, ek het 'n plan - ons moet 'n ander 

nommer bedink, iets soos hulle nog nie gesien het nie!", 

ensovoorts. Die ouditiewe element kom na vore as Esme 

haar in die Doderyk bevind: "Jy wat nooit geluister het 

nie: Hier word geluister': "Luister na my vraag", ''Hier 

word gehoor. Hier kry die h66r nie end nie", "Luister, 

Esme, luister: hoar tog", ensvoorts. 

As ons meer breedvoerig na die rol van die byklanke in 

Lewenslyn kyk, sien ons hoe dit veral bydra om die ver= 

springing van plek en tyd moontlik te maak. Die sirkus 

trek van dorp tot dorp, Esme beland in die Doderyk, dan 

gaan sy weer terug Aarde toe vir 'n tweede kans en eindig 

weer in die Doderyk. En soos die drama voortduur, word 

die milieu voortdurend op 'n treffende wyse geskep deur 

die sirkusmusiek, die geluide van diere, ensovoorts. 

Die drama begin onmiddellik met 'n klimaks: "Die Dame en 

die Dood" (p.1). Ciano herhaal hierdie woorde twee keer, 

waarop Esme direk hierna die verband met die dood ver= 

stewig met haar dialoog: " ... selfs nie as ek my nek 
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breek nie", en Orloff terugantwoord:. " elke keer 

vir my so uitdagend aankyk as jy verbykom!" (p.8). 

Ciano se dialoog help mee om hierdie klimaks nog verder 

te voer: "Kom kyk! Kom kyk! Iets wat u nooit weer sal 

sien nie". Die luisteraar kom tussen Ciano se opgewonde 

sirkusadvertensies agter dat alles nie pluis is tussen 

Esme en Orloff nie en wanneer Esme dan bo-oor die muur 

ry, is dit duidelik dat dit nie bloat n ongeluk was nie. 

Die dialoog van die toeskouers le Esme se laaste rit teen 

die dodemuur, haar val en haar dood vas en dit word alles 

vir die luisteraar met byklanke sigbaar gemaak, byvoor= 

beeld waar die motorfiets se geraas n intensiteit bereik 

en dan skielik ophou met n soort ontploffing, en stemme 

uitroep: "0! 0! Sy's los. 

Sy's uit! 

Sy val. Sy val!!", ensovoorts (p.10), 

besef die luisteraar onmiddellik wat presies aan die gang 

is. Die stemme van die sirkusbesoekers dra dus die vi= 

suele aspek oor aan die luisteraar, terwyl die byklanke 

die ouditiewe aspek oordra. n Treffende doodse stilte, 

veral na al die opgewondenheid en sirkuslawaai, bring die 

luisteraar by Esme en Morse in die Doderyk. Die "Doodse 

Stilte" is hier dus funksioneel. 

n Pause of stilte in die dramatiese verloop is ook deel 

van die ouditiewe middele wat aangewend word. Die stilte 

as byklank in bogenoemde geval, het ouditiewe waarde om= 

dat dit n ander wereld (die Doderyk) lokaliseer, waar 

die sirkuslawaai nie meer gehoor kan word nie. Waar ons 

dus hier in die Doderyk slegs te make het met die gesproke 

woord met die klem op "luister", is daar sprake van n in= 

nerlike stem. Met Morse se woorde op P · 19: "Ons is v·eel 
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gulsiger: 6ns vreet aan die. harte, aan die dik rooi 

spier van die hart ... ", kan hy as Esme se gewetenstem 

optree. Daarom is die Doderyk toepaslik in kontras met 

die eerste handelingsoord. Daar is feitlik geen musiek 

en byklanke teenwoordig nie, behalwe in die terugflitse 

waar Esme se lewensverhaal op aarde stuk vir stuk ont= 

bloot word. Die Doderyk word in die dialoog gereali= 

seer en die luisteraar kry die geleentheid om die plek 

in sy verbeelding te visualiseer as Esme met n skok be= 

sef: "0! Is ek . . . Is di t hier?" (p. 11) • Morse ant= 

woord hierop: "Dit is hier. Die meeste siele is ver= 

baas dat dit ... so glo so altyd anders is as wat 

hulle hul . verbeel het" (p. 11 ) • 

L.B. Odendaal gee n verklaring van die naam Morse. Die 

selekteerder/stasiemeester/opsigter van die Doderyk se 

naam kom enersyds ooreen met Samuel F.B. Morse, die Arne= 

rikaanse uitvinder van die Morse-kode, en andersyds hou 

dit verband met die Latynse woord "mors" wat dood be= 

teken. Ons kan dus se dat Morse die persoon is wat bood= 

skappe hoorbaar maak in die Doderyk. 1 

Tydens Esme se verblyf in die Doderyk, word sy totaal 

deur Morse oorheers. Stukkie vir stukkie stroop hy haar, 

deur middel van die woord en herinnerings van haar ver= 

lede (terugflitse), ongenadi~lik af tot in haar diepste 

wese en word sy gedwing om na haar gestroopte self te kyk 

tot sy daarvan wil walg: "Ons is veel gulsiger: 6ns 

vreet aan die harte, aan die dik rooi spier van die hart ... 

1. Odendaal, L.B: Prinsipes van die radiodrama, soos 

afgelei van enkele Afrikaans radiodramas, p.53. 
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hetwelk is, overgezet zijnde: aan die siel, en die in= 

tensie, en die wese" (p.19). Dramatiese intensie word 

meegebring deur die beskrywende woord wat geheel en al 

oorneem sonder enige byklanke. 

Morse skenk Esme die laaste twee jaar van haar lewe weer 

en die oomblik wanneer sy die Doderyk verlaat, kom die 

byklanke weer terug. Die funksionele waarde van die 

"terugkerende" byklanke is om die milieu- en ruimteveran= 

dering weer eens aan te dui. Die sirkustent op die aarde 

en die Doderyk verteenwoordig twee verskillende ruimtes. 

Esme se lewe op die aarde word deur middel van byklanke 

en die afwesigheid daarvan gekontrasteer met haar (tyde= 

like) verblyf in die Doderyk. Terug op die aarde, weg 

van die Doderyk is Esme weer tussen die sirkusmense en 

-lawaai. Die skouspelagtigheid van Esme se lewe kon 

ook nie beter uitgebeeld word in die sirkusvertoon nie. 

Nog steeds in die sirkusarena met sirkusmusiek en -ge= 

luide onthou die luisteraar Esme se konfrontasie met 

Morse, maar sy nie. 

Die sirkus verhuis in hierdie tweede deel na sowat sewe 

verskillende plekke, maar die res van die verhaal speel 

binne en buite die sirkusarena af. Die laaste hande= 

lingsoord is weer eens die Doderyk, wanneer Esme se twee= 

de dood n presiese weergawe is van die eerste. 

Die tyd wissel gedurig af - dan is ons in die hede, dan 

- wanneer Esme haar in die Doderyk bev~nd - deur mid= 

del van terugflitse, in die verlede. Daar word onderskei 

tussen die langer tydsverlope, byvoorbeeld die vervoer 

van die sirkus van een stad na die ander - en die korter 

verlope, byvoorbeeld sirkusmusiek, die jaag van die mo= 

torfiets, ensovoorts. n Tydsprong (wat gepaard gaan met 
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doodse stilte as byklank) bring die luisteraar in die 

Doderyk na Esme se "ongeluk". 

Die luisteraar beweeg saam met Esme op die Aarde, na 

die Doderyk en dan weer vyf keer terug Aarde toe. ons 

kan hier onderskei tussen twee soorte terugflitse. Die 

eerste vie~ terugflitse is van korte duur - die doel 

daarvan is om Esme haar innerlike te laat aanskou. Die 

laaste terugflits (pp.23-43) neem die langste tyd in 

beslag en is in wese anders as die eerste vier. Hier= 

die terugflits van 20 bladsye is ~ herleef van Esme se 

laaste twee jaar waar haar lewenswyse aan die luisteraar 

ontbloot word. 

Deur middel van die eerste vier terugflitse hou Morse vir 

Esme n spieelbeeld voor. Sy was altyd besig met die uit= 

bouing van haar "eie ek", haar magsbelustheid gepaard 

met haar ydelheid. Hierteenoor word sy gekonfronteer met 

haar selfbedrog tydens haar verhoudings met die verskil= 

lende mense met wie sy te doen gekry het. In die spieel 

kan Esme nou vir die eerste keer haar "hart" sien en dit 

gaan gepaard met n ontmaskering. Insiggewend is Morse 

se woorde op p.12: "Jy wou nooit jou hart in die spieel 

sien nie. Jou gesig, ja: te veel." Die "hart" is die 

innerlike en word deur die .1oord openbaar, die "gesig" 

is die uiterlike en gaan veral gepaard met allerlei ge= 

raas. 

Die eerste vier terugflitse word byvoorbeeld met geen 

byklanke ingelei nie. Net by die terugflits met die 

Willie-episode hoar ons stemme van meisies en seuns. 

Telkens word die dialoog slegs uit- en dan weer inge= 

doof. Dit is funksioneel want in hierdie ontmaskering 

van Esme word sy gestroop van ·alle vertoon. Die laaste 
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terugflits word ingelei met 'n "groat uitbarsting van 

klank" en "groat applous" wat oorgaan in sirkusmusiek. 

Esme is terug in die sirkus en onthou glad nie haar 

onderonsie met Morse nie. Die byklanke is in hierdie 

geval gepas en funksioneel, want die aanskoulikheid 

van Esme se lewe kom in hierdie gedeelte na vore, uiter= 

like vertoon kan gekoppel word aan die applous en sir= 

kuslawaai, sodat die byklanke in hierdie geval aansluit 

by Esme se lewenspatroon van selfverheffing. Namate dit 

later word en die luisteraar besef Esme se tyd raak min, 

word 'n tweede klimaks bereik. Die drie waarskuwings 

van Wors, Nel en Orloff: "Luister, Esme, luister: hoor 

tog If help niks nie en die luisteraar besef Esme • • • I 

het net die laaste twee jaar herleef. Maar die luiste= 

raar ervaar hierdie terugflits op 'n ander wyse as die 

voriges. Dit word vir hom 'n werklikheid, want Esme word 

hier weer deel van die sirkuslewe. 

Die sirkusmilieu en die vertrek van stad na stad wys heen 

na Esme se vinnige lewenstempo. Die terugflitse van Esme 

se kinder- en jeugverlede is spieelbeelde wat Morse vir 

Esme voorhou. Haar "tweede lewe" word 'n spieelbeeld .vir 

die mens wat besef dat al het jy 'n tweede kans jy weer 

net so sal lewe. Doodse stilte aan die einde van die 

radiodrama, dui weer die tycsprong aan waar Esme, en die 

luisteraar, terug by Morse in die Doderyk beland. 

Verdere byklanke wat funksioneel aangewend word, is by= 

voorbeeld die motorfietsgeluid. Die stygende intensiteit 

van die geluid is simbolies van Esme se opspiralende le= 

wenslyn. Die tyd wat verbygaan met die geraas van die 

motorfiets, saam met die stemme van die sirkusgangers 

(soos byvoorbeeld "Sy's bo! ... Kyk!! Ontsettend! Ek 

kan nie. Ek kan nie! !") help om die spanning te bou. 
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Die deur waaraan Esme ruk in die Doderyk om terug te gaan 

vanwaar sy kom, is gesluit en dit is tiperend van haar 

karakter om die volgende deur (waardeur sy sal moet gaan 

na die volgende lewe) toe te klap, omdat dit nie is soos 

sy wil he dit moet wees nie. Esme lewe vir die applous 

na elke item. Wors se nie verniet: "Sy eet en drink 

daardie applous" (p.23) nie. Hierdeur blyk die verskil 

tussen Nel en Esme. Eersgenoemde het nie meer sin daar= 

in nie; vir laasgenoemde is dit die middel tot selfver= 
heerliking. 

Alhoewel daar van heelwat byklanke in hierdie radiodrama 

gebruik gemaak word, ondersteun die dialoog die byklanke, 
byvoorbeeld: 

Geluide van n motorfiets wat begin jaag en dan al 

vinniger jaag. 

Stemme: (manne en vroue) Daar begin sy. Sy klim! 

Hoe-e-e .. 

(Vrouestem): Ek kan nie kyk nie! Al hoer! Verskrik= 

lik! 

Geraas van motorfiets tussendeur .... (p.9). 

4.4 DIE VERHOUDING TUSSEN BYKLANKE EN DIALOOG IN 

DAGBOEK VAN 'N SOLDAAT 

In Dagboek van n soldaat, is die byklanke meestal oorlogs= 

geluide. Oorlogsgeluide mag verwarring of skok by die 

luisteraar veroorsaak en om dit uit te skakel word die 

geluide telkens in die woord geidentifiseer, sodat die 

luisteraar die geluide onmiddellik kan herken en kan plaas. 
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Die gesproke woord is in sulke gevalle nog steeds primer 

met die geluide wat as bykomend aangewend word, byvoor= 
beeld: 

"Ons het deur die hoofstraatjie afmarsjeer." 

Geluid van manne wat marsjeer en sing. Skraal marsmu

siek. Af en toe skraal geluid van mense wat toejuig. 

"Sirenes. Hulle trek uit die buitewyke weg. Maar 

bomme het hier en daar by ons skepe begin val." 

Bomontploffings, ver. 

"Onthou dit: Lobos kruip nader. As ek hierdie venster 

oopgooi, hoor jy hom." 

Geluid van venster en dan veral geluid van kanonne, 

ensovoorts. 

In teenstelling met Dias, blyk die dialoog in Dagboek van 

n Soldaat in sommige gevalle onnodig te wees en se die 

geluid meer as wat die dialoog veronderstel: 

Sersant: Waarheen, Kaptein? 

Gerardo: Sentrale gevangenis; dieselfde as gister 

en eergister. 

Sersant: Goed, Kaptein. (Bevel) Regs wend! 

Op agtergrond weer die dodemars of gefloersde trom. 

Marspas. (p.51}. 
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Hier is dit die byklanke wat aan die luisteraar meedeel 

dat daar weer soldate tereggestel gaan word. Sonder dat 

dit in die dialoog gese word, se die byklanke hier veel 

meer. Dieselfde effek word bereik aan die einde as die 

soldate begin rebelleer teen die rebellie. Hulle voel 

almal opgewek en vrolik omdat hulle nou weer "skoon" 

voel en "alles kan waag", maar die byklank op p.SS: 

Die kanonne van Lobos donder swaar. Bomme val: 

kwaai hoorbaar, maar tog nog op n afstand, 

herinner die luisteraar op n koue saaklike wyse wat op 

hierdie groepie rebelle wag. 

Nerens in Dias is daar sprake van onnodige dialoog nie 

met die woord word ook die funksies van die byklank vol= 

trek. In die hele Dias is daar maar vier regie-aanwysings 

as byklanke. Op p.12 dien n storm en krakende skeepsmaste 

as byklank. Die aankondiger het die luisteraar al in die 

voorafgaande dialoog ingelig oor die storm: "Maar toe 

het n storm opgesteek". Die matrose se dialoog net na 

die byklank: 

Gooi die stuur om daar, Pedro! Gooi hom om! . 

Hier kom die golf! Help, God! Help ons bo bly?, 

versterk die byklank en die byklank se funksie is bloot 

aanvullend by die dialoog. Dit is deurgaans die funksie 

van die byklank in Dias. Op pp.21-22 word n geskreeu 

gehoor, gejuig, trompette, skote en weer trompetgeluide. 

Die dialoog: "Daar word geskreeu", "Hoor daar, hy skiet 

ook. Hoor hoe hy trompetter" en "Hy antwoord nie: hy 

praat met die trompet!", verduidelik die by'klank en die 

byklank verlewendig slegs die woord. 
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Daar is dus ontwikkeling in die radiodramaturg se gebruik 

van radiotegnieke as ons na Louw se latere radiodramas, 

soos Lewenslyn en Dagboek van n soldaat kyk. 

In Dagboek van n soldaat word die geluid ook n aantal kere 

doelbewus aangewend om die woord te verlewendig: 

Majoor E: Onthou dit: Lobos kruip nader. As ek 

hierdie venster oopgooi, hoor jy hom. 

Geluid van venster en dan vera£ geluid van kanonne 
(p. 49). 

Die geluid as byklank het die funksie dat die luisteraar 

die gebeure visualiseer. Hy hoor nou nie net hoe Lobos 

naderkruip nie, maar kan dit as 't ware deur die oop ven= 
ster sien. 

Menigmaal brei die geluide di.e woord rneer ui t: 

Gerardo: . 

Ons het vanmore die hawestad Vera Cruz 

aangeval en sonder rnoeite ingeneem. 

Hier in terugflitse enkele verspreide geweerskote, 

naby en ver; stoomfluite van skepe in die hawe. 

Kommandobevele in die verte: onverstaanbaar. 

Bietjie rnarsgeluide. (p. 1 ) • 

Hier skets die byklank vinnig die hele inname van Vera 

Cruz en het die luisteraar kans om die hele inval voor 

sy geestesoog te laat afspeel. 

Hoofsaaklik verrig die byklanke die funksie om die ver= 
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springing van plek en ook tyd aan te dui. Die luisteraar 

beweeg tussen Gerardo se dagboek, die gevegstonele, Lobos 

se kamp, die rebelle se hoofkwartier, ensovoorts, en ter= 

selfdertyd is die luisteraar nou in die hede, dan weer in 

die verlede, ensovoorts, en die verspringing in tyd en 

plek word alles moontlik gemaak deur die funksionele ge= 
bruik van gepaste byklanke. 

Nog n interessante tegniek is die gebruik van radio-uit= 

sendings binne die radiodrama. Radio Lobos saai ses keer 

uitsendings uit en die Vryheidsradio van die rebelle een 

keer. Die karakters in hierdie radiodrama word dus van 

tyd tot tyd self radioluisteraars. Die tegniek word ge= 

bruik om gebeure buite die hoofkarakter se ervaringsveld 

aan hom en ook aan die luisteraar bekend te maak. Alles 

wat met Gerardo gebeur en wat hy kan raaksien om hom, kan 

hy aan die luisteraar meedeel deur middel van sy dagboek. 

Wat egter in die vyand se kamp gebeur bly duister en van 

. tyd tot tyd word hierdie duisternis verlig deur middel 

van Radio-Lobos se radio-uitsendings. Die radio binne 

die radiodrama vervul dus n eksposisionele funksie. 

Daar word n kontrasterende verband gele tussen die dialoog 

van die karakters e~ die uitsendings van Radio-Lobos. 

Die karakters se dialoog we o:~rspreek telkens wat Radio-Lo= 

bos te se het, en hieruit blyk die ware karakter van die 

yster-diktatuur van Lobos. Lobos openbaar homself tydens 

so n · uitsending as n "sagte, innemende persoon, wat besig 

is om net die beste vir sy landgenote te doen. Uit die 

rebelle-soldate se dialoog, byvoorbeeld: 

" dl' e sagte stem!" Hy paradeer weer 

h d Oor .I" "Die brul laat y aan an er 

"Die duiwel was nog altyd 'n leuenaar en die vader 

van leuens." 
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daardie stem wat sag en byna redelik die leuen 

versprei totdat goeie, eenvoudige, lieflike mense 

verstrik is in lieg en in haat. Dan moes hy liewer 

skreeu, brul! soos sy radio", 

word Lobos geteken as n leuenaar en bedrieer, n koue, 

gevoellose diktator wat net aan homself dink. 

Wanneer die vyand Gerardo se vader, advokaat Ramon de 

Torres, arresteer, deel hulle tydens n uitsending rnee, 

dat die advokaat baie van sy medeverraaiers verraai het. 

Dit blyk ook later deur middel van kodetaal, n leuen te 

wees. 

Die musiek wat gepaard gaan met Radio-Lobos is tiperend 

van die diktatorskap. Die radiodramaturg beskryf dit op 

p.S as "tipiese diktatortaal". 'n Barbaarse tamboerge= 

roffel met n skerp kenteken pas in by die bedrog en 

wreedheid van Lobos. Die radio-uitsendings is sterk en 

oorheersend met dieselfde magtige uitwerking as die dik= 

tatuur. Dit staan dus in kontras met Lobos se sagte in= 

nemende stem, waardeur Lobos in sy ware aard ontmasker 

word. Die vryheidsradio van die handjie-vol rebelle is 

flou en byna onhoorbaar. Generaal Alonso se stem is sag 

en sy inleidingswoorde is diep en opreg: "My volksgeno= 

te" teenoor die valse "liewe, liewe landgenote" van Lobos. 

Alonso se wrede optrede aan die einde kan gesien word as 

sy laaste hoop om die rebellie te laat seevier en voel 

hy gedwonge om in die situasie wreed op te tree. Wanneer 

Alonso egter in sy wreedheid verstrik raak, besef sy sol= 

date dit en word daar gerebelleer teen die rebellie van 

Alonso. 

Die radio as byklank word dus gebruik om die verskil tus= 

sen die rebelle en die diktatuur uit te wys. Op besondere 

wyse skakel dit saa~ met die musiek en dialoog in en is 
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die tegniek n interessante middel om gebeure aan die 

luisteraar mee te deel waar Gerardo met sy dagboek 

nie teenwoordig kon wees nie. 

4.5 DIE STEMMINGSROL VAN BYKLANKE 

In Die vonnis is byklanke van geen selfstandige beteke= 

nis nie en tog help dit om die stemming (veral in die 

Kaap) te verlewendig. Die byklanke wat gehoor word, is 

byvoorbeeld deure wat oop- en toegemaak word om mense 

in en uit die kantoor van Van Riebeeck te neem en hulle 

voetstappe word dan ook gehoor, die slaan van Van Rie= 

beeck op sy lessenaar om sy driftige reaksie oor die 

nuut aangestelde Kommandeur van die Kaap, Zacharias 

Wagenaar, uit te beeld, ensovoorts. Byklanke ondersteun 

en verlewendig slegs die woord. 

Om die buitelewe te help aandui in Die eerste voortrek, 

dien sonbesies, voelgefluit en n hond wat blaf as aan= 

vangsbyklanke. Wanneer perdepote gehoor word, word dit 

in die dialoog verduidelik: " Dis net: Koffie! 

Koffie! en dan 6p sy perd en kaparka-kaparka veld toe" 

(p.32). Dieselfde gebeur wanneer n skoot in die verte 

klap. Die dialoog verduidelik die byklank sodat die 

luisteraar nie in die duist~r gelaat word oor wat hy so= 

pas gehoor het nie: 

(p. 33). 

" ... Het Boeta gehoor? n Skoot." 

Die wa waarin die twee broers se ouers aankom word eers 

in die woord genoem, voordat die wageluide en osse ge= 

hoor word: "Dis die Oubaas se wa! Sommer net hier 

agter!" (p.34). Gepaste kriekies, n hond wat huil en 

stilte dien as byklanke wanneer Maria en haar pleegmoe= 

der gaan slaap, teenoor oggendgeluide wat die dagbreek 
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aankondig. Die res van die byklanke is tipiese plaasge= 

luide, soos beeste, skape en perde wat die plaaslewe 

wil illustreer en die plaasatmosfeer help skep. Daar is 

geen musiek in hierdie radiodrama nie. Musiek sou on= 

vanpas hier wees omdat die verhaal afspeel op n eensame 
veepos. 

In Kruger breek die pad oop is byklanke meestal oorlogs= 

geluide, soos: perdepote, geweerskote, die lawaai van 

die burgers in opstand, voetstappe en aan die einde die 

gejuig as Pretorius onder die wet as President verkies 
word. 

Dit is opvallend dat Louw se laaste radiodrama Die val 

van n regvaardige man {sy enigste ongepubliseerde, vol= 

tooide werk na sy dood wat hy egter nog 'n "eerste ont= 

werp vir 'n hoorspel" noem), skerp laat herinner aan sy 

eerste radiodrama, Dias. Hoewel Dias n versdrama is, 

en Die val van 'n regvaardige man in prosavorm geskryf is, 

is daar 'n ondersoek in die woord en is die woord primer. 

In Die val van 'n regvaardige man is daar feitlik glad nie 

gebruik gemaak van byklanke nie en geen musiek word ge= 

hoor nie. Die grootste gedeelte van die radiodrama 

speel in die hof en in die gevangenis af en daarom sou 

byklanke ook onvanpas en st ~ ~ urend gewees het. Die radio= 

dramaturg verlaat hom hier slegs op die woord. Hy sin= 

speel met die woord en sy diepere betekenis op 'n aktuele 

saak, naamlik die selfgeregtigheid van die mens en hier= 

mee bring hy die religieuse in en beskryf hy met behulp 

van 'n verhaal oor kinderverkragting en -moord hoe die 

mens en God se beskouings in konflik met mekaar is. 

Voor die hofsaak word slegs die geluid van 'n motor wat 

stilh ou en dan weer wegtrek gehoor. Die woord word 
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egter gebruik om te beskryf wat aan die gang is, sodat 

die luisteraar getuie word van die ontvoering van die 

dogtertjie. 

Straatgeluide op p.13 lui die enigste terugflits in wan= 

neer die Vader deur Johannesburg loop, op soek na die 

skuldige. Die straatgeluide is ironies, want die Vader 

is in n gespanne, emosionele toestand te midde van die 

stadslawaai van n Saterdagoggend. 

Drie harde knalskote in die hof gee ten einde laas uiting 

aan die Vader se gevoelens as hy die Beskuldigde dood= 

skiet net na die Regter hom onskuldig bevind. Al sy hoop 

op menslike geregtigheid stort saam met die Beskuldigde 

ineen, maar seker van sy goddelike taak om wraak te neem, 

seevier hy saam met die doodskote. Die woord help weer 

eens hier om die byklank te verklaar, want net voor die 

skote word die luisteraar gewaarsku op wat kan volg: 

"Nee. Nee. Nee! Hy het dit tog gedoen. Hy verdien die 

dood", en net na die pistoolskote se die Vader:. "Is hy 

g6ed dood? Heeltemal dood? Dit lyk my so ... " (p.27). 

Dit is dus duidelik dat Van Wyk Louw met sy laasgenoemde 

radiodrama die klem meer op die woord laat val het. By= 

klanke is sekonder, byna va~ geen belang nie en verle= 

wendig slegs die woord. Feitlik alles word hier, soos 

in Dias, met die woord gedoen en hier is nie sprake van 

n intense ontginning van die radiotegniese moontlikhede, 

soos in Lewenslyn en Dagboek van n soldaat nie. 

*** 
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HOOFSTUK 5 

r1US I EK IN VAN LOU\~ 
RAD I OD RAMAS 

5.1 DIE LOKALISERINGSFUNKSIE VAN MUSIEK IN LEWENS= 
LYN 

Ook in die aanwending van hierdie radiotegniese moontlik= 

heid, toon Louw n definitiewe groei. In die begin ge= 

bruik hy nie eers musiek nie, maar later word sy belang= 

stelling s6 geprikkel dat hy selfs n operateks, Asterion 
---.::...::...:.:' skryf. 1 

Die musiek in Lewenslyn is sirkusmusiek. Die drama speel 

grotendeels in die sirkus af en die funksie van die mu= 

siek is lokaliserend van aard. Die musiek word oak ge= 

bruik om tydsverloop en die wisseling van plekke aan te 

dui. Op p.32 is Esme byvoorbeeld in gesprek met Morse en 

na verloop van tyd en sirkusmusiek is Wars nou haar ge= 

spreksgenoot. Op p.23 bevind Esme haar by Morse in die 

Doderyk en die wisseling van plekke, wanneer sy haar weer 

terug in die sirkus bevind, word met "kermismusiek" aan= 

1. Asterion 1 "n libretto vir n radiofoniese opera" 
1 

is in 

opdrag van die S.A.U.K. in 1957 geskryf. Henk Badings 

het die werk getoonset. Die werk is dus geen radio= 

drama in die ware sin van die woord niel en omdat die 

woord nie los van die musiek beoordeel kan word nie, 

het ek dit nie bespreek nie. 



1 31 

getoon. 

Saam met die dialoog skep die musiek die stemming van 

luidrugtigheid, opgewektheid en kermisagtigheid, soos 
op p.23: 

Nel: 

Groot uitbarsting van klank wat oorgaan in sir

kusmusiek en ·-geluide. Groot applous: kermis

musiek, applous gaan weg en word weer sterker. 

Hiijjj ... ek is bly dis oor. Ek kan nie meer 

di~ soort ding doen nie. Maar, jy, Esme: jy 

was wonderlik. Halla, Wors. Is dit nie jou 

beurt nou nie, Wors? 

Maar die stemming van die sirkusmusiek skep ook n sterk 

teenstelling met die tragiese ondertoon in die dialoog, 

veral die herleeffase van Esme se laaste twee jaar op 

aarde: 

Nel: 

en 

Ciano: 

Doof uit/In: Musiek, motorjaer, groot applous. 

Esme, ek het daaroor nagedink; baie gedink, 

Sander die net durf ek nie! Eerlik, Esme (p.30), 

Sirkusgeluide: Trein: Dorpe se name: Weer sir

kusmusiek. 

Kom kyk, kom kyk, kom kyk! Esmeralda en Orloff 
I 

in die grootste wedstryd wat ooit gery is. Snel= 

heidskoningin en koning! Kom kyk, kom kyk ... 

(p.40). 
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Sirkusmusiek hou op sigself spanning in. Die getrommel 

op dromme verhoog normaalweg die spanning van die item 

by die toeskouer. Hier waar daar so baie krisisse plaas= 

vind (Esme se dood aan die begin en einde, Nel se val, 

ensovoorts) maak die musiek saam met die handeling en dia= 

loog die spanning byna ondraaglik, sodat n toeskouer moet 

ui troep: "Ek kan nie. Ek kan nie! ! " (p. 1 o) • Die per= 

soon hier kan met ander woorde nie verder kyk d 

vaarlike rit teen die Dodemuur op nie. 
na ie ge= 

Wanneer Esme by Morse in die Doderyk beland, word geen 

musiek gehoor nie. Soos in die geval van die byklanke 

dus, wat wegval in die Doderyk, gebeur dit ook met die 

musiek - met die klem op die gesproke woord wat self= 

openbarend word. Die musiek dui dus slegs die sirkusmil= 

ieu aan, asook die plek- en tydsverandering van die sir= 
kus hier op Aarde. 

5.2 DIE 

DIE 

STEMMINGSROL WAT MUSIEK 

WINTER EN DAGBOEK VAN 
IN BLOMME 

'N SOLDAAT 
VIR 

SPEEL 

Van Wyk Louw maak vir die eerste keer van musiek gebruik 

in Blomme vir die winter. Die ke...l1i.vysie "C' Est si bon" 

wat die winkeljuffrou by twee geleenthede neurie, het n 
ironiese betekenis. Vir die juffrou is dit somer en 

blomme - so n somersdag beteken vir haar geld, want die 

mense koop graag blomme. Sy voel opgewek en vrolik en 

sing nie verniet "dit is baie goed" nie. Teenoor haar 

opgewektheid staan die weemoedige, teleurgestelde Gerard 

en Marie met hulle verhouding. Vir hulle is dit winter 

en Gerard koop ook tot die teleurstelling van die opgewek= 

te winkeljuffrou mimosas - winterblomme. 

Kafeemusiek word vier keer gehoor en elke keer word dit 
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gebruik wanneer die radiodramaturg van die terugflitsteg= 

niek gebruik maak. Die kafeemusiek (wat gepaard gaan 

met kafeegeluide) verplaas die kommissaris en die luiste= 

raar in die verlede by Gerard en Marie se ontmoetings. 

Dit is slegs in die terugflitse wat die luisteraar ken= 

nis maak met Marie en haar en Gerard se verhouding. Die 

kafeemusiek word ook by drie van die vier geleenthede 

gebruik om die terugflits weer uit te doof, sodat die 

luisteraar na die hoor van die musiek weer terug in die 

hede by Gerard en die kommissaris in die polisiekantoor 

is. 

Die eerste terugflits beskryf die eerste ontmoeting tus= 

sen Gerard en Marie, waar hulle toevallig langs mekaar 

in h kafee gesit het. Terwyl Gerard die toneel van hulle 

ontmoeting aan die kommissaris skets, kan die kafeemusiek 

dofweg gehoor word en is Gerard besig om van die hede na 

die verlede oor te beweeg. As die musiek dan hard op 

die voorgrond gespeel word, is Gerard heeltemal in die 

verlede en hoor die luisteiaar Marie vir die eerste keer 

praat. 

Terwyl Gerard aan die kommissaris vertel hoe hy na die 

ontmoeting Marie orals gesoek het en al meer en meer be= 

gin drink het, begin die mu~iek speel en bou dit tot n 
crescendo op met Gerard wat in n kort terugflits herleef 

hoe baie hy gedrink het. Hier hou die musiek h noue ver= 

band met die woord. Dit is nie net die musiek w~t tot n 
crescendo styg nie, maar ook Gerard wat in drank uitkoms 

probeer vind in sy verlore soektog na Marie: 

Gerard: (sy stem word al skriller) Garcon! 

Cognac! Martell! Garcon! Henri! 

Cognac! Whisky! Henri! Double Scotch! 
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Garcon! Garcon!! Garcon!!! Martell! 

Twee Martell! Courvoisier! Garcon! 

Henri! Garc'! Marie! (Fluisterend): 
Marie" (p.22). 

Dit blyk dus dat die hooffunksie van die musiek in Blom= 

me vir die winter die stemming help skets en om dit aan 

die luisteraar weer te gee. Nog h funksie is dat dit 

die oorskakeling van tonele (van die hede na die verlede 

en weer terug na die hede) bewerkstellig en toon telkens 

n nou verband met die woord, betsy in n ironiese konteks 

("C' Est si bon") of andersins inn direkte verband soos 

bostaande voorbeeld van Gerard se stem en die musiek wat 

saam tot n klimaks styg. 

In Dagboek van n soldaat maak die radiodramaturg gebruik 

van n dagboektema (musiek) om telkens aan te dui wanneer 

Gerardo besig is om te skryf. Daar vind n hele aantal 

terugflitse plaas terwyl Gerardo besig is met sy dagboek 

en om verwarring by die luisteraar te voorkom, is bier= 

die dagboektemamusiek baie belangrik. 

Dikwels gebeur dit in s6 n terugflits dat die dagboekte= 

rna oorgaan in byvoorbeeld marsmusiek of die geluid van 

marsjerende troepe. Dit veronderstel die tyds~rloop van 

die dagboekskrywe na n spesifieke gebeurtenis wat Ge~ardo 

onthou, waarvan hy in sy dagboek geskryf het en dit dan 

opnuut beleef, sodat dit direk aan die luisteraar voorge= 

stel word. Wanneer die dagboektema weer speel na die af= 

loop van n terugflits, is die luisteraar terug by Gerardo 

en sy dagboek. 

Ander musiek wat in hierdie hoorspel gehoor word is mars= 

musiek, n soort barbaarse tamboergeroffel, hoopvolle mu= 
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siek, skerp musiek, vrolike musiek, die dodemars en 

triestige musiek. Dit is opvallend dat die musiek tel= 

kens die stemming skep, byvoorbeeld net nadat die rebel= 

lie die hawestad Vera Cruz ingeneem het, word "hoopvolle" 

musiek gespeel. Dit dui die stemming aan waarin die 

soldate (rebelle) verkeer. Wanneer Lobos egter al meer 

en meer veld en soldate wen, is die musiek "triestig". 

Die dodemars word gespeel tydens die teregstelling van 

Lobos se mense en vrolike musiek word gehoor wanneer die 

rebelle besluit om hulle wreedheid te staak. 

Om by die "diktatortaal" van Lobos te pas, is die musiek 

'n "barbaarse tarnboergeroffel ;, wat afgeslui t word met drie 

skerp note. 

Die marsmusiek gaan saam met die juigende mense en jube= 

lende Gerardo oor hulle eerste oorwinning, die dodemars 

word gespeel by die rebellie se eerste teregstelling van 

vyf mense en die gebroke, verwarde Gerardo oor wat van 

hulle verwag word om as rebelle te doen en wat hulle wel 

doen. 

As ons kyk na die verhouding tussen musiek en dialoog 

skakel musiek die woord as kommunikasiemiddel soms in 'n 

groot mate uit, byvoorbeelc elke keer as die dagboektema 

gespeel word, word die luisteraar na die intimiteit van 

Gerardo se karner en sy dagboekskrywery verplaas, sander 

dat daar iets in die woord melding van gemaak word. Oor= 

gangsmusiek word by twee geleenthede gebruik (pp.16 en 

47) om 'n nuwe fase aan te kondig, ook sander dat die woord 

die luisteraar inlig. Maar in sommige opsigte ondersteun 

die musiek die dialoog, soos die marsmusiek wat op p.2 

gespeel word. Die voorafgaande dialoog dee l die luiste= 

raar mee dat die soldate "die hoofstraatjie afmarsjeer". 
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n Verdere voorbeeld hiervan is op pp.53-54 waar Gerardo 

uitroep: "Vrolike musiek. Maak dood die dodemusiek! 

Hier kom die lewe!" Die vrolike musiek wat hierna ge= 

speel word, ondersteun die woord. 

In N.P. van Wyk .Louw se ander radiodramas speel musiek 

geen rol nie - slegs in die titelstuk van Kruger breek 

die pad oop en ander hoorspele word n konsertina gehoor 

wanneer die kommando van Kruger wag staan net v66r die 

geveg teen Viljoen. Die konsertina, n noodsaaklike mu= 

siekinstrument by Boeremusiek, kan enersyds wanneer die 

note lank aangehou word n triestige stemming skep, ander= 

syds is dit bekend vir n vrolike, opgewekte atmosfeer. 

Die woorde met die allitererende ~-klanke en herhaling: 

"Ja-nee Oom, kielie die klawers, kielie die klawers" 

(p.61), vermoed dat die konsertina die stemming van die 

betrokke gedeelte ietwat probeer verlig. Die manne voel 

mistroostig - hulle word gedwing om medeboere te skiet 

en nie almal verstaan wat Kruger besig is om te doen nie. 

Die konsertinamusiek verlig die spanning onder die manne 
I 

maar slegs vir n kort rukkie, want die stilmaak van 

Kruger openbaar die gespanne, mistroostige toestand waar= 

in hy self verkeer. 

5.3 DIE STRUKTURERENDE W~RDE VAN MUSIEK BY DIE 

OPBOU VAN DIE HANDELING IN DIE VONNIS 

In Die vonnis speel rnusiek n groot en belangrike rol. 

Javaanse musiek word gebruik om die stemming te help ont= 

plooi. In Batavia is die musiek melankolies en droef= 

geestig, maar in die Kaap is die rnusiek fris, opgewek en 

vrolik. van Riebeeck is lief vir rnusiek en die Javaanse 

musiek herinner hom aan die rnusiek van die Hottentotte. 

Dit is juis die klank van n trompet wat Van Riebeeck terug 



137 

verplaas na die insident met die trompetspe l er, Vander 

Laak. 

Die rnusiek speel n aanvullende rol by die woord. Uit 

die dialoog openbaar Van Riebeeck horn in Nederlands-Oos

Indie as verbitterd teenoor sy amp - was hy nie vir 

tien jaar Kommandeur aan die Kaap nie, kon hy al Goewer= 

neur-Generaal gewees het: " ... Ek vra jou: sou jy graag 

in my amp wou staan? Sekretaris van die Raad van Indie? 

Dit lyk rnooi, dit lyk hoog. Maar weet jy wat dit beteken? 

Ek sal vir jou se: dit beteken net dat ek agt manne se 

kneg is ... " (p.10) en ook: "Die land waar ek die tien 

beste jare van my lewe verrnors het. Hier sit ek vandag: 

(Smalend) 47 jaar oud - en Sekretaris van die Raad van 

Indie! En Goewerneur-Generaal is ... Johan Maetsuyker! 

So loop 'n mens se lewe ... " (p.1 0). 

Daarby is Van Riebeeck morrend en ontevrede: "Gee hier! 

Gee hier! Laat ek sien. {Papiere ri tsel) (Hy slaan op 

die tafel) Zacharias Wagenaar! Ek het gedag dis n dom= 

kop die. Kyk wat vang hy nou aan!" (p.11), en ook: 

"Luister net daar! Altyd vals, vals, as hulle trompet 

moet blaas! Sal ek nooit en der nooit weer in die diens 

van hierdie Kompanjie n trornpet reg hoor blaas nie? 

Weet jy: dit is ellendig o~ 'n Hollander te wees en dan 

n oor vir rnusiek te he" (p.12). 

In Nederlands-Oos-Indie is Van Riebeeck ook eensaam en 

vol verlange na die Kaap: " (Sag) En tog ... daar= 

die tien jaar. My vrou was daar my kindertjies ... 

die twee seuntjies " {p.11). Die droewige rnusiek in 

Batavia ondersteun en vul grootliks die stemming aan wat 

deur rniddel van die woord geskep word. 

Van Riebeeck se wisselende gernoedsternrning oor die Kaap 
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wat deur middel van die dialoog na vore kom is aangry= 

pend. Die een oomblik verwyt hy die Kaap: " Daar 

het ek my lewe weggesmyt!" (p.11), die volgende oom= 

blik peins hy in weemoed: " ... Ja, daardie Kaap 

Dis n stuk van my lewe. Miskien was dit ook my lewe; 

en is dit hier nou net die afloopwaters ... " (p.27). 

In die Kaap was Van Riebeeck n ander mens - gelukkig en 

vrolik. Sy dialoog is kort-kort uitbundig: "Hei, hei, 

hei! Kyk hier, proe dan hier!" (p.13). Hy gloei be= 

hoorlik van uitgelatenheid: " Maar vanmore gaan ons 

feesvier. Hier 6p. Berg se kant toe. Daar by die ri= 

viertjie tussen die borne. Ek wil vis vang. Dit wemel 

van vis. En dan langs die water op die kole braai: vars 

vis! So 'n dag sit ek nie in die fort nie!" (p.14). 

Hy sing selfs by n geleentheid in die Kaap as hy opgewek 

voel, sodat die liedjie uiting gee aan sy vrolike emosies. 

Musiek word dus gebruik om die wisselende stemming aan te 

dui - sagte treurige Javaanse musiek word gehoor as die 

eensame Van Riebeeck vol hartseer na die Kaap verlang en 

lewendige opgewekte musiek (veral die van die trompet) 

word gespeel in Van Riebeeck se sorgelose gelukkige teen= 

woordigheid in die Kaap. Javaanse musiek word by vyf ge= 

leenthede gebruik om die to1eel, waar Van Riebeeck en die 

assistent weer terug in Batavia is, in te doof. Telkens 

is dit sag en mismoedig in teenstelling met die harde 

tamboerslae, vrolike klavesimbel en wilde, aanvanklik 

vals, maar later uitbundige, pragtige trompetgeskal. 

In die Kaap, terwyl die Van Riebeecks piekniek hou, sluit 

Korporaal Van der Laak by hulle aan. Hy is onder die in= 

vloed van drank en onordelike stemme met tamboerslae word 

as byklanke gebruik om die stemming verder uit te bou. 



139 

Saam met die vals trompetgeskal van Van der Laak wat 

leer speel as straf vir sy belediging van Van Riebeeck
1 

kry ons komiese dialoog wat humor in die radiodrama be= 

werkstellig 1 soos byvoorbeeld: "Moet jy nou my ore 

deurpriem 1 omdat ek jou tong gered het?" (p.23) 
1 

"Van 

der Laak 1 jy's n meester van onwelluidende klank" (p.24) 
1 

"Ja 1 ek bedoel daardie martelinstrument in jou hande" 

(p.24) en ook " ... As jy te naby die berg gekom het
1 

het 

jy dit gehoor: ver wegl die storms van wanklank en wee= 

moed uit daardie trompet. Hy het al die wild skoon uit 

die berg verwilder. Die eerste more al het ek net die 

troppe bobbejane vloek-vloek oor Kloofnek sien spaan= 

der. En n renoster het skoon oploop deur my tuin gehard= 

loop. En elke more as die patryse so oor ons koppe war= 

rel, dan weet ons: Vander Laak oefen ... " (p.25). 

Dit blyk dus dat die radiodramaturg musiek n belangrike 

rol laat speel het in hierdie kort radiodrama. Uit voor= 

afgaande bespreking is dit duidelik dat die musiek n 
strukturerende waarde het by die opbou van die handeling 

in die drama en saam met die woord dui dit die wisselen= 

de gemoedstemming aan sodat dit n baie sterk ondersteu= 

ningsfunksie het. 

*** 
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HOOFSTUK 6 

DIE TERUGFLITS AS 'N DRAMATIESE TEGNIEK 

"In die rnoderne drama het skrywers ook die behoefte om 

die chronologiese opeenvolging van die gebeure te wysig 

deur n vroeere gebeurtenis te beskrywe na die weergawe 

van iets wat later plaasgevind het. Om dit te doen, 

rnaak hulle gebruik van die terugflits, n tegniek wat met 

die ekspressionistiese beweging in Duitsland van voor 

die Eerste Wereldoorlog begin het en histories aansluit 

by die romanteorie van Henry James wat die vertelling , 

wil uitskakel en alles direk voorgestel wil he." 1 Vol= 

gens Bartha Srnit is die terugflitstegniek die algemeen= 

ste vorrn van direkte daarstelling: "die verlede, die 

afwesige gebeurtenisse, word in die hedeverband ingeruk 
2 en sodoende aanwesig gernaak." 

In Moeder Hanna van Bartha Srnit, beskuldig Maria haar rna 

dat sy Ouboeta na sy dood gejaag het. Hanna gaan leun 

met haar rug teen die vensterkosyn en herleef die gebeur= 

tenis. Die episode waar Ha1na Ouboeta "verplig" om te= 

rug te gaan kommando toe, word in n terugflits aan die 

gehoor gebied. Dit speel a£ in die verlede, maar word 

direk voorgestel en is gegewens aan die gehoor wat nood= 

saaklik is vir die verdere verloop van die drama. 

1. Kannemeyer, J.C: Die stern in die literere kunswerk, 

p.216. 

2. Srnit, B: Losgoe~, p.115. 
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Kannemeyer sien die tegniek van die openbaring van n 
karakter se gedagtes as n ander metode van die terug= 

flits. Ter illustrasie, bespreek hy Arthur Miller se 

Death of a salesman, waar Willy Loman se gedagtes direk 

voorgestel word. In hierdie geval behoort die terug= 

flits nie tot die verlede nie, maar is dit "direk in die 

hede as n bewussynstoestand in hom (die karakter) aan= 

wesig." 1 

In Christine van Bartha Smit, word die terugflits op n 
verwikkelde manier aangebied en is dit volgens Smuts 

tegnies een van die mees verbeeldingryke stukke in die 

jonger Afrikaanse drama.
2 

Verlede en hede speel gelyk= 

tydig af. Christine as ou vrou besoek haar man, Paul, 

na drie jaar, en terwyl sy daar by hom is, speel die 

verlede waar Christine n jong rneisie was in Paul se ge= 

dagtes af - maar dit word ook direk voorgestel, in same= 

loop met die hede. Verskillende tydperke word in die 

een karakter, Paul Harmse, se lewe vergestalt. Paul lee£ 

saam met n jong vrou wat n sinnebeeld van die jeug is ·en 

vlug weg van Christine wat die ouderdom, skuld en sonde 

versinnebeeld. Paul is bewus van al die verskillende 

tydsvlakke, maar wanneer albei Christines optree, is hul= 

le onbewus van mekaar, byvoorbeeld: 

Christine: wat rnoes ek anders doen? Jy's my man. 

Paul: Nee, ek is die hond wat nie die vlooi van 

sy rug kan afskud nie. En jy's die vlooi 

1. Kannemeyer, J.C: a.w., p.219. 

2. Smuts, J.P: "Drama" uit Die Afrikaanse literatuur 

sedert Sestig, redakteur: Cloete, T.T., p.SS. 



142 

die ewige parasiet. Jy bly getrou aan jou 

ras. 

(Die Horst Wessel-lied doof onder in die straat in.) 

Meisie (by die venster voor; ontsteld): Paul! 

Paul (aan die Meisie): Wat is dit, Christine? 

Christine: Hoekom vlug jy vir my, Paul? 

Meisie: Dis mense! Kom kyk! Hulle jaag hulle met 

honde in die straat af - die soldate! 

Paul (aan Christine): Ek is jammer. Ek moes dit nie 

gese het nie. Van die ras. (Aan die Meisie): 

Kom weg daar voor die venster, Christine. 

Meisie: Maar waarheen vat hulle hulle? Wat het hulle 

gemaak? Kyk, daar's kinders ook! 

Christine: Ek het dit al soveel keer vir jou gevra. 

Paul (aan die Meisie): Dis Jode. 

Christine: Maar jy wou my nog nooit se nie. 

Paul (aan die Meisie): Hulle vat hulle na arbeidskampe 

toe. 

Christine: Hoekom vlug jy vir my? 

Meisie (verslae): Jode? 
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Paul: Ja. (Aan Christine): Ek het dit tog al 

oor en oor vir jou gese. Ek het nog net 

n klein stukkie lewe oor en ek wil dit 

lee£. En ek kan nie saam met j6u nie. 

G. Cronje beskou die terugflitstegniek as insiggewender 

vir die toeskouer as n lang vertelling en definieer die 

terugflits as volg: "In stede van vertellend terug te 

kyk, kom die dramatiese verloop op daardie punt as 't 

ware tot stilstand, die gebeure in die verlede (waarna 

nou teruggekyk word) speel dan op die verhoog a£ en as 

die terugkyking klaar is, gaan die dramatiese verloop 

voort vanaf die punt waar dit 'verstard' geraak het''.1 

Samevattend blyk dit dus dat die terugflits gebruik word 

om belangrike informasie wat erens in die verlede plaas= 

gevind het, aan die gehoor/luisteraars oor te dra. Die 

tegniek is boeie~der wanneer dit dramaties voorgestel 

word, as wanneer die karakters in die verloop van die 

handeling bloot op n vertellende wyse na die gebeurtenis 

moet verwys. 

In Blomme vir die winter is die stuk ongekompliseerd. 

Die hoofkarakter, Gerard, onthul sy verhaal van sy ver= 

houding met Marie en n sterwende vrou aan die Kommissaris 

van Polisie. Hierdie onthulling gaan gepaard met vier 

terugflitse, wat chronologies in die verlede afgespeel 

word, waarin die luisteraar met Marie kennis maak .. 

Die radiodrama open waar Gerard op soek is na Marie en 

die res van die drama speel in die polisiekantoor a£, 

1. Cronje, G: Die drama as speelstuk, p.210. 
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waar Gerard deur middel van terugflitse sy "verhouding" 

met Marie (hy ontmoet haar slegs drie keer in 19 maan= 

de) aan die kommissaris beskryf. Gerard se misplaasde 

skuldkompleks teenoor Marie, verleen n onegtheid aan 

die drama. Hy bly oortuig dat as hy hom oor Marie ont= 

ferro het, sy anders sou wees en verkeer onder die in= 

druk dat hy die oorsaak van haar gevangenisstraf is: 

"Dis ontsettend. Ek wou iets vir haar doen. 

En dit het ek aan haar gedoen!" (p.28). 

Buitendien voel hy nog skuldig teenoor sy toe sterwende 

vrou as Gerard Marie ontmoet, is sy vrou al 15 jaar 

lank besig om te sterwe en omdat hy haar dood soms gewens 

het, het hy ook n skuldgevoel teenoor sy vrou. Hy beskou 

homself net as sleg en selfsugtig en is n senuweeagtige, 

verleerige mens. · Kyk die leser slegs na die toneelaan= 

wysings, kan hy al klaar n beeld van Gerard voorstel. 

Telkens word daar beskrywings van hoe Gerard moet praat 

t us sen hakies geplaas, soos: "verward 11
, 

11 sag 11
, "bedees", 

II 1 •• II II be ho 1 II II b ' verlee", "nog meer ver ee 1 on pe 1 a1.e sag", 

ensovoorts. 

Gerard se houding is elke keer in teenstelling met die 

ander karakters wat hy ontmc•et so is hy onseker teen= 

oor die winkeljuffrou se selfversekerde en opgewekte hou= 

ding; verleerig teenoor die hotelvrou se aanvanklike nors, 

stuurs en klaerige maar later (as hy Marie se skuld ver= 

effen) meer vriendelike houding en sku, teruggetrokke en 

bedeesd teenoor die bars, onvriendelike, outoriteitshou= 

ding van die komrnissaris. 

Die vier terugflitse word telkens ingelei de ur musiek en 

het n eksposisionele funksie. Dit is slegs in die terug= 
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flits dat Marie as karakter optree en die luisteraar 

in kennis gestel word van Gerard en Marie se verhouding. 

Die res van die handeling is gesentreerd om die terug= 
flitse (verlede). 

Die eerste terugflits beskryf die eerste ontmoeting 

tussen Gerard en Marie, terwyl die tweede terugflits nog 

steeds oor die eerste ontmoeting handel, maar waar Gerard 

vir haar blo~~e - mimosas - koop. Marie is baie bit= 

ter. Gerard blyk baie hoflik, selfs teer teenoor haar 

te wees. Vir die eerste keer ontmoet Marie iemand wat in 

haar as persoon belangstel en dit is vir haar moeilik om 

dit te verwerk. Sy wil niemand in vertroue neem nie, is 

selfs bang Gerard is van die polisie. Sy verkeer in n 
emosionele toestand, is verward, seergemaak en eensaam. 

Die titel, "Blomme vir die winter", het 'n spesifieke be= 

tekenis. Gerard en Marie staan met hulle verhouding 

diep in die winter. As die twee mekaar ontmoet, lewe 

Gerard se vrou nog - al is sy 15 jaar lank al besig om 

te sterwe. Sy besef nie eers as Gerard uitgaan om Marie 

te soek wat hy besig is om te doen nie, nogtans het 

Gerard n skuldgevoel teenoor haar en beken hy aan die 

kommissaris dat hy haar dood soms gewens het. 

Marie vlug voor die gereg uit sy beskou haarself as 

arm, "nie ordentlik nie", het geen ware vriende nie en 

moet onwettige dinge doen om te kan lewe - vandaar die 

verwardheid as Gerard s6 aangetrokke tot haar voel, dat 

hy vir haar n bos blomme koop. 

Vir die winkeljuffrou is dit snaaks dat iemand op s6 n 
pragtige helder somersdag winterblomme wil koop - maar 

vir die luisteraar is dit duidelik dat hierdie geel mi= 
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mosas vir Gerard n besondere betekenis inhou. Die terug= 

flitse is dus geregverdig, want nou word dit vir die luiste= 

raar duidelik dat Gerard Marie met die blomme vereensel= 

wig. Hy het haar nog elke keer . net in die winter gesien 

die somer met sy warmte en son en somersblomme bestaan 
nie vir hom nie. 

Die terugflitse in hierdie radiodrama dra slegs informa= 

sie aan die luisteraar oor wat noodsaaklik is om die res 

van die drama te verstaan - trouens, die hele drama 

word voltrek random die gebeure wat in die verlede afge= 
speel het. 

In Lewenslyn het ons met n ander "soort" terugflits te 

make. Waar Gerard direk betrokke is by die terugflitse 

in Blomme vir die winter, staan die objektiewe buite= 

staander, Morse, ·wat al Esme se selfbedrog en eiegereg= 

tigheid oopvlek. Esme word gedwing om al haar huigelary 

aan te hoor en as sy haarself naak en gestroop sien, walg 

sy daarvan en vra om n tweede kans. 

In Blomme vir die winter is die radiodramaturg in die 

terugflitse beperk, omdat dit deur een van die karakters 

beleef word in n verhouding waar hy een party was - dit 
is dus onmoontlik vir GerarJ. om Marie se gevoelens weer 
te gee. In Lewenslyn word Esme se verlede ontbloot en 
is daar meer perspektief. Die doe! van die terugflitse 
is om Morse se aantygings te staaf en om n spieelbeeld 
van die ware Esme aan haarself te toon. 

In die eerste terugflits (p.12) wou Esme alas tienjarige 

kind waaghalsige toertjies uitvoer. Sy het haar sussie 

uitgedaag om ook (soos sy) oor n watersloot te spring en 

so amper haar sussie se dood veroorsaak. As dee! van 
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Esme se begeerte om "heilig te lewe", red sy haar sussie 

en die "heldedaad" verskyn in die koerant. Hierdie uit= 

daging word verder gevoer op pp.15-19 as die sestienja= 

rige Esme Willie uitdaag om op n pyp oor n 52-voet diepe 

put te loop. Hy val hom dood en sy "geniet" die gebeur= 
tenis: 

"Jy het elke stukkie lof gevreet - al kom dit van 

wie af. En jy het Willie se begrafnis geniet, 

Esme; geniet; en gevind dat jy mooi en hoog lyk 

in swart." ( pp. 1 7-1 8) . 

Haar jammerte vir Willie was vals en sy het telkens met 

sy dood gespog as sy die insident herhaaldelik oorver= 

tel. Deur die spieel word Esme gedwing om te besef dat 

sy nog altyd vir almal gelieg het selfs vir haarself. 

Selfbedrog het dus haar ondergang veroorsaak. 

Haar strewes om hoog bo almal uit te kom vergestalt in 

die naam "Esmeralda" wat die "engel" aan haar gegee het: 

''En hy het vir my gese: Esmeralda is jou hoer naam. 

En: Jy sal goed wees en nooit sondig nie. En 

mense in ander lande sal j ou prys. " ( p. 1 3) • 

Die naam "Esmeralda" beteken, volgens Odendaal: "n le= 

wendige, polkaagtige Spaanse dans in 2/4-maat". 1 sy wil 

dus volmaak en lewendig koorddanseres en motorfietsryer 

wees. Die dans dui op die oorweldigende drang na uiter= 

like roem en praal. Ons sien in hierdie terugflits Esme 

1 . Odendaal, L. B: a. w. , p. 53. 
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Deur middel van sy dagboek is Gerardo verteller en die 

oorlogsgebeure word deur middel van terugflitse aan die 
luisteraar bekend gemaak. 

Dagboek van n soldaat is een van N.P. van Wyk Louw se ra= 

diodramas waar hy die meeste van die terugflitstegniek ge= 

bruik maak. Hierdie terugflitse word moontlik gemaak 

deur middel van byklanke. Wanneer Gerardo dagboekaante= 

keninge maak, gaan sy gedagtes kort-kort terug en word 

n spesifieke gebeurtenis as terugflits vir die luisteraar 

opgeroep. Die skryf van die dagboek word bloot ouditief 

deur die luisteraar opgeneem. Die luisteraar h66r wat 

Gerardo skryf. Die oornblik wanneer terugflitse n visuele 

weergawe is van dit wat Gerardo skryf, ~eem die luisteraar 

dit visueel in en kan hy in sy verbeelding die gevegte 

voor hom sien afspeel. Terugflitse dra dus by tot die 

"visuele" funksie van die radiodrama. Deur middel van 

hierdie terugflitse word die verlede v~r die luisteraar 

dramaties opgeroep en word dit dus nie bloat op suiwer 

verteltrant geskets nie. 

In hierdie opset sluit die terugflitse in Dagboek van n 
soldaat aan by die terugflitse van Lewenslyn. Die terug= 

flitse in laasgenoemde radiodrama, roep oak die verlede 

dramaties op en dra by tot d ie "visuele" funksie van die 

radiodrama. 

Soos in Lewenslyn, waar Esme se herspeel van haar laaste 

twee jaar n terugflits is, is Die held oak n gebeurtenis 

wat in die verlede plaasgev~nd het. Ons het egter hier 

nie met identiese gevalle te doen nie, want in Lewenslyn 

is Esme die hoofkarakter wat self midde in die handeling 

staan, terwyl dr. Menard, soos Morse, n afge t rokke ver= 

teller is. In Lewenslyn volg die gebeure mekaar direk 
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op, maar in Die held roep die verteller die gebeure van 

20 jaar gelede in herinnering. In hierdie oproep van 

die verlede is daar nog n verdere twee kort terugflits= 

toneeltjies wanneer Girod sy skulderkentenis aan die dok= 
ter maak. 

Die terugflits, waar sy vrou, Jeanne, praat, dien as die 

groat motivering vir Girod om te sterf. Sy prys hom met 

alles wat hy in werklikheid nie is nie: 

"Jy was dapper. Jy't jou lewe in jou hand gevat 

Ek is trots op jou .... Ek sal vir hulle (hulle kin= 

ders) leer om te besef hulle vader was n held, 

en om soos jy te wees .... Van alles! Van alles! 

Hoe goed jy vir ons was. Hoe mooi. Hoe sterk. 

Hoe dapper. Alles! Alles!" (pp. 32-33) . 

Jeanne se woorde is ironies, want Girod was nooit juis 

goed vir hulle of dapper nie. Dit bring eintlik die 

besinning oor die verwikkelde aard van die heldedom mee. 
Girod besef dat hy met sy dood vir hulle goed, dapper 
mooi kan word. Hy wil juis he dat sy kinders hom as 
held moet sien. Sterf hy, sal hy dit vir hulle word 
as dr. Menard hom probeer oorreed om maar liewers die 

waarheid te vertel, roep Girod hartstogtelik uit: 

"Wat verstaan jy hiervan, jy met jou groot woorde 

oor Frankryk en sy dooies .... 

Dink jy ek kan met al my lieg weer voor haar 

staan! En voor hulle! ..... " (p.33). 

en 

'n 

en 

As dr. Menard die valle implikasie besef, sien hy Girod 

nie meer as "te bang vir wat die wereld van jou sal dink" 

(p.34) nie, maar le die heldeverering sterk in sy woorde 
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as hy se: 

"Maar ... dit weet ek ook: daar is gese: geen 

groter liefde het n man as dat hy sy lewe gee vir 

..... wat was dit ook?" (p. 34). 

Hierdie terugflitse laat Girod finaal besluit om afskeid 

te neem van sy lewe. Die innerlike konflik van trots 

teenoor skurkery word gestil in sy gesprek met sy vrou 

en lei tot die aanvaarding van die dood. Die terugflit= 

se is dus funksioneel, want Girod verwerf sy innerlike 

heldskap hierdeur. 

Die dokter as verteller, herleef die verlede van 20 jaar 

gelede. Die hele drama is dus n terugflits, behalwe vir 

vier kort tussenposes waar hy as verteller optree in die 

hede. Hierdie terugflits skep n verbeelde wereld aan die 

luisteraar en met behulp van die terugflits, word die 

gebeure van twintig jaar gelede aan die luisteraar meege= 
deel. 

In Die vonnis herleef Van Riebeeck die verlede in die 

Kaap deur middel van vyf terugflitse. Musiek word tel= 

kens gebruik om die wisseling van verlede na hede, waar 

Van Riebeeck hom in Batavia bevind, aan te dui. Die 

doel van die terugflitse is om die wisselende stemming 

aan te dui. Die hede toon Van Riebeeck as n ongelukkiqe 
_, ' 

verbitterde persoon- die vcrlede (deur middel van die 

terugflitse) skets Van Riebeeck in n totaal ander omgewing 

en gemoedstemming. Die terugflitse word ook gebruik om n 
sekere insident met n trompetspeler aan die luisteraar 

bekend te maak. Die gegewens is vir die luisteraar nood= 

saaklik, om die verandering in Van Riebeeck na te speur. 
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Die hede, met die treurige, sagte Javaanse musiek en die 

eensame Van Riebeeck is in kontras met die verlede, die 

lewendige, opgewekte musiek en Van Riebeeck se sorgelose 

teenwoordigheid in die Kaap. Die funksie van die terug= 

flitse in hierdie radiodrama is dus om die wisseling in 

stemming aan te toon. 

In Die val van n regvaardige man, lui straatgeluide die 

enigste terugflits in wanneer die Vader deur die strate 

van Johannesburg loop. In hierdie terugflits openbaar 

die Vader hom soos hy homself sien: "Ek het in geregtig= 

heid gelewe. Een. Twee. Drie. Vier. En ek mag tot u, 
o Heer, om wraak roep!" (p.13). Die Vader se gedagtes 

word bekend gemaak, sy hele siening in verband met gereg= 

tigheid word geopenbaar. Die terugflits het betrekking 

op die woorde van die Vader aan die einde: "Ja, selfs 

toe ek in daardie straat geloop het en gebid het om n son= 

daar te kan uitken; ek was die eerste sondaar wat ek na 

moes soek" (p.39). 

*** 
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HOOFSTUK 7 

D I E "T 0 NEE LMA T I G HE I D" ( : G EH 0 0 Rt1A T I G HE I D ) 
VAN DIE RADIODRAMA 

Gedurende n besoek aan Suid-Afrika kon die Nederlandse 

digter, A. Roland Holst, nie verstaan waarom die dig= 

ter Van Wyk Louw hom met die drama bemoei nie. Opperman 

sien die rede in die verwantskap wat daar tussen die dig= 

ter en dramaturg bestaan: " ... albei beeld wisselende 

stemmings, situasies en persone uit, albei het met bot= 

sings, met groeipunte en hoogtepunte van die geesteslewe 

te doen, met strak en saaklike aanbieding (in teenstel= 

ling met die romankuns). Trouens, elke gedig is n drama: 

die aanbied van n situasie, n woordsituasie, n spel van 

magte wat na ewewig strewe, opvoer na n hoogtepunt en wat 

teenoor mekaar bevredigend afgespeel moet word." 1 Opper= 

man beskryf verder hoe daar spanning tussen die digter 

en die dramaturg ontwikkel omdat die digter aanhoudend 

wil beskryf en noem die lang epiese beskrywings van Vondel 

en die biografiese uitweidings van Bredero as voorbeelde, 

teenoor die dramaturg wat d igterlikheid nie duld nie en 

handeling voorop stel. Hy voeg dan by: "maar as hierdie 

spanning in ewewig is, lewer dit die mooiste versdrama, 

onder meer in die dramatiese alleenspraak". 2 

1. Opperman, D.J: Wiggelstok, p.92. 

2. Opperman: a.w., p.96. 
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Cronje sien dat drama eers tot sy volle reg kan kom in= 

dien dit deur die toeskouers meebeleef word. 1 Hiervol= 

gens moet dramas dus aan die eise van "opvoerbaarheid" 

en "toneelmatigheid" beantwoord en is die dramaturg ver= 

plig om n sekere kundigheid aangaande toneelaspekte te 
2 openbaar. In sy opstel oor die versdrama in Wiggelstok 

(waarin die krag van die woord voorop staan) plaas Opper= 

man die klem op die gehoormatigheid van n opvoering: 

"Ons moet onthou dat drama geskryf word vir opvoering, 

dit wil se die vers word in die eerste plek geskryf nie 
, , • d • II 3 Vlr die oog nle, maar Vlr le oor . 

Manuel Straub beskou n geslaagde toneelstuk wanneer daar 

samespel 4 is tussen die dramaturg, die akteurs en die 

1. Cronje, G: Die drama as speelstuk, p.91. 

2. Cronje: a.w., p.96. 

3. Opperman: a.w., p.100. 

4. Dit verklaar ook die mening van J.G. Barry in Drama= 

tic Structure, pp.4-6. Die samespel behels vir hom 

die v·erskillende benade.:- ings wat daar van n drama kan 

bestaan. Antropoloe, filosowe, literatore en teater= 

mense benader die aspek drama van verskillende gesigs= 

hoeke wat dui op die veelsoortige a~nleg wat n drama 

kan besit. so sien die filosowe die komplekse bestand= 

dele van kuns in n toneelstuk raak, die antropoloe 

skryf die rituele oorsprong van die drama hoog aan, 

literere kritici vestig hulle aandag op idees oor die 

dramatiese struktuur en teatermense is ingestel op 

praktiese ervaring. 
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toeskouers. Die dramaturg moet dus bewus wees van die 

vryhede en beperkinge van die medium waarvoor hy skryf. 1 

Volgens Straub stel elkeen van bogenoemde groepe sy eie 

eise: "De schrijver wil iets geven, de speler wil iets 

doorgeven, de toeschouwer wil ontvangen. Het doel van 

de dramaturgie zouden wij kunnen omschrijven als het 

zoeken naar de middelen om deze drie met elkaar in over= 
2 eenstemming te brengen". 

H. van den Bergh sien die sukses van die "speelbaarheid" 

van n drama as sekere hoedanighede waaroor die dialoog 

(taalgebruik - dus die gesproke woord) moet beskik. Die 

woord moet die handeling ondersteun of aanvul sander om 

oorbodig te wees: "De schrijver van de echte toneeldia= 

loog zal er eerder rekening mee houden dat de gesproken 

tekst maar een van de kanalen is waarlangs de opvoering 
3 haar informatie overdraagt". 

Brooks en Heilman gee ook n kernagtige bespreking van 

die vereistes van die dramatiese dialoog in Understandins 

drama, na aanleiding van n gedeelte uit Conversation van 

W.S. Landor: "We have, then, the presentation of charac= 

ter, with some complexity in the characters; the drama= 

tic contrast of characters; some implied physical action, 

such as we might see on the stage; and, behind it all, 

an implied commentary on the nature of human experience". 4 

1 • Straub M. Wat 1.'s toneel?, p.15. ' . 

2. Straub: a.w., p.42. 

3. Van den Bergh, H: Teksten voor toeschouwers, p.60. 

4. Brooks, c. & Heilman, R.B: Understanding drama, p.7. 
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Dialoog moet dus volgens hulle karakteropenbarend wees. 

Kontraste tussen en ontwikkeling in die karakters moet 

deur die dialoog na vore kom en wanneer handeling saam 

met sulke dialoog gebruik word, beskou hulle dit as 

drama. 

Ander maniere waarop informasie oorgedra word, is die 

visuele middele soos gebare, mimiek, dekor, rekwisiete, 

ensovoorts, teenoor slegs ouditiewe middele in die ra= 

diodrama by wyse van byklanke en musiek. 

Net soos die verhoogdramaturg is dit noodsaaklik dat die 

radiodramaturg deur middel van die spelers kontak met 

die luisteraar moet he. Die sukses van n radiodrama be= 

rus by die "opvoering" daarvan - die radiodrama moet ge= 

hoormatig slaag - anders bly dit leesdrama en misluk as 

radiodrama in die ware sin van die woord: " ... die dra= 

maturg beoog nie slegs dat sy skeppinge gelees sal word 

nie, maar eintlik dat sy dramas vir n gemeenskap (publiek) 

visueel en ouditief voorgestel sal word". 1 

Van Wyk Louw slaag telkens, soms in n mindere, soms in n 
meerdere mate, om sy radiodramas gehoormatig aan te bied. 

Die gebruik van n aankondiger/verteller, ter wille van 

die oordraging van informas ' e aan die luisteraar, is be= 

wys van die verhouding tussen hom en die luisteraar. 

Deur middel van die gesproke woord, byklanke en musiek 

betrek hy die luisteraar aktief en dwing sy verbeelding 

in n bepaalde rigting. Indien die luisteraar geen aan= 

deel in n radiodrarna het nie, val die drama plat en be= 

skik in s6 n geval oor geen of baie min "toneelmatigheid". 

1. Cronje: a.w., p.104. 
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Wat die "opvoerbaarheid" van Louw se nege radiodramas 

betref, toon dit n ontwikkeling en groei. Aanvanklik 

(met Dias, Kruger breek die pad oop en Die eerste voor= 

trek) is die woord - soos dit feitlik alleen staan 

die kern waarom handeling, tema, karakterisering en 

ook die - aandeel van die luisteraar gesentreer is. La= 

ter word daar (in Blomme vir die winter) stelselmatig 

gebruik gemaak van allerlei ouditiewe middele en in 

Die vonnis help musiek om die handeling op te bou. In 

Die held en Lewenslyn is die woord nog steeds die kern, 

maar nou in samespel met ouditiewe middele wat die ra= 

diodramaturg as radiotegniese moontlikhede gebruik ter 

verhoging van die klank- en gehoorrnatigheid. Ouditiewe 

middele, soos Louw dit in laasgenoemde twee radiodramas 

gebruik, dra by om die drama te verlewendig, die luiste= 

raar mee te betrek en dramatiese middele (byvoorbeeld 

die sirkuslawaai in Lewenslyn wat spanning opbou) te 

verhoog. In Dagboek van n soldaat is daar soms tye wan= 

neer die byklank oorheersend word, maar dan keer Louw 

weer terug na die uitsluitlike krag van die woord in 

Die val van n regvaardige man. 

Wanneer twee toneelspelers op n kaal verhoog byvoorbeeld 

op een plek bly staan of sit en net met mekaar vir n uur 

of twee praat sonder enige gebare, bewegings of ander 

Visuele middele in n verhoogdrama, kan die gehoor ver= 

veeld raak en in s6 n geval kan baie woorde hulle ont= 

glip. Dieselfde geld vir n radiodrama waar slegs die 

woord oor die eter gehoor word. Van Wyk Louw het egter 

in ~ en Die val van n regvaardige man met tegnieke in 

die woord self in n beeldende en beredenerende verband 
I I 

· aktuele temas en wisselende stemming die probleem oor= 

brug. In sy ander radiodramas het hy wel gebruik gemaak 

van ander ouditiewe middele wat hy met groot sukses ont= 
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gin het. 

Dit blyk dus dat Van Wyk Louw homself in die "toneelma= 

tigheid" dus van 'n radiodrama mettertyd georienteer het 

en aan die vereistes vir die "opvoe~baarheid" van 'n 

stuk voldoen het. 

Die sentrale rol wat die woord in Van Wyk Louw se radio= 

dramas speel, kan ook in verband gebring word met sy 

lewensbeskouing. Hy streef daarna om sin in alles te 

soek en die idee na vore te bring, vandaar sy metafisie= 

se benadering wat in al sy werke te bespeur is, want by= 

voorbeeld in sy gedig "My venster is 'n blanke vlak" (uit 

Alleenspraak), wag die digter op 'n "magiese deursuiwe= 

ring". VanWyk Louw het hom eenmaal skerp uitgelaat oor 

die absurde tradisie. Binne die verband van die "onsin"

tradisie ("nonsense verse"), na aanleiding van die gees= 

tigheid van A.G. Visser, se hy die volgende: "Ek vrees 

dat ek moet glo dat dit alleen 'n verregaande geloof in 

die absurditeit van alles, van poesie, van wereld, van 

rym en onrym - plus miskien 'n goeie dosis onnoselheid 

is, wat vir iemand gr66t genot in gr66t hoeveelhede van 

hierdie soort versies kan gee. Dat ons eie tydjie so 'n 

spesiale voorkeur hiervoor het, se vir my nie veel nie -

behalwe oor ons tyd. " 1 Hie.-teenoor is die sinlose lewe 

Chris Barnard se voedingsbron vir sy radiodramas en daar= 

om ag hy die woord as minder belangrik - vandaar, mis= 

kien, dat hy die klem so sterk plaas op die byklank. 

Cronje sien die rede vir 'n drama as 'n implisiete magtige 

opvoedingsmiddel wanneer die dramaturg "met sy siening 

1. Louw, N.P. van Wyk: Opstelle oor ons ouer digters, 

p.119. 
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van die problematiek van die lewe - soos hy dit deur 

uitbeelding weergee en soos dit op die verhoog voorge= 

stel word - ander (kan) help om die lewensproblernatiek 

beter te verstaan, om die lewensproblernatiek in n nuwe 

perspektief te sien, en om die sin van die menslike be= 

staan dieper te deurgrond". 1 Na aanleiding hiervan is 

die "toneelrnatigheid" van n radiodrama soos dit deur die 

luisteraar ervaar word, dus die deurslaggewende faktor 

vir die geslaagdheid al dan nie van n stuk. 

In Louw se radiodramas is daar verskeie geleenthede waar 

die luisteraar horn met n karakter kan identifiseer. 

Dink maar aan die ambisie van Dias wat (byna) tot sy on= 

dergang gelei het, die skurk Girod wat tog aan ander 

rnense dink en iets goeds in hom het, die oppervlakkige 

Esme wat n "tweede kans" versrnaai, die wraaksugtige Vader 

wat die wet in sy eie hande neem onder die indruk dat hy 

reg en geregtigheid laat geskied, ensovoorts. Hierdie 

identifisering met n karakter prikkel klaar die luiste= 

raar se aandag en verbeelding en verdere gehoormatige 

aspekte laat hom deelneem, sodat die drama op n geslaag= 

de wyse "toneel" word. 

Louw se hantering van die woord en ander ouditiewe mid= 

dele, die verhouding wat hu ~' le met rnekaar het en sy ken= 

nis van "toneelmatigheid" dra dus alles by tot die ge= 

slaagdheid van sy radiodramas. 

---oOo---

1. Cronje, G: Die drama as speelstuk, p.99. 
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