
6. GEOGRAFIESE KODE - AFRIKA IS WYD IS 

GROOT 

Afrika krul sagkens 
om die groot kurwe; 
swel, stryk sy kuste glad; 
word heel onder bevrug. 

Nou sien ons: 
geriffelde sandwoestyn 
skerp met riviere omlyn, 
fyn strepies kape 
in vlak kussee, 
die stede onsigbaar 
en wolke yl in die stroming 
van groot winde. (Kartografies, my seun. Venter, 1977:60) 

6.1 INLEIDING 

Vir baie jare is die ligging, bou en klimaat van Suid-Afrika bestudeer asof daar geen verband 

met die res van die vasteland van Afrika is nie. In Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner 

(Moolman, 1968:1) word as volg oor die ligging van Suid-Afrika geskryf: "Suid-Afrika het 

geografies 'n eensame ligging ... Na die suide le net water met die onherbergsame 

Suidpoolkontinent, Suid-Amerika en Australie ver anderkant die see. Na die noorde le die 

magtige kontinent wat met sy onontwikkeldheid, sy ongesonde ekwatoriale gordel en vera! sy 

dooie Sahara histories 'n erger skeiding is as die grootste oseaan. Hierdie afgeleenheid het sy 

voordele sowel as sy nadele. Ekonomies is dit nadelig, maar aan die ander kant het ons geen 

lastige bure nie en Suid-Afrika se strategiese posisie tussen die Ooste en die Weste het feitlik 

ons geskiedenis bepaal." 

By Afrikaansskrywende digters van die afgelope twintig jaar bestaan egter 'n sterk bewussyn 

dat Suid-Afrika nie maar net 'n geYsoleerde landjie iewers suid van Afrika is nie, maar 'n 

onlosmaaklike deel van die indrukwekkende vasteland. Hierdie feit kan niemand 

wegredeneer nie, selfs al neem die digter hom voor, soos Johan Lodewyk Marais in Ars 

Poetica uit die bundel Verweerde aardbol (1992:11): "Wil my verwysings by 

voorkeur beperk j tot hierdie stukkie versmade suidpunt." 

Die "stukkie versmade suidpunt" is egter maar 'n klein deeltjie deel van 'n groot 

geheel en die tweede gedig in Verweerde aardbol heet dan ook Afrika. Met 'n potlood, 

vrolik beskilder met Afrikadiere, skryf die ek-spreker 'n vers oor die vasteland en neem deur 

die benoeming van geografiese besonderhede dit as 't ware in besit. Hy word deur hierdie 

skeppingsdaad 'n ontdekkingsreisiger. Pretorius (1994:114) wys tereg daarop dat die digter se 
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taalaktiwiteit 'n ruimer dimensie het as die presiese natekening of kopiering-aktiwiteit: "as 

na-skepper word. die natuurdinge in/deur die ' noem van die eenvoudige woord' .. . teen 

verwering en verval bewaar": 

Deur die noem van die eenvoudige woord 
eien ek geografies woestyne, 
savannes, reenwoude en diep mere 
op my ontdekkingstog van noord na suid. (Afrika. Marais, 1992: 12) 

Die digter herhaal die voomeme van sy ars poetica: hy wil hom voortaan op 'n spesifiieke 

land toespits: 

Ek wil voortaan kleiner dele bekyk 
en verken en uit die stukkie aarde 
wat die punt van hierdie vasteland is, 
leer weet wat land is: land, en nie die punt 
van die potlood wat dit moet beskryf nie. (Afrika. Marais, 1992: 12) 

In die daaropvolgende gedig 'n Land, die derde en laaste gedig van die eerste afdeling van 

die bundel, verskuif die fokus na Suid-Afrika. Ten spyte van droogte, sprinkane, brand en 

oproer (Vergelyk Nuus uit die binneland. Blum, 1971 :10) wat 'n mens glo afsydigjeens 

die land moet stem en daarvan vervreem, is daar die ryk fauna en flora waaraan die land se 

inwoners hul kan bind: 

Vuurvliegies wat flits oor die Letaba, 
die winterse kleur van mopanies 
in die noordooste, swaelstertskoelappers, 
blou stervuur van 'n dissel wat jy pluk, 
kremetarte, 'n bruinkopvisvanger 
of duiker is daar om ons aan te bind. ( 'n Land. Marais, 1992: 13) 

In die tweede afdeling van die bundel word die fokus skerper gestel op die eie land terwyl die 

eerste gedig Landskap dit duidelik stel dat nie net diegene wat gedokumenteerde bewys 

van eiendomsreg kan toon, die land(skap) besit nie: 

Van sy grond het die boer kaart en transport, 
maar aan die digter behoort die landskap: 
rondom, van horison tot horison. (Landskap. Marais, 1992: 17) 

In die gedig By Haga-Haga uit die bundel Driepas (1989) verwoord die digter T.T. 

Cloete sy intieme belewing van die Afrikalandskap. Gouws (1990b:44) wys tereg daarop dat 

die aarde en die volheid daarvan in Driepas aan bod kom soos in min ander Afrikaanse 

tekste: 

die landskap in sy kleure en lyne bly 
eideties vas soos in 'n skildery 
en is iewers inwendig 
in my hele weefsel bestendig 
die bult le lemoen 
in my halfryp geelgroen (By Haga-Haga. Cloete, 1989:42) 
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Volgens Du Plooy (1994:1) het digters van vroeg afoor hierdie land gedig, maar die neerslag 

van die land self in die kontemporere ernstige Afrikaanse poesie is veel meer kompleks as die 

gemoedelike natuurverse van die vroee Afrikaanse poesie of as die heerlike aardse volks- en 

streekspoesie. "Hierdie land laat sy stempel op al sy mense, die lig, die lug, die wind, die 

kleure, die geure, die teksture - dit alles groei in ons." 

Die verskillende mense in 'n bepaalde land het vanselfsprekend die fisiese ruimte waarin 

hulle hul bevind met mekaar in gemeen. As 'n mens die Afrikaanse digkuns van die afgelope 

twintig jaar bestudeer, kan jy nie anders nie as om te besef dat die Afrikakontinent, in 

besonder Suid-Afrika, deur sy digters 'n stem gegee is wat in vele vorme tot die Ieser spreek. 

Die geografiese Afrikakode (sien hoofstuk 1.7) manifesteer in bykans al die digbundels wat 

vir hierdie studie ondersoek is en die volgende subkodes kan onderskei word. 

Ons Afrika kwart: geliefde land - hartland; landskap as beeld; dorpe en stede 

Die res van Afrika: Namibie; elders in Afrika 

Topografie: woestyne, berge, riviere, die see 

Hunkering na 'n verbygegane wereld 

6.2 ONS AFRIKA KWART 
my land van ysterklip en klei 
hoe krummelbroos is jy 
o voet van Afrika verdorde voet 
in jou is die sterwe bitter, soet 

(My liewe Nebukadnesar Superman. Weideman, 1977:28) 

Afrikaansskrywende digters het vir baie jare feitlik geen toegang tot of kontak met die deel 

van Afrika buite die eie landsgrense gehad nie. Namibie vorm in hierdie opsig 'n belangrike 

uitsondering, soos blyk uit die talle gedigte wat handel oor een of ander aspek van hierdie 

buurland. Die stuk Afrika-aarde wat die meeste in Afrikaanse gedigte van 1976 tot 1996 as 

onderwerp funksioneer, is egter Suid-Afrika. 

Die digters definieer Suid-Afrika dikwels in terme van hierdie land se verhouding tot die 

vasteland van Afrika. In bogenoemde aanhaling verwys George Weideman daarna as 

verdorde "voet van Afrika" en in Van een heel Afrikaanse somer bespiegel Breyten 

Breytenbach vanuit die tronk hoe hy eendag aan die digter Rudi Kopland sal vertel: 
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van my nostalgie dan vir hierdie grysland. 

van 'n sel met uitsig by skorte verby 
op blou en son en ryp somerwind 
uit die berg waar die see teen skuim, 
van hoe skrynend mooi 
die gatkant van die aarde is. 
kan seerkry ooit vertrou word? 

(Van een heel Afrikaanse somer. Breytenbach 1983a: 101) 

Vir Breytenbach is Suid-Afrika dus "die gatkant van die aarde", maar Jannie Coetzee 

(1986:70) beskou dit as die "ver-kant van Afrika", terwyl Etienne van Heerden (1987:83) 

daama verwys as "Afrika se soutste tippie" en Everwyn Wessels (1982:26) as die 

"onnerhoek van Afrika". Vir Karel Prinsloo (1990:44) is Suid-Afrika "die hartpunt 

van Afrika" en vir Tom Gouws (1991:54) die "sekelstert van Afrika". Bekker (1978:3) 

verwys na die negatiewe benamings vir die land, soos onder andere "mastitia in die 

speen van afrika". 

Breytenbach se verwysing na "grysland" laat D.J. Opperman (1987:85) se Ballade van 

die grysland hier saam klink. Waar Suid-Afrika vir Breytenbach 'n "grysland" is, is dit 

vir Achmat Dangor in die volgende gedig die "koel paradys van Afrika" - ten spyte van 

alles wat "die mense wat jy hier vegiet het" hier te lande moes deurmaak. Hier is 'n 

swart spreker aan die woord en die gebruikmaking van Kaapse Afrikaans as vertelmedium 

gee aan die "sad memries" wat hy in die gedig meedeel, ekstra trefkrag: 

paradys, 
koel paradys van Afrika 
jou see roer soes 
die onrustige wortels 
van ons liewens 

o paradys, koel paradys 
van Afrika, 
watte sad memries skep jy 
in die skiemer van ons dae (Paradys. Dangor, 1983:94) 

Suid-Afrika vind in sy geografiese verskeidenheid en uitgestrektheid gestalte in die digkuns 

van die afgelope twintig jaar en daar is haas geen streek van die land wat nie in een of meer 

gedigte ter sprake kom nie. Soms word daar bloot by name na dorpe, stede, of gebiede 

verwys, maar in 'n paar gevalle is 'n bepaalde stad of streek die onderwerp van 'n digbundel 

in geheel, byvoorbeeld Goudaar (Olivier, 1986) waarin gedigte oor Johannesburg gebundel 

is; Die Swartland is my tuisland: 'n nostalgiese reis (Walters,1990) en Aan die Kaap 

geskryf (Stockenstrom, 1994). 

In talle digbundels is die ruimtelike verwysings baie sterk gelokaliseer. In Sesde hoepel 

(Boerneef -I.W. van der Merwe, 1976) word die digter se jeugwereld- die Koue Bokveld en 
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Roeveld, asook Kaapstad, tematies ontgin. InHoera hoera die ysman (Weideman, 1977) 

vorm die wereld van die Noordweste die agtergrond vir die gedigte. In die bundels van 

Donald Riekert, naamlik Heuning uit die Swarthaak (1986), Halfmens (1990), en 

Wensbeen (1995), sowel as in Thomas Deacon se Sand uit die son (1989) en Die 

predikasies van Jacob Oerson (1993) is die ruimte die warm droe Kalahari en 

Namakwaland. Etienne van Heerden se bundel Die laaste kreef (1987) het die swoel 

tropiese Natalse Zoeloeland as verwysingsveld. Digters soos Lina Spies en Antjie Krog se 

verbintenis met en liefde vir die Vrystaat is welbekend. 

In die meeste gedigte waarin bogenoemde subkode ontplooi, gaan dit nie net om die opnoem 

van geografiese besonderhede van 'n sekere plek of streek nie, maar die verhouding tussen 

die sprekende instansie en die landskap kry telkens besondere aandag. Die verbondenheid aan 

'n bepaalde stuk aarde en die liefde daarvoor, staan in baie gedigte voorop. 

6.2.1 GELIEFDE LAND- HARTLAND 

is dit wyd hier 
so wyer as die wydste van water en wind 
is dit sag hier 
is dit groen h ier 
en immer blou 
is ek sander naam hier 

in my wil dit ontbrand van liefde 
oor so mooi (is dit wyd hier. Krog, 1995:75) 

In die meeste van die gedigte waarin bogenoemde subkode manifesteer, blyk ook duidelik die 

lief de van die sprekers vir die bepaalde landstreek wat ter sprake is. In Tom Gouws se bundel 

Troglodiet (1995) is spesifieke geografiese streke van die voormalige Transvaal en veral die 

Vrystaat, die onderwerp in etlike gedigte, soos byvoorbeeld in villanelle vir die oos

vrystaat, clarens-distrik: 

hierdie landskap le voue van vergeelde papier 
in sandsteen sagkens verhard. hoog bo teen die blou lug, 
soms dof geskryf in oker ink, soms in die geel van populier, 

kras ravyne tot in die grasvelde, geel soos heuningbier. 
in geelkoperklei groei koring en sonneblom hier geil tot vrug. 
hierdie landskap le voue van vergeelde papier 

waarop eland en springbok steeds wei, nes elke sku dier 
op rotswande. net enkele spore verklap hul vinnige vlug, 
soms dof geskryf in oker ink, soms in die geel van populier. 

( villanelle vir die oos-vrystaat, clarens-distrik. Gouws, 1995:22) 

Geel vorm in bogenoemde gedig 'n deurlopende tema. Dit is deel van die Vrystaatse 

landskap, soos gesien in die sandsteen, grasvelde en "geelkoperklei", maar ook in die 
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landboup_rodukte soos· koring en sonneblomme. Geel verteenwoordig ook die · geskiedenis, 

soos dit verewig is teen rotswande en bewaar word in 'n gedig: "elke grot is hier 'n 

skuur I van beelde uit ons vergeelde geheue, soos ook elke gedig". 

Soos Gouws se gedig hierbo, handel die volgende gedig van Antjie Krog ook oor 'n bepaalde 

deel van die Vrystaat en word dit ook aangebied as 'n lied. Uit die eerste aantal versreels van 

'n een-dimensionele lied vir die noord-vrystaat, meer spesifiek middenspruit 
kan die vrugbaarheid van die Vrystaat se landbougrond afgelees word in die beeld van 

mielies wat "kraak soos sterre" en uitgestrekte sonneblomlande wat "sakdoek sprei in 

die leegtes". Brink (1982:68) meen tereg dat die heerlike liefdesverklaring aan die 

"hartstaat" veel meer is as ' n Leipoldtiaanse verkneukeling, "dit is ' n totale ondergaan van 

die telluriese, 'n osmose tussen aarde en psalmsinger, 'n wedersydse bevrugting". 

'n een-dimensionele lied vir die noord-vrystaat, 
meer spesifiek middenspruit 

allerliefste lentelose hartstaat 
waar mielies kraak soos sterre 
en vosbaarde puur in die maan 
waar sonneblomsade sakdoek sprei in die leegtes 
waar wolke tuimel soos perde 
en die son saans pouvere skiet 
oar die heuwels broeis en vet en fynveergroen 
elke plaasdam gewindpomp met wilgers 
knetter saans laaste vonke 

('n een-dimensionele lied vir die noord-vrystaat, meer spesifiek middenspruit. Krog, 
1981: 15) 

In die slotstrofe word die betekenis gegee van "lentelose" in die eeste strofe: die winter 

stort in die somer - dus sonder lente tussenin. Die digter se liefde vir die spesifieke gebied 

word opnuut bevestig en sy transponeer die landskap as menslike geliefde. Selfs as sy haar in 

ander dele van die land bevind, bly beelde van die geliefde landstreek haar by: 

allerliefste vlaktes van my hart 
waar die knipmes van die winter 
hom volledig start 
in die groen oesjaar van die somer 
soveel jare pro beer ek om jou af te sterf 
om vlaktes met iets anders te bevrug 
maar elke seisoen kom ek om jou weer en weer te teken 
want kom ek om so kom ek om 
en selfs in Boland en die Bosveld 
kan jou rooigras maande-maande in my oe blom. 

('n een-dimensionele lied vir die noord-vrystaat, meer spesifiek middenspruit. Krog, 
1981:15) 

Met betrekking tot die verwoording van hul liefde v1r 'n sekere landsdeel en hulle 

verbondenheid daaraan, huldig digters uiteenlopende menings. Sommiges, soos Deacon in 

die volgende gedig, dui aan dat die land 'n bedwelmende uitwerking op hul het en hul 
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spraaksaam maak: 

Hierdie land 
van my
mosgemaakte 
druiwetros -
maak my tong 
so los 
s6 los (Lofsang. Deacon, 1989:44) 

Vir verskeie ander digters, soos Boemeef (1976:63) is dit egter 'n geval van "Ons woorde 

skiet maar ammelee te kort". M.M. Walters (1990:62) bely in 0 my land, dat dit 

moeilik is om die wesensaard van 'n bepaalde streek onder woorde te bring, veral as daar op 

herinneringe gesteun moet word: "0 my land I ek wil jou vashou met my hande, 1 
jou vet krummels druk tot klei, I maar ek voel elke ou herinnering vergly, 1 
totdat ek alleen en eenkant, leeg I en sonder woorde staan ... "In onderstaande 

gedig toon Johann Johl ook aan dat sy "soek na hierdie streek se krop" hom net met 

lugspieelings gelaat het, want die Vrystaat laat hom nie sommer vaspen nie: 

die vrystaat laat hom nie omhein -
wiel-aan-'n-draad 'n blikkieskar, 
bontkombersbabas en bekfluitjies 
kamp geen hoekpaallynreg in; 
'n somersaand se rooigrasgeil om
singel geen bloudraad ooit, 
'n lang haas aan 'n skouerstok, 
nag neonweerlig agter platrante 

geen hoekpaal en geen bloudraad 
span die vrystaat met stofvoete in (spoedlokval vir die blindes. Johl, 1990:61) 

Net so moeilik as wat dit is om 'n geliefde streek onder woorde te bring, net so moeilik is dit 

om daarvan te ontvlug. In Annette Snyman se gedig Tulbagh met sy "apologie aan 

Boemeef", klink die name van berge, plase, en plekke van 'n stuk geliefde land op: 

Van aldie Roodezande in die land 
het jy die rooiste sand 
van aldie Witzenberge 
die witste rant. 

Van aldie Winterhoeke 
het joune die winterste geword; 
van al die Kruisvalleie 
lei jou kruis die steilste; 
van al die Ou Drostdye 
wil ek van joune eerste dros 
van al die Uitvlugte 
moet ek uit jou die verste vlug 

en keer ek daagliks 
hokgeslaan terug. (Tulbagh. Snyman, 1981:48) 
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In die eerste strofe word die "uniekheid" van die twee genoemde plekke beklemtoon deur 

gebruik van die oortreffende trap - "rooiste" en "witste". In die tweede strofe word die 

woordgroepherhaling van die eerste strofe voortgesit en elke tweede versreel begin steeds 

met "van al die". Nou tree daar egter 'n negatiewe betekenisverandering in ten opsigte van 

die oortreffende trap wat elke keer na die stelling "van al die ... " gegee word -

"winterste" en "steilste". Hiema raak die ek-spreker van die gedig aktief betrokke, sy wil 

"dros" en "vlug" - "wil ek van joune eerste dros". Dit is ironies dat daar juis van 

"Uitvlug" af gevlug moet word- "moet ek uit jou die verste vlug". In die laaste twee 

versreels word die patroon van die voorafgaande reels verbreek en hierdeur kry die 

nodeloosheid van die vlug groter klem. 'n Mens se verbondenheid aan 'n sekere plek kan nie 

sommer ontvlug word nie. 

Soos Snyman in die gedig hierbo, dui talle digters aan dat die Kaap, of spesifieke gedeeltes 

daarvan, vir hulle 'n bekende en geliefde streek is. In my kaap eien Andre Letoit (1982:56) 

deur die herhaling van die woorde "berge" en "kaap", saam met die persoonlike 

voomaamwoord "my" die Kaap vir homself toe en beklemtoon sy verbondenheid daaraan. 

M.M. Walters se bundel Die Swartland is my tuisland (1990) is 'n nostalgiese reis deur 'n 

spesifieke deel van die Kaap en Breyten Breytenbach skryf onder andere oor die wereld van 

Bonnievale en die Breerivier in onderstaande gedig - 'n vrye vers waarin vemuftige metafore 

("die tamaties is sagte harte") en voorbeelde van sinestesie ("glinsterende geluid") 

voorkom: 

skuins in die liefde 'n visioen wat die oe ontroer: 
Bonnievale die son loop sonder kieries of toue soos reuk 
deur die land die aarde rooi en die hemel blou en wolke 
wit vlieende tapyte boomsingertjies maak glinsterend geluid 
kluite het skaduwees die tamaties is sagte harte Breerivier 
'n slentertong wat diep fluister oor spoelklip en palmiet 

(4 Januarie 1974. Breytenbach, 1990: 16) 

Verder noord is die Noordweste- veral Namakwaland en Boesmanland, vir Thomas Deacon 

'n bekende en geliefde streek. Boesmanland word trouens as sy "hartvreetland" beskryf 

(1989:34). Sy intieme kennis van en liefde vir hierdie ongenaakbare dorre landstreek vind 

neerslag in talle van die gedigte in sy eerste digbundel Sand uit die son (1989). Hy 

verbeeld sy liefde vir die land met verwysing na plante, klip en sand: 

My liefde vir jou 
bloei geel soos hongerblom 
op winterwerwe 
jy wat stapelklip 
en wegwaaisand in 
droentye is (Namakwaland. Deacon, 1989:9) 

Die volgende kort gediggie van Deacon weerspieel 'n intense belewing van 'n Kalahari-nag. 
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Die ek-.spreker drink die nag as 't ware in - die werkwoord "suig" word hier gebrui.k ter 

ondersteuning van die beeld van die heuningkoek waarmee hy die volmaan vergelyk. Ook in 

aansluiting hierby sien hy die sterre rondvlieg soos bye: "Ek suig I die volmaan j 

heuningkoek I sterre vlieg I soos bye I rond" (Kalahari-nag. Deacon, 1989:44). 

Daar is min streke van hierdie "Afrika kwart" wat nie in die Afrikaanse digkuns van 1976 

tot 1996 ter sprake kom nie. Eveleen Castelyn (1978:7) skryfbyvoorbeeld oor plekke, plante, 

son, wind en stof in Wes-Transvaal en Etienne van Heerden se gedigte in Die laaste 

kreef (1987) is geplaas in die tropiese wereld van Kwazulu-Natal, vergelyk die gedig 

Inburgering (p.30): "dis 'n land wat kniediep I in mere staan I en soog aan 

die son, I met lui arms die see in gestrek. I 'n land wat snags vlam 1 in rooi 

koraal I as die riet gebrand word vir die oes". In Elemente van 'n someraand, 

Zoeloeland laat een van die kenmerkende bedrywighede van daardie streek, waama hierbo 

ook verwys is - die brand van die suikerrietlande - hom dink aan sneeu in Afrika: 

aand. enkele bote, verrotte blare 
drywend op die mere. 
die hitte is 'n ewenaar 
wat die rooinat son 
aan palms en lagunes gord. 

muskiete sak uit gras en riet 
en brande begin morbied 
deur morge suikerlande swiep. 
swart as daal oor nokke neer: 
dit sneeu in Afrika. 

(Elemente van 'n someraand, Zoeloeland. Van Heerden, Etienne. 1987: 14) 

In Afrikaanse gedigte van die afgelope twintig jaar wemel dit van plekname. Dorpe en stede 

is die onderwerp van talle gedigte. In Land van. die eggo's gebruik T.T. Cloete (1989: 119) 

byvoorbeeld 'n verskeidenheid Afrika-plekname in eenwoordreels. Sommige digters, soos 

Pieter Claassens (1983b:33) in Trekliedjie, gebruik plekname om menslike emosies te 

ondersteun: 

Wuperthal Genadendal 
toktokkie sing 'n lied -
van Dieprivier en Donkerstroom, 
'n baie ou verdriet; 
van Soekmekaar en Amperdaar 
en nooit weer vrede vind -
en die trekswael gooi 
sy vlerke in die wind . 

Kleinbegin en Niksgewin, 
kanniedoodkaroo -
erens moet daar iets nog wees 
waarin die hart kan glo; (Trekliedji.e. Claassens, 1983b:33) 
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In die volgende subkode gaan dit veral om die hantering van die laridskap as beeld of 

metafoor. Digters gebruik dikwels die landskap, spesifieke streke, berge, riviere ensovoorts 

as beeld vir 'n menslike emosie of om 'n sekere waarheid tuis te bring ofte beklemtoon. 

6.2.2 LANDSKAP AS BEELD 

My liefde is karoo 
want die wereld 
blomtuin sommer self. (Karoo. Van Zyl, 1991: 17) 

Volgens Pakendorf (1992:B5) is die gedigte in Wium van Zyl se debuutbundel Oggendvuur 

(1991) by uitstek "impressionistiese natuurpoesie, momentopnames uit die Karoo se 

verseboek", soos in bogenoemde en die volgende gedig waar die Klein Karoo die 

personifikasie is van 'n moederfiguur - sy het 'n "boesem" vygies waarin die spreker sy 

kop wil gaan here en sy "moeder" haar inwoners ("ons"). Die gebruik van "moeder" as 

werkwoord dui op . die verhouding tussen die Klein Karoo en die ons van die gedig: 

versorging I vertroeteling soos 'n moeder teenoor haar kinders: 

My klein karoo 

Ek wil my kop gaan bere 
in 'n boesem vygies 
in my klein karoo 
die aandlug sien streel 
oor rimpels klip 
en voel wie moeder ons 
as sm6res die skaaptrop 
honger die bossieveld vat. (My klein karoo. Van Zyl, 1991: 19) 

Soms is daar egter ook sprake van 'n konflikverhouding tussen die land en haar inwoners. In 

Antjie Krog (1995:71) se gedig kersfees 1992 is die landskap nie 'n moederfiguur soos in 

bostaande gedig nie. Nadat dit goed gereen het, is alles, vlaktes, bosse, borne self die kuile 

"oordadig" groen en geil: "na die reens I gee die veld haar oor soos 'n slet aan 

die groen I van haaie vlaktes is daar skielik niks nie van I alles fuif alles 

bras groen". Die gebruik van die woord "slet" vir die veld en "fuif' en "bras", dui al 'n 

negatiewe verhouding tussen die mens en die veld aan en in die tweede strafe word dit verder 

omskryf: 
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die oordaad so .ongeskonde 
so· skielik 
so sonbesiesingend 
so goedgeefs feestelik 
getuig van 'n donnerse ongevoeligheid vir ons 

ons aan wie die velde behoort 
bedrieg en bedreig voel ons ons aan wie die velde behoort 
verweer verbyster aangerand voel ons ons aan wie die velde behoort 
vou ons ons hande om die porsie hoender en trifle 
dalk die laaste krismis so saam 

op hierdie plaas (kersfees 1992. Krog, 1995:71) 

Die mense, aan wie die velde behoort, verkeer in 'n heel ander gemoedstemming as die veld, 

weergegee met woorde soos "bedrieg", "bedreig", "verbyster" en "aangerand". Die 

jaartal van die titel is belangrik en plaas die gedig binne die tyd van groot politieke 

omwentelinge aan die begin van die negentigerjare. Die mense dink daaraan dat dit dalk die 

laaste kersfees is wat hulle so saam op daardie plaas sal wees. Teenoor hierdie emosies word 

die groen veld gesien as ongevoelig. Die herhaling van die frase "ons aan wie die velde 

behoort" beklemtoon die ironie, dat die mense wat in die besittersrol is, eintlik "bedrieg 

en bedreig" voel deur hul besitting, die oordadige groen veld, wat hulle (waarskynlik) sal 

moet verlaat. 

In Na die geliefde land van Etienne van Heerden (1987:29) word die land eers as "plek" 

en ten slotte as "kaal moeder" aangespreek: 

geen mens ploeg of saai jou, plek. 
jy is sonder noemnaam of streeknaam 
geen reenboog swiep sy helder rug oor jou 
jy is net koorsige ooptes 
en weg is ook die vriendelike hand van jou warm winde 
in my rug. 
sodat ek, ook, verplek. 
ek kyk jou nie aan nie. 
daar is skaamte tussen ons, kaal moeder. 

(Na die geliefde land. Van Heerden, Etienne. 1987:29) 

Deur die onttrekking van die see en reen en die wind wat die land se lyf "klipperig skaam 

blootgewaai - I ontbloot", word die land 'n "plek". Die spreker wys daarop dat die 

"plek" ge1soleerd is, menslike bedrywighede en natuurelemente is afwesig. Die spreker het 

in so 'n mate deel van die land/plek geword dat hy 66k verander. Daar is egter nog 'n afstand 

tussen hom en die land - vergelyk "ek kyk jou nie aan nie I daar is skaamte 

tussen ons ... " 

T.T. Cloete neem ook die vrouefiguur as voorbeeld van 'n natuurverskynsel. Hy beskryf in 

die volgende gedig een van die sonderlinge natuurwonders van die Noord-Kaap. Dit is 

naamlik die gebied bekend as Witsand en die "brulsand" 'n entjie verder suid. Tussen die 

omliggende rooi sandduine word 'n groep hoe, byna spierwit sandduine aangetref, terwyl 'n 
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mens in warm droe toestande by die hoe rooibruin duine van die brulsand 'n duidelik gedreun 

kan hoor, veral as die sand versteur word. Cloete vermenslik hierdie verskynsel en beskryf 

die duine met hulle yl gras en bossies as 'n vroueliggaam, en die geluid van die brulsand as 

die "kreun van die deurlopende kraam": 

Kreunsand Noordwes-Kaap 

Die duine le roomkleurig en rond 
dun gras yl struik 
bossies blaar 
sag soos 'n vrou se liggaam 
borste en buik 
voorkop neus en mond 
pu biese en okselhaar . 
hier en daar 
en die kreun van die deurlopende kraam. 

(Kreunsand Noordwes-Kaap. Cloete, 1989:55) 

Personifikasie is een van die vemaamste vorme van beeldspraak wat die digters gebruik om 

een of ander aspek van die landskap te beskryf. Wium van Zyl beskryf egter in die volgende 

gedig 'n warm, loom dag in die Bosveld deur middel van 'n metafoor: soos 'n lui dier le die 

dag en snork langs 'n bosveldpad: 

Langs 'n draaierige bosveldpad 
lui 
van stof en son 
van Koedoeskop tot Dwaalboom 
tussen wintergras en droe dorings 
le snark die dag 
maar roer 
en hap soms na 'n vlieg. (Bosveldavontuur. Van Zyl, 1991:51) 

Afrikaanstalige digters is goed bekend met hul land, dit spreek uit die groot verskeidenheid 

geografiese besonderhede wat in die gedigte voorkom. Dit bly egter nie by 'n blote 

sinjalering van hierdie dinge nie, maar die spesifieke Afrikalandskap word dikwels gebruik 

om 'n dieper waarheid tuis te bring. 

Die digter S.J. Pretorius se hartland is die Noord-Kaap in die omgewing van Postmasburg. In 

Aandblomme by Postmasburg dui hy met 'n aantal parallelistiese herhalings die 

verband tussen die landskap en die mens aan. Hy gebruik menslike emosies en eienskappe 

om die landskap te verbeeld: 
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Teen die aand het ons uitgegaan 
diep in die jonasrante om die dorp 
tussen die swart haak-en-steek, 
in 'n gebied 
so hard soos die onmenslikheid van die wereld se verdriet, 
so onherbergsaam soos die geluk wat die hart steeds ontloop, 
so arm soos ons menslike tekort (die grond van ons tragedie), 
so dor soos die dors van ons hopelose hoop, 
so wyd soos die onpeilbaarheid van ons pyn, 
so troosteloos soos die vooruitsig op ons aller dood, 
so raaiselagtig soos a1 die vrae waarin ons denke verdwaal, 

(Aandblomme by Postmasburg. Pretorius, 1981: 18) 

Afrikaansskrywende digters wat die Karoo tematies in hul werk ontgin, gee dikwels blyke 

van 'n bewuswees van God se teenwoordigheid in hierdie strak klipperige landskap. T.T. 

Cloete se gedig Karooklip begin met die stelling: "Die ewigheid is vatbaar naby." Vir 

Cloete is die band met die Afrika-aarde, 'n bron van insig, selfs die klippe van die Karoo 

verkondig die werke van God se hande. Die "klip" van die titel kom in bykans al die strofes 

weer na vore in woorde soos "rots", "klip", "klipewigheid", "steen", en "fossiel" en 

word in die laaste strofe besonders beklemtoon deur die drievoudige herhaling van "klip ... " 

Hoe deeglik hierdie klippe getuig word uitgelig deur die oksimorons in die tweede en derde 

reels van die aangehaalde strofe: "hulle roep swygsaam ... uit" en hierdie swygsame 

uitroep geskied met "'n klipharde gejuig". 

Die slapende dromende klippe getuig 
hulle roep swygsaam Godse werk uit 
met 'n klipharde gejuig 
met klippe se goddelike langsame geluid. (Karooklip, Cloete, 1989: 154) 

Vir Ulyate J. Curle is die Klein-Karoo 'n gedig wat deur God geskryf is. Die verskillende 

Karoo-elemente wat gebruik is om die gedig te skryf, kry besonderse klem, deurdat elk op sy 

eie in 'n eenwoord-versreel geplaas word: 

DIE KLEIN-KAROO 

is .... 
'n gedig 
wat god 
met 
klippe 
aalwyne 
berge 
bossies 
hottentotte 
skape 
pendoringbome 
en 
min 
water 
geskryf 
het (Die klein-Karoo. Curle, 1987:47) 
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Dit is duidelik dat dit vir die digters nie net om 'n notering van die skoonheid van die 

woestyndele en die plantegroei gaan nie. Die belewing van die landskap lei tot diepe insig 

met betrekking tot die Skepper van dit alles. Soos Petra Muller (1984:90) dit verwoord: "'n 

Sintuig vir woestyne I is 'n tree in Gods rigting". Marlene van Niekerk sluit haar 

gedig Hexriviervallei af met 'n verwysing na die Karoo wat uit die "oorskiet" van die 

Boland gemaak is. V anaf die bopunt van die Hexrivierpas kan die opvallende kontras tussen 

die welige groen Boland en die droe uitgestrektheid van die "klipharde" Karoo duidelik 

waargeneem word: 

want hier het God op sy jongdag 
met die oorskiet van die boland 
oor die berg gespring en toe hardnekkig 
met die groat karoo begin (Hexriviervallei. Van Niekerk, 1977:31) 

Volgens Leon Strydom (1990:61) kan Godse teenwoordigheid in die Karooplante sintuiglik 

beleef word. In Karoo merk, ruik en voel die persoon in die gedig dat God "innie bossies" 

is en Hewitt Visser (1981:28) wys in Kalahari daarop dat Godse liefde steeds te midde van 

'n haglike droogte sigbaar is in die landskap: 

bitter min weerspieel die wereld sy genade -
duine gloei langs 'n sandoorstroomde spruit -
maar bo-oor geraamtes en droe sade 
beeld die Driedoring Godse liefde uit (Kalahari. Visser, 1981:28) 

Die reismotief speel 'n belangrike rol in gedigte waarin die geografiese kode manifesteer. In 

Johann Johl (1990:61) se spoedlokval vir die blindes gaan dit oor 'n reis deur die 

Vrystaat: "om bloedwarm te reis I in wat my hartstreek is". Sien ook die tweede 

afdeling Uithoeke toe in die bundel Met die aarde praat (1992) waarin T.T. Cloete 

verslag gee van sy reis deur die dor streke van die Kalahari en Namibie. 

Uit 'n vroeere bundel van Cloete kom die gedig Reis na Namakwaland wat Gouws 

( 1990b:45) beskou as een van die heel grootste gedigte in Afrikaans en wat volgens hom 

finaal die uitsonderlike digterskap en -vermoe van Cloete bevestig: 

ons het aanhoudend verder gereis 
vir mekaar die barheid gewys 

en steeds verder gereis 
deur Grootdrink Brulsand Aggeneys 
dit bespreek en begin wens dit moet end kry 
is dit die moeite werd om verder te ry 

toe het die plat uitgestrekte Groot Vloer 
- wat 'n wonderlike eenvoudige naam 
vir 'n fossielpan- my diep ontroer 
die aarde is onherbergsaam 
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wat doen die lelie die aalwyn 
deurdrenk van die sap van die geel sonskyn 
wat doen 'n voeltjie soos die kelkiewyn 
met sy mooi naam in die woestyn 

ons het verby die swart 
hopies klip volhard 

en plotseling na dwaling met 'n draai aangekom 
in die Here se tuin van gous- en vygieblom 
'n pastelkleurige oordaad 
brandend - ons het opgehou praat 

uitspattende oogverblindende 
kleure en byna onverdraaglik opwindende 
gejaagde en onrustige insamel van emosie 
- wat 'n vreemde kombinasie 
van son- en wind-erosie 
blomme woestyn verlatenheid sensasie 

(Reis na Namakwaland. Cloete, 1989:68) 

In bogenoemde sitaat word 'n gedeelte van die reis beskryf, die tog deur onherbergsame 

woestynstreke, die vertwyfeling - is dit die moeite werd om verder te ry - en die plotselinge 

aankom in die Here se tuin. Afgesien van 'n paar aandagstrepe en 'n dubbelpunt is leestekens 

heeltemal afwesig. Die gedig is in strofes van wisselende lengte ingedeel en daar word 

gebruik gemaak van rym, alhoewel nie in 'n vaste skema nie. In hierdie gedig maak die digter 

ook, soos in heelparty van sy ander gedigte, gebruik van tipografiese wit wat as 

interpunksieteken (komma of punt) funksioneer, asook die jukstaponering van oenskynlik 

teenstellende sake, soos aan die einde van die laaste strofe wat hierbo aangehaal is. In hierdie 

vier woorde- "blomme, woestyn, verlatenheid, sensasie"- is die hele voorafgaande 

gedeelte van die gedig ook inbegrepe. 

Dit is egter nie net die Afrikaanse landskap van berge, vlaktes, borne, plante wat m die 

digkuns neerslag vind nie, maar talle digters neem 'n bepaalde dorp of stad as onderwerp. 

6.2.3 DORPE EN STEDE 

In baie van hierdie gedigte word die stad, soos in die landskapsgedigte hierbo, ook 

gepersonifieer. In die volgende gedig van Merwe Scholtz word verwys na 'n uitspraak van 

Breyten Breytenbach. In Oerkaap, voordag word Kaapstad, as "een van die paar 

oerhoere der eeue" direk aangespreek: 

Jy le tussen jou groot rante 
so vol, fynglansend volgester 
dat almal jou moet soek, van ver. 
Jy is dit inderdaad, soos Breyten se 
een van die paar oerhoere 
der eeue. (Oerkaap, voordag. Scholtz, 1986: 12) 
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Bogenoemde siening van Kaapstad as een van die "oerhoere der eeue" word gerugsteun 

deur die uitspraak wat Lady Anne Barnard se binnelandse gasheer, ene Van Reenen, reeds in 

1798 met betrekking tot Kaapstad gemaak het: " ... die Kaap is 'n haatlike ou dorpie. 

Eg dit I eg dat volledig immoreel". (Krog, 1990:47). 

Die drie en dertig gedigte in Wilma Stockenstrom se bundel Aan die Kaap geskryf (1994) 

is tematies op 'n bepaalde plek ofstad gerig- in en om Kaapstad. Volgens Grove (1994:B4) 

lewe die Kaap in hierdie bundel. Die Kaapse werklikheid praat deurgaans mee in die gedigte 

en 'n mens kry nie net 'n beeld van die stad self, met geboue en strate nie, maar ook van die 

klimaat, wind, mis, seisoene, blomme, die berg en die see. Daar is by sommige van die 

gedigte 'n ironiese of satiriese ondertoon, wat volgens Kannemeyer (1995:92) 'n sekere 

afstandelikheid verraai soos in die geval van die volgende gedig waar Kaapstad gesien word 

as 'n verslonste vrou (vergelyk ook Scholtz se gedig hierbo waar die stad as "hoer" gesien 

word): 

Die stad se bars trek toe. Sy kug 
betaamlik soos 'n dame, wanneer dit kriewel 
in haar besmeerde strate. 'n Gepoetste vyfpuntige 
antieke borsspeld dra sy beskeie 
onder by haar lieste waar dit so 'n bietjie 
stink, maar deesdae het sy darem 'n pienk 
panty by appointment to Victoria & Alfred aan. 

Ek kry haar so jammer. Daar is groeisels 
geskiedenis, te veel, en goeters, 'n aanpaksel 
aan haar veelkleurige mure wat haar verstop. 
Sy voel sy gons van binne. Sy's 'n getoet. 
Sy's 'n getaal. Sy's 'n geneuk. Sy het klam koors. 
Sy gee haar oor en se kom broei maar, kom 
vreet 'n nes in my bamboesbru in lyf. Ek is baie 
meer as net geskiedenis. Ek is die vrou. En ek blink. 

(Die stad se bors trek toe. Stockenstrqm, 1994:8) 

Die beeld van die stad as vrou word deur die hele gedig volgehou totdat sy teen die einde self 

aan die woord is: "Ek is die vrou." Ter ondersteuning van hierdie vergelyking van 

Kaapstad as vrou word die kasteel metafories gesien as '"n gepoetste vyfpuntige 

antieke borsspeld" en die Kaapse waterfront as "pienk panty". In die tweede strofe 

ondersteun die kort opeenvolgende herhaling van "sy" en "sy's" in die vierde en vyfde 

versreels die indruk van die gewoel en gewerskaf in die stad. 

Eveleen Castelyn (1990:26) wys ironies op Kaapstad, die "Fairest Cape", se "vergane 

glorie": "Mieliestronktorings I liddorings aan die voet, I Maleierbruidsluiers 

oor diep I en danker ravyne, I saans lanterns, stringe I robyne om die 

brandsiek nek." 

In 1986 word die honderdjarige bestaan van Johannesburg herdenk en hiervoor stel Fanie 
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Olivier 'n versameling gedigte oor di~ Goudstad saam, met die gepaste titel Goudaar. Marie 

Blomerus beskryf die ongerepte stuk Afrika voordat die wereldstad daar ontstaan het. W aar 

die Goudstad sou verrys, was vroeer veld en son en voels. Die sondeurdrenkte oopheid van 

die Hoeveld word beklemtoon deur die her haling van "velde" en "son ... ", byvoorbeeld 

"hoeveldse velde en velde" en "sonlange sonbesieseisoene". Selfs die gras en voels 

word ook betrek by die beskrywing van warmte, son en lig. Die lang oopgewaaide grasse 

word gesien as "sonlange hobo's" en een van die voels wat genoem word, is 'n 

"sonvlam" valk terwyl die "brandende" naaldekokers ook dui op son en warmte: 

ex Africa semper aliquid no vi 

tog wel deeglik voorspelbaar ja voorheen so volmaak 
in verbeelding nog 
die sonlange sonbesieseisoene 
tintelende hoeveldse velde en velde 
met diepbruin grasse oopgewaai 
sonlange hobo's van lig 
die arend die sonvlam valk die skalkse uil 
gods ook bewend met brandende naaldekokers 

Afrika so aanloklik nog 
toe die nuwe wereldstad 
oornag teen die rantjies opsluip 
die veld stuk vir stuk insluk 
teen die hoe lug opklim en uitbeur 
met konstellasies van glas en goud (Winkend die eerste vure. Blomerus, 1988:3) 

Die Vrystaatse hoofstad is die onderwerp van Daniel Hugo (1986: 19) se Hoofstad. Dit 

bestaan uit drie afsonderlike kwatryne oor Bloemfontein. In II (Op Naval Hill) word die 

stad, in aansluiting by die titel, gesien as gestrande skip. Die metafoor word ondersteun deur 

die ander "see-terme" wat gebruik word: die koppies "vaar" teen die kim en in die stad -

"aan board"- leef jy dus permanent in 'n tussentyd, soos inderdaad op 'n gestrande skip 

die geval sal wees: 

II (Op Naval Hill) 
verlangend kyk jy oos wes suid en noord 
na waar die koppies vaar teen elke kim 
reg onder le die stad gestrand - aan boord 
leef jy in die ewige interim (Hoofstad. Hugo, 1986: 19) 

Talle digters beskryf in gedigte die dorpe van hul kinder- of jeugjare. Harrismith: 

Noordoos-Vrystaat handel oor Lina Spies (1976:42) se "grootword-dorp", Harrismith 

met sy Platberg- "onbekende tafelberg van my vertroude kinderland". Vir Andre 

Letoit (1982;57) is Stellenbosch- "stad van my drome", sy "eerste vrou" en Daniel 

Hugo (1982:25) vereenselwig hom in so 'n mate met die Eikestad, sy studentedorp, dat hy die 

kort gediggie Stellenbosch afsluit met die woorde: "ek is 'n akkerboom in 

Victoriastraat". Namakwaland se plante en diere vorm deel van Carol Clark se uitbeelding 
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van die d_orpie waar sy lank gewoon het- Koingnaas: 

Koingnaas 

Die son kruip uit oor bossiesland 
volstruise steier wakker en die klein 
Namakwaskilpad kruier deur die sand; 

'n skagtoring staan wydsbeen teen die duin 
sy stroewe moregroet ontmoet 
die plate pas ontwaakte vygies 
en oggendwerkers van die myn; 

tussen grys en geelbruin 
riffels waaisand 
het 'n horingadder stil verdwyn. (Koingnaas. Clark, 1994:28) 

In die Afrikaanse digkuns van 1976 tot 1996 manifesteer bostaande subkode en sy 

onderafdelings baie sterk. Afrikaanstalige digters ontgin inhoudelik 'n wye reeks aspekte van 

hulland se streke, dorpe en stede. Wat die res van die Afrikakontinent betref, lyk die prentjie 

egter ietwat anders. 

6.3 DIE RES VAN AFRIKA 
Wat word in hierdie donker uitgebroei? 
Die sterre reen rooi oor Afrika: 
Mogadisjoe, Maputo, Luanda en Conakry; 
die kole gloei, en oor die groot riviere 
praat towenaars met trommels en tamboere . . . (Spitsverraad. Louw, 1980:5) 

Die dekoloniseringsproses in Afrika het dikwels met gewelddadige omwentelings, oorlog en 

bloedvergieting gepaard gegaan. Om in Afrika te reis, was dus dikwels gevaarlik. Trouens 'n 

groot aantal Afrikalande is steeds vir toeriste ontoeganklik weens voortslepende konflik en 

geweld. As gevolg van Suid-Afrika se staatkundige beleid van apartheid was dit ook vir baie 

jare vir reisigers met 'n Suid-Afrikaanse paspoort moeilik om Afrikalande te besoek. 

Afrikaanstalige digters van die genoemde periode is dus nie baie goed bekend met ander 

Afrikalande nie. Suid-Afrika se buurland Namibie is egter 'n uitsondering in die verband en 

Namibie vorm 'n betekenisvolle subkode by die geografiese Afrikakode. 

6.3.1 NAMIBIE 

land sonder grens, 
kyk, die rafels mens 
sit al in die steiltes 
van jou klipperige kors: 
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die ruwe tepels van jou bors 
verwag eeue lank die geiltes 
wat so fetusvas 
in jou duister holtes pas (Namibie. Du Plessis, Hans. 1984: 13) 

Narnibie is die Afrikaland wat naas Suid-Afrika die prominentste in die Afrikaanse digkuns 

figureer. Weens die land se staatkundige geskiedenis was daar nooit by inwoners van Suid

Afrika 'n oorweldigende gevoel van vreemdheid jeens Narnibie en sy inwoners nie. Sy 

ligging het ook bygedra tot groter toeganklikheid as wat met ander Afrikalande die geval 

was. Verkeer oor die grens tussen Suid-Afrika en Namibie het vrylik plaasgevind en 'n groot 

aantal Afrikaanssprekendes het hulle deur die jare tydelik of permanent daar gevestig. 

In 'n artikel oor Narnibie (destyds nog Suidwes) in die Afrikaanse letterkunde verwys Du 

Randt (1989:58) in die eerste plek na die verskeidenheid van Narnibiese lewensvorme soos 

dit in die Afrikaanse letterkunde vir die nageslag bewaar is; tweedens na die neerslag van 

politieke en ideologiese spanning in die Narnibliteratuur. Woordportrette "van die landskap, 

die ruimte, die dekor van 'n land met sy onvergelykbare berge, riviere en woestyntonele, die 

topografie met sy rykdom aan plante- en dierelewe" is kaleidoskopies deur woordkunstenaars 

opgeteken. lets hiervan blyk ook uit die Narnibkode in die Afrikaanse digkuns van die 

afgelope twintig jaar. 

Vir sommige Afrikaansskrywende digters is Narnibie veral "toeristebestemming" en hulle 

verwys veral na bekende besienswaardighede. Sien byvoorbeeld DeJongh (1981 :46) se gedig 

Vinger van God en Johann Johl (1990:33) se Sinchronisiteit waarin hy die ineenstorting 

van Mukurob as gevolg van verwering en erosie, in verband bring met geweld, ongelukke en 

aardbewings elders in die wereld. Die verwysing na "Gods Yinger" sluit enersyds aan by 

die algemene naam van Mukurob- vingerklip, andersyds dui dit op Godse bemoeienis met 

die gebeure: "Mukorob I is stomp geknak I klipstapelmirakel oornag gespitak 

1 Gods Yinger verskuif op die almanak." 

Ofskoon Swakopmund, die onderwerp van onderstaande gedig van Hewitt Visser ook 

vakansiedorp is, is die oorwegende indruk wat die digter van hierdie kusdorp het dat alles net 

sand is. Hy beklemtoon hierdie feit deur die sintaksis - die woord "sand" word 

herhaaaldelik afgesonder in 'n eie versreel en selfs "strand", in dieselfde sintaktiese posisie 

as "sand", het hier die betekenis van "n groot stuk sand": 
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Swakopmund 

borne in 'n akker 
sand 
huise teen 'n heuwel 
sand 
mense op 'n H!plek 
sand 
die ganse wereld hier is net 
'n strand 
aan die kant 
van 'n koue see (Swakopmund. Visser, 1981 :26) 

Dit is veral die geografie en klimaat van Namibie wat in die gedigte ontgin word, maar soms 

kom die land se geskiedenis ook ter sprake. In Kus van die Dood verwys Daniel Hugo na 

die skatte van die woestyn wat aanvanklik, na Dias se eerste kennismaking met die kus van 

Namibie, vir drie eeue onaangeraak gele het, maar later aanleiding gegee het tot die dood van 

vele skatsoekers. Die onherbergsaamheid van die woestynstreek langs Namibie se kus is so 

skrikaanjaend en oorweldigend dat die vroee seevaarders dit die Seekus van die Dood of 

Skedelkus genoem het. Ofskoon Dias, volgens Hugo se gedig, die Skedelkus gekersten het, 

was sy motiewe hiervoor nie in die eerste plek om Christus te verkondig nie, maar om die 

materiele voordeel wat so ' n stap vir Portugal in sy handel met die Ooste sou inhou. In 

hierdie gedig manifesteer dus ook 'n aspek van die geskiedeniskode, naamlik die eksploitasie 

van Afrika, wat in hoofstuk 12 behandel word: 

Kus van die Dood 

met meeue wat om sy mas bly kring 
het Dias die Skedelkus gekersten 
nie Golgota het hom tot hier gedryf nie 
maar die Oosterse konings wat kruie bring 

tussen die duine gloei die diamant en agaat 
in glimlag van die maan se duisend karaat 
maar vir drie eeue kraak die skepe verby 
met kosbaarder vragte voor die speserypassaat 

toe het vele die klein korrels ster kom soek 
maar moes in die sand vir hul skraapsug boet 
net soms le die wind sy skatte bloot: murasie 
sandroos en geskoeide geraamtevoet (Kus van die Dood. Hugo, 1983b:24) 

Hierdie Skedelkus het egter geen gebrek aan seelewe nie en alhoewel aangeplante struike en 

borne nie in die duineveld sal groei nie, gedy die vlesige hotnosvy tog daar. In Skedelkus 

beweer Lucas Malan (1987b:31 ): ''Tog word edenlik 'n tuin hier onderhou": 
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'n Mossel gaap sy spleet, die krap 
· wyk uit. Hy kerm waar hy skuil. 

Koraal kors langsaam aan, vertak; 
die danker anemoon se lippe pruil. 
Soos groen getye uitgaan en trugkom, 
was die water skubkristal, mariaglas 
tot onderwaters klippig rose blom. (Skedelkus. Malan, L.1987b:31) 

Onder die Namibsand le nog ander skatte versteek, soos Hans du Plessis m Job op 
Khorixas uit die bundel Gewete van glas (1984) aantoon. Die landskap en sfeer van 

Namibie word ook, volgens Nienaber-Luitingh (1985:29), in van die bes geslaagde gedigte in 

Daniel Hugo se bundel Buitekamerklanke (1983) opgeroep. In die volgende kwatryn 

Aigams word die geskiedeniskode ook betrek- "Aigams" beteken "Vuurwater" en dit is die 

Nama-naam vir die dorpie Warmbad waar die eerste sendingstasie in Namibie deur Abraham 

en Christian Albrecht gestig is. Die verwysing na Sodom en Gomorra en die broeders wat 

eenkant drink, impliseer waarskynlik al iets van 'n vroee "apartheid", wat later in Namibie se 

geskiedenis 'n belangrike rol sou speel: 

hierdie warm plek se swael stink 
laat aan Sodom en Gomorra dink 
die sendeling graaf 'n koel klein gorra 
vir die broeders wat eenkant drink (Aigams. Hugo, 1983a:5) 

Vir heelparty digters is Namibie nie net vakansiebestemming nie, maar woonplek of selfs 

geliefde geboorteland. Wiehahn (1986:98) wys daarop dat van die landskappe waardeur 

Marie Blomerus in haar bundel Ithaka (1985) wandel, ofwat deur die herinnering, droom of 

verbeelding opgeroep word, aan haar geliefde geboorteplek Namibie behoort, soos 

Landskap met verlange onthou en Namibiese brosjure: 

Ver. Ver land van amber en blou 
snags roep die gekko's in kore 
uit jou warm sand; 
die toktokkie wip ligvoets 
hoog-gebeen oar jou 
verland 
amber land 
land lief en blou 
tussen die pendorings huil die wildehonde 
Namibie 

Namibie, ek plant weer opnuut kruise speel-speel 
anders as Cao en Dias ek plant droomkruise 
driftig en fanaties in my eie naam sander 
benoeming van God en Vaderland 
langs jou stom kuste; ek baken jou af vir my alleen 
heilig en hemels dit wat in die droom 
onaantasbaar is. (Namibiese brosjure. Blomerus, 1985:5) 

Die titel van bogenoemde gedig is ironies, want dit is duidelik dat dit nie hier gaan om 'n 
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objektiewe reklamepamflet (brosjure) oor Namibie me, maar oor 'n geliefde landstreek 

("land lief en blou") wat verlangend in herinnering geroep word. Afgesien van die 

tipografiese wit gedeeltes wat as interpunksietekens funksioneer, word daar min ander 

leestekens in die gedig gebruik. Slegs twee punte kom voor: heel aan die einde van die gedig 

en na "ver"- die eerste woord van die gedig. Hierdeur word "ver" geYsoleer van die res van 

die versreel en besonders beklemtoon. "Ver" word, net soos "amber" en "blou" in die 

eerste reel, later in die strofe weer herhaal terwyl die woorde "verlore" en "verlange" ook 

iets van "ver" laat hoor. Hierdie herhaling versterk die beeld van droom en verlange wat deur 

die gedig opgeroep word. Ten slotte eien die digter die land, wat heilig en hemels en in die 

droom onaantasbaar is, vir haar aileen toe. 

Oral in Afrika het die kontinent se eerste inwoners hul geskiedenis teen grotwande uitgebeeld 

(sien ook Gouws, 1995:22, Toerien, 1983:44 en Riekert, 1986:53). Lucas Malan beskryf in 

die eerste strofe van Klipskrif 2 hoe "voorgangers op hierdie kontinent" deur hul 

kliptekeninge 'n geskiedenis beskryf het. In die tweede strofe verwys hy na 'n spesifieke 

rotstekening, naamlik die "Wit Vrou van die Brandberg" wat in 1917 deur die Duitse 

geograaf Reinhardt Maack in die Tsisabkloof by die Brandberg in Namibie ontdek is. Malan 

le in die gedig 'n verband tussen die Wit Vrou en Pentesileia, 'n koningin van die Amasone 

uit die Griekse mitologie: 

Maar nag vreemder was die insident 
toe daar in Brandberg se distrik 
'n vrou van heelwat ligtere pigment 
die boog opneem en teen die klip 
met skrede soos Penthesileia s'n 
die swaar graniet net ligvoets prik- (Klipskri.f 2. Malan, 1990a:40) 

P.J.J. Conradie is skynbaar goed bekend met Namibie, want in sy bundel 'n Kraan lek in die 
agtermiddag (1986) word hierdie landstreek tematies ontgin. Beelde van die land, plekke, 

plante, diere, besienswaardighede ensovoorts is vervleg met beelde van 'n liefdesverhouding. 

In XVII (1986:26) bring die twee geliefdes 'n besoek aan die Brandberg - "Suid van 

Twyfelfontein ... f Die hoogste punt in Suidwes." Chris Lombard se tweede bundel 

Millennium (1994) bevat, net soos sy debuutbundel Tussen die malgasse op die kaai 
(1991), ook etlike gedigte oor Namibie. Ekwatoriale Afrika is volgens die digter sigbaar in 

die Caprivistrook- die "keerweer van Namibie": 

Ekwatoriale Afrika 
het uitgeslaan in hierdie keerweer 
van Namibie. 
Die rivier loop breed 
waar ongereptes van die land 
onder flarnbojante 
hul siestas slaap 
terwyl die middag deur mopaniebome 
tot brinjalpers filtreer. (Voorligting in die Capri.ui. Lombard, 1994: 17) 
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Namibie_ se woestyne-, riviere ensovoorts sal onder die subkode "Topografie" (6.4) bespreek 

word. Die res van Afrika geniet nie dieselfde mate van aandag as Namibie in die Afrikaanse 

digkuns nie, maar sommige digters openbaar tog kennis van en toegeneentheid teenoor ander 

Afrikalande. 

6.3.2 ELDERS IN AFRIKA 

Dorheid, stof, kliprant en bok: 
oop le die veld van Botswana 
die wilde rooi van Kalahari 
die bleekwit van Makarakari 
die gras en vlaktes van Suidwes 
- ofle dit oop? (Landskap. Eksteen, 1981:7) 

Selfs Suid-Afrika se ander direkte buurlande kom selde ter sprake in die Afrikaanse digkuns 

van die afgelope twintig jaar. Een van die min gedigte oor die bergkoninkryk, Lesotho, kom 

uit Johann Lodewyk Marais se bundel Verweerde aardbol (1992). Cloete (1993b:B4) wys 

tereg op die "besondere landskapsgedigte" in hierdie bundel. Uit onderstaande gedig kan die 

leser heelwat van Lesotho se bou, klimaat, plantegroei en mense te wete kom: 

As ek dink aan Lesotho 
sien ek die dak van Afrika 
met berge geriffel, 
grasveld en dorpies, 
sendingstasies 
met moedige torings, 
spiraal-aalwyne en denne 
in een groat verband 
met min grensdrade, 
klein boerderye 
versprei oor die land, 
en die son wat wegraak 
agter wolke wat malend 
in die berge rammel 
om die forelstrome 
deur die klowe bruin 
en koud te laat bruis, 
en 'n man op 'n perd 
wat sy bont kombers 
stywer om hom vou 
en haastig word. (Lesotho. Marais, 1992: 18) 

In die mee~te gedigte wat handel oor plekke elders in Afrika ontvou 'n taamlik mistroostige 

en neerdrukkende toneel. Jan de Bruyn verwoord in die volgende gedig sy diepgewortelde 

liefde vir Rhodesie - die "land sonder see" - en sy herinnering aan die oorlog. Hierdie 

oorlog verwys na die bloedige stryd wat gevoer is voordat Rhodesie in 1980 'n onafhanklik 

republiek- Zimbabwe- geword het (vergelyk die datum as deel van die titel). Die spreker 

het geglo sy "stukkende land" is dood en kan slegs in sy herinnering nog bestaan, maar 

hy het vergeet dat boom, klip en son weer lewe kan wek: 
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ek het geglo jy is dood 
jou gelate verlig ter herinnering gele 
en vergeet 'n boom 'n klip is pols 
en die son hart 
en jou weer voel roer 
jou voel breek uit my my stukkende land 

(Rhodesie 1970-1978. De Bruyn, 1987:38) 

Soos Zimbabwe in die gedig hierbo, het ander buurstate van die RSA ook tydperke van 

oorlog en geweld deurgemaak. Pieter Smit se gedig maputo i. handel oor die hawestad 

Lourenc;:o Marques, eens bekend as Delagoabaai, later na onafhanklikheid as Maputo, wat 

vroeer 'n gewilde vakansieplek vir Suid-Afrikaners was. Jarelange gevegte en oorloe het 

egter die eens welvarende stad in 'n verlate en armoedige buurt verander. Die "fado en 

kitare" is stil en daar is vliee en lee strate: 

die skraallyf van jou palms 
was 'n voorspel 
wat van jou sou word 
na aldie jare 
is jy eindelik vry 

is jou fado en kitare stil 
en maak die vliee 
en die lee strate 
geen verskil meer 
tussen jou en my 

tog in die kalkerige stilte 
van elke lee wit gebou 
kleef daar nog die asem 
wat druiwe en olywe 
en ou skeepskaarte wil onthou 

talmende herinneringe 
wat die honger in sy hande bring (maputo i. Smit, P. 1987: 19) 

Alhoewel Rosa Smit nie in haar gedig vreemde stad die stad waaroor dit gaan, by name 

noem nie, is dit duidelik dat hier ook 'n stad in Mosambiek bedoel word, vergelyk 

"renamoskote" en "portugese tuintjie". Waarskynlik ook Maputo, want dit is 'n stad 

by die see. Dit is 'n vuil en troostelose omgewing- vergelyk die metafoor van die see as vuil 

matras; die eende plas in vrot water; oral klink die getjank van kinders ep daar is vliee bo die 

visvrouens. Die verwysing na "sikloniese winde en renamoskote" dui die aanslag van 

mens en natuur op die stad en omgewing aan: 

liewer die land waar die see 'n vuil matras 
teen die esplanade uitgesleep le 
en eende in vrot water plas 
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ek stop my ore val van die getjank van kinders 
sikloniese winde en renamoskote 
hier sal ek vergeet 
gedagteloos soos visvroue 
onder papajabome en vliee (vreemde stad. Smit, R. 1987:24) 

Soos in bogenoemde twee gedigte sluit Breyten Breytenbach (1990: 165) se gedig 15 

November 1988 aan by die geskiedeniskode, want die ontstaan en ontwikkeling van die 

stad Timboektoe word onder andere hierin verwoord "swerwers met hul troppe vee 1 
net soos seerowers te voet I ... het op hul seisoenlike .reise I aangedoen by 

Boektoe se put I omdat daar standhoudend water was daar". Later het dit 

ontwikkel "van doolhalte tot oorstaanplaas ruilmark I van goud en sout tot 

buitepos van die eengodgeloof I setel van administrasie en oord vir 

mistikusse ... " 

Daar is reeds hierbo (6.2.2) gewys op die belang van die reismotief by die geografiese 

Afrikakode. Henk Rall se digbundel Donker van mere (1976) bevat ten slotte drie 

gedigreekse met die kriptiese titels reisplan I, reisplan II en reisplan III Daarin word 

onderskeidelik kort reisindrukke oor Suid-Amerika, Afrika en Europa weergegee. In 

reisplan II kom Nigerie, Soedan en Senegal ter sprake. 'n Neerdrukkende toneel speel hom 

af in die eerste van die drie kort gediggies: 

Nigerie 

skrikmaer hoenders, motorwrakke, 
trauma in 'n evolusie wiel toe 

koors van stof, muskiete 

trae tydskaal van instink 
om te bly voortbestaan (Nigerie. Rall, 1976:51) 

In Soedan is daar, benewens aldie negatiewe gewaarwordinge tog die vereenselwiging met 

Afrika, al is dit "my bitter Afrika": 

'n kolobus in die Sue se wind 
dryf, 'n swart-en-wit engel, 
oar jagnette van bas 

hier, 'n anestese van die gees, 
dwing van die liggaam 
in ander hittes in 

jy, my bitter Afrika, 
is sonde bok, is draer 
vir die son 
se anargie ( Soedan. Rall, 1976:51) 

In talle van die gedigte in Betsie van Niekerk se bundel Ronkedoor (1988) kom verwysings 
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na plekke, riviere, berge en diere van Midde Afrika voor. Die digter voel haar, as gevolg van 

haar vader se intieme verbintenis met Midde Afrika, veral Kenia, op 'n besondere manier 

verbonde aan Afrika. Hy het as wetenskaplike die "slaapvlieg" bestudeer en moes stadig en 

moeisaam sy weg baan in 'n ontoeganklike land, maar kon sy dogter deur vertelling en lering 

laat deel in Afrika: 

Pionier 

Nie vergeefs sy kom en gaan
deur sukkelvelde van 'n veraf land 
met swaar kettings om elke vragmotorband 
het hy onversaag 'n tweespoorpad gebaan. 
Die daelange kap met pangas 
deur digte oewerriet was nie verniet, 
die opmeet, aftree, moeisame verken 
van 'n ongemeen gebied ... 

In die savannes van my gees 
sal daar altyd die roeringe 
van sy afrika wees. (Pionier, Van Niekerk, 1988:36) 

In talle gedigte gebruik Van Niekerk woorde uit 'n inheemse Afrikataal of -tale, maar gee 

meestal woordverklarings daarby, sodat die gedigte nie inboet aan toeganklikheid nie. 

Wat die heel noordelike deel van Afrika betref, is dit veral Egipte wat meermale in die 

Afrikaanse digkuns vermeld word. Pieter Smit se gedig grafskrif handel oor vroeere 

dinastiee langs die Nyl, die Egiptiese godedom en grepe uit hul geskiedenis: 

kalksteen relief van god en koningskind 
in sand en hees gedroogde wind 
waar oesjabtis geruisloos onsigbaar dien 
terwyl toetankamen met die wakende kobra oor sy dun profiel 
saam met dromers en sieners 
oor die grense van egipte en die wereld tuur 
finaal afwagtend onbeslis 
roerloos sweef heil'ge vlerke 
in die dun skig tussen son en sand 
'n sfinks hou wag 
sekondes jare eeue stort ontbloot 
teen die grafstilte van die dood (grafskrif. Smit, P. 1987: 17) 

Dit is duidelik uit die blootlegging van bogenoemde subkode dat die enkele Afrikalande, 

uitgesonderd Namibie, wat in die Afrikaanse digkuns tematies ontgin word, veral Suid-Afrika 

se aangrensende buurlande is. Die frekwensie van sodanige gedigte is nie baie hoog nie en 

inhoudelik val die klem hoofsaaklik op aspekte soos geweld, oorlog, armoede en die 

ontoeganklikheid van die land. 

Afrikaanse gedigte waarin topografiese besonderhede van die Afrikakontinent tematies 

ontgin word, is talryk en vorm 'n belangrike subkode by die geografiese Afrikakode. 
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6.4 _ TOPOGRAFIE 
Om oor Afrika te vlieg is 'n topografie 
van landmeterskap wat aan die mistieke grens -
die oog kan nooit lank genoeg rek 

(die intensiteit van tekstuur inhibeer die strategie van struktuur. Breytenbach, 
1993:96) 

Alhoewel Suid-Afrika aan die heel suidelike punt van Afrika gelee is, word dieselfde 

uiterstes in geografiese bou en klimaat, wat die res van die kontinent kenmerk, ook hier 

aangetref. Volgens Bennie Aucamp (1997:1), samesteller van 'n bundel verhale en gedigte 

oor Afrika, Wys my waar is Timboektoe, is die blote geografie al 'n bindmiddel tussen 

Noord-, Sentraal- en Suider-Afrika: "die woestyne van Afrika, die droogtes, die stofstorms. 

En dan is daar die berge, die mere, die riviere, die kus van Afrika self, met die Kaap van 

Storms in die Suide en die Ouwereldsee in die Noorde". 

Bogenoemde gegewens is vir die verdere verloop van hierdie studie belangrik, omdat alle 

geografiese aspekte van die Afrikakontinent deur Afrikaansskrywende digters ontgin word. 

Soos aangetoon in 6.2.2 hierbo gebruik die digters ook die land se topografie - woestyne, 

berge, riviere, en see as metafore vir menslike emosies en konflikte. 

Afrika se topografiese besonderhede word meermale vanuit 'n vliegtuig hoog bo die 

vasteland waargeneem- weer die reismotief. Barend Toerien wys in Terugvlug daarop dat 

dit vanuit die lug aanvanklik lyk asof die mens min invloed op die vlakke en lyne van die 

kontinent gehad het. Hoog vanuit die lug word net die "natuurdinge" - riviere, bosse, 

"vuurwit son" waargeneem en dit lyk asof die vliegtuigskaduwee op die grond hierdie 

dinge wil verbind soos krale aan 'n snoer geryg word. Die verpersoonlikte Afrika het egter 

geen erg aan die menslike "ingryping" nie - "Afrika verdra nie reguit lyne nie" en 

alhoewel daar 'n groot afstand tussen Afrika en die mense daarbo in die vliegtuig is, tree die 

land aktief op om van hulle ontslae te raak: 

Met die patroon van geen patroon le Afrika 
ver onder, deurmekaar soos 'n onopgemaakte bed: 
vlak riviere slak op hulself terug, 
kan maar nie spoorsny, rigting kry 

en dool mat tussen bosserye 
deur die vuurwit son geplat. 
Die skadu van ons vliegtuig probeer hul inryg, 
patroon gee, in 'n ketting snoer 

maar die krale breek los en val uiteen: 
Afrika verdra nie reguit lyne nie 
en skud ons af asof ons nooit daar was. (Terugvlug. Toerien, 1991: 50) 

'n Vliegrit oor Afrika was eweneens aanleiding tot die volgende gedig van Breyten 

Breytenbach. Die verwysing na Afrika se hitte en son omsluit meer as 'n blote 

121 



klimaatsverskynsel. Die woorde "bloed" en "swaard" word uitgelig deur hul siritakti~se 

plasing en roep beelde op van oorlog en geweld - iets wat byna net so deel is van Afrika as 

die versengende hitte (sien 13.2.1 hieronder). Die werkwoord "afvee" laat dink aan die 

uitdrukking "om jou aan iets af te vee" met die betekenis van "om jou nie die minste aan iets 

te steur nie", dit sluit aan by die beeld van Afrika as stugge en ongenaakbare land, soos 

dikwels uit die gedigte blyk: 

vanuit die Noorde gekom 
uit die koue 
en reen glinster nog op die vlerke 

Afrika is nie groen nie 
maar grys van hitte 
bloed 
'n kontinent 
wat hom afvee aan die oog 

die son 'n vlammende 
swaard (Breytenbach, 1976a:20) 

Veral vier topografiese besonderhede word tematies in die Afrikaanse digkuns ontgin. Dit is 

woestyne, berge, riviere en die see. 

6.4.1 WOESTYNE 

woestyn merk alles op: 
die gras se wentelbaan, die jakkalsdraf-
woestyn doen sy verslag (Kaokogedigte- spoorsny. Muller, 1984:88) 

Sowat 60 persent van Afrika se oppervlakte kan as halfwoestyn en woestyn beskryf word, dit 

is dan ook te verstane waarom daar soms na Afrika as die "woestynkontinent" verwys word 

en ook waarom "woestyne" as subkode by die geografiese Afrikakode so duidelik in die 

Afrikaanse digkuns manifesteer. 

Die Afrikawoestyn wat die meeste m die Afrikaanse digkuns vermeld word, is die 

Namibwoestyn wat bekend staan as die enigste ware woestyn in Suider-Afrika. Ofskoon 

"Namib" 'n Hottentotwoord is wat "plek van geen mense" beteken, dui verskillende digters 

aan dat dit 'n mistasting is om die Namibwoestyn as 'n dorre dooie stuk aarde te beskou. 

Daniel Hugo wys in die volgende kwatryn daarop dat daar wei lewe in die woestyn is. In 

teenstelling met die dorheid en doodsheid wat in die eerste twee versreels verwoord word, is 

die gemsbok en kelkiewyn beslis hoorbaar lewendig. Eersgenoemde "proes" en die 

kelkiewyn "rinkelroep" en dit word klankmatig beklemtoon deur die alliterasie in die laaste 

versreel: 
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Namibpark 

wie se dis 'n dooie dor woestyn 
waar riviere in die sand verdwyn: 
by elke gorra proes die gemsbok 
en rinkelroep die klein kelkiewyn (Namibpark. Hugo, 1983a:8) 

Selfs al is lewende wesens afwesig, is die Namibwoestyn vir Marie Blomerus (1985 :3) nie 

net 'n eentonige, eenkleurige landskap van klip en sand nie; nie net die swart kleur van 

ysterklip en sand, "vir ontelbare uurglase", is deel van die woestyn nie, maar "Liewe 

Here, die woestyn is ook wit en roos. Soos j hemelse blomme". 

'n Mens kan egter nie net in 'n woestyn die "onverwagte" hoor en sien, soos Hugo en 

Blomerus hierbo onderskeidelik aandui nie, maar ook beleef soos in die volgende gedig 

waarin Donald Riekert 'n Boesman se belewing van 'n sandstorm in die woestyn uitbeeld: 

Sandstorm 

In daardie sandstorm 
het ons boesmans 
met lang gemsbokriem 
aanmekaar duinop 
duinaf geloop met die son 
wat rooi ligskyf sny 
Die wat afgeval het 
het net bly le 
in die riem se sleep 
maar my hand het ge bly 
op die swaai van 
die meisieheup 
voor my en haar lyf 
was my suigput 
uit die sand 
se diep rooi waai (Sandstorm. Riekert, 1995:29) 

In hierdie gedig gaan dit nie in die eerste plek om die beskrywing van 'n werklike sandstorm 

nie, maar om die menslike en emosionele drama wat daartydens afspeel. Hewige sand- en 

stofstorms kom voor in alle woestyne, maar in hierdie gedig is dit 'n Afrikawoestyn, 

waarskynlik die Namib - die ek-spreker praat van "ons boesmans". Hennie Aucamp 

(1997:46) beweer wel dat stofstorms deel is van die romantiek van woestyne, maar in 

Sandstorm sterf sommiges tydens so 'n storm. Die skynbaar onbarmhartige optrede van die 

res van die groepie word beskryf, want die wat nie meer verder kan gaan nie, wat nie Ianger 

aan die gemsbokriem kan vashou nie, word aan hul lot oorgelaat. Die spreker van die gedig 

oorleef egter, voortgedryf deur die letterlike verbintenis met die meisie wat voor hom loop en 

net soos hy, vasklou aan die lang gemsbokriem sodat hulle mekaar nie moet verloor nie. Die 

meisie, meer as die gemsbokriem, is die spreker se redding, soos uitgedruk in die laaste vier 

versreels. 
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Soos in bogenoemde en ander gedigte van Riekert, is die woestynagtige streke dikwels ook 

die deel van die landskap waarmee T.T. Cloete digterlike bemoeienis maak. Du Plooy 

(1994:14) wys tereg daarop dat die verhouding met die Afrikalandskap in Cloete se werk 'n 

besondere vorm aanneem. Die digter aanvaar sy deelwees van hierdie landskap "as 'n 

onontkombare en onberedeneerde feit, 'n onlosmaaklike band, 'n voedende en lewegewende 

verbintenis, die bron van insig en verryking". 

Die tweede afdeling in Cloete se bundel Met die aarde praat heet Uithoeke toe en hierin 

word verslag gelewer van 'n reis deur die dor en droe streke van die Kalahari en Namibie. 

Die digter het hom doelbewus vir hierdie reis deur die woestyn voorberei en ook vir die 

optekening daarvan. Die dinge wat hy saamneem, is inderdaad goedkoop, met die 

uitsondering van die "waterfles" kos dit nie veel nie en herinner selfs aan die "besittings" 

van 'n veldmens soos byvoorbeeld 'n Boesman. In die laaste versreel word ge'impliseer dat 

hy ook gaan put van die wysheid wat deel is van die woestyn: 

ek het my goedkoop 
vir die woestyn toegerus 
met kierie en waterfles, vet vir my lyf 
teen die son, vel en houtskool om te skryf, 
en al met die droe rivier en berg se plooie langs geloop 
diep deur die wysheid wat gedroog is in klip en kaktus (aftas. Cloete, 1992a18) 

In aansluiting by die verwysing na die wysheid wat in die woestyn skuil, maak Cloete in 

Kaal die stelling dat die woestyn vir die digter 'n onuitputlike bron van inspirasie is. In die 

twee driereelige strofes kontrasteer die digter twee landskappe met mekaar. Welige groen 

landskappe laat niks aan die verbeelding oor nie, maar die kaal en oop woestyndele hied die 

moontlikheid vir verbeeldingsvlugte: 

Die landskappe van weligheid en groen 
gee afdoende. Die verbeelding 
hou van self doen. 

Die dele wat kaal is en oop 
laat die op soek gaan loop. 
Die woestyn is 'n digterlike speelding. (Kaal. Cloete, 1992a:20) 

Dit is ongetwyfeld die Afrika-aarde wat hier met die digter praat. Grove ( 1993 :B3) wys 

daarop dat die belewing van dier en plant, van die skamel woestynlandskap 'n anti

chronologiese terugtas word tot 'n oerbegin, '"n terugreik deur verskillende stadia tot op die 

drumpel van die chaos waaruit Gaea, personifikasie van die aarde, te voorskyn gekom het": 

Ek eet wildekomkommer en tsammas 
saam met die Koikoi en San namasnammas 
en saam met die gemsbok en jakkals teen die dors 
in 'n wereld wat my terugvoer 
na die krul en geboortereuk van Gaea se moer (Gaea. Cloete, 1992a:22) 
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In die gediggie aftas wat hierbo aangehaal is, het Cloete in die laaste versreel verwys rta . 

"die wysheid wat gedroog is in klip en kaktus". In 'n vroeere bundel (Idiolek 

1986) het hy die gedagte dat woestyne tot 'n mens spreek omdat God se wysheid in die klip, 

plante en diere daarvan afgelees kan word, in 'n Ianger gedig verwoord: 

Syne 
is die wysheid van woestyne 

die ronde hard gesplete klip is 
'n nakende moeder vir die sagte akkedis 

die stom draaisaad 
wat met die wind se bystand 
'n groeiplek boor in die sand 
is wyser as die wat praat 

die veerligte voeltjie sit dun wind-op 
stewig met sy skerp kardoeslyfie en kop 

die dorstige plant gaan liefderyk teenaan 
die klip met die vogtige maag staan 

die welwitschia 
is vir die rasende insek 
met die angeltong in sy bek 
'n oop Ius vulva 

dit is wysheid 
sander oumansbaard en stywe grysheid (woestyne. Cloete, 1986b:95) 

Die eerste versreel van Woestyne bestaan uit slegs een woord - die besitlike 

voomaamwoord "Syne", wat dadelik opval weens sy isolasie (aldie ander versreels bestaan 

uit twee of meer woorde) en omdat dit lyk na 'n effens ongewone woord om 'n gedig mee te 

begin. Hierdeur word die Ieser egter dadelik genoodsaak om "Syne" self verder te omskryf. 

Met die lees van die volgende reel word dit dan ook duidelik dat 'n mens in die plek van 

"Syne" kan lees: "Godse wysheid". 

Deur die jukstaponering van teenstellende sake word die ryke verskeidenheid wat in die 

woestyn waargeneem word, beklemtoon. Dit is terselfdertyd ook bevestiging van God se 

wysheid. So byvoorbeeld is die harde klip woonplek vir die sagte akkedis en die dorstige 

plant groei teenaan die klip met die vogtige maag. In sy manier van verspreiding en groei 

beskik die stom draaisaad oor meer wysheid as die wat praat. 

God se wysheid word ook beklemtoon deur die vermensliking van die woestyndinge met hul 

menslike emosies en afuanklikheid van mekaar. Die kaal harde klip word gesien as 'n 

nakende moeder vir die akkedis; die draaisaad is wyser as mense en die dorstige plant gaan 

staan liefderyk teen die klip. Dit is egter in die voorlaaste vers wat hierdie uitbeelding van 

menslike emosies en interafuanklikheid 'n hoogtepunt bereik. Hier word verwys na die 
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endemiese insekgemeenskap wat binne die welwitschia-plant se saadkoppe en blare leef. 

Hulle help met die plant se bevrugting en kry in ruil daarvoor voedsel en skuiling. Die digter 

vergelyk die plant met die vroulike geslagso~gaan en die rasende insek maak nie net letterlik 

'n geraas nie, maar is ook rasend van Ius - vergelyk die laaste reel van die strofe. Die 

ongewone woordsamevoeging angeltong onderstreep die seksuele implikasie - die tong is 

nou 'n steekorgaan. Die wysheid wat in die laaste twee versreels genoem word, is nie 

menslike wysheid wat in die uitdrukking "wysheid uit die grysheid" met ouderdom 

geassosieer word nie, maar die deur God ingeskape wysheid van die woestyndinge. Uit die 

woestyn kan God se wysheid afgelees word. 

Die dor droe gedeeltes van die land spreek in besonder tot 'n groot aantal digters. Die 

oorgang van lewe na dood word in Deacon (1989:45) se kort gediggie Oorgang beskryf met 

die beeld van 'n bewegende sandduin wat deur die wind verskuif en omvorm word: "Soos 'n 

sekelduin I sal ons wegskuif I weggewaai word I in 'n ander duin." 

Hewitt Visser gebruik ook die Kalahariduine om die konsep van die "smal en bree weg" te 

demonstreer. Om dwars oor die duine te stap, is moeilik, maar so kom die stapper by die 

"rolput" en dus by water uit. Om op die duine langs te ry, is uiteraard makliker, maar 

hierdie bree pad lei die reisiger die dorsland in: 

Kalaharispreuk 

met dwarsduin stap 
komjy 
by die rolput uit 

duinlangs ry 
die bree pad wat lei 
die dorsland in (Kalaharispreuk. Visser, 1981 :29) 

In Afrika en Suid-Afrika waar 'n groot verskeidenheid landskappe aangetref word, vorm 

berge 'n opvallende kenmerk van die land se fisiografie en spesifieke berge en bergreekse 

funksioneer ook tematies in talle Afrikaanse gedigte. 

6.4.2 BERGE 
Verder en meer bepaald sou mnr. Moses 
van die stuk vasteland gehou het -
dit het berg genoeg, trouens, hier is berg 
vir Afrika. (Die toelig van metafore. Breytenbach, 1983a:45) 

Antjie Krog beskryf in Eers malgasse neusgatloos met ink-omlynde oe die aankoms 

op 4 Mei 1797 van die geselskap van Lady Anne Barnard in Tafelbaai. Misvlae belemmer die 

uitsig en verberg aanvanklik die dorpie en berg vir die nuwe aankomelinge. Later lig die 

newel en bied 'n asemrowende eerste blik op die stug, massiewe berg onder sy wit tafelkleed. 
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Die tyd waarin die gebeure van die gedig afspeel (1797) word onderstreep deur byvoorbeeld 

die spelling van "Leeuwstaart" en "Leeuwkop": 

... lig die newel 

en Leeuwstaart piets die wasem van sy kruis; 
knoop los en laat val argeloos Leeuwkop 
die halssnoer van wolke om gestrekte keel -
6p oar 'n kaal geswolle klipvoet steeds speel 

die gordyn en daar is die berg - loodreg 
dikbek en wynkleurig. Massief. Sy stugheid 
verskuil onder die netjiese tafeldoekplooi 
van damask . . . (Eers malgasse neusgatloos met ink-omlynde oe. Krog, 1990: 17) 

Soos aangetoon by die blootlegging van die ander subkodes by die geografiese kode, 1s 

personifikasie ook in sommige van die "berggedigte" 'n belangrike verstegniese metode. In 

bogenoemde gedig word die bergspits, na aanleiding van sy naam, gesien as leeu, waardeur 

die indrukwekkendheid beklemtoon word. Tafelberg word ook verpersoonlik en onder andere 

beskryf as "dikbek" en "stug", wat die indruk van ontoeganklikheid wat die berg op sy 

aanskouers gemaak het, weergee. 

In kaapstad: impressie op 'n sondagaand s1en Marlene van Niekerk (1983:59) 

Leeukop eweneens as werklike leeu, "gevange tussen land en see", wat aand vir aand 

getart word deur die verligte stad wat skielik hier teenaan hom sigbaar word: "aand vir 

aand bespot I tot die uiterste getart I deur die onbesielde stad plotseling 

laaiend I om sy pens en boude I en flikkerend tot aan sy strot". 

Kaapse berge kom ook ter sprake in 'n kort driereelige vers van Antjie Krog (1995:74). 'n 

Aantal natuurelemente word genoem, maar dit is veral die verwysing na "suidoos" en 

"fynbos" wat dit in die "Kaapse" sfeer plaas. Deur die verpersoonliking- die verwysing na 

die berge se "klip kopvel" - word die "swaarkry" van die plante en die berge, onder die 

wind se aanslag, beklemtoon: 

die bo-berge staan uitgebloei in mis 
suidoos waai die fynbos oop 
tot teen die kli p kopvel (die bo-berge staan uitgebloei in mis. Krog, 199 5 :7 4) 

Die standvastigheid en "ewigdurendheid" van berge, in onderstaande gedig spesifiek 

Tafelberg, word deur Achmat Danger uitgelig in Die berg waarin hy aantoon dat die "berg" 

een van die min dinge is wat oorgebly het nadat sy persoonlike wereld verander het: 
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Die berg 

0 liefling 
nou is jy oek weg 
al wa oorbly 
issie leeg-oeg winkels 
van Hanoverstraat, 
ennie berg. 

Die berg wa 
die skolliegode 
vir die winter hibernate 
kyk: hoe oorstroom dit 
met die walk 
van hul baljaar. 

Al wa oorbly 
is hierie memry 
om op te gaar 
vi 'n koue 
wintersnag. (Die berg. Dangor, 1983:99) 

Uit die bundelkonteks kan afgelei word dat dit hier gaan om die sloping van Distrik Ses -

vergelyk die "leeg-oeg winkels I van Hanoverstraat". Alle menslike verhoudings is 

tot niet, die sprekende instansie se liefling is weg en die winkels is verlate en leeg. In hierdie 

lee en troostelose ruimte is die berg egter steeds daar. Boonop is daar menslike bedrywigheid 

en selfs vrolikheid by die berg - soos aangedui in die tweede strofe. 

Verwysings na berge en bergreekse is redelik volop in die Afrikaanse poesie. Vir baie digters 

was 'n bepaalde bergpiek, rant of kop dee I van die vertroude omgewing wat hulle vroeer 

geken het of wat steeds deel van hul leefwereld is. Vir Boemeef is dit onder andere 

Skurweberg - "Van lig- tot donkergrys en bitter skurf I mylemyle ver strek 

Skurweberg" (1976:26,27). Oor Lina Spies se grootword-dorp waak Platberg (1976:42) en 

vir Johann L. Marais (1987a:41) is die Maluti's deel van 'n herfslandskap: "Ek sien vir 

laas in I die deursigtige April I die dynserige asem I van die Maluti's." Vanuit 

sy tronksel droom Breytenbach (1985:33) "van maluti's met die kleur van die hemel 

I se vure se as I en die draak se tande kapokwit in die son". Anette Snyman 

(1981:62) vertel in Graaff-Reinetse sprokie van hierdie Karoodorp se ontstaan tussen die 

berge: "Jy't jou gerug teen Sneeuberg I en geflank teen Tandjiesberg I en in 

die Suide hou jy skuil I agter Swart Ruggens, Kamdeboo I en Kiewietskuil." 

In talle van Donald Riekert se verse kom een van die prominentste spitse in die berge naby 

Kuruman, die Gamohaankop, te1kens ter sprake: 

Die more pak die wolke 
dikblou teen Gamohaankop 
en die noordewind druk 
die wolke diklaken 
oar die grasrante (Biddag op Kuruman. Riekert, 1986:38) 
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Die afdeling Landskappe in T.T. Cloete se bundel Driepas (1989) bevat twaalf gedigte 

waarvan meer as die helfte berge as tema het. Die Karoo-, Swart- en Sederberge word by 

name genoem. Du Plooy (1994:15) wys tereg daarop dat Cloete in sy identifisering met die 

landskap menslike vorms en gestaltes terugvind: "Hy sien die mens in die natuur, maar die 

natuur is 'n spesifieke plek: dit is die Afrikalandskap waarin hy gebore is en grootgeword het. 

Met toegeneentheid kan hy die landskap waardeer en veral geniet." Die Karooberge word 

gesien as "die speelse namaak" van dele van die menslike anatomie: "Hy wat die 

berge geskape het I by Graaff-Reinet I weet hoe lyk 'n tet." Die Swartberge, wat 

soos lyke op hul rug le, laat die digter ten slotte beweer: "as ons le ontslape I is ons 

na die beeld van die berge geskape". Die granietkop in die Bosveld word soos 'n ui 

vlok na vlok deur die reen en son afgedop en die Sederberge se klippe is 'n oogfees. 

Laasgenoemde word beklemtoon deur die uitdrukking "kliplike piekniek" wat na analogie 

van "ooglike fees" (hier letterlik 'n fees vir die oog) geskep is: 

W at die oorspronklike bedoeling 
daarmee ook mog wees, 
deur die voormenslike eerstedagse woeling 
en geweld rondgestrooi, 
vandag is dit vir die blote mooi 
'n kliplike piekniek en ooglike fees. (Oogfees van klip Sederberge. Cloete, 1989:55) 

Uit Afrikaanse gedigte van die afgelope twintig jaar blyk dit dat digters, naas woestyne en 

berge van Afrika, ook enkele riviere, of sommige van die unieke kenmerke van Afrikariviere, 

in hul gedigte betrek. 

6.4.3 RIVIERE 
Afrika met die snoer van mere 
om haar verrimpelde hals 
Afrika met die onstandhoudende riviere 
met reens soos kort infatuasies 
wat in rivierbeddings verdwyn (Koos Prinsloo [1957- 1994}. De Lange, 1995:60) 

Soos De Lange in bogenoemde aanhaling, verwys baie digters na die opvallendste kenmerk 

van Afrika se riviere, naamlik dat baie van hulle vir die helfte van die jaar net droe 

sandbeddings is, maar tydens die reenseisoen dikwels hul oewers oorstroom. In Afrika is daar 

nie, soos op ander vastelande, groot hoeveelhede sneeu en ys wat gedurende die winter 

versamel om die riviere egalig te voed wanneer dit smelt nie. Daarom se Mikhailovich 

(1992:10) in die gedig om Afrika te ken is dit nodig om te weet: " ... die limpopo I 
loop sandspoor weg langs botswana" en T.T. Cloete (1989:69) sien 'n droe rivierloop 

in Reis na Namakwaland as 'n tot sand gestolde rivier: "deur die bar I landskap 

kronkel 'n rivier bisar I tot sand gestol". 

Die volgende twee gedigte handel oor die krag van riviere - onderskeidelik skeppend en 
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verwoestend. Volgens Annette Snyman (1981:62) se Graaff-Reinetse spr.okie was die 

Sondagsrivier verantwoordelik vir hierdie Karoo-dorp se ontstaan, terwyl die grootse 

natuurwonder, die Vallei van Verlatenheid naby die dorp, ook aan die interaksie van dorp en 

rivier toegeskryf word. Graaff-Reinet is in 1786 uitgele binne 'n bog van die Sondagsrivier 

en 'n kring beskermende berge. Soos 'n kind wat ingelig word oor sy herkoms, word die dorp 

direk aangespreek en die bekende uitdrukking "lank gelede" met sy betekenis van "in die 

verlede" word treffend omvorm: "Lank verlede I voor kerk of rede I het die 

Sondagsrivier I 'n silwerhoef I oor sy skouer gegooi I en gelowig gewens vir 

jou." 

In Afrika en Suid-Afrika is riviere in vloed geen onbekende verskynsel nie. In Klaagsang 

van die oewerboer beskryf George Weideman die geweldige verwoesting wat plaasvind 

as die Oranjerivier, ook bekend as Grootrivier, sy walle oorstroom en alles in sy pad 

meesleur: 

God, U moet my vergeef as ek in U iets dink 
van 'n Janus wat gister nog die soet 
heuning laat eet en melk gegee het om te drink, 
maar nou oor als u waters wild laat woed. 

Nou het ou Grootrivier vuilbruin en breed kom loop 
en 'n leeftyd toegestoot in swart slik, 
in drifsels en swaar sand. Boorde weggestroop. 
U het weer die aarde woes en leeg beskik. 

Verstrik le ram en perd, "oordwars, gebreek". U buit. 
En stroom af dryf 'n wilde-pou, verras 
deur u geweld. Swart wolke wis die sterre uit 
en diep sloepe gryns waar wingerd was. 

Wat bly? Random, waar u waters nie wou kom, 
die bitter speen van melkbos, die vrank stroop van gom. 

(Klaagsang van die oewerboer. Weideman, 1977:56) 

Die verslae oewerboer wat alles verloor het, is in gesprek met God en vra by voorbaat 

vergiffenis omdat hy in Hom 'n Janus (huigelaar) sien wat een oomblik mildelik versorg en 

die volgende alles vemietig. God word gesien as die handelende instansie wat die rivier 

gebruik vir sy vemietigingswerk, daarom word verwys na "u geweld" en die dooie diere 

word "u buit" genoem. Die heuning en melk in die eerste strofe impliseer die vrugbare 

Bybelse Kanaan, land van voorspoed, wat geheel en al uitgewis word. In die tweede strofe 

word die omvang van die verwoesting geskets - die aarde lyk weer soos v66r die skepping -

"woes en leeg". Ten slotte word 'n "verwydering" tussen God en die elemente van 

verwoesting aangedui sodat daar darem iets in die omgewing van die rivier behoue bly, al is 

dit "bitter" en "vrank". 

Verskeie digters beeld die lyding van mens en dier tydens so 'n oorstroming uit, soos Donald 

130 



Riekert (1990:53) in Vloed. Die blerende bokooi, met haar tweelinglarnmers vasgekeer op 'n 

drywende wilgerstomp in die vloedwater, stort uiteindelik oor "Aughrabies se val". Die 

afdeling Vloed uit Thomas Deacon se bundel Sand uit die son (1989) bevat nege gedigte 

waarin veral die menslike belewing van die ontwrigting en verwoesting wat die vloedwaters 

van die Oranjerivier veroorsaak, uitgelig word. Vloed 6 sluit ook aan by die 

skeppingsverhaal, maar hier met teenoorgestelde betekenis as in Weideman se gedig hierbo. 

Die vloedwaters herskep alles: 

Hy was nog besig 
om die graaf 
teen sy waenhuis 
staan te maak 
toe eerste waters 
deur die walle 
kraak 
en alles random 
blink 
en glad 
en bruin 
66rmaak (VZoed 6. Deacon, 1989:66) 

Die aanskoue van die tuimelende en malende water van die Oranjerivier by Augrabies roep 

twee uiteenlopende beelde by T.T. Cloete op. Enersyds sien hy die bulderende rivier as 'n tier 

-wild en gevaarlik. Andersyds as 'n wyse en geduldige ingenieur wat mettertyd selfs op die 

hardste rotse kan inwerk: 

by Augrabies het ons na die tier 
gestaan en kyk van die bulderende rivier 
na die spring en tuimel en beur 
van die slim geduldige ingenieur 
wat sedert voormenslike tye weet hoe om sterk 
en groat rots met sagte geduld te bewerk (Reis na Namakwaland. Cloete, 1989:67) 

In 'n paar gedigte kom ander Afrikariviere soos die Kavango ook ter sprake, soos in die gedig 

Afro-ditto 2 waarin Chris Peiser (1986:45) die Okavangomoerasse sien as die water 

waaroor die Gees van God tydens die begin van die skepping gesweef het. Hy sluit hiermee 

aan by die gedagte dat aile dinge in Afrika ontstaan het. Die sesde gedig van die reeks 

Honger uit Phil du Plessis se bundel Doe voor winter (1989) handel ook oor die 

Kavangorivier. In hierdie bundel ontgin Du Plessis die haikoe-vorm uit die Oosterse digkuns 

op allerlei maniere. Malan (1990b: 116) meen tereg dat dit 'n wins vir die bundel is dat Du 

Plessis soms op verfrissende wyse in hierdie idioom omgaan met stof wat so eie aan Afrika 

is, soos byvoorbeeld in die gedig Valsrivier (p.30) Klerksvley (p. 29) en die volgende 

gedig: 

oor die Kavangorivier 
tuimel 
die visarend 
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met die nek uitgestrek 
strengel hy en sy wyfie 
hul kloue ineen 

op elke vlakte 
sak die son 

stofrooi. (Honger 6. Du Plessis, 1989: 18) 

Die laaste topografiese element wat as subkode funksioneer, is die see. 

6.4.4 DIE SEE 

Stormkaap se gevaar 
dis Mrika se skaar 
dit ploeg twee stukke wereld 
by Kaappunt uit mekaar (Stonnkaap se gevaar. Belcher, R.K. 1996: 16) 

H.J. Pieterse verwys in onderstaande gedig Suid na die samevloeiing van die Atlantiese en 

Indiese Oseane suid van die Kaapse skiereiland. Hierdie verskynsel hang ten nouste saam met 

Suid-Afrika se ligging aan die suidpunt van die kontinent en word meermale in die 

Afrikaanse digkuns vermeld (vergelyk Belcher se kwatryn hierbo). 

Hier hoor ons ook die kragte 
van donderende Atlantiese golwe 
en vermoed soms 'n Antarktika 
vanaf geslypte strande. 
Ons sien die vermenging van see 
wat oor 'n bar land stry 
en af en toe die bene 
van skip of mens blootle (Suid. Pieterse, 1989:48) 

Etienne van Heerden gebruik in die gedig Sprokie uit sy bundel Die laaste kreef (1987) 

die twee seestrome wat maar net moet saamvloei, al is dit moerig en skuimend, as metafoor 

van die inwoners van die land. Hierdie bundel van Van Heerden handel volgens Kannemeyer 

(1998:350) oor '"n nostalgiese en histories-verkennende reis deur die verlede en eie 

agtergronde om by 'n begrip van sy eie situasie in die eietydse Afrika uit te kom", asook oor 

die posisie van die Afrikaner in hierdie land. In Sprokie wys Van Heerden daarop dat die 

"afstammelinge van die groentestasie" in hierdie deel van Afrika sal moet bly, want 

hulle kan nie teruggaan vanwaar hul gekom het nie: 

daar is geen serwituut 
terug oor die ewenaar. 
daar is net die kleef mosselsag 
rug teen see hier waar warm Mosambiek 
en koue Benguela moerig skuimend 
maar net m6et armdruk. (Sprokie. Van Heerden, Etienne. 19887:81) 

Die gedig Laaste loopgraaf van Etienne van Heerden (1987:82) volg op Sprokie, 

waarvan die laaste gedeelte hierbo aangehaal is, en sluit tematies daarby aan. Die "ons" van 
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die tweede-strofe word gekwalifiseer as "eerder boere nie matrose eerder trekkers I 
nie vertrekkers", met ander woorde dieselfde "afstammelinge van die 

groentestasie" (wit Afrikaners) van die vorige gedig wat geen ander heenkome behalwe 

hierdie land het nie. By Agulhas - "die soutstink punt van Afrika" sal die laaste 

loopgraaf gegrawe word waar die wit inwoners hulle, met die rug teen die see, tot die dood 

toe sal verset, eerder as om oor te gee "tot die ander liefde" wat hierdie land van hulle 

vra. 

In vergelyking met gedigte oor die land self, sy geografie en klimaat, kom daar veel minder 

gedigte oor die see in Afrikaans voor. Waarskynlik ook omdat daar sedert die dae van die 

volksplanting nooit 'n sterk seevarende bevolkingsgroep hier ontwikkel het nie. In die groot 

uitgestrekte binneland van die suidelik deel van Afrika het die twee oseane wat die land se 

kuste omspoel eenvoudig geen groot rol gespeel nie. Scholtz (1995:27) wys daarop dat die 

hele Suid-Afrikaanse nasionale etos sedert die koms van Jan van Riebeeck na die Kaap 'n 

landgebonde een was: "die Grensoorloe, die Groot Trek, die Difaqane, die Anglo

Boereoorloe, die Unie se deelname aan die twee wereldoorloe - dit alles het in die teken van 

landgebondenheid gestaan". In die woorde van 'n digter: "bos en klip regeer die 

kontinent" (Malan, 1994:38). 

In etlike gedigte waarin een of ander aspek van die oseane om Afrika wel ter sprake kom, 

word verwys na die geskiedenis - die Europeers se kennismaking met Afrika het immers 

hoofsaaklik by wyse van die see geskied: 

Daar word karvele 
opgetuig, gebied om uit te vaar en werk 

te maak van eilande random die agterkop 
van Afrika; en verder af te gaan, te kyk 
of daar 'n slagaar is om in te dring, 6p 
te vaar na die Karanga se befaamde ryk 

wat Monomotapa heet. (Aantog I. Malan 1994: 19) 

Baie digters maak melding van die talle skepe en bote wat sedert die vroegste dae van 

skeepvaart tot vandag toe . in die verraderlike water rondom Suid-Afrika se kuste in 'n 

watergraf verdwyn bet. In Wilma Stockenstrom (1994:38) se Die ononderbroke gesels 

van die see met die lug wys 'n gepersonifieerde vroulike see self op die vergane skepe en 

droefheid wat sy onder haar "blink kabaaai" verberg: "En wanneer ek in my blink 

kabaai I omrol, laat ek vir die vasteland I vergane skepe na en bewaar I m 

my strome 'n klein erfenis van geween." 

V anwee woeste en onstuimige seetoestande wat dikwels hier heers, word die see om die 

suidelike deel van Afrika se kus beskou as van die gevaarlikste waters ter wereld. Hierdie feit 
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word reeds in die naamgewing ~oos "Seekus van die Dood", "Kaap van Storms" .en die 

"Wildekus" weerspieel. Johan Myburg (1994:42) wys in Wilde kus op die vernietigende 

krag van die see: "Oral aan die kus ontbind skepe. I Treilers en trotse tenkers 1 
word teelaarde vir seekastaiings I en anemone ... " Die spreker in een van Ronnie 

Belcher se kwatryne in My hart sing sewe moppies (1996:18) fokus egter uitsluitlik op 

die groot aantal mense wat reeds in die gevaarlike Kaapse see gesterf het: 

Die seeskulp teen my oor 
dis skroue wat ek hoor 
dis geil lap mens wat stryd en siel 
teen die Stormkaap verloor (Die seeskulp teen my oor. Belcher, 1996: 18) 

In die gedig Agulhas uit die bundel Obiter Dictum (1981) sien Etienne van Heerden 'n 

gestrande olietenkskip as 'n groot koei wat hulpeloos op 'n rotsrif le en uit wie se uier olie 

oor die see versprei. Hier is Agulhas dus vir sommige 'n plek van vernietiging en dood - die 

Iranese tenkskip het haar dood in die woeste see gevind, maar die plaaslike inwoners wat die 

hulpelose skip stroop, is vrolik en tevrede. 

Dit is juis by Kaap Agulhas, die suidelikste punt van Afrika waar die sprekende instansie in 

Wilma Stockenstrom se gedig By L 'Agulhas 'n wandeling tot die besef kom dat die 

kontinent teenoor die mens stug en ontoeganklik is. Dit is ook dieselfde mening wat Breyten 

Breytenbach (1976a: 15) in 'n Seisoen in die paradys uitspreek: "Afrika! Afrika het 'n 

ander dimensie. Daar is iets by wat hom glad nie steur aan die mens en sy klein futiliteite nie, 

iets wat absoluut afsydig staan, en onaantasbaar." 

Kannemeyer (1977:36) verwys tereg na Wilma Stockenstrom se derde digbundel Van 

vergetelheid en van glans ( 1976) as 'n betrokke werk omdat sy "soos selde vroeer in ons 

digkuns, die woeste voorgeskiedenis, primitiewe mite en dikwels bar wereld van Afrika in 

haar poesie betrek". Daar is telkens in die bundel sprake van '"n vasteland wat borrel en gis 

en wat deur middel van walms, glinstervloed of verteenwoordigende diere 'n ryk primordiale 

lewe laat vermoed" (Kannemeyer, 1977:37), soos in By L'Agulhas 'n wandeling: ''Teen 

son en skuim loop ek my vas, 'n ruwe I ontmoeting my loop met wind en 

see. Stryk I ek aan oor skulpiesand, ek hoor dit guds, I sluk en klein borrel 

... " Die sprekende instansie is ook bewus van die ondersese lewe, ryk aan minerale en 

skeepswrakke wat die verlede en die geskiedenis wat om die kaap afgespeel het, 

verteenwoordig. Die spreker word tydelik vergesel deur 'n seevoel, 'n swartvlerkmeeu, maar 

toe dit begin aand word, laat hy die mens aileen op die strand agter - "met geen verweer 

teensy afsydigheid so skielik betoon". 

In die laaste strofe van die gedig word verwys na die "kaap van naalde". Hierdie 

benaming gryp terug na die oorspronklike betekenis van "Agulhas" wat verband hou met die 
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Portugese woord vir naalde omdat_ die vroee Portugese seevaarders gevind het dat hul 

kompasnaa1de hier geen afwykings toon nie, maar die ware en magnetiese pole as een 

registreer. Die digter sien Kaap Agulhas as die begin van Afrika, maar dit is 'n Afrika wat, 

alhoewel nie onvriendelik nie, tog ontoeganklik is. Die afsydigheid van die meeu wat in die 

voorlaaste strofe beskryf word, het vooruitgewys na die ontoeganklikheid en afsydigheid van 

die hele vasteland. Op die mens se pogings om hom aan die land vas te heg en daarmee 

vergroeid te raak, reageer Afrika egter afsydig: 

Ek voel die veeg van die lig van die toring 
wat lekkende skulpe en die krap wat salueer, 
wat in- en uitspoeling en oervereniging, 
wat my en die huise en die versamelde waters 
in een kort stelling betrek: dit hier, 
kaap van naalde, is die aanvang van 'n afrika 
wat nog so vriendelik niks prysgee. 

(By L'Agulhas 'n wandeling. Stockenstrom, 1976:7) 

Die see om Afrika se suidpunt is ryk aan vis en ander seelewe soos verskeie digters aantoon. 

R.K. Belcher (1979:68) vermaan dat daar "ordintlik" met die see gepraat moet word, want 

"hy's Lammersbaai se goud". Die eerste afdeling in I.D. duPlessis se bundel Kaapse 
moppies (1977) is Visters en daarin word moppies oor die lief en leed van vistermanne en 

die heerlikheid van Kaapse vis opgeteken. Talle moppies in R.K. Belcher se My hart sing 
sewe moppies (1996) handel ook oor Kaapse vis en ander seekos, soos die "aarlekruik" 

van Tietiesbaai wat die lekkerste skaapvleis in die Kaap is (1996:57). 

Die vier strofes van Menno Stenvert se gedig Bokkem vir die proe sluit met hul bekende 

volkskwatrynvorm aan by die volksliedagtige moppies van I.D. DuPlessis (1977): 

Mosselbaai se vis 
o mosselbaai se vis 
blinklyf in die silwersee 
skuite in die mis 

Die sloep se geel galjoen 
o die sloep se geel galjoen 
tussen alikreukels 
klou die perlemoen 

Wasem teen die ruit 
o wasem teen die ruit 
rooi vlag aan 'n gaffel 
kry die seekat uit 

Bokkem vir d ie proe 
o die bokkem vir die proe 
in spoelsand onderwater wieg 
die ou wrak oop en toe (Bokkem virdieproe. Stenvert, 1986:18) 

Daniel Hugo (1992:500) wys daarop dat die volkskwatryn dikwels 'n kenrnerkende vaste 
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patroon het: die tweede reel begin met "o" of "ja" en is 'n herhaling van die eerste reel; die 

tweede reel is rymloos, maar die vierde reel rym weer op die eerste twee. Alhoewel die 

strofes van Stenvert se gedig tematies by mekaar aansluit, vertoon hul afsonderlik 'n vaste 

patroon met die tweede reels wat elke keer begin met "o" maar verder slegs 'n herhaling is 

van die eerste reel. 

Ander aspekte wat as kenmerke van die volkskwatryn aangedui word, staan nie so sterk op 

die voorgrond nie, byvoorbeeld die feit dat daar by die volkskwatryn oenskynlik geen logiese 

verband tussen die eerste twee en laaste twee reels is nie, of dat die twee dele meestal in die 

verhouding konkreet : abstrak tot mekaar staan. As gevolg van die deurlopende tema - die 

see is ryk aan vis en ander eetbare seediere, maar ook gevaarlik - staan die eerste twee reels 

van elke strofe nie so sonder 'n logiese verband met die laaste twee reels nie en kan 'n mens 

ook nie die verhouding van konkreet tot abstrak op elke strofe toepas nie. 

Verskeie gedigte het die naam van 'n kusdorp as titel, maar daar word gewoonlik meer op die 

see as op die dorp gefokus. Soos in Pieter Claassens (1983a:22) se Bakoven waar die dorpie 

se naam in die gedig verklaar word: "die skuimheks bak I weer bamboesbrood I in 

haar witgeskropte oond". Sien ook Patrick Petersen (1993b:16) se gedig Kassiesbaai 

en Skulpe van Lucas Malan (1981:44) waarin die verskillende skulpe in 'n glashouer beelde 

oproep van die strande waar hulle gevind is. 

Soos die titel aandui, verskyn daar in Petra Muller se bundel Liedere van land en see 

(1984) talle gedigte oor die see. Cloete (1986a: 86) wys tereg daarop dat land en see in hierdie 

bundel baie meer is as land en see. Albei, land en see, moet verstaan word as vorme van 

behoud en verganklikheid. In die volgende gedig het land en see tydens die storm, en as 

gevolg daarvan, byna een geword: 

die see het plegtig land geword 
in dryfsels bo die skuimlyn 

die land het regtig see geword 
in bruin rivier wat u itskuim ... 

ja, soms op die maat van die oempa-maan 
dans ons 'n stil getyepas 

soos twee geliefdes wat onthou 
dat hulle eenmaal saam 
'n wit strand was, 

en wat nou, in die voeg van hand 
op hand-wat-wag 

herroep waar het die soet 
by sout oornag (na die stonn. Muller, 1984:20) 
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In die eerste reels van die eerste twee strafes word treffend gebruik . gemaak van 

parallelistiese herhaling en binnerym ("plegtig" en "regtig") terwyl die ellips in die laaste 

reel van strafe twee funksioneer as ikoon van die betekenis van "uitskuim" - die aksie van 

die bruin rivierwater word nooit voltooi nie. Land en see word verderaan gepersonifieer as 

twee geliefdes. 

In Dwaaltog langs 'n kus van Wium van Zyl (1991 :22) word beelde opgeroep van Afrika 

se vroegste inwoners - 'n "steentydse" samelewing - waarvan oorblyfsels van allerlei 

artefakte in talle grotte langs die kus gevind kan word: 

My seemiddag word 'n loom dwaaltog 
deur 'n sandsteenberg se skedelholtes 
agter verwaaide hope skaaldierreste, 
'n mymering oor handevol steentydse krale 
keurig gekap uit alikreukeldeksels en 
daarby danker halse van sonryp 
vroue deur ongeskonde eeue ekstaties 
skommelend oor die rykdomme 
van volmaanspringgety (Dwaaltog langs 'n kus. Van Zyl, 1991:22) 

Daar is egter inheemse volksgroepe wat nog steeds, soos sedert die vroegste tye, in noue 

verbintenis met die see leef. Die volgende gedig, alhoewel dit nie in 'n bundel verskyn het 

nie, word aangehaal, omdat 'n mens hier in Afrikaans (alhoewel vertaal) 'n loflied vir die see 

het, soos mondeling voorgedra en oorgelewer deur een van hierdie inheemse 

bevolkingsgroepe van Afrika. 

Ter agtergrond die volgende: Een van die mm oorblywende stamgroepe van die eens 

volkryke Koisannasie van Suider-Afrika woon in 'n woestynagtige gebied by die mond van 

die Kuisebrivier, naby Walvisbaai aan die kus van Namibie. Hulle staan bekend as die 

Topnaarhottentotte en word in twee kleiner groepe verdeel. Volgens Kench (1987:22) word 

die groep wat in die binneland langs die rivier woon die "Kuisenin" of "Kuisebnasie" 

genoem, terwyl die ander groep wat naby die riviermonding woon die "Hurenin" of 

"Seenasie" genoem word. Ofskoon laasgenoemde groep ook beeste aanhou, is die see vir baie 

geslagte reeds hul hoofbron van voedsel. Hulle is bedrewe vissers met 'n grondige kennis van 

die see en hierdie oerverbintenis word in die volgende lofgedig besing wat, volgens Kench 

(1984:22) deur hul Koisanvoorvaders oorgelewer is: 
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See, o see, o groot water 
·Water van die Anoi 
Prys die see, julie kinders van Anoi 
Uit hom het ons opgehef 
Pylstert en steenbras 
En galjoen 
Uit hom was ons spys 
0 groot see, o groot water 
Water van die kinders van Anoi 
Vloei, o diep duisternis 
Voeder van ons kinders 
Gee aan my die pylstert 
Gee aan my die baar 
Gee aan my die walvis 
Gee aan my die sandhaai 
Gee aan my die steenbras 
Gee aan my die kabeljou 
Vloei, vet see 
Vloei, o vleesryk water ! (Kench, 1987:22) 

Uit baie van die gedigte wat by die blootlegging van die geografiese kode aangehaal is, 

spreek 'n diepgewortelde liefde vir 'n bepaalde stuk Afrika-aarde. Talle digters verwoord ook 

herinneringe aan hullandelike jeug en die verlange na 'n wereld wat verbygegaan het. 

6.5 HUNKERING NA 'N VERBYGEGANE WERELD 
wie sy grondkaart in die sekelstert van afrika verspeel 
het hom die silwer saadkorrels van sy jeug verbeel (paglied. Gouws, 1991 :48) 

Die digter Johann Lodewyk Marais (1987b:66) wys daarop dat die lewe op die plaas, die 

leefwyse van grondhesitters, bywoners en plaaswerkers en die verlies van die plaas, veral 

sedert die depressie, dekades lank die tema gevorm het van die Afrikaanse roman. Die plaas 

is nog beduidend deel van baie Suid-Afrikaners se ervaringswereld, nieteenstaande die 

verstedelikingsproses wat reeds ver gevorder het. Marais beskou homself en sy tydgenootlike 

mede-skrywers egter as behorende tot 'n geslag wie se ervarings van die plaas in belangrike 

opsigte verskil van die ouer persepsies wat in 'n groot mate die mens se verbondenheid met 

die aarde ge'idealiseer het. Volgens Marais (1987b:67) het die plaas ook in die poesie vanaf 

die middel tagtigerjare (opnuut) begin manifesteer. 

Marais se tweede digbundel Palimpses (1987) is by uitstek 'n bundel van die herinnering. 

Soos die titel alreeds aandui, gaan dit hier om die herlees en herskrywing van die 

perkamentrol wat reeds deur die voorgeslagte en die persoonlike jeugervarings volgeskryf is. 

Hier is nie sprake van 'n idilliese jeug nie - gedigte soos Weggaan van die plaas en 

Trek gee 'n nugtere relaas van die verhuising van die platteland na die stad: 
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Ons laat kaallanderye agter, 
uitgeblomde kosmos, wilgerbome 
en beeste, die brug by Villiers, 
Mettertyd begin die stadsligte skitter. (Trek. Marais, 1987a:52) 

Soos in al Boemeef se bundels word die herinnering aan 'n landelike verlede- die plekke, 

mense, diere en natuur van 'n verbygegane era - ook in sy laaste bundel, Sesde hoepel 

(1976), vemuftig berym. In Weet jy hoe skyn die wintermoreson is dit 'n Karoowinter 

wat onthou word en daar is by die digter self verwondering dat die herinneringe aan die 

verlede na baie jare nog so naby en helder kan wees: 

Weet jy hoe skyn die winterm6reson 
teen bas en klip en rots en krans 
opKafferskraalin Ceressekaro 
waarskynlik nie die plek le ver en wreed 
weet jy sal jy soos ek dit nooit vergeet 
die heerlikheid van winterson op winterryp 
die son se skyn op klip en rots en krans 
en op jou witmuurlegplekwoninkie 
met wit en bler van moflam sommer hier 
kan jy nou glo dat so 'n Kroherinnering 
so ryk so vars kan bly in hierdie stedeling 

(Weejy hoe skyn die wintenn6reson. Boerneef, 1976:80) 

Herman Engelbrecht sluit by bogenoemde en ander soortgelyke gedigte van Boemeef aan in 

die volgende gedig: 

Ek verlang saam met jou 
na 'n verweg Kro 
droom nesjy 
van 'n Kamde bo 
leef 'n Boplaas krokos 
ghaap en kambro 

Maar ons sit albei vasgevang 
versmoor in 'n stad 
waaroor rookwolke hang (Boemeef Engelbrecht, 1979:46) 

Die Afrikaanse digkuns lewer talle en talle voorbeelde van nostalgiese herinneringe aan 

ongekunstelde jeugjare in 'n landelike omgewing. Olga Kirsch (1983:26) se herinneringe 

omvat die Karoowereld, 'n "'W)'e geweste vol wondername" en sintuiglike belewing van 

bergbeke, sonbesie-trilling en skroeiwarm sand. P.J. Bosman se herinnering aan dae "wat so 

vol kindwees was" is so intens verknoop met diere en plante uit sy hartland dat hy sekere 

voels en borne volkome vereenselwig met byvoorbeeld bepaalde tye van die dag, soos 

dagbreek, oggend, en aand: 

Dagbreek is 'n vaal korhaan 
wat die son loop haal, 
en die son is pietersielie 
in die nat kol by die kraan. 
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Oggend is 'n kiewiet 
in bossies by die hek 
en die aand 'n wilger 
met grys voels oortrek. (Aftelrympie. Bosman, 1992:5) 

Sintuiglike waarneminge vorm deel van baie digters se jeugherinneringe, soos in Vervulling 

van Charles Fryer (1978:5) waarin dit gaan om die gevoel van vinkeiers op die handpalm, die 

ruik van klei en riete, die sien van swaaiende voelneste in die wind. In hierdie byna idilliese 

wereld van die kindertyd, droom die spreker van eendag ... hoe hy sy mense sal wegneem 

van die warm benoude plaas na die koelte van die see. Die kontras tussen daardie verlede en 

die realiteite van die hede is egter so groot dat die spreker moet wonder: "bet alles werklik 

gebeur?" 

Barend Toerien (1983:23) se jeugherinnering steun eweneens sterk op die sintuiglike. Dit 

omsluit die armvol "roesige" disas wat sy rna een somerdag as geskenk ontvang en die geur 

van bergkruie wat saam met die gewer "Outa Ewert van die Agterberg" by die 

agterdeur ingekom het. Asook die soem van die grootmense se stemme en die sonbesies se 

skree. Die toneeltjie van die spelende kinders word tydloos vasgevang - asof bewaar in 

amber. 

Vir Hendrik Januarie was Seweweekspoort die milieu van sy kinderdae. Nie alleen die berge, 

plante en diere van hierdie tyd is vasgele in sy herinnering nie, maar ook sintuiglike 

belewenisse soos kleure, geure en klanke: 

Tierkloof, Skerpdraai, Skeurklip
elke naam ontlok nostalgie, 
elke landmerk bly 'n skat; 
aldie geure, kleure, klanke 
in die dampkring van die poort. (Seweweekspoort. Januarie, 1989:25) 

Die kontras tussen verlede en hede, die wereld wat was en die hedendaagse werklikheid, 

word deur talle digters aangetoon. Onder die Afrikaanse digters uit hierdie periode is daar 

heelwat wat as stedelinge vanuit die stad terugdink aan jeugjare op die platteland. Kontraste 

tussen die twee werelde word oral raakgesien, soos in Verstedelik van Willem Jordaan: 

Op kantoor 'n brief van Ladismith: 
Geen rookmis op Towerkop 
en in Hoekoe se boorde 
dra borne die soetste appelkose 

Op kantoor sak rookmis digter toe: 
Hier koop ek boorde appelkose 
in sakkies van plastiek; (Verstedelik. Jordaan, 1987: 12) 

Gewoonlik is die herinnering aan 'n verbygegane tyd en wereld verweef met 'n spesifieke 

streek of kontrei. Vir M.M. Walters (1990:62) is dit die Swartland en vir Meyer van 

Rensburg (1983 :31) die Noord-Kaap waarheen hy in sy drome terugkeer: 
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Dorre Noord-Kaap, in drome 
stoot die wind pomp jou leivore 
weer vol blinkende bloedwater-strome 
en my hartkeerwalloop oor. 
Ek ruik die voor-die-reen-kom-reuk. 
as die ploeglem deur jou sooie gaan 
en ek wil weer jou rooikors breek 
en kniediep in jou kluite staan. (Noord-Kaap. Van Rensburg, M. 1983:31) 

Vir sommige mense dra die veranderinge wat sedert hulle idilliese landelike jeugjare in die 

land plaasgevind het, by tot hul uiteindelike besluit om die land !e verlaat. Vir ander is die 

verbondenheid aan die stuk bekende aarde sterk genoeg om hul hier te hou. So kom die digter 

Pirow Bekker (1978:12) in 'n gedig waaruit 'n gehegtheid aan die land spreek, tot die 

volgende slotsom: "Sien jy: tussen my en die land / is vlug gans en al buite die 

kwessie." 

6.6 SAMEVATTING 

Die inheemse landskap bly sedert die publikasie van die eerste Afrikaanse gedigte 'n 

leitmotief in die Afrikaanse letterkunde en in die tydperk waaroor hierdie studie handel, 

registreer Afrikaanse digters steeds hul omliggende wereld. Dit is egter duidelik dat hulle 

gemoeidheid met die geografiese besonderhede van die eie land ook 'n bewustheid van die 

groter geheel - Afrika - insluit. Dit merk 'n mens nie aileen aan die talle regstreekse 

verwysings na Afrika nie, maar ook aan die feit dat Suid-Afrika dikwels gedefinieer word in 

terme van die land se verhouding met die vasteland van Afrika. 

Suid-Afrika vind in sy geografiese verskeidenheid en uitgestrektheid gestalte in die 

Afrikaanse digkuns. Verskeie geografiese streke, dorpe en stede funksioneer as onderwerp in 

die gedigte en soms is 'n sekere streek of stad die onderwerp van 'n hele bundel. In talle 

ander bundels is die ruimtelike verwysings baie sterk gelokaliseer. 

Dit gaan in die meeste gevalle nie net om die opnoem of katalogisering van geografiese 

besonderhede nie, maar die verhouding tussen die spreker in die gedig en die landskap kry 

besondere aandag. So staan die sprekende instansie se verbondenheid aan en liefde vir 'n 

bepaalde stuk aarde dikwels voorop in baie gedigte. Digters huldig egter uiteenlopende 

menings oor die verwoording van hulliefde vir hul "hartland". Vir sommiges kom dit maklik, 

hulle word gedwing om daaroor te skryf, ander bely dat dit moeilik is om hul kontrei of 

wereld onder woorde te bring. 

Dit blyk uit die blootlegging van die geografiese kode dat Afrikaanstalige digters goed 

bekend is met hulland en dat hierdie band met die Afrika-aarde 'n bron van insig is. Hulle 

gebruik in baie gevalle die landskap om 'n dieper waarheid tuis te bring. Een van die 
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belangrikste verstegniese metodes _ wat die . digters gebruik, is die vermensliking van 

natuurdinge. Hierdeur word die persoonlike betrokkenheid van die digter by die wereld 

waaroor hy dig, beklemtoon. Baie digters is ook bewus van God se teenwoordigheid in die 

landskap wat hulle sien as God se handewerk. 

Die reismotief speel 'n belangrike rol in die gedigte waarin een of ander aspek van die 

geografiese Afrikakode blootgele is en baie digters doen verslag van 'n reis deur of oor die 

Afrikalandskap. Dit gaan egter nie net om 'n blote inventaris van reisindrukke nie, maar daar 

ontstaan by die meeste digters 'n verskerpte bewussyn van hierdie land - Afrika - as hul ware 

tuiste. 

Namibie is die Afrikaland wat naas Suid-Afrika die prominentste in die Afrikaanse digkuns 

figureer en gedigte oor Namibie vorm 'n belangrike subkode by die geografiese kode. Talle 

digters neem die geografiese besonderhede, klimaat, besienswaardighede en geskiedenis van 

hierdie land as onderwerp vir hul gedigte. 

Weens verskeie redes is die meeste Afrikaansskrywende digters minder bekend met die res 

van Afrika. In gedigte wat handel oor plekke elders in Afrika is dit opvallend dat daar 

meestal op die neerdrukkende en troostelose omstandighede gefokus word. Die geweld, 

oorloe en armoede van Afrika kry die meeste aandag en hierdie gedigte sluit dus ook aan by 

die konflik-en-versoeningskode (hoofstuk 13). Aansluitend hierby word Afrika in sommige 

gedigte gesien as 'n stug en ontoeganklike land. 

Sekere geografiese gebiede in Suid-Afrika geniet soveel aandag in die Afrikaanse digkuns 

van die afgelope twintig jaar dat hulle as onderwerp vir 'n selfstandige studie sou kon dien, 

byvoorbeeld Namakwaland of die Karoo. 

Topografiese aspekte van die Afrikakontinent, soos dit ook in Suid-Afrika as mees suidelike 

deel van die vasteland, aangetref word, word in die Afrikaanse digkuns ontgin. Aangesien 'n 

groot gedeelte van Afrika uit woestyne en halfwoestyne bestaan, manifesteer woestyne as 

subkode prominent in die gedigte en digters gebruik dikwels die dor droe streke om sekere 

konsepte te illustreer. Personifikasie speel in die gedigte waarin die subkode "topografie van 

Afrika" blootgele word net so ' n belangrike rol soos in die ander subkodes van die 

geografiese kode. 

Berge, wat ' n opvallende kenmerk van die land se fisiografie vorm, en riviere of unieke 

kenmerke van Afika-riviere, funksioneer tematies in baie Afrikaanse gedigte. In vergelyking 

met gedigte oor die land self is daar heelwat minder seegedigte in Afrikaans. Gedigte waarin 

die see as onderwerp funksioneer, fokus meermale op die geskiedenis en op die gevaarlike en 

verraderlike waters om Suid-Afrika se kuste. Die samevloeiing van die twee oseane wat 
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suidelike _Afrika se kuste omspoel, word gebruik as metafoor vir hierdie land se mense.

hulle het nerens anders om heen te gaan nie en moet hier in Afrika leer om met mekaar saam 

te leef. 

'n Liefde vir die eie land spreek uit baie van die aangehaalde gedigte. Talle digters verwoord 

ook die herinneringe aan hul jeugwereld en 'n verbygegane era. Daar word veral op 

sintuiglike belewenisse gefokus en sommiges dui aan dat die liefde vir en verbondenheid aan 

hul land in geheel, of 'n spesifieke streek daarvan, hulle sal verhoed om hierdie land te 

verlaat. 

As die geografiese Afrikakode in die Afrikaanse digkuns van die afgelope twintig jaar na sy 

omvang en inhoud bekyk word, kan 'n mens nie anders as om in die woorde van Peter Blum 

te se: Die digters besefwel deeglik op watter vasteland hulle boer. 
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7. . KLIMATOLOGIESE KODE 

Mrika loop die hart vol en klop more 
oor tot vandag vanwaar aile verwysings 
ons na sand en son toe neem. 

(Om Afrika te ken is dit nodig om te weet. Mikhailovich, 1992:10) 

7.1 INLEIDING 

Soos in die geval van die geografiese kode, is dit ook hoofsaaklik die klimaatsverskynsels 

van die bekende en vertroude omgewing - dus van Suid-Afrika - wat in Afrikaanse gedigte 

van 1976 tot 1996 aandag geniet. Suid-Afrika se klimaat is egter nie los te dink van die 

vasteland van Afrika nie, want 'n streek se klimaat word in hoofsaak deur sy ligging en 

topografie bepaal. Afrika word deur die ewenaar gehalveer en die kontinent le feitlik oral 

binne 35 breedtegrade daarvan. Dit maak van Afrika die mees tropiese van alle vastelande. 

Die temperatuur van die kontinent is dus oorwegend warm - die Sahara en die gebied net 

suid daarvan is trouens die warmste deel in die wereld - met uitsondering van die winters in 

die heel suidelike en noordelike dele van die vasteland. 

Dit is dus nie vreemd nie dat die volgende as belangrike subkodes by die klimatologiese 

Afrikakode onderskei kan word nie: 

Son en hitte 

Droogte 

Reenvoorspellings en reen 

Wind en koue 

7.2 SON EN HITTE 
dante oor afrika 

'n land 
wat sonder skadu 
is - dis om van te gru -
is die tot houtskool gebrand (dante oor afrika. Cloete, 1986b:76) 

George Weideman noem sy gedig Pella le 'n kruistog ver die "voorlopige rekonstruksie 

van 'n denkbeeldige gesprek tussen Pella se eerste Rooms-Katolieke sendeling en sy reisgids, 

anno 1875". Afrika se klimaat, veral die versengende somerhitte, word gebruik om die 

moeilike aanpassing van die Europeer in hierdie kontinent te beklemtoon. Reeds in die eerste 
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reels wys die digter op die kontras tussen Europa en Afrika, want Suid-Afrika staan, soos 

Afrika, bekend as 'n sonskynland en in groat dele van Suid-Afrika is die maksimum 

somertemperature dikwels hoer as 32° C, 'n feit waaraan Europeers uit die "sagte groen" 

dele van Europa moeilik gewoond raak: 

u moenie kla oor die hitte nie, Vader Gaudeul, 
dis nog nie naastenby die somer nie 
en nou al le die vuurklip en smeul 
hier moet u maar die sagte groen van Lyons 
uit die gedagtes weer (Pella le 'n kruistog ver. Weideman, 1977: 1 0) 

Namate die digter meer vertel van "sy" land, raak die toon gemakliker en verander die 

beleefd-formele aanspreekvorm "u" na die meer gemoedelike "jy". Onder die skroeiende son 

van Afrika, sal die sendeling uit Europa self 'n geofferde word: 

hier sal jy die sin van jou roeping leer ken 
tot in die oerbetekenis: geofferde, oblatus 
geoffer aan die son van Afrika geoffer 
aan die smeuling van die amper-woestyn 

(Pella le 'n kruistog ver. Weideman, 1977:10) 

In die laaste deel van die gedig keer die beleefde aanspreekvorm terug. Die Europeer, as 

vreemdeling in Afrika, sal geleer moet word om aan te pas by die land sodat hy hier kan 

oorleef. Die hitte is maar een aspek van die nuwe vaderland waaraan hy gewoond moet raak: 

nee, u moenie kla oor die hitte nie, Vader Gaudeul, 
Pella le nog 'n kruistog ver 
Afrika is wyd is groot 
fonteine min - ons sal u leer gorra maak 
kleimisvloer smeer witgatwortel maal 

Nee, u moenie sug oor die hitte nie, Vader Gaudeul, 
hierdie is maar ons v66rland, die Voor-B9esmanland 
ons moet die hinterland nog in 

v66r die son so menshoog staan 
moet ons 
die Here weet 
vir Vagevuurskloof nog deur 

(Pella le 'n kruistog ver. Weideman, 1977: 11) 

Son en hitte word tematies in talle Afrikaanse gedigte ontgin, soos in Die swartland is 'n 

wit land waar M.M. Walters die kontras tussen wit en swart gebruik om die versengende 

somerhitte in die Swartland te beskryf. Die eerste twee strafes begin met die voegwoord "as" 

en skets die somertydse omstandighede wanneer die Swartland, in teenstelling met sy naam, 

onder die gloeiende hitte van die son 'n stil, wit land word: 

As dit somer is en die son stil staan 
en die lug tot opgeefsel verhit, 
huise gelate lomer op 'n klippieswerf, 
hoenders hygend in die skaduwee sit; 
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as die bloekomblare slapstingel hang 
en die sonbesieskree word dun, · 
die windpomp staan en die brak water 
word sout en sy laaste bietjie min-

dan word die Swartland 'n wit land 
wat jy met skrefiesoe moet kyk 
en al wat mens is, vlug onderdak toe 
om die wit gloeilig te ontwyk; 

dan word die Swartland 'n stilland, 
so 'n durende Sondagmiddag stil 
waarin almal rus, n iks en niemand roer nie, 
geluidloos en onhoorbaar stil. (Die Swartland is 'n wit land. Walters, 1990:52) 

Petra Muller gebruik ook die byvoeglike naamwoord "wit" om in onderstaande gedig 

metgesel uit die reeks Kaokogedigte in Liedere van land en see (1984) die hitte van 

die Afrika-son - die mens se "onvermoeide metgesel" - aan te dui. In die voorlaaste 

versreel word die algemene uitdrukking "die son kom op" weergegee met "daag hy 6p". 

"Daag" het ook hier die betekenis van "dag word" en in die beklemtoonde "6p" is die begrip 

"sonsopgang" saamgetrek: 

sononder bring hy ons in tamariske 
by 'n milde waterbron: 
naglank kom en gaan die wild; 
sterre spring 

dan, voor die ysterklip d ie vuur van gister prysgegee het 
daag hy 6p, ons onvermoeide metgesel: 
die wit kaokoson (metgesel. Muller, 1984:89) 

Uit sommige gedigte blyk dit dat die digters deeglik daarvan bewus is dat Afrika se son met 

agting bejeen moet word (vergelyk Aucamp, 1977:20 en Hinwood, 1991:39). Velkanker is 'n 

wesenlike gevaar vir almal wat argeloos met die son omgaan; vir almal wat verkeerdelik 

gedink het hulle is met Afrika versoen (Bekker, 1993:8). In dieselfde gedig waarin die vorige 

stelling gemaak is, waarsku die digter ook: ''jy moet weet die son is jou vyand, I hy 

kuier met sandkool teen jou kies, I jy moet jou sontande uittrek". R. Willemse 

(1982:2) verwys eweneens na die "hittige afrikakankerson". 

Die son se brand in Afrika, die daarmeegepaardgaande velkanker en die behandeling daarvan, 

is vir Pirow Bekker in onderstaande gedig die "storie van 'n liefdesbyt": 

Die storie van 'n liefdesbyt 

is 'n storie in die wind in Afrikaans 
uit 'n staning iewers op 'n grens, 
is die storie van 'n Europeaan 
wat in Afrika begin te mens, 
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daar verlief raak op sy Sunna, 
sy wat deur die wolke breek 
met die witlood op haar vel 
om haar donkerte weg te steek, 

sy, die appeloog van die rooidag, 
die koel hand van die aand, 
sy wat op 'n doodhouer wag, 
laat peins oor 'n makoppatand -

sy het haar plek in Afrika, 
sy verbrons hom van hoek tot kant, 
sy bring mens nader, vat jou dieper: 
'n vel het 'n geheue soos 'n olifant. 

Hy sallanger kan teer op haar liefde 
omdat sy hom aileen kon kry 
en 'n vel onthou skerper in die winter 
met die bytplek weggesny. (Die storie van 'n liefdesbyt. Bekker, 1993:69) 

Die gebruikmaking van die woord "mens" as infinitief in die laaste reel van die eerste strofe 

vestig die aandag op die gedagte wat geopper word, naamlik dat die Europeaan ( eers) met sy 

vestiging in Afrika begin "mens word het", met ander woorde tot voile ontwikkeling gekom 

het. In Afrika raak die Europeaan meegevoer deur die son en die digter gebruik die beeld van 

'n liefdesverhouding hiervoor. Die son word gepersonifieer, sy is vroulik (Sunna) en steek 

haar kwade bedoelings of dodelikheid (haar donkerte) weg agter haar lig. 

In die derde strofe word die bekende uitdrukking "om iemand se oogappel te wees" (die 

dierbaarste wat 'n mens het I jou grootste skat) omvorm tot "appeloog van die rooidag" 

met die klem hier op "oog" omdat die son soos 'n oog oopgaan om die lig van 'n nuwe dag 

binne te laat. Die verwysing na "makoppatand" (mamba) sinspeel op die giftigheid of 

dodelikheid van die son. 

Die parallelistiese herhaling van 1'sy" + werkwoord aan die begin van reels een tot drie van 

strofe vier, plaas die klem op die handeling wat van die son uitgaan. Afrika is die son se plek, 

sy was immers eerste hier, want die "Europeaan" het, nadat hy na Afrika gekom het, hier 

op haar verlief geraak. Die son se invloed strek oor die hele Afrika - "sy verbrons hom 

van hoek tot kant" en haar groot invloed op die mens, as die ander party in die 

liefdesverhouding, word benadruk deur die gebruik van die vergrotende trap - "nader" en 

"dieper". Die uitdrukking "iemand het 'n geheue soos 'n olifant" word gebruik om iemand 

aan te dui wat iets vir 'n baie lang tydperk kan onthou. Hier verwys die uitdrukking na die 

gevaarlike uitwerking van son brand op die vel wat eers na jare te voorskyn kan tree. 

Die eerste reel van strofe vyf sluit aan by die lank onthou van die vorige strofe en die "hy" 

verwys na die vel wat die son se "liefde" Ianger sal onthou omdat sy hom "aileen kon 

kry" - dus letterlik sonder iets (beskerming) tussen hulle. In die vierde strofe word weer na 
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die "byt': van die titel-verwys en word dit duidelik dat dit hier eintlik om velkanker gaan en 

dat die kankermerke op die vel wat deur die son veroorsaak is, vergelyk word met 'n 

"liefdesbyt" soos by twee geliefdes in 'n intieme verhouding. Selfs in die winter, as die son 

dus nie so skerp is nie en die kanker is verwyder (uitgesny) "onthou" die vel nog die son en 

haar invloed op hom. Dit is waarskynlik 'n verwysing na die feit dat littekens, soos 

byvoorbeeld waar kankergroeisels uitgesny is, in die koue meer gevoelig is as andersins. 

In die volgende gedig van Johann Lodewyk Marais word die destruktiewe uitwerking van 

Afrika se son op die aarde en die mense verder beklemtoon: 

In Afrika is vyand nommer een 
die son wat die aarde hard en droog bak 
en oorlog tussen volke veroorsaak, 
se die top Amerikaanse segsman 
van Amnestie Internasionaal. 
Almiskie. Maar in ons oop en blinkblou 
somerdae kan jy jou ook koester 
tot jou skouerknoppe koperbruin gloei 
onder die son wat fyn pietersielie 
en kruisementblaar groengeurig laat groei. 
En onder die geel son van Afrika 
stap die kameelperd na die Letaba 
en hy drink, dynserig op die oewer, 
en beef ligweg oor sy pote gehurk. 
Later vlieg 'n swerm hadidas op. 
Die son slaan vir laas pers goud uit 'n vlerk. 
'n Krokodil gly die lou water in 
en die son loop rooi uit in die rivier. (Son. Marais, 1992:27) 

In die eerste drie versreels word die standpunt gegee van 'n "top Amerikaanse 

segsman" wat die son beskou as vyand nommer een in Afrika. Daarop antwoord die digter, 

wat hom duidelik met Afrika vereenselwig (vergelyk die gebruik van die voomaamwoord 

"ons"), met 'n onmiskenbaar Afrikaanse uitdrukking: "almiskie". Buitelanders wat hul 

mond vol het oor Afrika weet nie, soos hierdie kontinent se inwoners, hoe koesterend Afrika 

se goue son 66k kan wees vir mense, plante en diere. Die enjambement in reel een veroorsaak 

dat die onderwerp van die Amerikaner se betoog - "son" in die tweede reel - besonders 

beklemtoon word. Die sprekende instansie tree in die res van die gedig as 't ware vir Afrika 

se son in die bresse. Die oorgang of wending in die gedig word duidelik aangedui deur die 

woord "almiskie" wat met 'n punt van die res van die reel geskei word en die nuwe sin wat 

begin met die voegwoord "maar". Die positiewe invloed van die son op mense, plante en 

diere word beskryf en ten slotte lewer die gepersonifieerde son wat onder andere "slaan" en 

"loop", 'n aktiewe bydrae tot Afrika se unieke bekoring. 

Soos in die gedig hierbo, huldig die persone in Sheila Cussons se gedig Die we if (1978: 14) 

ook uiteenlopende menings oor die son en hitte. Somer, son en hitte word beskryf as 'n 

integrale deel van die ek-spreker se jeugherinneringe aan 'n werfwaar sy lank gelede verlore 
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geraak het in 'n sprokiesagtige wereld vanhaar eie. Selfs die varke met '~hulle lelike 

swaar gesigte met die dom I witbewimperde ogies was soos iets uit Grimm 1 
of Andersen ... I Byna blind van son het ek oor hulle gedroom, 1 tot 

moddermals, so sterk en magtig-soet I deur my jong are die magiese 

betowering I van al my jeug se somers getrek het- ". 

In teenstelling met die kind, reageer die grootmense heeltemal anders op die hitte. Hulle 

vermoed ook nie dat die bloedige somerhitte onlosmaaklik deel is van die kind se magiese 

belewing van die werf en vera! die varkhokke en hul inwoners nie: 

Liewe Vader mens kan dit nie hou nie 
het Ouma vroom oor die hitte geklae 
en, hel maar dis warm, onomwonde 
van my effens meer wereldse rna: 
hoe sou hulle verstaan dat die bloedige dag 
en die varkhok 
vir my 'n hemel was, 'n sprokie sonder weerga- (Die werf. Cussons, 1978: 14) 

In Afrika is hitte en droogtes byna sinoniem en as sodanig manifesteer dit ook in die 

Afrikaanse gedigte van die afgelope twintig jaar. In die bossies is rokende pitte van 

Breyten Breytenbach (1976a:90) word die droogte nie by name genoem nie, maar duidelik 

ge'impliseer deur die verwysing na die son as "enigste vrug wat groei" en die "soek na 

reen". Die woord "brand" kan dui op die brand van trane in oe wat vergeefs vir reen op die 

uitkyk is, maar sluit ook aan by die atmosfeer van hitte en droogte. 

7.3 DROOGTE 
hierie jaar had oens 
op oense werwe 
drie-en-dertig se droens
tye 
66r geerwe (Klaagliedere 4. Deacon, 1993:50) 

Breyten Breytenbach (1976a:91) merk tereg op dat die geskiedenis van hierdie land 'n 

geskiedenis van droogte is: "Al die jare al, deur elke jaar, loop die tema die draad die 

klaaglied van droogte. Elke somer word dit groot en rooi en ryp. En soms loop dit sommer 

dwarsdeur die jaar en die paar opvolgende jare ook, totdat die aarde 'n vuur is, en die stof 

soos rook." 

Ironies soos dit mag klink, was Suid-Afrika se verskriklike droogtes en die daarmee 

gepaardgaande mens1ike lyding deur die jare ook verantwoordelik vir 'n ryk oes in die 

Afrikaanse letterkunde. Prosavoorbeelde is talryk, dink byvoorbeeld aan C.M. van den 

Reever se Droogte (Versamelde Werke deel III) en Jochem van Bruggen se Ampie-reeks. 

Brynard (1995: 16) wys daarop dat latere skrywers en dramaturge die droogte-tema met sy 
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maatskaplike en geestelike verval voortsit en dit dikwels uitbrei na 'n groter arriloede en . . 

geestelike verval, gekoppel aan die Afrikaner se apartheidsgeskiedenis. 

In Droogte ondersteun Willie Adams die stelling wat Brynard hierbo met betrekking tot 

prosa en dramas gemaak het, want hy gebruik die beeld van 'n versengende droogte as 

analogie vir die doodsheid in die "siel, gees en harte" van diegene wat slagoffers was van 

die apartheidsbeleid: 

Daar is droogte in ons siel, gees en harte, 
die langdurigste een ooit 
bekend aan die eeu-oue kremetarte. 
Sal die Doodsgreep ooit verslap? Ja ooit? 
want heeldag hoor ons van apartheid 
en voel die vernouende ekonomiese beleid. (Droogte. Adams, W. 1990:25) 

Droogte as subkode by die klimatologiese kode manifesteer baie sterk in die Afrikaanse 

digkuns van 1976 tot 1996. In die volgende gedig van T.T. Cloete is dit duidelik dat 'n groot 

deel van die land in die droogte se wurggreep vasgevang is- die "groot karoo", "ovs" en 

"transvaal" word by name genoem: 

talle boorgate in die groot karoo 
is opgedroog 
die windpompe hang onderstebo 
in die ovs se warm opgeefsel hel hoog 

staan skape koppe bymekaar 
in 'n kring gatte na buite 
die landskap is vol gaar 
uitgebakte huise sonder ruite 

beenwit is die gras en beenkaal 
die mieliestronke volop goue mynhope 
in transvaal 
vol droe lope (maar ... ii. Cloete, 1986b:4.5) 

Dit is opvallend dat daar geen interpunksietekens of hoofletters in die gedig gebruik word 

nie. Selfs eiename, soos byvoorbeeld Transvaal word met 'n kleinletter gespel, hierdeur word 

die vernietigende krag van die droogte oraloor beklemtoon: in die troostelose en doodse 

situasie hou niks meer stand nie. Ruspunte in die gedig word nie deur interpunksietekens (of 

tipografiese wit gedeeltes soos dikwels by Cloete) aangedui nie en dit veroorsaak dat 

verskillende sintaktiese groeperings moontlik is. In die laaste strofe kan die eerste versreel en 

die laaste drie byvoorbeeld as sintaktiese eenhede gelees word. "Beenkaal" kan egter ook 

saam met "mieliestronke" gelees word. Hierdie procede lei tot meer 

betekenismoontlikhede in die gedig. 

Afrikaanse gedigte met droogte as tema fokus veral (soos ook in die gedig hierbo) op die 

verwoestende uitwerking van droogtetoestande op die natuur, bewerkte landerye en 
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plaasdiere. Die mens word natuurlik ook ten diepste deur die droogte geraak, soos verbeeld in 

die laaste strofe van Ernst van Heerden se Droogteballade: 

Stronke wapper flenterlap 
en sappe verdik en wil stol, 
oor stoftraplanderye 
klapwiek die kraaie; 

die darnme gaap vlokkerig 
by petieterige poele van slyk, 
windpompe skree heser 
6m 'n rukstroompie kopervloed; 

beeste buk onder omlynde ribbekas, 
skapies bler soos gekruisigdes, 
uie en uiers verskraal, 
uitlopers word donga. 

Onbarmhartig verpulwer die brein 
onder 'n volle maan se ironie; 
die hele wereld word hoofskedelplaas 
en ek aan 'n boom gespalk. (Droogteballade. Van Heerden, Ernst. 1985:67) 

Die woord "gekruisigdes" in die voorlaaste strofe wys vooruit na die laaste strofe waar die 

deur droogte verwoeste plaas met woordspeling verander word in "hoofskedelplaas". Die 

"ek" wat aan 'n boom gespalk word, beeld die algehele magteloosheid van die mens in 

hierdie situasie uit. 

Die invloed van die droogte op die mens vorm ook deel van Donald Riekert se gedig Droe 

lente. In die titel word 'n ironie verwoord. Dit is lente, tradisioneel die tyd van nuwe lewe en 

groei in die natuur, maar nou is dit droog en die dood is in die lug, want plante verdor en 

diere gaan dood en ook in die mens se hart kruip 'n groot woestyn: 

Dis lente die jaar 
die haakbosreentjie bly weg 
in droe blom droe wit stuif 
le die steenbokrammetjie met 
sy kop op die blare se ophoop 
wyl die ooitjie haar kop druk 
teen die ram se lies in die koel 
skaduwee van die bos In die ooi 
se dor oog ryg die jongby 
op in die droe heuningkoek 
en in my hart se vat 
kruip die rooi duin 
daardie jaar groot woestyn (Droe lente. Riekert, 1995:32) 

Soos in Riekert se gedig hierbo, wys Daniel Hugo in droogte daarop dat wilde diere ook 

weerloos is teen die doodsgreep van die droogte: 
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onder 'n doringbos le die slank 
geraamte van 'n koedoekoei 
kewers karwei die ligte stank 
en gras begin deur die ribbes groei 

in haar smal bekken vasgepers 
brokkel die beentjies van 'n vers (droogte. Hugo, 1982:30) 

Die enjambement aan die einde van die eerste versreel verplaas die natuurlike aksent op 

woorde in 'n rymposisie na die woord aan die begin van die tweede reel - "geraamte"- wat 

die onderwerp van die gedig is. "Geraamte" word ook verder beklemtoon deur die 

ongewone kombinasie met die byvoeglike naamwoord "slank". Die woord "beentjies" in 

die tweede strofe sluit aan by "geraamte" in strofe een. Dit is nie bloot die geraamte van 'n 

koedoe nie, maar spesifiek 'n koedoekoei en soos blyk uit die tweede strofe, 'n dragtige 

koedoekoei en die ongebore kleintjie was 'n versie. Hierdie feite beklemtoon die 

meedoenlose wreedheid van die droogte, dit het die einde beteken vir die koedoe en haar 

moontlike nageslag. 

Die mens kan baie redes v1r droogtes aanvoer en weerkundiges kan ingewikkelde 

wetenskaplike verklarings aanbied, maar sommige digters soek die redes vir vernietigende 

droogtes op ander terreine, soos byvoorbeeld Evelyn Castelyn wat haar gedig Droogte 

(1990:55) met 'n eenvoudige stelling begin: droogte is die gevolg van die reenvoel se dood. 

Die assonansie van [o:] beklemtoon die doodsheid: "goue boorde I en koring verdroog 

1 die reenvoel is dood". 

Donald Riekert skep sy eie mite in Die pofadder en sien 'n Boesmanlandse droogte as die 

gevolg van die pofadder wat oopmond oor die landstreek le sodat sy lang tong die son laat 

stilstaan en sy groot asem alles verskroei: 

Die pofadder le 
een tand mond oop 
oor Boesmanland 
sy lang tong 
laat staan die son stil 
rooi in die waas 
van sy groot asem 
sodat vir baie jare 
die veld droog is 
en niks wou groei 
net brakbos blom (Die pofadder. Riekert, 1986: 15) 

In die gedigte waarin droogte as subkode by die klimatologiese kode manifesteer, is 

personifikasie 'n belangrike verstegniese metode. Een van die gedigreekse in Anlen Marais 

se bundel Die wolf in die blare (1988) het die titel droogte. In die eerste gedig, Vink 

word die rivier gepersonifieer - selfs "sy" ly onder die droogte: 
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rivier is droog haar bene wys 
haar toonnaels breek en klippers 
rammel in haar skoot (droogte. 1 vink. Marais, A. 1988:53) 

Volgens Aucamp (1997:54) is die droogtes- wat die Afrikakontinent teister sekerlik een van 

die redes waarom die kontinent 'n tragiese kontinent genoem word. lets hiervan word 

verwoord in die eerste gedig uit die siklus haplografie van (ge)dro(o)gte uit Antjie Krog 

se bundel J erusalemgangers (1985). Gouws (1990a:73) wys daarop dat dit in hierdie gedig 

gaan om die droogte "as toestand van Afrika, as gedrog wat bedreig ... " Die droogtetoestand 

is hier klaarblyklik die gevolg van 'n bepaalde negatiewe verhoud!ng, soos blyk uit die eerste 

strofe waar woorde soos "wreek", "genadeloser" en "haat" die gepersonifieerde son se 

aksie beskryf(Gouws, 1990a:74): 

dag vir dag wreek 
die son hom 
genadeloser haat hy die werf 
tot boom en gras stoppelswart skromp 

(haplografie van (ge)dro(o)gte. Krog, 1985a:4 7) 

Uit die begin van T.T. Cloete se gedig tv-nuuskyker spreek die tragiese gevolge van 'n 

droogte in Afrika. Deur middel van die modeme media word hierdie tragiek vir een en almal 

sigbaar. Die parallelistiese herhaling in die eerste versreel beklemtoon die ellende in Afrika: 

afrika is hanger, afrika is droog. 
kinders met geswolle naeltjies sit grootoog 
gehurk op die poeierige grand 
en kyk vir die kameras, om die vogtige mond 
sit vliee, in die neusgate en op die slap 
ooglede. met 'n benerige doodshand 
voer hulle droe pap 
af na 'n geswolle boepens. (tv-nuuskyker. Cloete, 1992a:74) 

Op hierdie deur droogte geteisterde kontinent is reen vir een en almal lewensbelangrik en in 

die Afrikaanse digkuns van 1976 tot 1996 word reenvoorspellings en reen tematies in ' n 

groot aantal gedigte ontgin. 

7.4 REENVOORSPELLINGS EN REEN 
... na weke van blitsende hitte 
vanoggend toe die dag breek 
het die hemel geskeur ... 

heerlik om in die bed te le 
langs die venster vars lug Afrika. 
In Afrika waar die bloed loop 
en woestyndiertjies die dou 
van eie lieste moet lek om te oorlewe. 
Dit moet soos hemel toe gaan wees 
om reen in Afrika af te neem. (Breytenbach, 1993: 17) 
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In die gedigte waarin reen as subkode by die klimatologiese kode manifesteer, kom talle · 

gedigte voor waarin verskillende maniere van reenvoorspelling beskryf word. Tekens en 

voorspellings van reen beklee 'n vername plek in die sogenaamde volksweerkunde waar daar 

uit die gedrag van diere, insekte en voels afgelei kan word dat reen op pad is - soos in die 

gedig Wiggelaar van Daniel Hugo: 

as die bloukopkoggelmander noordwaarts knik 
en die rysmiere begin te reis, weet jy dit 
kom reen - s6 beweer Suidwes se weerprofeet 
maar: net vir die dubbel sekermaak staan 
in die verste hoek van sy waaisandwerf 
'n tuisgemaakte sterrewag waar hy met donkermaan 
koggelmander en mier korreleer met die Waterman (Wiggelaar. Hugo, 1983a:6) 

In talle Afrikaanse gedigte word verwys na die bloukopkoggelmander se gedrag wat beskou 

word as 'n belangrike aanduiding van reen wat op pad is. Die Griekwas het nie, soos in die 

hierbo aangehaalde gedig, nog ander "bewyse" ook nodig nie, vir hulle is die bloukop se 

doen en late genoeg om te weet dat daar reen aan die kom is. As hulle hom met opgetrekte 

voorlyf op 'n miershoop sien sit, weet hulle die bokke en skape moet werf toe gebring word, 

want die reen kom: 

bloukop speel 
by's weerprofeet 
als hy met opgetrekte 
voorlyf op die 
mierhoop seet 
en straal vir straal 
aan griekwaland se 
sonskyn vreet 
maar griekwa weet 
als oens hom so 
op hy se stert 
sien seet 
lat oens die troppie 
bok en skaap 
v66r halfson t'rug 
na oense hoeis 
se kant moetjaag 
want netnoumaar 
baljaar die wolke 
v6lspeen 
bo oens kop 
en sien oens hoelat 
bloukop 6p-
skop oor die miershoop 
na sy gat 
laat l66p (2 fweerprofeetj. Deacon, 1993:62) 

Bogenoemde gedig is die tweede uit Thomas Deacon se reeks Bloukopkoggelmanner uit 

sy bundel Die predikasies van Jacob Oerson (1993). Die gedigte in hierdie kort reeks is 

slegs genommer maar die eerste een het as ondertitel "reenroep". As die droogte kritiek 
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raak, k~ die bloukopkoggelmander selfs 'n bietjie aangehelp word om sy reenvoorspelling te 

maak. Hy kan "ingeplant" word sodat sy kop in die regte rigting kyk (sien ook Riekert, 

1995:60): 

met droentyd 
had oens van pure 
radelosigheid 
an bloukop agter 
d6urie kroes
verskroeide swart
kleprante 
uungeplant 
solat sy kop na 
s6nopkant se kant 
toe staat (Bloukopkoggelmanner 1. Deacon, 1993:61) 

Ten spyte van hierdie menslike inrnenging, kom die reen tog: 

toe maak die blouwolk 
skierlik hanne oop 
en laat die waters 
stertsleep-
spore oor 
die droogland loop (Bloukopkoggelmanner 1. Deacon, 1993:61) 

In talle van Donald Riekert se gedigte word verwys na die verskillende maniere waarop reen 

voorspel of aangekondig word. Die gedig Die vaal maan (1986:11) sluit byvoorbeeld aan 

by die volksgeloof oor die maan se invloed op droogte en reen en verwys ten slotte na die 

gedrag van die bloukopkoggelmanders waaruit afgelei kan word dat reen aan die kom is: 

"bloukopkoggelmanders I met pote na bo I weet die reen kom I die reen 

kom". In Reenroeper (Riekert, 1995:33) is Heitsi-eibib "die vrou wat die reen roep". 

"Dit is sy wat die vuurklip I laat vlam dat die donderweer grom I en die veld 

groen laat opslaan". In Reenloop (1995:36) is die bloukopkoggelmander ook ter sprake, 

maar dit handel eintlik oor die reenwurm of duisendpoot, wat volgens algemene volksgeloof 

ook die koms van reen kan voorspel: 

Maar die ou Griekwa trek 
die rokie met sy beenpyp op 
Die duisendpoot loop sonop 
oos na wes a1 oor die wapad 
Ja, seur, die reenwurm loop 
duisendpoot grootpoot 
erens daar waar die son sak 
waar bloukop se oog 
uit die rooi son 
die wolk sien blom (Reenloop. Riekert, 1995:36) 

Soos afgelei kan word uit die drie gedigte van Deacon en Riekert wat hierbo aangehaal is, het 

droogtes en reen 'n belangrike rol in die lewens van die Griekwas gespeel. Dit geld egter ook 

vir die Boesmans en verskeie Afrikaanse gedigte verwys na Boesmanliedere, - stories en 
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-danse wat almal handel oor die "roep" van die reen, die koms · van die reen en 

reenmaakseremonies. Donald Riekert (1990:18) se gedig Tug handel oor die 

"boesmankaptein Khudumaan" se siening dat sy seun daarvoor verantwoorde1ik is dat 

dit nie reen nie- " ... want die kiewietjie I kla sy seun draai na die nessie I af 

en hoe sal die reen broei I in 'n lee nes ... " Ten slotte vra die kaptein aan sy seun: 

... Watter voel sal 
vir ons die wolke dra as jy sy 
roep oor die rant wegdra (Tug. Riekert, 1990: 18) 

Die magiese verbintenis tussen mens en natuur word ook in die volgende gedig van Thomas 

Deacon aangedui. Die jong Boesmans het gesing en gedans dat dit moet kom reen en die 

volgende oggend dans die reen soos Boesmans Gagters) oor die duineveld: 

Reendans 

!Kwa die reengod 
kyk skuins oor 'n wind
verwaaide kamduin 
waar jong boesmans 
die voornag wegdans 
water op die woorde 
van hul roeplied dra 
in die more dans 
'n kleinpensreen 
soos jagters oor 
duinvelde heen (Reendans. Deacon, 1989:20) 

In George Weideman se lang gedig Kenhardt- voor en na die reen is dit droog en dor 

en warm. Verskeie maniere van reenvoorspel en selfs "reenmaak" word genoem en 'n paar 

oplossings vir die droogteprobleem word aangebied. Ter onderskraging van die predikant se 

hoopvolle preek, word gewys op Appie Y sterhand se waarneming: die bloukopkoggelmander 

kyk noordwaarts en dit is 'n sekere teken dat daar reen aan die kom is. Naas die 

bedrywighede van insekte soos rysmiere en oogpisters waaruit die noukeurige waarnemer 

reen kan voorspel, voel sommiges die koms van die reen aan eie lyf of boor dit in die roep 

van die reenvoel. Die titel van die gedig plaas dit binne 'n spesifieke geografiese gebied en 

dit word ondersteun en bevestig deur die taal van die gedig. Sekere woorde en uitdrukkings 

kan byvoorbeeld onderskei word as eie aan die streek (Namakwaland) waarbinne die dorp 

Kenhardt van die titel ge1ee is, vergelyk byvoorbeeld "eenmanier", "Liemberg", "kyk 

stip in in die noord in". 
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ons sal die reenmakers moet laat kom dink een 
en ander die vuurpyltjies met die silweijodied 
(hoe kletter die skietgebede in die hemel!) 

En die bore sit al soos blindevliee. 
Maar Dominee se preek uit Joel 2 
was hoopvol beloftes van koring en mos 

en buitendien, se Appie Ysterhand, die bloukop sit 
eenmanier van gister af in die brosdoringbos 
en kyk stip in in die noord in. 

Vanjaar is ons geseen 
ek voel dit aan my ellemboog 
se Jan Liemberg. Oogpister hol van bloudag af 
en reenvoel roep sy reenroep 

(Kenhardt- voor en na die reen. Weideman, 1977:4) 

In heelwat van die gedigte waarin die subkodes "son en hitte", "droogte" en 

"reenvoorspellings en reen" blootgele kan word, staan die religieuse belewing van hierdie 

klimatologiese verskynsels voorop. In Donald Riekert se gedig Dit reen hoer op word die 

reen wat in die ver vlakte uitsak as 't ware nader gebid: 

Dit reen hoer op 
op in die ver vlakte 
en die bliksems trek 
vuurhoutjies in 'n danker 
walk die gebed word 
taai gannabos wat droogte 
ken trek die reen 'n 
swart kolk die walk 
wat druppels sproei (Dit reen hoer op. Riekert, 1986:32) 

Die gebed wat ten spyte van die droogte steeds gebid word, word vergelyk met die geharde 

"gannabos wat droogte ken". Soos in die meeste van Riekert se gedigte is hier ook geen 

interpunksietekens nie, maar die tipografiese wit na "wolk" (reel 5); "ken" (reel 7) en 

"kolk" (reel 8) funksioneer as 'n interpunksieteken, maar verteenwoordig . 'n meer 

doelbewuste skeiding van die sintaktiese dele as in die geval van 'n komma of punt. 

Johann Lodewyk Marais (1987a:38) se gedig Sefapano handel oor 'n groep swartmense 

wat by die berg Hlomisa gaan bid vir reen en in die gedateerde gedig Verootmoediging 
(1989:45) beskryf hy 'n biddag vir reen, of 'n verootmoedigingsdiens, in die jaar toe dit so 

droog was "soos laas in '33". Die gedig eindig met die mededeling dat dit inderdaad 'n 

paar dae na die kerkdiens begin reen het: "Op die derde dag I word die hemel swart 

van wolke en wind, I en die groot reen kom I oor elke dorpserf en plaas. j 
En op die stoep bet Pa I sy seeninge sit en tel." 

Uit die volgende gedig van Everwyn Wessels is dit egter duidelik dat nie almal sulke bidure 

vir reen met dieselfde ems en eerbied bejeen nie. Vir die sprekende instansie in Droogte en 
reen is "bid vir reen" 'n sinlose aktiwiteit, want "die reen sal kom op sy eie, 
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gesette tyd": 

Dominee kan maar broekslyt biduur hou; 
ek se ammelewe vir die ou vrou: 
spaar jou ou lyf; bly by die huis; 
die reen moet swerwe, soos die sprinkaan trek, 
en goed moet gebore word en vrek; 
die reen sal kom op sy eie, gesette tyd; (Droogte en reen. Wessels, 1982:50) 

Uit talle Afrikaanse gedigte blyk dit dat reen, selfs in hierdie droe land, nie altyd 'n 

onvermengde seen is nie. In Drie-agtdaereen beskryf Johann Lodewyk Marais (1987a:24) 

'n aanhoudende sagte somerreen, bekend as 'n drie-agtdaereen wat alles deurweek - die 

spruit word 'n kolkende stroom, borne raak ontwortel en diere versuip. Net so verwoestend is 

die donderstorm met sy haelvlae wat Petra Muller in Die aanslag van die graan beskryf. 

Dit vind plaas op haar pa se begrafnis, "'n dag so hard I soos hoogdesember, met 'n 

son wat donder broei". Die spreker van die gedig rig haar tot haar pa: "En ek do en 

be rig, Pa, dat Pa kan weet ... " 

toe, reg op die woord van amen 
sak die blou wolk soos 'n krop wat bars 
en gly ternouernood die berg oor 
in die Klein Karoo 

en ons het hom gehoor, hoe hy daar 
antwoord gee, soos grofgeskut wat val. 
By Montagu het hy 'n wingerd drag-en-al 
met een veeg van die plathael 
uit die pad gevee. En dit in parstyd, 
as 'n man sy oes begin te glo. (Die aanslag van die graan. Muller, 1984:66) 

Die begrafuisgangers word nie deur die geweld van die storm getref nie, hulle hoor dit slegs. 

Die laaste strofe van die gedig verwoord 'n teenstelling wat baie duidelik aangedui word met 

die voegwoord "maar" in die tweede versreel. Die spreker vereenselwig haar pa met die 

sagte reen wat weke later in "ploegreenvlae" oor die gebied uitgesak het en die gedig sluit 

af met 'n opmerking wat aansluit by die gedigtitel waar "aanslag" dui op "die belofte wat 'n 

oes inhou" (Verklarende Afrikaanse Woordeboek, 1993:10): 

So was daar skade in die dag, 
maar dit was nie vir Pa nie: Pa se reens 
het nog oor die see gewag, en weke later rustig 
oor die n1ens aangestap gekom, om in die ware ploegreenvlae 
oor die land te le, totdat dit alles ingeweek was, 
en gereed. Pa sou dit seker graag wou weet: 
dit lyk of Pa 'n goeie aanslag 
in die ewigheid gaan he. (Die aanslag van die graan. Muller, 1984:67) 

V erskeie digters laat in die gedigte waarin reenbuie of -storms ter sprake is, die fokus val op 

'n spesifieke geografiese streek in Suider Afrika, soos byvoorbeeld die Wes-Kaap in M.M. 

Walters (1990:34) se gedig As die grysweenvolke myle ver strek. Die digter wys 
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daarop dat die winterreen in hierdie koringstreek noodsaak.lik is, want nie aileen veroorsaak 

dit ' n periode van gedwonge rus en stilstand nie, maar daarna word die saailande weer groen. 

In die volgende gedig van Lina Spies word reen in die Boland tydens die somermaand 

November, aangedui as onverwags, maar baie welkom: 

Onverwags uit November-reen se blou membraan 
word my dorp herbore: wit en groen en pers, 
die Boland-kleure nuut 
naas die jakkarandas se debuut. 
Reen midsomer Mediterreens is manna, (Groet inpers. Spies, 1982:47) 

In die volgende twee gedigte word 'n donderstorm en die vooruitsig op reen gebruik om 

kommentaar te lewer op Suid-Afrika se politieke bestel. Soos Adams (7.3 hierbo) droogte in 

die natuur sien as analogie van droogte in die harte en siele van mense wat ly as gevolg van 

'n politieke beleid, gebruik Januarie in die gedig Onweer die beeld van 'n vemietigende 

donderstorm as analogie vir die verwoesting van "ons land en mense": 

Belowend krul die wolke 
en versag die hitte gloed. 
Maar die danker wolke 
reen vandag net bloed. 

Brullend bring die onweer 
stroompies na die sloot. 
Weerloos gaan daar kinders 
in versmelte strate dood. 

Krullend swiep die blitse 
oor die randjies en die kloof, 
help nie om te skree nie, 
ons landjie bly maar doof. 

Sleurend rol die bloedgolf, 
oor die randsteen van die straat. 
Wat sal die verwoesting 
ons land en mense baat? (Onweer. Januarie, 1990:91) 

In Patrick Petersen se bundel Advent (1988) verskyn 'n gedigreeks onder die titel Et lux in 

tenebris lucet. Dit is die eerste gedeelte van Johannes 1:5 "Die lig skyn in die duistemis" 

(Bybel, 1983), en as motto vir die reeks word ' n aanhaling van Martin Luther King gegee. Dit 

is duidelik dat die gedigte in die reeks sinspeel op die politieke verandering wat 

onafwendbaar gaan kom. Een van die gedigte in die reeks is die kort ongetitelde vers Toe 
die weer bokseil span. Die weer is belowend en die sekerte van die reen wat gaan val, 

word beklemtoon deur die bloukopkoggelmander wat regop langs die boomstam sit. Die 

naderende reen is egter ook simbolies van "verandering" wat aan die kom is. 
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· Toe die weer bc;>kseil span 
en 'n bloukopkoggelmander regop 
sit langs die boomstam 
het ek een ding geweet: 
duskant die draad sal die gras 
nooit weer vaal wees soos wat dit was. 

(Toe die weer bokseil span. Petersen, 1988:68) 

Die korpus gedigte waarin klimatologiese verskynsels soos wind en koue as onderwerp 

funksioneer, is heelwat kleiner is as die aantal gedigte waarin hitte, droogtes en reen tematies 

ontgin word, tog vorm eersgenoemde groep ook 'n selfstandige subkode by die 

klimatologiese Afrikakode. 

7.5 WIND EN KOUE 
ek onthou van reise deur Afrika 
lang relase van guerillas en gorillas 

- in die Soedan 
het ek dan skielik 
die Sirokko se leplek ontdek (Panus dis waar ja -. Breytenbach, 1984: 160) 

Breyten Breytenbach (1976a:31) wys daarop dat die wereld se groot winde soos die mistral, 

die sirokko, die simoem en die "sedoos" inderdaad uit Afrika kom. In die Afrikaanse digkuns 

van die afgelope twintig jaar funksioneer veral die Kaapse Suidoostewind as onderwerp in 

talle gedigte. In die vier gedigte oor die verskillende jaargetye - Grondstowwe by die 

siklus van seisoene -lei D.J. Opperman die gedig W Somer in met 'n verwysing na die 

Suidoos. Die geweld van die wind word beklemtoon deur die gebruik van die selfstandige 

naamwoord "blaasbalk" as werkwoord: 

Die Pieke tril van hitte. Die Suidoos 
blaasbalk pruime af en vonke appelkoos; (W Somer. Opperman, 1979: 121) 

Verskeie digters, soos byvoorbeeld Phil du Plessis (1989: 11 ), wys op die uitwerking van die 

woeste Suidoostewind op die see langs die Kaapse kus: "voor middag jaag die suidoos 

I witkopbranders I kortkop by mekaar verby I I aan dik bruin seebamboes 

I wat op die rotse le en vrot I klou vuil bolle skuim". 

In ankers op! dui I.D. duPlessis aan dat vistermanne veral die geweld van die wind vrees, 

want dit veroorsaak lewensgevaarlike toestande op land en see: 
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Hoar hoe brul ou Leeukop! 
Die wind spring op Llandudno, 
Hy gryp en skud die huise, 
Hy druk die borne plat. 
Ankers op, die vis is weg, 
Die duikers skiet die skeure in. 
Ankers op, die seevoels waai 
Soos wit papiere na die land. 
Breekwater toe, Bakoven regs, 
Met ronde brode van die dood. 
Ankers op, allangs die kus, 
Die water klim-klim in ons skuit. 
Die Twaalf Apostels staan nog pal, 
Maar almal het hul mantels aan. (ankers op! DuPlessis, 1977: 15) 

Deur die herhaling van "ankers op" word die gevaar waarin die vissers verkeer, 

beklemtoon. Die toestande op see versleg algaande. Na die eerste "ankers op" word daar 

net gese dat die vis weg is. In die tweede geval word verwys na die seevoels wat soos papiere 

deur die wind voortgewaai word en met die derde herhaling blyk dit dat "ankers op" nou 

viral die bote langs die kus geld. Toestande is nou baie ernstig, want volgens die spreker van 

die gedig wat self een van hierdie vissers is (vergelyk "ons skuit"), slaan die water al oor 

die skuit se kant. Alles, mense, diere en plante word deur die wind bedreig, net die bergreeks 

langs die kus, die Twaalf Apostels "staan nog pal". Hulle is egter nie onaangeraak deur 

die woeste wind nie, want hulle is toe onder mis- ofreenwolke- "almal het hul mantels 

aan". 

Die Suidoostewind en sy uitwerking op die omgewing, is die onderwerp van Boerneef se 

gedig Hoe waai Sedoos oor Tafelberg: 

Hoe waai Sedoos oor Tafelberg 
so lieflik wit maar alte omgesukkel 

MEN SAG 
ons murmureer verniet ons moedit maar verduur 
as Sedoos so rolrolrol sosy nou daar rolrolrol 
moet ons dit ammelewe maar verduur 
Sedoossewolk is so wit soos sneeu 
die seemeeu hang wit en swets teen die wind 
seemeeuwit teen Sedooswolksewit 
is wit wat kantelwaai en swets innie wind 
en Sedoossewolk is so wit soos sneeu 
maar dat hy nou so omgeellie waai 
en mens en meeu so bitter laat pelielie 

MENSAGONS (Hoe waai Sedoos oor Tafelberg. Boerneef, 1976:23) 

Boerneef maak baie selde gebruik van interpunksietekens. In hierdie gedig word twee 

woorde met hoofletters geskryf en deur die tipografie uitgelig en beklemtoon sodat dit as 

uitroepe van die spreker herken word. Die spreker is immers persoonlik bekend met die 

"Sedoos", soos blyk uit sy gebruikmaking van die persoonlike voornaamwoord "ons" -

"ons murmureer verniet ons moedit maar verduur". 
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Nog · 'n kenmerkende eienskap van Boerneef se · gedigte is die fonetiese . skryfwyse van . 

sommige woorde. Deur hierdie spelling gee hy 'n aanduiding van die uitspraak sodat die 

gedig sterk op die klank steun en eerder gehoor as gelees moet word. In die onderstaande 

gedig is dit veral woorde soos "moedit", "sosy" en "innie" wat hierdie skryfwyse 

illustreeer terwyl die aaneenskakeling van woorde die tempo versnel en soos in die geval van 

"rolrolrol" 'n aanduiding is van die wind se woeste gewaai. 

Aanvanklik word daar net gepraat van die Suidoostewind, maar daar word gese dat 

"Sedoos" lieflik "wit" waai. Die "wit" wys vooruit na die wolk op Tafelberg wat deur die 

digter "Sedoossewolk" genoem word. Deur hierdie samevoeging en deur die herhaling van 

"wit" (sewe keer) word die noue verband tussen wind en wolk beklemtoon: Die wolk is daar 

omdat die wind waai en ten spyte van die indrukwekkende wolk (twee keer word verwys na 

die wolk wat "so wit soos sneeu" is) kry die mense en die seevoels (meeue) swaar as 

gevolg van die wind. Die woord "wit" word verder beklemtoon deurdat dit ook in ongewone 

woordsoortlike funksies gebruik word, byvoorbeeld die sinestesie in die tweede versreel - die 

wind waai "lieflik wit", asook "die seemeeu hang wit en swets teen die wind". 

Die volgende is een van die "wind-gedigte" uit Wilma Stockenstrom se Aan die Kaap 
geskryf (1994). 

Aai aai hoe is dit dat die wind so waai? 
'n Veeg vir boetvaardiges, 'n klapsoen vir sondaars, 
die wind swiep en skuur tot suiwer anomie, 
want 'n gejaag na wind is die wind 
wat die duiwe, blouswart en grys, soos briewe 
strooi. 0 briewe van veer en snawel, 
gevlerkte berigte, voer jul opdrag uit 
teen die wind se speelse toorn, die moedswil 
van 'n tyd sonder voee en hoeke en haaksheid. 
Dra jul erfenis van 'n duisend betekenisse. 

(Aai aai hoe is dit dat die wind so waai. Stockenstrom, 1994:25) 

Soos in die meeste van die gedigte in hierdie bundel gee die digter nie net 'n blote sintuiglike 

mededeling nie. Grove (1994:B4) beweer tereg dat dit in gedig na gedig duidelik word dat die 

visuele dinge, poeties gesien, eintlik die onwesenlike verteenwoordig en telkens ... "uitstyg 

bo die sintuiglike in 'n poging om die abstrakte, haas ongrypbare waarheid te vind". So 

veroorsaak die tierende Suidoos 'n toestand van anomie- 'n toestand waarin daar in 'n groep 

'n gebrek aan die gewone sosiale en etiese norme, en gevolglik 'n gevoel van verwarring en 

onsekerheid ontstaan, "'n tyd sonder voee en hoeke en haaksheid". Die duiwe, wat 

deur die wind soos briewe rondgestrooi word, moet in hierdie tyd as "gevlerkte berigte" 

bulle "simboliese meerwaarde, bulle 'erfenis van 'n duisend betekenisse', opnuut gebruik om 

'n bietjie orde te skep" (Kannemeyer, 1995:93). 

Ofskoon seker die berugste, is die Suidoos nie die enigste wind wat verwoesting kan saai nie. 
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In stilbaai maak Rosa Smit (1987:43) gebruik van personifikasie om die dilemma van die 

vygies aan te dui: hulle is bevrees dat die rukkerige bergwind hulle in die see sal waai. Soos 

hierdie bergwind het die warm, skroeiende wind in een van Thomas Deacon se gedigte uit die 

reeks 'n Sweep klap ver in sy bundel Sand uit die son (1989:47) nie 'n spesifieke naam 

nie, maar dit word wel aan die somerseisoen verbind: "mama van my I hierdie jaar 

skroei 1 son vir lapgat en bok I ouhoringdroog in I ditsimmer se wind". 

Afrikaanstalige digters verwys in 'n paar gevalle na die noordewind as die wind wat moet 

waai voordat dit kan reen, soos Donald Riekert (1986:31) in By Tontelbos: "By 

Tontelbos pak I die noordewind die I wolk dikmelk en die I eerste druppels 

reen 1 skop die klam reuk I van die stof op." Die noordewind kan egter ook 'n koue 

wind wees. Die "norewind" in Boerneef (1976:15) se Die akkerspan trek in die 

eikekamp het "iets geniepsigrigs" en "iets kapokkerigs", 'n stelling wat deur 

Marlene van Niekerk onderskryf word in karoowinter. 

oor die vlaktes van leeugamka 
het die noordewind kapok gedra 
staan die dorpers met hul koppe laag 
tussen die witgerypte polle twa 
asof hul stil genade 
van die moordenaarskaroo wil vra (karoowinter I Van Niekerk, 1977:33) 

Uit die Afrikaanse digkuns van 1976 tot 1996 blyk dit dat daar in Suid-Afrika, net soos in die 

res van Afrika, as gevolg van sy ligging en topografie temperature van uiterstes voorkom. Dit 

wissel van uiters warm somertoestande op sommige plekke tot ysige koue elders. Die 

volgende gedig verwys na ryp, iets wat in die wintermaande algemeen in Suid-Afrika 

voorkom. Ook die Noord-Kaap ken die byt van die winter en volgens Henk Rall (1982:57) 

belnvloed die koue selfs die hartsgesteldheid van die mense aldaar: "In Junie is die gras 

1 hier wit geryp I en die hart I ongenaakbaar koud." Winter in die Noord-Kaap is 

jagtyd en strofes twee en vier verwys na hierdie "bloedlus in die lug" wat skynbaar die 

gevolg is van die koudheid en verborgenheid van die mens se hart. Die beeld van "die 

verborge hart" wat saam met "winterslange" onder die kalk slaap, ondersteun eerstens 

die wintertema van die gedig, maar dui ook op die koudheid en "harteloosheid" van die mens. 

In die laaste strofe word die uitdrukking "godvergete" gebruik om sowel die verskriklike 

koue as die menslike doodsheid te beklemtoon: 

En elke godvergete nag 
verys die sterre 
en ryp die hart 
hier dood-
en in die more is dit 
onaanraakbaar koud. (Noordkaap-winter. Rall, 1982:57) 

In Afrikaanse "wintergedigte" word dikwels gefokus op diere se belewing van die koue en 
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hullyding as gevolg daarvan, soos in karoowinter I van Marlene van Niekerk (1977:33) 

wat hierbo aangehaal is en in Donald Riekert se gedig Winter. 

Die mossie pik 
vroegoggend by 
die rotspoel teen 
sy eie snawel vas 
skop met sy pootjies 
teen sy pootjies vas 
en bly praat met 
sy maat wat koud bly 
le in harde water (Winter. Riekert, 1990:48) 

In gedigte waar die klimatologiese kode manifesteer, is dit byna vanselfsprekend dat die 

jaargetye ook baie aandag sal geniet. Seisoenale verwysings in Afrikaanse gedigte het baie 

duidelik betrekking op die klimaat en ligging van Suid-Afrika as suidelike deel van die 

Afrikavasteland. Die geografiese ruimte is dus onteenseglik die van suidelike Afrika, soos 

byvoorbeeld in Lente-onlus van Lina Spies: 

Dit het gesneeu 
op Sutherland, Dordrecht en Beaufort-Wes 
en die Boland se berge is wit, 
maar hier waai 'n stofstorm 
van Welkom in die Vrystaat 
oor Pilaansberg tot by Swartruggens. (Lente-onlus. Spies, 1987:51) 

Hans du Plessis ( 1978: 14) lokaliseer sy Seisoene in die Bosveld; Herman Engelbrecht 

(1980:45) beskryf die somerseisoen in beelde van tipiese Afrikabome en -gras: "Somer 

week in waaigras I garingbome bloei I gom aan 'n doringboom se bas", terwyl 

Barend Toerien (1991 :29) se Laatsomer in die Kaap afspeel. Die Kaapse somerdae is besig 

om uit te loop en herfs le voor die deur: "In Februarie is die Kaapse lug I 
vinkeierblou en windstil eindelik I die strande. Die melkhout ruik I soos ryp 

loperige kaas I op die berghange tier veldbrande." 

In die gedigte waarin seisoene as subkode van die klimatologiese kode onderskei kan word, is 

soveel prominente verwysings na spesifieke dorpe, streke, plante en diere dat hierdie gedigte 

in die meeste gevalle onder die geografiese of natuurkode teregkom en dus nie hier as 

selfstandige subkode behandel word nie. 

7.6 SAMEVATTING 

Die geografiese en klimatologiese Afrikakodes hang ten nouste saam. Soos bevind in die 

bestudering van die geografiese kode, is dit in die klimatologiese Afrikakode ook hoofsaaklik 

die klimaatsverskynsels van suidelike Afrika wat in die digkuns manifesteer. Die digters wat 

aspekte soos hitte, droogte, reen, wind en koue tematies ontgin, is baie duidelik bewus 

164 



daarvan dat Suid-Afrika 'n onlosmaaklike deel van die Afrikavasteland is. 

Aangesien 'n streek se klimaat hoofsaaklik deur sy ligging en topografie bepaal word, is dit 

vanselfsprekend dat Suid-Afrika se ligging aan die suidpunt van die Afrikavasteland 'n 

bepalende faktor is vir sy klimaat. Van wee sy ligging staan Afrika bekend as die mees 

tropiese vasteland op aarde. Son, hitte en droogtes word deur 'n groot aantal Afrikaanstalige 

digters tematies ontgin en sommige digters gebruik veral Afrika se son en hitte om die 

kontras tussen Afrika en Europa en die vreemdelingskap van die Europeer in Afrika, aan te 

dui en te beklemtoon. Gedigte oor sekere geografiese streke in Suidelike Afrika fokus 

dikwels op die hitte as unieke kenmerk van hierdie subkontinent. 

Verskeie digters laat blyk dat hulle bewus is van die son se gevaar, maar sommiges tree vir 

Afrika se son in die bresse en wys op die positiewe invloed wat die son ook op plante, diere 

en mense het. 

In die Afrikaanse digkuns van die afgelope twintig jaar vorm droogte, net soos son en hitte, 

'n belangrike subkode by die klimatologiese Afrikakode. Die Afrikaanse letterkunde oor die 

algemeen en die digkuns in besonder lewer talle voorbeelde waar droogtes en die daarmee 

gepaardgaande lyding van mens en dier tematies ontgin word. In hul soeke na die oorsaak 

van verwoestende droogtes sluit sommige digters aan by die mites van Suidelike Afrika se 

inheemse volksgroepe. 

In die gedigte waarin 'n klimatologiese Afrikakode manifesteer, vorm personifikasie ook, 

soos aangetoon in die bespreking van die geografiese kode, 'n belangrike verstegniese 

metode. Sommige digters gebruik ook klimatologiese verskynsels soos byvoorbeeld droogte, 

die vooruitsigte op reen, donderstorms of koue, as beeld vir een of ander menslike emosie of 

toestand. Enkele swart digters gebruik droogte en reenvooruitsigte as metafore vir hul 

belewing van sosio-politieke omstandighede in die land. 

Uit die groot aantal gedigte oor reen of die voorspelling daarvan, kan afgelei word dat hierdie 

sake in die lewe van al suidelike Afrika se inwoners 'n baie belangrike rol speel. Reen is 

egter, selfs in hierdie deur droogtes geteisterde kontinent, nie altyd 'n onvermengde seen nie 

en Afrikaanstalige digters verwoord ook die verwoestende uitwerking wat donderstorms, 

vloedwaters en oorstromings op mens, dier en omgewing kan he. 

In vergelyking met gedigte oor hitte, droogtes en reen, kom daar heelwat minder gedigte voor 

waarin winde en koue tematies ontgin word. Die Kaapse Suidoostewind, as een van Afrika se 

bekende winde, kry veral baie aandag terwyl gedigte waarin koue, winter, ryp en ander 

seisoenale verwysings ter sprake kom, meestal baie duidelik in 'n spesifieke geografiese 

gebied geplaas is. 
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8. NATUURKOD-= - FLORA EN FAUNA 

moet niks meer vertel nie, dis alles 'n stilte: 
die uintjie, die ribbok, die slangtamarak
moet niks meer vertel nie: die veld, 
onvertaalbaar, bly altyd 
die veld (rietsang. Muller, 1984: 1) 

8.1 INLEIDING 

As gevolge van Afrika se ligging en grootte kom vyf natuurstreke op die kontinent voor en 

uitgestrekte savannevlaktes word met digbegroeide tropiese reenwoude en dorre woestyne 

afgewissel. Afrika het dus nie net 'n groot verskeidenheid borne en plante nie, maar ook die 

grootste verskeidenheid wildlewe in die wereld. Suid-Afrika, as heel suidelikste deel van 

Afrika het dieselfde natuurstreke, uitgesonderd die ekwatoriale streek, en is eweneens ryk aan 

plante- en dierelewe. 

Soos in die geval van die geografiese en klimatologiese kodes omvat Afrikaanse gedigte 

waarin 'n natuurkode manifesteer, hoofsaaklik Suidelike Afrika se fauna en flora. Dit kan 

egter in geen opsig losgedink word van die res van die vasteland nie en bykans alle plante en 

diere wat in die Afrikaanse digkuns ter sprake kom, is van Afrika. Volgens Malan (1993:84) 

het die grootse natuur van die subkontinent vir die poesie 'n oorvloed aan materiaal gebied 

om talle funksies te verrig en in allerlei behoeftes te voorsien. 

As subkodes by die natuurkode kan die volgende aangetoon word: 

Plante: borne; twee sonderlinge Afrikaplante; blomme en die nut van plante; die 

Afrikalandskap 

Diere: insekte; voels; ander Afrikadiere 

Mens en omgewing: ekologie 

8.2 PLANTE 
Afrika van steppe, savannes en woude 
Afrika van vlamboom en bloekom 
Afrika wat bloei deur 'n riviermondstom Afrika 

(Koos Prinsloo [1957- 1994}. De Lange, 1995:60) 

Die plantegroei van Suidelike Afrika word in talle Afrikaanse gedigte tematies ontgin en in 

die gedigte waarin blomme, borne of ander plante nie die onderwerp van die gedig is nie, 

funksioneer dit dikwels as deel van die ruimtelike verwysings in die gedig. Dit is asof die 
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natuur ~eur geen digter ge1gnoreer kan word nie en ' n mens sou uit die Afrikaanse digkuns 

van die afgelope twintig jaar 'n redelik volledige inventaris van die subkontinent se 

planterykdom kon opstel. 

8.2.1 BOME 

. .. hoe oorvloedig staan die witstinkhout, 
die suurtarnboekie en vaalkiepersol, die blinkblaar
wag- 'n-bietjie ... (wes-transvaal2. Gouws, 1995:30) 

Afrika het nie so baie oerwoude soos wat algemeen aanvaar word nie. Die grootste gedeelte 

van die kontinent se oppervlakte bestaan uit uitgestrekte vlaktes, woestyne en savannes. Dit is 

seker logies dat in 'n land waar temperature tot sulke hoogtes kan styg en droogtes ' n redelik 

algemene verskynsel is, borne 'n groot rol sal speel. Inheemse Afrikabome vorm 'n 

belangrike deel van die natuurkode in Afrikaanse gedigte van die afgelope twintig jaar. 

Weens sy sonderlinge voorkoms is die kremetart seker een van die kenmerkendste inheemse 

Afrikabome en dit is ook die onderwerp van talle gedigte. In Transkripsie uit die bundel 

Tydspoor (1985) vra Lucas Malan homself af wat die mens van hierdie unieke boom kan 

leer? "Maar wat wil hierdie bree boom I met sy geskende huid en plooi 1 van 

buikvel ons aan die verstand I tog bring?" Volgens die sprekende instansie wil die 

boom moontlik aan die mense oordra dat hy al eeue lank Afrika se legendes "in kraal-en 

aandlied" hoor opklink. Vervolgens vra die spreker of die takke van die kremetart nie nog 

meer van Afrika wil meedeel nie: "Die grys boskaas wat so verward 1 sy 

wortelgreep herhaal - is dit I nie Afrika se alfabet?" Met hierdie "takskrif'' 

"skryf'' die kremetart iets oor homself en die digter maak gebruik van personifikasie om 

hierdie boom wat so eie aan Afrika is, te verbeeld: 

Sy takskrif teen die winterlug 
noteer: die duiwelboom, die kremetart 
versamel duursaamheid en brak geduld 
in hierdie klipperigste vrug. (Transkri.psie. Malan, 1985: 18) 

In bogenoemde gedig is die kremetart aanhoorder van legendes, maar daar bestaan ook etlike 

legendes om die boom self. In Habitus verwys Van Niekerk (1988:47) na die legende van 

die gode wat uit wraak die kremetartboom uitgepluk en onderstebo geplant het: "Deur 'n 

verwoede godedom I is die kremetart I uitgepluk, omgekeer I vergroei na 

binne, krom ... " Tom Gouws verwoord eweneens in bederf een van die talle ou verhale 

wat rondom die kremetartboom bestaan: 
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die borne het die gode getart, 
vertel 'n uitgespaarde boesman my grootogig, 
totdat thora vergange god van donder 
met een woeste beweging hulle wrewelrig 
uit die tuin tot die buitenste donker 
weggewerp het. (bederf, Gouws, 1995:28) 

Uit 'n paar gedigte blyk dit dat die kremetart inderdaad ook bekend staan as die "onderstebo" 

boom omdat die kort takke aan die geweldige starn veral in die winter lyk asof die boom 

ontwortel en met die wortels in die lug in die grond teruggeplaas is: " ... omgedopte 

kremetart I met wortels verspot onvroom I na bo" (Gouws, 1995:28). 

Uit die verskillende gedigte waarin die kremetartboom as onderwerp funksioneer, kan 'n 

mens 'n taamlik volledige lys van die kremetartboom se botaniese kenmerke opstel. In elk 

van die vyf strofes in T.T. Cloete se gedig Aqua-vitae word 'n ander watertoneel geskets en 

die vierde strofe verwoord die feit dat die waterryke kremetart se starn en takke hoofsaaklik 

bestaan uit waterhoudende vesels wat sag en sponsig is. Die vertraagde tempo van die laaste 

versreel (as gevolg van die lang vokale) is ikonies van die langsame beweging wat hier 

beskryf word: 

die kremetart die enorme 
beminlike deurmurgde boom 
laat sy groteske vorme 
hemels en aards tydsaam stroom (Aqua-vitae. Cloete, 1982b: 105) 

In die Dood van die kremetart gee Johann L. Marais 'n beskrywing van die 

kremetartboom se blare, blomme en vrugte. Die kremetartboom, of die baobab soos hy ook 

bekendstaan, is een van die grootste borne in die wereld en het sy naam te danke aan die 

aangename suur geur van sy groot vrugte se vlees. Die groot wit wasagtige blomme (vergelyk 

"waswit") wat soos ryp vrugte ruik en net snags oopgaan, word deur vlermuise bestuif: 

Langs die Makgadikgadi-panne 
staan die boom met handvormige blare 
in die trae voortgang van seisoene. 

In lou nagte hang die waswit blomme 
geurend onderstebo, en word bestuif 
deur Wahlberg se geelbruin vrugtevlermuis. 

Oor maande swel die vrugte tot vuiste 
tussen die verdraaide, tapse takke, 
vol water van die glinsterwit panne. (Dood van die kremetart. Marais, 1992:31) 

Uit Gerrit Fourie se verhalende gedig Kremetart blyk dit dat die kremetart van die titel by 

geleentheid 'n ander betekenis vir die digter gehad het, as wat 'n mens normaalweg sou 

verwag. Die spreker het, op pad in die operasionele gebied tydens die grensoorlog van die 

tagtigerjare, sy Casspir teen die kremetartboom getrek en daarin geklim. In die eerste drie 

versreels spreek die digter die kremetart direk aan en byna soos by die bekendstelling van 'n 
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belangrike persoon word 'n sestal kenmerke van die boom uitgelig: "Ondersteboboom, 

wortelkop, oergestalte, I herder van horisonne, habitat vir hordes, 1 herberg 

vir die verre wandelaar - hoe lank I al teel en stoel jy hier ... " Ofskoon die 

boom hom nie aan die nietige mens steur nie, bied hy skuil- en blyplek aan baie ander 

lewende wesens, is hy 'n "habitat vir hordes", wat vir die sin van hul bestaan van hom 

afhanklik is: 

Die pofadder vervel hier iewers bo menshoogte 
in 'n holte vasgevang, die spinnerakke vasgedraai 
teen wind en voel, die kwetterende neste hoog 
daarbo, die miere wat jou starn en tak gedril 
bestyg, die aap wat in 'n mik sy lies 
nadenkend krap - kan hulle die heelal begryp, 
sy sin selfs starnelend verstaan, as jy ontbreek? (Kremetart, Fourie, 1990:26) 

Die "gesprek" met die boom loop deur (met uitsondering van die voorlaaste strofe) tot aan 

die begin van die vyfde strofe. Die boom het aan die mens meer gebied as net 'n kort oomblik 

van verposing: 

Ek noem jou as 'n kosbare besit, 'n kleinood 
wat ek my kinders na willaat: By hierdie boom, 
in hierdie god- en mensverlate plek, het ek 
tussen geweer- en politieke vuur 'n stilte 
en 'n rus gevind en het ek, sander dat daar juis 
van skadu sprake was, 'n koelte vir my kop gevind. 

(Kremetart, Fourie, 1990:26) 

Vir die digters gaan dit egter in die gedigte oor kremetartbome nie net om die sinjalering van 

die boom se botanies eienskappe en nut vir mens en dier nie. Nadat die "uitgespaarde 

boesman" in Bedeif (Gouws,1995:28) sy verhaal vertel het, besef die digter dat hierdie 

borne en diere van Afrika met 'n doel vir hom bewaar gebly het - hy moet daaroor dig, dit in 

vers bewaar: 

maar ek, bederfde adam, weet van beter: 
opnuut het Hy vir my die sonderlinge sprokieswoud gespaar, 
dit boonop oorspronklik ingeklee met gemsbok en renoster, 
sodat my oe die seldsame genade in vers kan bewaar. 

(Bederf. Gouws, 1995:28) 

Nog 'n inheemse boom wat ook bekend is vanwee sy kenmerkende vorm, is die kokerboom. 

Thomas Deacon (1989:40) sien die kokerbome, waarskynlik op grond van hul voorkoms, as 

wakende engele van die paradys: "Wortels I diep I met klip I verstrengel I 
wakend soos j 'n Edens- I engel", terwyl T.T. Cloete (1989:67) aansluit by die feit dat 

die kokerboom, wat as 'n boomvormige aalwyn beskryf kan word, lid is van die leliefamilie: 

"6ns groteske lelies van die veld I Kenhardt se kokerboomwoud I teen son 

en wind en kaal warm klip se geweld I hestand is so 6ud so baie oud". 

Hierdie "groteske reuse1elies" staan "spookagtig rustig" in die bar en doodse 

169 



landskap: 

melaatsgeel in 'n landskap soos van die maan 
in barre kliprantjies met die eendrag van grafstene staan 
die aardse en fantoomvreemde oorlewingseenvoud 
van die geelgrys kokerboomwoud (Reis na Namakwaland. Cloete, 1989:67): 

In die volgende twee gedigte is borne die gemeenskaplike faktor tussen spreker en 

aangesprokene. Sommige streke is minder boomryk as ander, maar vir Tom Gouws is 

"lappe soetdoring" en ander borne deel van die Wes-Transv~lse landskap. In wes

transvaal 2 beskryf die digter hoe God vergenoegd op die oewer van die Mooirivier sit en 

sy handewerk betrag: 

Hy kyk en sien welgevallig hoe gestadig 
lappe soetdoring ongesiens in- en uitasem. 
aan treurwilgertakke swaai vinkneste veilig. 
sy oog dwaal oor die mispel en bloekom wat klim 
oor die kim. Hy streel karee en katbos gevoelig 
met sy oog, hoe oorvloedig staan die witstinkhout, 
die suurtamboekie en vaalkiepersol, die blinkblaar
wag-'n-bietjie liesbet! hierdie nederige wes-transvaalse woud 
bewys jou verkeerd. die geliefde stuk aarde het Hy klaar 

gemaak. (wes-transvaal2. Gouws, 1995:30) 

God bekyk ten slotte ook al die borne van daardie wereld en dit la ... t die digter in gesprek tree 

met Elisabeth Eybers oor haar Wes-Transvaalse gedig. Die groot verskeidenheid Wes

Transvaalse borne ("hierdie nederige wes-transvaalse woud") bewys Eybers verkeerd 

waar sy oor Wes-Transvaal beweer: "God het geen berge of bosse oorgehad I toe 

Hy die land moes maak, en kon toe net I die vrede van voleindiging hier 

laat" (Eybers, 1936:46). 

Soos in bogenoemde gedig, gee borne ook in Versoening, een van die boomgedigte in die 

bundel Tydspoor van Lucas Malan (1985), aanleiding tot 'n gesprek. Die digter gebruik 

borne as beeld van die gemeenskaplike verlede en durende verbintenis tussen pa en seun. Die 

plaas uit die digter se verlede het 'n boomnaam gehad- Oliewenhoutsfontein- en deur die 

borne wat in sy agtertuin groei, bly hy verbind aan daardie verlede. Die inhoud van die gedig 

word ondersteun deur die gebruik van 'n vaste strofebou, rymskema en metrum waardeur 'n 

meer tradisionele indruk geskep word, as wat byvoorbeeld met 'n vrye vers die geval sou 

wees. Die gebruikmaking van die volksuitspraak van Olienhout, naamlik "Oliewenhout" 

en die verwysing na "saaidb6rd" sluit aan by die verbygegane era wat in die gedig 

opgeroep word. Cloete (1986a:85) wys tereg daarop dat hierdie gedig wat met die afgestorwe 

vader praat, teen die einde werklik Iustig begin praat, deur die borne: 
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en jy't jou hawer nooit gesaai nie -
net so min het ek miskien geword 
wat Pa dalk wou, maar nietemin, 
die saad is klaar gestort: 

hier agter in my tuin begin 
die jong tambotie en kiaat 
al elke somer lustiger 
van swaar en digte greine praat. (Versoening. Malan, 1985: 16) 

Uit In die begin van Donald Riekert (1986:7) blyk dit dat die verbintenis tussen mens en 

boom teruggevoer kan word tot by die begin- die mens het sy bestaan aan borne te danke: 

"In die begin het I die Skepper die groot I wilde-olyf op Thamoanche 1 se 

nek gevel en uit die I taaihout die eerste man I gekerf ... " By die skepping van 

die eerste vrou is 'n tweede boom ook betrokke, want daarna het die Skepper ... 

die 
wilde-olyfolie saam gemaal 
met die blommetjies 
van die swarthaak tot die 
vrou opstaan uit die 
jonasklip en in die geur 
van heuning die olyf 
uit daardie man se hand eet (In die begin. Riekert, 1986:7) 

S_pms gebruik digters borne om 'n menslike situasie te illustreer, soos George Weideman 

(1987:22) wat in Wildevy hierdie boom as voorbeeld gebruik om 'n waarskuwing te rig: 

"die skitterygroen voel: kyk hy sit I en skyt in die hardekool se mik 1 en 

voor jy weet, my seun, bot I daar geil 'n wurgvy en hy wring I sy lotelinies 

om jou strot". 

Uit talle gedigte spreek die digters se bewondering en liefde vir bulle land se borne. Thomas 

Deacon (1989:40) sien die skoonheid van die skepping weerspieel in 'n doringboom: "Het 'n 

engel I aan 'n doring- I boom geraak I dit rond-af I vir die oog I gemaak?" 

en T.T. Cloete (1986b:100) bely in mimosa sy liefde vir hierdie boom: "ek is 

onweerstaanbaar I aangetrokke tussen klip en gras I tot die blom en stam 

die blaar I van die mimosa sy swartkorrelbas". 

Hierbo is slegs verwys na enkele van die talle Afrikabome wat in die gedigte van die afgelope 

twintig jaar tet sprake is. Die twee plante waaroor dit in die volgende afdeling gaan, word 

deur botanici ook as "borne" geklassifiseer, maar hierdie feit word deur baie min digters 

vermeld. 
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8.2.2 TWEE SONDERLINGE AFRIKAPLANTE 
Damaralied 

was ek 'n Griek of Egiptenaar 
sou ek bo-op die groat Spitzkopje 
random 'n agaataltaar 
'n kameeldoringtempel bou 

ter ere van die koelteboomgod en die wit 
godin van die water 

want uit hul brandbergkooi stam 
sander twyfel 

die welwitchia en die mens (Damaralied. Visser, 1981 :27) 

In Marie Blomerus se gedig Welwitschia mirabilis beskryf sy 'n Afrikaplant wat 

waarskynlik juis weens sy eienaardige voorkoms en aard, in talle Afrikaanse gedigte as 

onderwerp funksioneer. Verskeie Botaniese eienskappe van die Welwitschia, wat slegs in die 

woestynagtige kusstrook noord van Walvisbaai tot in Suid-Angola voorkom, word in die 

gedig vermeld. In die tweede strofe word die plant gelykgestel met 'n gedig en in die 

volgende strofes word die verhouding tussen die spreker en die plant meer persoonlik om 

later in 'n liefdesverklaring te eindig: 

'n duisend jaar en meer 
se worsteling met son en wind 
het jou diep gewortel in hierdie oer-aarde 
in hierdie suisende stilte 
het die groenspaan blare tot dun repe verflerts 
nogtans blom die geslagskeeltjies 
rooi op stewige steeltjies 

welwitschia mirabilis 
jy's 'n gedig 
in die oer-aarde se onaardse lig (Welwitschia mirabilis. Blomerus, 1988:14) 

In verskeie gedigte word slegs enkele kenmerke van hierdie unieke plant uitgelig. Pirow 

Bekker (1978:6) wys byvoorbeeld in Plek met 'n geskiedenis op die gehardheid van die 

Welwitschia, selfs nie natuurrarnpe soos grasbrande en vemietigende plae soos 

kommandowurms kan hierdie "tweeblaar-kanniedood" vemietig nie en vir Merwe 

Scholtz (1976:61) is die welwitschia se lewegewende gawe aan die insekte deel van 'n 

sprokie oor die Namib: "die kleiner: goggas suip I aan dou op blad van wonderlik 

I welwitschia". 

Soos P.J. Philander (1986:46) in Mirabilis Welwitschia, vereenselwig Pieter Claassens 

hom ook volkome met die Welwitschia in Namibbede: 
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W elwitschia mirabilis -
s6 het U gewil 
dat ek deur duisend jare 
woestynpsalms sing 
en enkeld, dor 
verskrompeld 
tussen weinig ander staan 
en nag vir nag die asem 
van wind en sterre gaar 

U het my geskape 
met wortels wat verken -
elke holte waar die vog 
in silwer skottels dam 

in die brandgraf van die dae 
wag ek op U koms, 
Uwolk 
U kamma komma 1 

wat my eendag 
huis toe vat 

Gees van God 
Allerhoogste Son 
skroei in my U Naam, 
laat alles wat weerbarstig krul 
uiteindelik 
U weg gaan 

en neem die sagte vlinders 
waarin my sade pit
strooi hul wyd 
in elke land 
waar u kruise 
bid (Namibbede. Claassens, 1980:54) 

1. skip 

In hierdie gedig word die botaniese eienskappe van die plant simbool van die "ek" van die 

gedig se persoonlike omstandighede en geestesgesteldheid. In ooreenstemming met die titel 

van die gedig, word God direk aangespreek, in die eerste drie strofes as "U" en in die vierde 

strofe as "Gees van God". Die sprekende ek van die gedig sien homself as Welwitschia 

mirabilis en dwarsdeur die gedig word die beeld van die plant in die woestyn onder die 

skroeiende son volgehou. In die vierde strofe word die Gees van qod aangespreek as 

"Allerhoogste Son" wat die ek-spreker as 't ware moet skoonbrand, deur vuur moet louter, 

sodat "alles wat weerbarstig krul" (vergelyk die plant se blare) nie meer hul eie weg sal 

gaan nie. Die ongewone gebruik van die werkwooord "pit" in die laaste strofe wys heen na 

die werkwoord "bid" wat deur sy plasing aileen in die laaste versreel beklemtoon word en 'n 

treffende sluitstuk vorm vir hierdie gedig as 'n gebed. 

Die Welwitschia word nie net as simbool van die mens en sy verhouding met God gebruik 

soos in bogenoemde gedig nie, maar Fanie Olivier wys ook in Welwitschia mirabilis op 
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die plant se besondere posisie in die kosmos. Sommige mense twyfel of die Welwitschia wel 

bestaan, totdat hulle op 'n dag hierdie plant met sy "fensie" naam en twee blare teekom. Die 

plant se eenvoudige aardsheid (vergelyk "tweeblaarkanniedood") word gejukstaponeer 

met sy besondere status voor die Skepper- "god se troetelplant": 

dat hy kan en bly bestaan is reeds die wonder 
wat opgesluit sit in sy fensie naam 
maar ek dink liewer aan hom as die tweeblaar
kanniedood wat in sy skaduwee 'n onderdak 
vir baie word ... 

welwitschia mirabilis jong tweeblaarkanniedood woestyngeluk 
van almal sander twyfel god se troetelplant 

(Welwitschia mirabilis. Olivier, F. 1990:43) 

Die Welwitschia is, volgens bogenoemde gedig, geskep as Godse troetelplant. Lucas Malan 

(1987b:30) wys in Halfmens daarop dat Namakwaland se legendariese woestynplant, 

bekend as halfmens, eweneens geskep is met 'n spesifieke doel: God wou die les in die 

geskiedenis van Lot se vrou vir die nageslag vasle en het hiervoor die "vingerboom" 

geskep: "God wou daardie episode nog benut I om afgelee nageslagte ook te 

wys I Sy woord is Wet: 'n vingerboom geskep I wat dorstig in 'n worsteltuin 

met kop I geboe fier Sy vlam en dou sal prys." 

In aansluiting by bogenoemde gedig beklemtoon Phil du Plessis in Berigte te velde die 

menslike eienskappe van die halfmensbome, wat ook saamhang met die plante se eienaardige 

voorkoms en die Namalegende dat die halfmense eers mense was wat as straf in borne 

verander is. In onderstaande gedig het die halfmensbome steeds menslike eienskappe, hulle 

"vlug" byvoorbeeld voor die fotograafuit en hulle is "sku": 

In die Stinkfonteinse berge 
jag ek vergeefs 
halfmensbome met my lens. 

Hulle vlug dikvoet en sku 
voor my die klowe uit, 
met hul koppe 
soos altyd 
na die noorde geneig 

en soek stilte in die son. (Berigte te velde 4. DuPlessis, P. 1994:31) 

Ander gedigte oor die halfmensplante word aangehaal in hoofstuk 11.3 waar die legendes wat 

rondom hierdie plante bestaan, uitgelig word. 'n Groot verskeidenheid ander plantsoorte 

funksioneer ook tematies in Afrikaanse gedigte van 1976 tot 1996. As dit volledig behandel 

moet word, sal dit 'n selfstandige studie verg. By die blootlegging van die volgende subkode 

word dus volstaan met enkele voorbeelde. 
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8.2.3 BLOMME EN DIE NUT VAN PLANTE 

die son le al jou fasette bloot: 
jy word 'n wildebloeisel wat broksgewys oopbot 
my afrika wat voed uit voller bors (september. Barnard, 1982:18) 

Die blommeweelde van Namakwaland is die onderwerp van talle Afrikaanse gedigte. T.T. 

Cloete (1989:55) verwoord in Namakwalandse blomme die natuurwonder wat jaarliks 

hier plaasvind - die skouspelagtige verskyning van 'n groot verskeidenheid kleurryke 

inheemse veldblomme. Hul sade, wat 'n lang tyd rustend in die dorre aarde versteek gele het, 

ontkiem vinnig na die winterreens en blom oomag: "Hulle is daar I rustig afwagtend 

gereed, I hou onfeilbaar I geduld tot bulle weet I dis blomjaar." 

In gedigte wat so sterk gelokaliseer is, kom ook talle geografiese verwysings voor en in 

Namakwaland dui Petra van Blerk, (1984:46) met die opnoem van 'n reeks plekname die 

gebied aan waar die blomme jaarliks verskyn. In die laaste strofe word 'n paar van die meer 

as 350 verskillende spesies blomme wat hier aangetrefword by name genoem. Namakwaland 

word gepersonifieer en direk aangespreek as "ons sproetgesig-aspoesterkind". 

Afgesien van die geografiese besonderhede in die gedigte oor Namakwaland se blomme, 

word die kenmerkende taal en idioom van die streek ook deur enkele digters gebruik, soos 

byvoorbeeld in verskeie kwatryne van R. K. Belcher in die bundel My hart sing sewe 
moppies (1996) en in die v~lgende gedig van Charles Fryer: 

oom sakkie lekkerwater stop sy pyp en knipoog 
die blomme staan vanjaar weer broekbandhoog 
die knoppiestinkkruid geel daar in die leegte 
hoe blou die sporrie teen jakkalspisbult 
die weeskindertjies pietsnot geitjievoet en hondebal 
die blomme staan vanjaar weer eenwal-annerwal 

(blomjaarin namakwaland 1. Fryer, 1978:43) 

Soos in bogenoemde gedig, vestig talle digters die aandag op die groot verskeidenheid en 

massas blomme wat na 'n goeie reenjaar in Namakwaland verskyn. Vir Thomas Deacon 

(1989:70) is die aanskoue van 'n enkele blom - 'n sneeuwit jonkmansknoop, egter genoeg 

om die ganse blommeweelde van Namakwaland op te roep: "Langs die sandsloot I buk 

ek af en pluk I 'n sneeuwit jonkmansknoop I ek swaai dit soos 'n towerstaf 

1 en wit en pienk en pers en I gee! en rankig gaan I N amakwaland se 

voortuin I vir my oop." 

Suidelike Afrika se blommeweelde is egter nie beperk tot Namakwaland in die lente nie en 

talle digters beskryf ook blomme en ander plante in die res van die subkontinent, soos 

byvoorbeeld Barend Toerien wat in Die geur van boegoe die Kaapse plantegroei opnoem 

soos wat hy dit graag aan sy Amerikaanse skoonseun wou gewys het: 
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Ek wou jou altyd so graag gaan wys -
Kyk bietjie hier en hierso: hange vol heide, 
soveel soorte, kyk sulke kleure! 
proteas in al hul proteus-verskeidenhede 
en fyn bolgoed en vleigoed se oogblou aristea 
of plakkies ingemessel in klipskeure, 
nerinas op die lys. (Die geur van boegoe. Toerien, 1991:25) 

Daar bestaan talle legendes rondom sommige van Afrika se borne, blomme en ander plante, 

soos byvoorbeeld die legendes oor die halfmens wat in 11.3 bespreek word. Everwyn 

Wessels wys in Uit Afrika op 'n Kerslegende dat een van Afrika se blomme - die 

vlamlelieblom- in die doringkroon van Christus gesteek is: 

Uit afgelee Afrika het dit gekom, 
die blom 

wat hulle in die doringkroon gesteek het, 
net voor die oe vir die lig gebreek het; 

Uit Mrika het dit gekom, 
Die Vlamlelieblom. (Uit Afrika. Wessels, 1988:81) 

Hierdie kort sesreelige gediggie is treffend vanwee die sinonimiese parallelismes in die eerste 

twee en laaste twee versreels waardeur die aandag in besonder gevestig word op "Afrika" en 

"blom", wat in die laaste versreel nader omskryfword as "Vlamlelieblom". 

Die nut van Afrika se plante strek egter verder as net stof vir legendes. Dit is ook 

noodsaaklike voedsel vir diere en mense. Petra Muller verwerk die leksikale gegewens oor 

"jakkalskos"- dat dit 'n wortelparasiet is wat op melkbossoorte aangetref word - in haar 

gedig Parasiet: 

Die jakkalskos hou ondergronds 
en het nie blare nie: melkbos, 
wanneer ingetuig, verskaf die speen 
waaraan hy suig. 

Hy woeker uit die melkblaarklos 
'n effens-wateruintjie los. 

As hy blom ( sy blom is min, 
want dik en vlees, en sukkel 
om 'n blom te wees) 
is goggas daar genee. 

Jakkals ken die jakkalskos: 
van ver gedraf om min te grou -
versigtig eet, nie breek - hy weet 
die melk se wortel sal moet hou 

dat dief die diewe voed. (Parasiet. Muller, 1977:56) 

Dit is egter nie net diere wat veldplante geniet nie, mense met 'n deeglike kennis van die 

veld, kan hulle ook verlustig in sy gawes, soos Boemeef (1976:21) in Party noem hom 
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gimaat aantoon: "Party noem hom girnaat I anner se dis jakkalskos / neffens 

mekanner laans die groen melkbos I pitjieskos bobaas gebraai 1 vreet met 

'n bek se Driekosmaai." Die kinders in onderstaande gedig van Petra Muller (1977:27) 

geniet 'n verskeidenheid veldkos en lewer dan hulle bydrae tot die verdere verspreiding van 

genoemde plante: "Hoewel ons die graafstok nie ken nie, graaf ons I en pluk en 

stroop, en werk die froetang, I kiesie, vlier en njoem af in die keelgat 1 en 

saam met die muis en die muisvoel bevrug ons die land." 

Uit talle Afrikaanse gedigte van die afgelope twintig jaar blyk dit dat die digters ook bewus is 

van die medisinale gebruik van Suider Afrika se plante. Raat-op van Annette Snyman is ' n 

herinnering aan Boemeef en spreek van 'n plesier aan die taal en aan die name van plante 

(Cloete, 1982a: 1 02). Daar word gewys op die talle plantsoorte wat deel gevorm het van die 

aangesprokene se "eietydse baie rate". Hierdie rate kon egter nie die dood keer nie en is 

ook nie sy vemaamste nalatenskap nie. Die "duisend warm flenters rooiflennie" sluit 

aan by die "rate" wat in die gedig opgenoem word, maar is ook 'n sinspeling op die werklike 

nalatenskap - sy verse: 

Op Boplaas is jy nou gebere 
ou knoeskopboer. 
Hoekom dood jy dan? 

Met jou eietydse baie rate 
kon jy boesels kruie koop 
vir hart en bloedsomloop: 

koekmakrank, knoffel , koffiepit, 
tiemie, teesuiker en terpentyn 
met 
rissies, roubeet, rypkoljanner 
suurlemoenbloeisels, m6resterre, wynruit, 
fynfinkel en olyf 
of 
soetdoringwortels, brandnetels bitterblaar 
op boegoe-asyn, dagga, kamferbrandewyno 0 0 

en tog-
vir 6ns het jy laat agterbly 
teen inflammaas en waterknie: 
duisend warm flenters rooiflennie o (Raat-opo Snyman, 1981 :52) 

Herman Engelbrecht dui 'n analogie aan tussen wildeals, 'n welbekende volksgeneesmiddel, 

en die gedig - beide bring genesing: 

Bring genesing 
troos en lig 
deur wildeals 
van die gedig (Wildealso Engelbrecht, 1980:9) 

In Alheilmiddel noem Philander 'n viertal plantsoorte wat die mense van die teenswoordige 

tyd ("ons tyd") as 'n panasee beskouo Die "alheilmiddel" wat gesoek word, moet egter 
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meer wees as 'n geneesmiddel vir liggaamlikekrankemente, dit moet 'n wondenniddel wees: 

Ons soek bergboegoe teen die hange, 
glo vas dit breek altemits 
die vuur deur lang bange 
nagte met treksels op witblits; 
soek koorsagtig in sassafras, wynruit 
en kwasihout die alheilmiddel vir ons tyd. (Alheilmiddel. Philander, 1982: 10) 

In Lucas Malan se gedig Kwaksalwery word verwys na 'n groot aantal plante wat in die 

volksgeneeskunde as geneesmiddels vir sekere siektes en ongesteldhede beskou word. Ernst 

van Heerden (1987b: 14) meen tereg dat dit is "asof die hele Suid-Afrika met sy borne-, 

struik- en kruie-rykdom voor 'n mens se oog in 38 lang versreels ontvou. Die eenwording van 

mens en natuur en die interafhanklikheid van die twee is selde so diepsinnig in ons poesie 

vergestalt": 

'n Wysneus het weer aan te raai: Kry gemmerknol 
en maal hom fyn; trek saam met daggatee vir kwale 
in die bors; maar kleiner nog, en kosbaarder, 
die geel saffraan van krokus wat verlos -
Later breek hy aalwyn en laat drup 'n winter 
bitter langsaam uit op klip. Staan op, bly soek. (Kwaksalwery. Malan, 1987b:35) 

Wanneer die manifestasie van die plantkodes in die Afrikaanse digkuns van naderby bekyk 

word, is die mens se intieme belewing van die natuur opvallend. In die kwatryn Ter 

gedagtenis a an moeder is P .J. Philander (1982: 14) se herinneringe aan sy moeder 

verweefmet die beeld van haar kruie en plante, terwyl die kruieplukkers in Everwyn Wessels 

(1988:72) se gedig met gelyknamige titel hulle volkome identifiseer met die plante wat hulle 

versamel: "Ons is die ganna, die harpuis, I Die ghwarrie en die aalwee: I Die 

horingblomme met die vlam se vel, I Die bitter medisyne van die bloei." 

Die natuurgegewe in die Afrikaanse digkuns word ook dikwels gebruik as beeld vir menslike 

emosies, soos in P.J. Philander se kwatryn Verplanting uit sy bundel Venster (1982). In 

hierdie gedig wildie digter, volgens Snyman (1984:44), soos telkens in die bundel, natuur en 

sosiale omstandighede tot 'n nostalgiese sintese bring. Die "Netreg" van die gedig is die 

naam van 'n bruin woonbuurt naby Kaapstad: 

Soos kanniedood skiet ons saad 
in Netreg agter doringdraad 
moet soos tsamma en kambro 
lewenslank brakwater proe. (Verplanting. Philander, 1982:34) 

In Opslag gebruik Pieter Claassens (1980: 15) blomme en vetplante om 'n bekende menslike 

situasie uit te beeld. Die ontdekking van die nooi se "lentelyf' vorder stelselmatig van 

"boesmantoontjie", "perdevoetjie" en "dyebossie" na die tweede strofe se 

"stopkalbassie I koringrosie I hasietepel I tsamma" met die spreker se 
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kommentaar in hakies: "(probeer ek vat I dan keer sy kamma)". Aangesien die nooi 

nie emstig is om hierdie ondersoek stop te sit nie (vergelyk "kamma"), is die uiteinde byna 

voorspelbaar. Die spreker rig hom nou regstreeks tot sy nooi: "appelliefie I hartediefie 1 
jy speel verniet I brandnekel I I voor jy oumakappie kan I klou die 

knapsekerel". 

Diewekruid van Pirow Bekker (1987:19) handel oor 'n mislukte verhouding en die twee 

rolspelers daarin word verbeeld as diewekruid en kiepersol: "My draerboom is kiepersol 

I is waaiboom, draaiboom, nooiensgoed." Die gedig eindig met 'n waarskuwing: " ... 

ek sal I jou seermaak met my klimop-klim I ek sal jou in my arms knoop 1 
uit my onkruidsige gewroet I jou wasbleek kalmte steels ontwaar". 

In Thomas Deacon (1989:30) se Jy is dien plante ook as uitdrukkingsmiddel vir die digter se 

emosies ten opsigte van die ander party in 'n verhouding: 

Jy's my bessiebos 
my besembos 
my bojasbos 
my botterblom 
partykeer ook 
my bitterbos 
my wag-'n-bietjie 
karmedik (Jy is. Deacon, 1989:30) 

Soos blyk uit die hierbo aangehaalde gedigte, is dit haas onmoontlik om die borne, blomme 

en ander plante wat tematies ontgin word, as losstaande van die landskap om hulle te beskou. 

Sommige gedigte fokus so sterk op die landskap dat hulle as subkode by die natuurkode 

beskou kan word. 

8.2.4 DIE AFRIKALANDSKAP 

Landskappe is verdeel in een tong se smaak 

in suur soet sout bitter en soos die lip 
se dun gevoelige vlies 
dit proe in bossies, 
in gruis en klip. (Noenieput. Cloete, 1992a:23) 

Die Afrikalandskap met sy unieke plantegroei en dierelewe was 'n integrale deel van die 

belewenisse van soldate aan die "grens" (sien ook 13.2.1). Die ruimtelike kader waarin die 

handeling in Ernst van Heerden se gedig Op wag, operasionele gebied plaasvind, is 

ongetwyfeld 'n stuk Afrika, soos uit die eerste twee strafes blyk: 

Die stofgestrapte horison 
het die vroee, luie maan 
soos 'n ou sirkoonskyf uitgespu; 
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akasias staan besneeu, 
die kremetart begin 
sy jakkalstjanke tjank; 

(Op wag, operasionele gebied. Van Heerden, Ernst. !982:35) 

In gedigte waarin die Afrikalandskap tematies ontgin word, speel personifikasie as 

verstegniese metode 'n belangrike rol. In Petra van Blerk se bundel Skerf (1984) verskyn 'n 

aantal landskaps- of natuurgedigte oor verskillende dele van die land. Daar kom talle 

personifikasies in die gedigte voor, soos byvoorbeeld in Magalies waar die bergreeks gesien 

word as 'n vrugbare "moederdier" terwyl die diere wat in die klowe skuil en die vrolik 

gekleurde voels as haar "kinders" beskryf word: 

'n sagte moederdier 
deel knus haar gul rondinge 
met 'n dankbare landskap 
wat geil groei uit die vrugbare melk 
wat uit haar oorvol tepels drup 

haar kinders is bedorwe rond 
:sebra en hartebees wat oorversadig 
in die voue van haar dye dut; 
'n somerblou visvanger wat guitig 
vet vissies vir plesier oppik, 
'n rooikophoutkapper wat hovaardig 
sy vere lui regskud; (Magalies. Van Blerk, 1984:45) 

Theunis Engelbrecht neem in sy bundel Skreeuparadys 'n gedigreeks met die titel Lied vir 

Afrika op. Die reeks bestaan uit vyf gedigte waarin die vasteland van Afrika opgeroep en sy 

liefde vir die land verklaar word: "Landskap van rook en riet, I klipriviere en 

doodskugter herfsnagte: I ek het jou lief! Die natuur word in al die gedigte 

verpersoonlik - die mens raak as 't ware met die natuur verstrengel, hy word deel daarvan: 

My kop is die mosgroen boompluime wat groei 
uit die spruite van jou lower 
waar ek deur grond en kosmos beur 
tot in jou vreemde ver hart. 
My wortels deurgroei elke kontoer 
van jou uitgestrekte tropiese lyf. (Lied vir Afrika I. Engelbrecht, 1983:20) 

In die derde gedig van die reeks word die verpersoonlikte "skuimbrandersee" direk 

aangespreek: 

Teen rotsige kuste spat jy 
jou fyn-fyn bries: spinnekopnette 
op 'n dounat oggend. 
In jou liggaam mond r iviere uit 
met die wolkbreukbruin stoomvrag 
van ontwortelde stompe en klam 
dooie plante. (Lied vir Afrika III. Engelbrecht, 1983:22) 

Nienaber-Luitingh (1985:34) wys tereg daarop dat Engelbrecht ook m fisieke opsig 'n 
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simbiotiese verband tussen mens en natuur stel, want ten slotte word in bogenoerrtde gedig 

beskryf hoe die liggame van drenkelinge wat vanuit die see landinwaarts dryf, bemesting 

word: 

bemesting vir vrugbaarder grand 
om 'n ruwer landskap te laat ontspruit: 
'n grouer vasteland, 'n varser ruimte, 
'n wyer lug, sterker voels. 
'n Stiller, meer geheimenis-deurstraalde son. 

(Lied vir Afrika III. Engelbrecht, 1983:22) 

Dit is dikwels meer as een aspek van die Afrikalandskap wat in 'n gedig aangeraak word. In 

Fraserburgoggend is dit naas die sonlig veral plante en diere wat genoem word. 

Opmerklik is die groot aantal werkwoorde - mens en diere, selfs die son, is almal aktief 

besig: 

Die son verblind die lig 
die meerkat staan 
die veldmuis vlug 
Ek soek jou in die plakkie 
vygie en die son 
ek kry jou in deetsemberbossie 
Ek sien nou self die spekbos in die spou 
ek wou, ek wil 

Oat ek jou hier moes kry 
hier in die R6eveld (Fraserburgoggend. Scholtz, 1986:22) 

Die geografiese ruimte in die gedig Paradysvoel van Lucas Malan is sander twyfel deel 

van die Afrikaruimte, daarvan getuig in besonder die middelste strofe wat hieronder 

aangehaal word. 'n Verskeidenheid natuurdinge word in 'n onmiskenbare Suid-Afrikaanse 

wereld betrek- vergelyk die verwysings na "gorras", "ghwarrieleegte", die "buffels", 

"koedoebul" en "maroela": 

Daar was 'n onverwagte reen in Mei, 
die gorras staan nog blink 
en in die ghwarrieleegte wei 
die buffels snotneus in die gras. 
'n Koedoebul bemerk sy kalf 
begin a1 rammetjie-gedagtes kry. 
Maroela hou maar asem open wag (Paradysvoel. Malan, 1987b:37) 

Ernst van Heerden (1982:44) toon in die gedig Bosveldse plaas aan hoe plant en dier in 

noue verwantskap met mekaar leefen in Louis Eksteen (1981:7) se gedig Landskap is die 

skynbare oopheid van Afrika se woestyne, panne en grasvlaktes bedrieglik, want daar is ook 

die ryk dierelewe wat meestal nie sander inspanning waargeneem kan word nie: 
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Die veld is nie net gras of bult of klip 
diere leef die veld en landskap vol · 
- verskuil, kom hulle langdurig voort 
hul kom uit gras en klip uit slierte mis 
uit doringboom en veld . 
- maar jy soek. (Landskap. Eksteen, 1981 :7) 

In die Afrikaanse digkuns van 1976 tot 1996 funksioneer 'n groot verskeidenheid Afrikadiere 

as onderwerp in talle gedigte. Diere vorm dus die volgende belangrike subkode by die 

natuurkode. 

8.3 DIERE 
.............. die stem van ganse Afrika roep deur visarende wat na 
'n bekvol silwer uit die meer van visse die lug ooprakel; leeu en 
jagluiperd hou soos van ouds 'n oog oor vos en ratel; volstruis en 
sekretarisvoel speellompweg luistervink tussen die kwetterskare; 
met elke nuwe dagbreek fletter flaminke rooi. (Oorlewering III. Cilliers, 1984: 14) 

Soos in die blootlegging van die plantkode hierbo gesien kon word, manifesteer die dierekode 

in die Afrikaanse digkuns ook op verskillende maniere. Cloete ( 1971, inleiding p.3) verwoord 

dit as volg: "Soms gaan dit om die dier self, ... ander kere word dit gesien as faktor in ons 

nasionale stryd, of as deel van die rykdom van die Suid-Afrikaanse werklikheid, of dit word 

skuilvorm vir die menslike ontroering of simbool van 'n geestelike waarde ... " Die diere wat 

in die volgende gedigte ter sprake is - van die nietigste insek tot die grootste soogdier - is 

hoofsaaklik Afrikadiere. 

8.3.1 INSEKTE 

digters moet dig met die oor teen die grand. slegs s6 
weet jy waarheen onderaardse waters dwing. jy moet glo 

hoor hoe trap elke sanddiertjie 'n verbeelde spoor. 
in 'n vraagteken gehurk, moet jy die ritselende boor 

van die grotspinnekop hoor, die vlerkflap van die termiet. (6. Gouws, 1995:68) 

Talle insekte funksioneer as onderwerp in die Afrikaanse digkuns van 1976 tot 1996. Van die 

boeiendste gedigte in Ina Rousseau se bundel Kwiksilwersirkel (1978) is, volgens 

Kannemeyer (1979:63) die waarin diere geteken word en waarmee sy 'n verbinding bring 

tussen Leipoldt se speels-emstige slampamperliedjies en Ernst van Heerden se "noukeurig

matematiese uitbeelding van meestal koudbloedige diertjies". Rousseau verken die wereld 

van Afrika en sy bring iets nuuts in die uitbeelding van klein diertjies in die Afrikaanse 

digkuns (Kannemeyer, 1979:64). Blote diere-uitbeelding is hierdie gedigte van Rousseau 

egter nie. In Die krieke weet word vertel dat die wyse krieke, anders as die fiskaal, 

kikvors, duiwe of wielewaal, presies weet wie die vraag waarmee die gedig open, kan 
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beantwoord. In die krieke se getjirp word -die antwoord op vernuftige wyse hoorbaar gemaak: 

Maar die krieke weet presies wie weet: 
die krieke verwys ons na Uys. 
"Daar's een wat presies kan se," kriek die krieke, 
"wat ons alles kan se oor alles, 
oor alles en alles ons alles kan se, 
en daardie een is Uys Krige. 
Uys kri ! Geuys kri ! Geuys kri ! Geuys kri ! 
geuys KRI geuys KRI geuys KRI geuys KRI 
geuyskrigeuyskrigeuyskrigeuyskrigeuyskrige -
Uys Krige. Uys Krige. Uys Krige." (Die krieke weet. Rousseau, 1978:44) 

Soos die krieke in bogenoemde gedig, weet die oogpisters in George Weideman (1977:5) se 

Kenhardt - voor en na die reen ook iets - hulle weet daar is reen aan die kom: 

"Oogpister hoi van bloudag af I en reenvoel roep sy reenroep." In die broeiende 

hitte voor die donderstorm losbars, is alles stil behalwe die sonbesies: "Sonbesies sing. 

onvermoeide yweraars I wat teer op hitte. Teleks telkens kodes I tussen bos 

en bos." 

Net so 'n onvermoeide yweraar is die mier in P .J. Philander (1978:31) se Mier uit die bundel 

Konka (1978). T.T. Cloete (1980:148) wys daarop dat hierdie gedig, soos 'n paar ander uit 

die bundel, by 'n geringe gegewe begin en dit dan uitbou tot iets omvattend. Mier is treffend 

vanwee die kontraste wat in die vier reels verwoord word. Met 'n minuskule hoeveelheid 

boustofwat op 'n keer aangedra kan word- "kaak vol klei", word 'n hoe miershoop, "ver 

verby die doringstruike" gebou en hierdie proses geskied as 't ware van onder die aarde 

na die hemel: "Ek dra 'n kaak vol klei I uit tonnels onderaards I en bou 'n 

miershoop ver verby I die doringstruike hemelwaarts." 

In Suid-Afrika, soos in die res van Afrika, kan miere egter ook verwoesters van veld en 

weiding wees, soos Donald Riekert in Gebed tot die aardvark aantoon: "want die gras 

het vlerkies gekry I gras vlieg en sweef I 'n wolk wat wit is I en wat donker 

bring I wat als verteer I en hope grond tot groot kastele bewerk". Die 

rysmierplaag is so erg dat daar tot die "aardvark" gebid word om tot die land se redding te 

kom: 

0 aardvark redder wat verdwyn het 
die rysmier het wit eiertjies 
oor die hele suurveld gestrooi 
kom eet ons offer in die stof 
red ons verlate land (Gebed tot die aardvark. Riekert, 1986:8) 

Sommige digters sien nietige insekte as deel van God se wonderbaarlike plan met alles. In 

Reis na Namakwaland merk T.T. Cloete (1989:69) God se teenwoordigheid oral in die 

bar landskap op - "wat ook al die geval is I God is 'n God van alles". Hierdie 
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waarhei~ geld ook vir die toktokkie wat op 'n unieke manier sylewensbelangrike vog in.die 

hande kry: 

teen dagbreek drink die dors 
toktokkies in die wolk wat oor die duin rol 
- biddend gebuk, hol in die lug 
teen die sand die bors -
die druppels wat kondenseer op hulle rug 

(Reis na Namakwaland. Cloete, 1989:69) 

Vroegoggend, wanneer swaar mis van die see af inrol, staan die toktokkie teen die kruin van 

'n duin, laat sak sy kop en lig sy agterlyf op, asof hy 'n handstand doen. Water kondenseer 

dan op sy rug in groefies wat agter sy kop bymekaarkom en die water laat afloop tot in sy 

mond. Die versreels word klankmatig aan mekaar gebind deur die assonansie - herhaling van 

die [:)]-klank. Die houding van die toktokkie word in besonderhede beskryf by wyse van 'n 

onderbreking van die digter se gedagtegang, soos aangedui deur die aandagstrepe. Die 

gebedshouding van die toktokkie word geprofaneer deur die daaropvolgende mededeling -

vergelyk die derde versreel. 

Die koringkrieke in die volgende gedig van Donald Riekert lewer 'n letterlike bydrae tot die 

voortgang van die Blye Boodskap: 

Die vrou 
kook uit 
vet koringkrieke 
wit boerseep 
waarmee die profeet 
sy dissipels se 
voete wit was (Wit seep. Riekert, 1986:58) 

Naas insekte manifesteer voels ook in die Afrikaanse digkuns van die afgelope twintig jaar as 

'n belangrike onderafdeling van die diere-subkode. 

8.3.2 VOELS 

in Mrika roep sommige voels ook snags 
geheime van jag en van liefde (die gedig as skuilplek. Breytenbach, 1993:83) 

Die verwysings na spesifieke plekke, byvoorbeeld Egipte, Langebaan en Verneukpan in die 

gedigte wat hieronder aangehaal word, plaas dit binne 'n spesifieke geografiese ruimte- die 

van Afrika en Suidelike Afrika. Die borne, plante en ander diere wat genoem word, 

onderstreep eweneens die feit dat 'n mens hier met 'n Afrikamilieu te make het. 

In Lucas Malan se gedig Tweede geboorte uit Edenboom (1987) word gesinspeel op die 

legende dat aile dinge - ook die mens - in Afrika ontstaan het. Tydens lentetyd in die kosmos 

word daar in die Nylvallei - "drassige voorkop van Afrika"- die eier van die eerste dag 
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gele en hieruit ontstaan alles op aanie: "klip en blorn en alle lig" asook"die ' mens, sy 

dinastiee en 'n Farao se haat". Eeue later verlaat die ibis (wat in Egipte as heilig vereer 

word) sy land se vleie en vind 'n heenkome in die verre suide: 

Eeue later het die ibis, slank en wys, 
sy vleie en mastabas ongemerk verlaat 
om afgesonder in die klei van Langebaan 
versigtig, klein, na paddatjies te pik, 
skyn-heilig broeis te raak by vollemaan. (Tweede geboorte. Malan, 1987b:44) 

In die gedig die heilige ibis verwys Mari Grobler (1990:11) ook na die ibis se migrasie uit 

Egipte. In aansluiting by die verwysing na die ibis se land van herkoms, Egipte, word daar in 

die derde versreel melding gemaak van Egipte se koning - farao. Na analogie van die 

bekende uitdrukking "hy kraai koning" skep die digter hier die uitdrukking hy "speel nou 

farao". "die heilige ibis I het uit egipteland getrek I speel nou farao tussen 

riete I in die dorp se darn". 

Anders as die ibisse in bogenoemde gedigte is talle van die voels in Thomas Deacon se 

bundel Sand uit die son (1989) geplaas in 'n onbarmhartige dorre landskap. In Droogte in 

Namakwaland (Deacon, 1989:27) "dwaal 'n rnankolieke I witborskraai 1 
brandpoot stap oppie I warm sand I krys-krys droogland I annie brand" 

terwyl die jakkalsvoel in Vemeukpan (Deacon, 1989: 16) met sy duikvlug net '"n rondrol 

rond- I orntalie tolbossie" vasgryp en deur die swartborskraai uitgekoggel word met 

"verneuk! I verneuk!" 

In gedigte oor voels is klimaatsverskynsels soos droogte (in Deacon se gedigte hierbo) reen, 

wind, ensovoorts dikwels deel van die ruimte waarin die voels hulle bevind. Die 

rooipootfisant in Wium van Zyl (1991:23) se kwatryn Fisant is byvoorbeeld dankbaar oor 

die reen: 

Die rooipootfisant draf koes-koes aileen 
deur stoppels en die Here se seen 
om sy dankie bly uit die ruigte te roep 
as dit sag in die vroe-aand reen. (Fisant. Van Zyl, 1991:23) 

Die tarentaal - '"n gespikkelde hornpie" - in Wilma Stockenstrom (1994:24) se 'n 

Tarentaal vlie skreeuend op na 'n boom, voer ' n verbete stryd teen die stormwind: 

"Ek sien horn sit, strydhelrn op die kop, I beskeie soos verrnornde geweld, en 

elke 1 veer 'n dawerende noot van stilte." 

Die waarde en nut wat voels vir die mens het, word op talle maniere deur digters uitgelig. In 

Vlakteveld en droogte beskryf Everwyn Wessels (1988:30) ' n viertal voels, die korhaan, 

kiewiet, reenroeper en hoepoe as "die lieflikheid wat deur die droogte lieflik bly!" 

Daarteenoor is die swart kraai in Donald Riekert (1986:9) se Blink kristal verantwoordelik 
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vir 'n "lieflikheid" van 'n ander aard. Uit die stokkie aluminium wat die kraai "baie jare . 

terug" oor Mamatwan "tussen aldie swart mangaan" laat val het, het ' n pragtige pers 

kristal ontstaan wat " .. . watersag I en broos die lig van baie I watervloede I in 

een reenboog buig". 

In die bundel Verse van 'n windswael (1980) gebruik Pieter Claassens die name van Suid

Afrikaanse voelsoorte as liefdeswoorde in die gedig Bruidslied: 

punt by paaltjie -
ek het jou lief, 
jy is my rooiwang -
hartedief 

my loerie 
my sysie 
my klein tinktink, 
my suikerbek 
wat heuning 
skink (Bruidslied. Claassens, 1980:21) 

Thomas Deacon begin sy kort gediggie Lente met 'n verwysmg na 'n bekende Suid

Afrikaanse voel, die Piet-my-vrou, wat sy beskrywende naam te danke het aan sy 

kenmerkende twee-sillabiese roep. Hy vergelyk nie die lente met die voel nie, maar gee 'n 

sinestetiese belewing van die lente in kleur en klank. Hierop volg 'n drieledige parallelisme 

wat elke keer byna soos 'n bevel klink- "sny die taaibos I maak die kieriel stap 

innie veld". 'n Bepaalde tyd vir hierdie aktiwiteit word aangedui - voordag wanneer die 

gepersonifieerde veld "voordag se dou" soos 'n borsspeld dra: 

Lente 

Dis 'n rooibors 
piet-my-vrou
lente hierie 
sny die taaibos 
maak die kierie 
stap innie veld 
voordag se dou 
aan die bars 
gespeld (Lente. Deacon, 1989:43) 

Waar Thomas Deacon in Lente "rooibors I piet-my-vrou" gebruik as beskrywing van 

die lente, maak of veroorsaak die Piet-my-vrou en ander geveerdes, in onderstaande gedig 

van Hans du Plessis, self die verskillende seisoene. Die paarrym van die gedig word 

verdoesel deur enjambemente, behalwe by die voorlaaste versreel waar die kommapunt 'n 

definitiewe pouse aandui sodat groter nadruk op die stelling in die laaste reel geplaas word. 

Die Piet-my-vrou se fluit het so deel van die spreker geword, dat hy dit selfs in die winter nog 

as deel van hom ervaar, al kan hy dit nie onder woorde bring nie: 
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'n Piet-my-vrou fluit in 'n bos 
die 'laaste winter uit die takke los 
en diep uit 'n loerie se boepenskeel 
begin die lente borrel-borrel peul; 
'n bonthoutkapper sit en tik 
die vroee somer uit 'n moepelmik. 

En as kakelaars al op vlekkies bas 
bewe in 'n koorsboom se koue ribbekas, 
barrel piet-my-vrou nog hier binne my; 
selfs as a1 my woorde winters bly. (Fluit-jluit. .. Du Plessis, 1978: 19) 

Sommige gedigte fokus op die unieke voorkoms of eienskappe van 'n bepaalde voelsoort. In 

Die Maraboe hekel Ina Rousseau (1978:42) die akademiese waardigheid van hierdie groot 

voel met sy kaal kop en nek en sy massiewe snawel: " . . . hy verskyn teen die middaglig 

1 I in sy verskriklike toga, I I die skouerbande van sy kap I skitterend soos 

skuim, I sy oe skerp I I asof hy straksl tot 'n plegtigheid sy intog moet 

maak". 

Pirow Bekker lig in Neushoring 'n sonderlinge gewoonte van hierdie voel uit. Wanneer 

hulle broei, verseel die mannetjie die wyfie binne-in die nesholte. Vir hierdie taak gebruik hy 

onder andere ook sy eie mis, vandaar die werkwoord "missel" in die slotreel: 

As skilder spektakel, platpoot kleier uitgeskel 
het ek my gevoelige neus vir 'n troffel ingewissel. 
Ek lig my stert en help my metaboliese self 
om my gat in die dorings toe te missel. (Neushoring. Bekker, 1987:27) 

Talle ander voels word ook in Pirow Bekker se verse genoem, asook in P.J. Bosman se Ryp 
geel kring (1992). Die voels in Johann Lodewyk Marais se gedigte is almal op een of ander 

manier aan Afrika verbonde. Die trekswaels keer terug "uit die kaal savannes van 

Afrika" (Marais, 1992:32); die witooievaars kom in Afrika oorwinter (1992:33) en die 

mikstertbyevanger vreet 'n rysmier- die "stapelkos van Afrika": 

Die swart vere glinster pers 
waar hy in die oop son blink. 

Hy duik af en speel en kras 
bo die silwer mopanies. 

Skep die rysmier blitsvinnig, 
gaan sit op 'n droe tak 

en vreet die insek stuk-stuk 
uit sy gekromde kloue: 

glinster en speel, en vreet sy 
stapelkos van Afrika. (Mikstertbyevanger. Marais, 1992:30) 

Seevoels is van die eerste diere waarmee die geselskap van lady Anne Barnard naby die 
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Kaapse kus kennis maak: "Eers malgasse neusgatloos met ink-omlynde oe, 1 
later skril takpootmeeue .. . " (Krog, 1990:17.) In Ernst van Heerden se laaste digbundel 

Die herfstelike lig (1996) verskyn 'n gedig met die titel Meeue. Die spreker vra hom af 

wat die meeue se krete beteken: "Vir wie of wat I stuur die pienter huppelaars 1 
soms uitmergelende krete uit?" Verder in die gedig beskryf die spreker die meeue se 

krete as "weeklaag" en "treursange" en hy wonder of hulle weeklaag oor die plundering 

van die kusgebied of treursange sing vir die talle skepe wat vergaan het en die vroee 

ontdekkers wat langs Afrika se gevaarlike kus gesterf het. 

In die bundel Venster (1982) gebruik Philander telkens beelde uit die natuur om op wrang 

manier kommentaar te lewer op die sosiale omstandighede en die lyding van die swart 

inwoners van die land. In Dopstelsel (1982:49) word die gebruik van wit boere om gereeld 

sopies wyn as deel van hul loon aan hul swart arbeiders te gee, gekritiseer: "Nanagryp 

word oggendmis I oor natrossies hanepoot wat gis I en in die wingerd pik 

tiptol I sy kaneelbruin krop propvol, I soek agtema by stellasies halfdronk 1 
kaboemielies aan 'n kurkdroe stronk." Die omstrede tuislandbeleid vorm die 

grondslag van die kwatryn Bosluisvoel: 

Ek moet haar in die veld skoon pik 
dat jy oor room en botter kan beskik 
en agterna in 'n Tuisland sonder kos 
simbiont word van 'n oudag-os. (Bosluisvoel. Philander, 1982:53) 

Verskillende kontraste word aangedui. In die eerste twee reels voel die sprekende instansie, 

wat hom vereenselwig met die bosluisvoel, dat hy deur die aangesprokene uitgebuit word; hy 

verrig sy "werk", om bosluise van 'n koei afte pik, tot voordeel van die "jy" . Die laaste twee 

reels skets 'n heeltemal ander prentjie. In teenstelling met die "oorvloed" van die eerste 

gedeelte - "room en hotter", is daar nou skaarste, selfs hongersnood - ''Tuisland 

sonder kos. ". In teenstelling met die koei wat volop melk kon gee, is die bosluisvoel nou 

afhanklik van 'n "oudag-os". 

Voels speel ' n belangrike rol m die volksgeloof (sien hoofstuk 9.3.3) en sommige 

Afrikaansskrywende digters sluit in hul gedigte hierby aan. In totemdier beskryf Piet van 

Rooyen (1983:14) hoe die kraanvoel in die braakland loop en wurms soek: Hy pik I en hy 

loop I hy pik I en hy loop. I kraanvoel kyk nie links of regs nie." Die spreker se 

hy hou van die blou voel, want dit is sy totem, sy "mistieke voorvader se gees wat 

daar loop". 

Die hamerkop word in die volksgeloof gesien as toekomsvoorspeller en aankondiger van 

reen. In Hamerkop van Donald Riekert word hierdie voel gebruik as beeld van 'n 

donderstorm: 
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Die weerlig kap 
met die snawel 
uit die dik walk 
maak groat nes 
in die mik van 
die groat kameeldoring 
die hamerkop broei 
in 'n losbui reen (Hamerkop. Riekert, 1986:33) 

Naas insekte en voels funksioneer talle ander Afrikadiere as onderwerp m Afrikaanse 

gedigte. 

8.3.3 ANDER AFRIKADIERE 

Vroegdag jaag ons in 'n skommelende wa 
uit oar pleine gras waar wild stroomloop 
en elke einder in 'n ander start; kolganse 
knoop wirrende knope skuins hal volstruise 

wasteroe in knopkieries geklink; steenbokke 
spigtig soos duwweltjies; met waaiers geraps 
skiet springbokke kuifster uit 'n troppeplas; 
sterte breed soos babers; geglasuurde lilarug; 

mollige sebras... (Vroegdagjaag ons in 'n skommelende wa. Krog, 1990:46) 

Uit bostaande gedig van Antjie Krog kry die leser 'n beeld van 'n bykans ongerepte Afrika 

aan die einde van die 18de eeu toe groot oop vlaktes nog woonplek aan 'n groot 

verskeidenheid wilde diere gebied het. Lucas Malan se drie Skildwag-gedigte uit die eerste 

afdeling van die bundel Kaartehuis (1990) handel oor die wereld en diere van Namibie, in 

besonder Etosha: 

Die lig vreet die swart membraan 
en 'n dag groei aan tot die son 
op die luglyn staan: word dit dag 
vir die gemsbok en groat korhaan, 

is dit dag vir die duiker, opgekrul 
teen die danker waak en 'n luiperd 
se seldsame brul .. . (Skildwag 1. Malan, 1990a:15) 

Soos reeds gemeld in die bespreking van plante as subkode by die natuurkode (hoofstuk 8.2) 

sal dit ook moontlik wees om uit die Afrikaanse digkuns van die afgelope twintig jaar ' n 

redelik volledige inventaris van Suidelike Afrika se dierelewe op te stel. Afgesien van gedigte 

waar 'n dier of diere die onderwerp is, gebruik sommige digters ook diere om iets heel anders 

te verbeeld, soos Daniel Hugo in 'n Leeu van 'n keel waar die leeu, seker een van die 

bekendste Afrikadiere, beeld word van die kosmopolitiese Johannesburg. Hy oorweeg eers 

om die stad heraldies voor te stel soos 'n feniks wat elke eeu verrys, "of as 'n afgeleefde 

olifant I die ingewande dreigend aan die dreun". Dit is egter ten slotte die beeld 
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van 'n leeu wat behoue bly: 

Uitgeput le die stad met 'n maanhaar 
goue mynhope, snags skryn sy oe 
knipperend in hul kaste en hanger 
begin hy dagbreek deur sy tande gram 

soms klap sy toiingstert 'n weerligstreep 
dan le hy weer bewegingloos en wag: 
op 'n dag - na 'n eeu wie weet - rol hy 
rooiverhemelte in 'n rookwolk om ( 'nLeeu van keel. Hugo, 1987:27) 

Verskillende diere en 'n fantasiedier, soos byvoorbeeld die eenhoring, is die hoofkarakters in 

talle volksverhale en legendes (sien hoofstuk 9.3.3). Vir Tom Gouws is die sku okapi -die 

"skaam gestalte van die stilte"- Afrika se eenhoring. Hierdie sonderlinge bok laat hom 

egter nie maklik sien nie: 

... okapi, 
skimbok van die onderwereld. so sku 
vir die son en oop savannes, hier onkant 
betrap: eenhoring van ons danker vasteland. 
onversadig kyk ek na die kleure van die huid: 
diep kastaiingrooi, 'n sagte sepia en effe jade, 
glansblinkbruin, swartpers met wit sebrastrepe. (okapi. Gouws, 1995:24) 

In die volgende drie gedigte fokus die digters op kenmerkende eienskappe van die diere wat 

die onderwerp vorm van hul gedigte. Hans duPlessis (1984:41) dui in Hiena hierdie dier se 

kenmerkende manier van beweeg aan as 'n straf: "as straf I bly jy tot by ewigheid I 
so opdraans draf'. T.T. Cloete sien die jagluiperd op sy geruislose gang deur die 

deinende gras, as 'n duikboot. Woorde soos "periskoop", "gelaveer" en "deinende" sluit 

aan by die duikboot-beeld: 

die kop, gelig bo die hoe blaaie, is sy periskoop. 
gelaveer deur die lang krulstert met die val kwas, 
geelswart gekamoefleer, geruisloos, loop 
hy, die duikboot van die deinende gras. Uagluiperd. Cloete, 1992a:58) 

Uit dieselfde bundel as bogenoemde kom T.T. Cloete se kort gediggie likkewaan waarby 

die digter 'n vooraf beskrywing (in Engels) gee van die sonderlinge sintuiglike vermoe van 

hierdie reptielsoort: 

die van nature 
onnavolgbare verfynde fakture 
dra die tekens van die Oorsprong 

ons moet eerbied he vir die likkewaan 
wat met die blou weerlig van sy tong 
teen sy verhemelte die onsigbare delikaat verstaan ( likkewaan. Cloete, 1992a: 51) 

Marie Blomerus noem haar gedig Omukurawara uit die bundel Seisoene van terreur 
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(1988) _'n "elegie vir my vader". Uit die onderstaande aanhaling is dit duidelik dat die 

afgestorwe vader 'n deeglike kennis van Afrikadiere soos byvoorbeeld slange gehad het. 

Daar was 'n persoonlike verbintenis tussen hom en die slange - vergelyk "sy Afrika 

adders"- en hy kon hulle by name noem. Hierdie name word uitgelig en beklemtoon deur 

die tipografiese wit gedeeltes waardeur hulle van mekaar geskei word: 

by Omakurawara onder die suiderste sterre 
wag hy op die wulpse hoewe van woestynhingse 
ongesiens kletterend deur klippe 
luister hy na nagtelike sagvoet luiperds 
luister hy na die sis van sy Afrika adders 
wat hy almal by name kon roep 
sy mambas sy boomslange sy pitone 
flikkerend met tonge ( Omukurawara. Blomerus, 1988: 15) 

'n Mens is soms geneig om, in navolging van die popult~re mening, slegs aan diere soos 

leeus, olifante en renosters as "Afrikadiere" te dink. Tog is daar 'n groot verskeidenheid 

seediere en -voels wat ook endemies aan Afrika is. Ernst van Heerden (1987c:61) beweer 

tereg dat Lucas Malan se bundel Edenboom (1987) van die beste dier- en plantgedigte in 

Afrikaans bevat. Die gedig Watergeboorte handel oor die geboorte van 'n walviskalfie. 

Walvisse is van die talle seediere wat deur die warmer water van die Suid-Afrikaanse suidkus 

daarheen gelok word om in die vroee so mer te paar of te kalf: 

Verdwaal of uitgeweke 
van haar kudde walvisse 
in 'n diepsee-slenk, 
kom sy wiegend, 
buitentyds inweeg 
in vlakker waters 
van 'n ongerekende, stil baai (Watergeboorle. Malan, 1987b:43) 

Die "menslike" siening van die walviskoei in bostaande gedig, word algaande ondersteun 

deur verwysings na vissers, 'n branderplankryer en die Bybelse Jona (Ernst van Heerden, 

1987b:12): 

terwyl 

'n bruingebrande branderkind 
haar soos 'n loodsman nader, 
skigtig vergesel, 
sy plank laat wip en krink, 
laat Jona skitterend 
'n kalfie 
uit die branding blink. ( Watergeboorle. Malan, 1987b:43) 

Seker die bekendste seedier wat onteenseglik met Afrika verbind word, is die merkwaardige 

selakant, 'n oervis wat na beraming meer as 300 miljoen jaar oud is. In die kort gediggie 

Selakant soek tog bring Marthinus P. Beukes (1990:4) die oorsprong en geskiedenis van 

die eienaardige bloukleurige vis met sy vier uitsonderlike lobvormige vinne met die 
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voorkoms. van ledemate en eienaardige dubbele stert, ter sprake: "vier vinne oorkruis 

hardloop I hond of perd die vis 'n viervoetdier I I verlaat die water raak 

(r)evolusioner I vis of vlees". 

In T.T. Cloete se bundel Idiolek (1986) verskyn 'n aantal gedigte waaruit, soos Malan 

(1987a:100.) tereg beweer, die bemoeienis met die volheid van die aarde en die mens se kort 

en klein aandeel aan die steeds dinamiese skepping, spreek. Die gedig ubiquiteit (1986b:33) 

is 'n voorbeeld hiervan: 

ons beskerm Hom in die byna uitgestorwe 
aasvoels in die oikoi vol allerhande diere 
bele Hom in foto's oor kolibries 
in die vlaktes met miere 

leef Hy Hy het sterre en plante 
nodig bakteriee amfibiee 
'n taksidermis sneeu morone 
argiewe water geniee 

allerlei spesies die gneis 
en graniet 'n taungtand 
se harde emalje 
en die selakant (ubiquiteit. Cloete, 1986b: 133) 

Uit talle Afrikaanse gedigte van die afgelope twintig jaar blyk dit egter dat die mens in sy rol 

as bewaarder van God se skepping skromelik te kort geskiet het. 'n Groot aantal digters 

beskryf die negatiewe invloed wat die mens van oudsher op sy omgewing gehad het. 

8.4 MENS EN OMGEWING 
W aar Afrika se vlak 
hoog opspring in kiaat 
vergaan jare se ringe 
saans in koskookkringe (Lewende hout. Prinsloo, 1990: 12) 

In Ken ek die land maak Pirow Bekker (1993:7) dieselfde stelling as Prinsloo hierbo: 

Afrika se woude is/word deur die mens uitgewis. Hierdie vemietiging het verreikende 

gevolge, want dit beYnvloed ook die reenvalpatroon nadelig: "Waarheen I is die koelte, 

die lote, die klawervallei, I die wydsbeenwolke se drie-agtdaereen?" Breyten 

Breytenbach (1983b:5) sien Afrika as 'n bruin land, onder andere ook vanwee die mens: 

"bruin verbruik deur die sprinkaanmensdom I wat swart spore skroei op 

soek na vog of gras". 

Lucas Malan gebruik twee beelde uit die natuur, die stug en v1esige aalwyn en die "bot 

renoster met sy boggelrug" om aan te dui hoe hard en ongenaakbaar die Afrikakontinent 

is en hoe hierdie faktore ook die mense van Afrika vorm en beYnvloed: 
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.. . Maar 6ns vat moeilik hier; bos en klip 
regeer die kontinent. Kyk die aalwyn daar, stug 
en vlesig, maar gedug met dorings wat kan prik; 
weerlig, en die bot renoster met sy boggelrug. 
Droe lope, hongersnood- g'n wonder nie die mens 

neig hier so na sy oergedrag: die oog slaan op -
hy kyk, besluit: Gevaar. Naels rol uit, die lip 
krul op en wys ivoor. (Altaar. Malan, 1994:38) 

Talle gedigte uit die bestudeerde periode handel tematies oor die mens se inwerking op die 

landskap of die gevolge van hul onttrekking daaruit, soos byvoorbeeld ballade van die 

beskawing van Tom Gouws (1995:26) en Gamkaskloofwaarin Daniel Hugo (1995a:20) 

die verlatenheid en doodsheid beskryf in die "vergete vallei" wat nou, nadat al die vroeere 

bewoners die gebied verlaat het, net 'n "hol ribbekas" sonder hartklop is. In hierdie 

mensverlate Gamkaskloofbewaar die kranse nog net "die koue eggo van 'n dooie taal". 

Die gedig Boer deur Johann Lodewyk Marais in sy bundel By die dinge (1989) kom uit die 

vyfde afdeling wat hy Elementale odes noem. Kannemeyer (1990b:88) wys daarop dat 

Marais in hierdie reeks die folklore en mites van die eie streek ontgin. Die kort reels van 

Boer sluit organies aan by die yl wereld waarvan daar gepraat word, 'n sober lee landstreek 

waar die mens met "Hoekpale I van klip, I grensdrade, I 'n opstal I en 'n 

kaart" die landskap tot eiendom gemaak het. 

In die gedig Uitsluitsel van T.T. Cloete voel die spreker dat hy uitgesluit word van die 

intieme saam staan en praat van die natuurdinge, borne, gras, berge. Die mens se 

teenwoordigheid in die landskap is nog net sigbaar in die "murasie van 'n huis I en 

daaragter dor plaasdamme". Die aaneenskakeling van "boomgrasklip" in die eerste 

strofe dui op die afstand tussen die mens en hierdie natuurdinge - dit is vir hom byna een 

neutrale element. Na die ontrekking van die menslike teenwoordigheid uit die landskap, as 

borne, gras en klippe (weer) aan hulself oorgelaat word, verkry hul as ' t ware 'n ete 

eksklusiewe identiteit. Nou is hulle spesifiek "kiepersolle", "rooigraspolle" en 

"dolomiet": 

Skielik stil asof betrap 
deur my tastende begrip 
voel ek van die geselskap 
uitgesluit van boomgrasklip. 

Aan hul selfversorging oorgelaat 
eksklusief is hulle kiepersolle 
jaloers op hul onafhanklike staat 
dolomiet rooigraspolle (Uitsluitsel. Cloete, 1989:58) 

Dieselfde gedagte as bogenoemde spreek uit Hendrik Januarie se gedig terugkeer. Daar is 

geen spoor meer van die huisie, werf of tuin wat vroeer op daardie spesifieke stuk aarde 
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gestaan het nie: "die wind en die weer I het deur die jare heen 1 geheel, gelap, 

gerekonstrueer" en plant en dier het weer hul domein opgeeis: 

die kraalbos, renoster en alewee, 
spekbos, taaibos, ghwarrie, 
vygie, noem-noem en akasia 
het die vlakte herbetree. 

die jangroentjie, flap en by 
is weer vry by keurboom, 
pypie en protea. 
die koggelmander spring 
van klip tot stok 
tot mildegroen 
deur wind en son en water. (terugkeer. Januarie, 1989:31) 

In die verhouding tussen mens en omgewing speel indringerplante wat deur doelbewuste of 

toevallige menslike verspreiding in Suidelike Afrika posgevat het, 'n beduidende rol. S.V. 

Petersen bring die sanderige en windverwaaide Kaapse Vlakte met sy Port Jackson-borne wat 

oorspronklik uit Australie ingevoer is om die waaiende sand te stabiliseer, maar wat spoedig 

'n bedreiging vir die inheemse plantegroei geword het, in verband met die lewe van die 

bruinmense wat daar gevestig is: 

Dis Port Jackson-wereld 
daar, boos en ruig l:>ebos. 

Kleingoed word gebore, 
prys die heer, by die tros! 

vir die dokter 
die predikant 
die district nurse 

En godweet, 
ook die Burial Society (Kaapse Vlak. Petersen, 1980:33) 

In die gedig Die thar word hierdie baardlose wilde bok van die Himalaja met sy kort, dik, 

teruggebuigde horings en rooibruin maanhaar, saam met drie uitheemse boomsoorte as 

indringers uitgekryt. Die digter besef egter ten slotte dat hyself ook net 'n toeris is, per 

implikasie dus ook uitheems in daardie streek: 
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Op tafelberg se Kloofnek-klim 
kom ek af op 'n windmaker bok, 
'n thar, met swaar lyf ferm geplant. 
Indringer! (wou ek hom toesnou) hulle jag jou 
en die hakea, Port Jackson en pinus pinaster 
maar julle klou vas en h6u 
en dan staan jy nog so astrant! 
Hy stamp met sy voorpote 
bitsig, en nog 'n keer 
hardegat soos bokramme maak en maar is, 
kletter toe flink op hoe Italiaanse polvye 
lig- maar so waardig!- die hange uit: 
sy straat op, sy tuin, sy huis in 
en laat my, toeris, agter. (Die thar. Toerien, 1991 :43) 

Selfs die groot vasteland van Afrika het vir baie van sy bewoners nie meer "wide open 

spaces" nie, soos Peter Snyders in die volgende gedig beweer: 

En moenie k6 se 
darrie environment 
innie wide open spaces van Afrika issie: 

djy't fokkol jaart oor 
wat nog groen is 
want orals is net konkriet en klip, 
servants' quarters en dabbel garages. (Raai nou. Snyders, 1992:9) 

Hennie Aucamp (1997:2) wys tereg daarop dat die mens nie net 'n randfiguur ofversiering in 

Afrika is nie, maar 'n werklikheid '"n politieke werklikheid, wat die kontinent ekologies kan 

verwoes of bewaar". Uit die Afrikaanse digkuns van die afgelope twintig jaar blyk dit dat die 

digters indringende aandag skenk aan die saak. 

8.4.1 EKOLOGIE 

vul 
vermeerder 

heers oor 
:oorheers: 

begin die aarde roer 
onder opgestopte grys gekoer 

agter nagemaakte ruit 
broei gloeilampe 'n nessie eiers uit 

adampiepie word op wieletjies wakker 
en soek na botterklapper; 

begin na uitgestorwe mossies vra: 
"Dankie God, 

dankie vir Afrika!" 
watter Afrika? (Ars se custodiendi. Du Plessis, 1990:24) 

Bogenoemde gedig kom uit 'n versamelbundel met die veelseggende titel: Groen, Gedigte 

oor die omgewing (Johann Lodewyk Marais, 1990). Hierin is gedigte opgeneem waarin die 

mens se ervaring van en verhouding tot die natuur en omgewing verwoord word. Malan 
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(1990b:! 16) wys daarop dat die bundel ontstaan het omdat die konflikte van ons tyd meer 

betrek as net mense en hul verhoudings tot ander mense. Die omgewing waarin mense hul 

stryd voer om gelukkig te wees, het ook 'n simboliese woord mee te spreek. Die omgewing 

waarvan daar in die gedigte in hierdie bundel sprake is, die diere en plante waaroor geskryf 

word, is in hoofsaak Afrika s'n. 

Afrika se diere en plante was egter vanaf die koms van die eerste Europeers wat hulle op die 

kontinent kom vestig het, aan verdrywing en uitwissing onderworpe. George Weideman 

( 1987: 16) wys op die houding van hierdie jagters wat dikwels voor die voet en sonder oorleg 

geskiet en doodgemaak het: "die land is ons s'n. ons jag haar mak, j ons stap 

soos nimrods oor haar heen". 

Volgens Lucas Malan het die eerste Voortrekkers, in die volgende gedig by name die 

geselskap van Tregardt wat op pad was na Delagoabaai, ook 'n beduidende bydrae gelewer 

tot die uitroei van Afrika se wilde diere en voels: 

Tot in die najaar 

word geplunder, jag gemaak opals wat loop: 
renoster, koedoe, tarentaal- of dit gebruik 
kan word of nie, jy mag alles 6m jou stroop, 
wantjy beskik daaroor. (Aantog IL Malan, 1994:27) 

Die titel van Johann Lodewyk Marais se bundel Verweerde aardbol (1992) impliseer reeds 

die mens se aftakeling en vemietiging van die aarde. In die gedig By die jaghut (1992:54) 

tree die mens, te midde van die rustige Afrikanag vol dieregeluide en nagbeelde, as potensiele 

verwoester en doodmaker op. In die Afrikawereld met sy spesifieke borne - hardekool, 

maroela, koorsbome, en diere - luiperd, buffel en rooijakkals, is die mens anoniem en word 

daar bloot na hom verwys as "die jagter". 

Sterre gloei soos kole op 'n luiperd 
se vel en bokant oor koorsbome styg 
'n maan wat rond in water weerkaats. 
Skaduwees verskuif en 'n buffel staan 
afgeets en vreet, luister en stap aan 
na die wye draai van die Limpopo. 
'n Rooijakkals skree rou agter 'n rant. 
Diejagter druk 'n patroon in die loop. (By diejaghut. Marais, 1992:54) 

Cloete (1993b:B4) beskou Verweerde aardbol tereg as "ons eerste uit en uit groen 

bundel". Talle van hierdie gedigte het die mens se versteuring van die natuur- en dierelewe as 

tema, maar in 'n aantal gedigte verwys Marais egter ook na die persone wat 'n verskil 

gemaak het, byvoorbeeld Joy en George Adamson met hulle baanbrekerswerk in verband met 

die bestudering en bewaring van Afrikaleeus en Dian Fossey met haar bestudering van 

gorillas (Marais, 1992:37-39). 
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Verskeie digters neem sommige van Afrika se uitgestorwe diere as onderwerp vir hul gedigte, 

soos byvoorbeeld Johann de Lange (1993:43) in die kwatryn Indrnk: "die bloubok is 

van die aarde af I waar le die spore van sy draf I bewaar die sagte gras 1 
nog sy vorm die volgende dag". Die bloubok, wat soos 'n klein bastergemsbok gelyk 

het en vir die laaste keer in 1800 in die heuwels agter Swellendam gewaar is, kan nou nog net 

in die museum of op 'n skildery uit die agtiende eeu waargeneem word, of in 'n gedig beskryf 

word, soos in Bloubok. Hippotragus leucophaeus uit Johann Lodewyk Marais se bundel 

Verweerde aardbol (1992). Reeds in die eerste versreel maak die digter sy voomeme 

bekend: 

Ek wil in my vers 'n bloubok laat loop 
in vlaktes Kaapse gras voor die invoer 
van skape in 400 n.C. 
en ons klein historie van skiet en skiet 
om trofee op die voorstoep te hang. 

(Bloubok. Hippotragus leucophaeus. Marais, 1992:69) 

Die pragtige bloubok se aard en voorkoms word in fyn besonderhede deur die digter beskryf, 

kompleet met volledige verwysing na die bron waaruit hy sy gegewens gehaal het. Ten slotte 

is al wat van die bloubok oorbly, slegs dit wat in vers bewaar kan word. Volgens Cloete 

( 1993 :B4) staan die digter teenoor die uitroeiers en doodmakers as bewaarder in sy vers, wat 

selfs die uitgestorwe dier laat herleef. "Die gedig word argief, museum, die digter is 

taksidermis, hy is veldwagter en beskermer": 

Van die bloubok se draf oor sagte gras 
en sy spore oor die vlaktes bly slegs 
die taksidermie van die vers intakt. 

(Bloubok. Hippotragus leucophaeus. Marais, 1992:69) 

Die jagluiperd van die volgende gedig word nie net, soos bogenoemde bloubok, deur die 

digter in sy vers bewaar nie, maar ook deur 'n skildery. 

Die kat se pels het kolle 
en sy wag soos katte van haar soort 
op asem na 'n jagvaart wag. 

Haar tepels is vol melk, 
die kollerige aller-kat, die oerkat 
wat haar kroos versorg. 

Instink is die goue lig 
in oog, in voortbestaan en melk: 
dat in die jaar se geler gras 

haar werpsel nog sal Ieef-
en Enslin verf 'n spesie beskerm 
in 'n houtraam vas. (Jagluiperd. Rall, 1982:50) 

Uit Rika Cilliers (1984: 13) se gedig Oorlewering is dit duidelik dat die mens met sy 
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bloedlus en die verdrywing en uitwissing van wilde diere, negatief ingewerk het op die land 

self, sodat dit nou as 'n "harde vasteland" beskryf word. Die olifante moes saam met 

diere soos buffels en seekoeie terugwyk voor die jagters. Baie van hulle het in die digte 

Knysnawoude, in die doringruigtes van Addo of verder noord in die "engtes van die 

Krugerpark" 'n heenkome gevind. Minder gelukkig is die ou olifantbul wat in Donald 

Riekert (1990:52) se Olifantjagter deur 'n immer bloeddorstige jagter geskiet word: 

Sy wysvinger sneller vuur 
agter die draai van die tand 
klop sy hart op as die ou bul 
ronkedoor in sy bloed neerstort 
Jeuk die jagter se voet weer 
vir die immer verder intrap 
op die bloed se spoor (Olifantjagter. Riekert, 1990:52) 

Ook dieper in die binneland moes die olifante wyk voor die mens en sy uitbreiding. In die 

aangehaalde versreels hieronder, uit 'n gedig van Marlene van Niekerk, word twee tye -

"eens" en "nou" - met mekaar gekontrasteer: 

en op die ver verlate vlaktes by makwassie 
waar eens die olifante omstuif deur lig 
met heilige wiegende tred gegaan het, 
staan nou die pelotonne silo's buitensporig 
vervreemd van die inheemse honger. 

s 
(klein ballade vir die laaste dae van die SAS. Van Niekerk, 1983:61) 

R 

Bogenoemde teenstelling omsluit egter veel meer as die feit dat daar vroeer "op die ver 

verlate vlaktes by makwassie" olifante was, maar dat net graansilo's tans daar aangetref 

word. Die verlede wat verby is, word positief, met byna hemelse beelde geskets - die olifante 

het "omstuif deur lig I met heilige wiegende tred gegaan". Daarteenoor staan die 

mensgemaakte silo's soos afdelings soldate (" pelotonne") "buitensporig I vervreemd 

van die inheemse honger". Die woord "buitensporig" word hier in sy leksikale 

betekenis van "in te hoe mate" gebruik as letterlike verwysing na die hoogte van hierdie 

bousels. Daar is egter ook 'n figuurlike afstand tussen die silo's en die omringende 

werklikheid, soos verwoord in die laaste versreel. Dit is uiters ironies dat hierdie Wes

Transvaalse silo's waarin veral mielies (dus voedsel) opgeberg word, gesien word as afsydig 

("vervreemd") teenoor die hongerte van die land se mense ("inheemse honger"). 

Enkele digters wys daarop dat die mens nou probeer om iets te herstel van die plante- en 

dierelewe wat deur sy toedoen vernietig is. Johann L. Marais se gedig Kwagga. Equus 

quagga handel oor die uitgestorwe Kaapse kwagga en die selektiewe teelprogram waardeur 

gepoog word om hierdie kwagga weer te teel en in die natuur terug te plaas: 
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Uit 'n lig gestreepte sebratroppie 
word die kwagga nou moeitevol herteel. 
Elke paar jaar as 'n jong merrie vul, 
word voorlaaier en Martini-Henry 
se knal verder uit die vlaktes geweer.. 
En die skape op die arm veld lig 
stellig hulle koppe as die kwagga 
sy blaf weer op die warm wind laat klink. 

(Kwagga. Equus quagga. Marais, 1992:70) 

Die bergkwagga, wat die onderwerp is van die volgende gedig van T.T. Cloete het gelukkig 

net "byna uitgesterf', daar is egter van hierdie inheemse Afrikadiere slegs 'n klein groepie 

oor wat beskryfword as 'n "kuddetjie". Daar is vir die digter 'n noue verbondenheid tussen 

God en sy skepping en in die kleurpatrone van die troppie bergkwaggas sien hy God se 

kosbare "vingerpatrone": 

in die eensame karoo bewaar 
ons tussen die kliprante 
vir weinige oe bereik baar 
sorgsaam en besorg die bergkwagga 
duidelik ver weggesteek 
die rare elegante 
kuddetjie in 'n afgelee streek 

ongeerg dra 
byna uitgesterf die laaste paar 
die sierlike restante 
van Gods vingerpatrone kosbaar (bergkwagga. Cloete, 1986b: 126) 

In Befaamde baldakyn skryf Lina Spies (1992:14) oor die beroemde flaminke van 

Nakuru (Kenia) waarvan die habitat, deur menslike ingryping bedreig word. In dieretuine 

verbleik die pienk gepluimdes en moet hulle kos kunsmatig versout word. Sy eindig die gedig 

met die versugting: "Sal ons die hande afhou van Afrika se skeurvallei j dat bo 

sy mere die flaminke steeds uitvlam teen die blou?" 

Daar is reeds gewys op die Afrikawereld wat in Wilma Stockenstrom se digbundel Van 

vergetelheid en van glans (1976) vergestalt word. Volgens Kannemeyer (1977:38) is een 

van die deurlopende temas in die bundel die afsydigheid van Afrika en die gebrekkige 

kommunikasie tussen die mens en sy vasteland, asook die aanslae wat die mens ten spyte van 

hierdie afsydigheid tog op sy omringende wereld geloods het. De Jong (1979:72) wys ook 

daarop dat die tema van menslike ontwikkeling as skending van die natuur, in hierdie bundel 

van Stockenstrom opgeneem is in 'n breer visie van aarde, kontinent en geskiedenis. Die ou 

seevaarders wat geweldenaars en rowers geword het, is nou die skenders van die kontinent en 

die Kruis van A viz wat die simbool van die kersteningsideaal van vroee koloniste was, word 

die ironiese beeld van hierdie uitbuiting en skending. In die eerste strofe van Die Kruis van 

A viz word die vroee Portugese koloniseerders se vertrek, hul aankoms by die huidige Angola 

en hul invaart met die Cuanza-rivier beskryf. Eeue later sien Angola daar baie anders uit. Die 

St. Elmsvuur van die eerste strofe is nou die glimmende neonligte van 'n Afrikastad en die 
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lugroetes oor die land word gesien as "die bloedomlynde stempel van die Kruis van 

A viz": 

... Deur eeue 
'n ryk deur seevaart se tydsaamheid gebou; 
en glim nou Sint Elm in flaminkrooi neon 
om straat en steeg met polsende reklame 
oordadig te festoeneer. Handelsbanke lyk op 
nagklubs, tropegroen belig, vir die wissel 
van hand na hand van vodde note, internasionale 
besmetters, draers van die kiem van selfbelang, 
en 'n roofregering druk met sy lugroetes 
op die vierkant land tussen die Kunene en die Kongo 
die bloedomlynde stempel van die Kruis van Aviz. 

(Die Kruis van A viz. Stockenstrom, 1976:9) 

Talle digters skets die mens se aandeel aan die besoedeling van Afrika se kuste en die dood 

van tallose seediere. Ronnie Belcher (1982b:28) toon in die sekstet van die tweede sonnet 

onder die titel Standbeeld van Vasco da Gama aan dat die mens se aanslag op die 

suidelike deel van Afrika en die omringende oseaan, net na Da Gama se epiese vaart in aile 

ems begin het. In die oktaaf word die standbeeld van Da Gama direk aangespreek en die 

sprekende instansie begin met 'n verwysing na die mislukte pogings van vorige seevaarders 

om Indie te bereik: "V66r jou het hul die windpad snuifgetrap I Cabo verby ... " 

Vervolgens word Da Gama se seevaartvernuf vermeld voordat die ek-spreker oorgaan om die 

nagevolge van die Kaap se "ontdekking" te skets: Die Kaap het nie Kaap van Goeie Hoop 

gebly nie, maar is nou "Kaap die Vuilgoedhoop". Die gedig begin met "jou" en ''jy" in 

die oktaaf, maar eindig met "ons" in die koeplet, want die agteruitgang en verval raak aile 

mense: 

Toe kom die jorse agternagedraf: 
Kaaskoppe, kerrie-asems, Bybelbroers 
wat nesskop teen die berg; die eerste graf 
ontvang sy lyk; 'n tenkskip dryf van koers 
en ghries ons windkus wat rioolbeloop 
om ons kontrei smeul: Kaap die Vuilgoedhoop. 

(Standbeeld van Vasco DaGama II. Belcher, 1982b:28) 

In die gedig Voor Soetanysberg skilder Wium van Zyl (1991:35) 'n byna idilliese toneel 

van die see se sagte dreun, kruiebossies se heuninggeur, helder fluite van fisante, 

duikerkuikens wat piepend die soutdamp snuif en 'n magtig bulkende noorkapper. Die 

slotreels plaas die Ieser egter terug in 'n wrede, maar ongelukkig realistiese werklikheid. Soos 

met die geval van baie seediere is die mens ook hier verantwoordelik vir die dood van die 

soepel koningspikkewyn wat "erens I op bruidwit sand I . . . stil I verstringel in 

skeursels nylonnet I le I en stink". 

Ander seediere is ook slagoffers van die mens se inmenging en nalatigheid, soos die haaie en 

rob in Johann Lodewyk Marais se gedigte Haaie (1992:62) en Rob (1992:63). 
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S.J. PretQrius (1991 :30) se gedig Stadsuitbreiding by Crestasentrum toon aan dat dit 

nie net die doelbewuste jag en doodskiet van diere is wat hulle verdryf en hul getalle laat 

krimp nie, waar dorpe en stede uitbrei om vir die mens en sy bedrywighede plek te maak, bly 

voels en selfs insekte in die slag. In die geval van die Kaap se metropolis is dit geensins 

anders nie en Rennie Aucamp meen in onderstaande gedig dat die vroee regeerders van die 

Kaap, as hulle op inspeksiebesoek sou kom, dit glad nie goed sal vind nie: 

Die strandjies raak Sardinies 
o die strandjies raak geskend: 
waar melkhout was teel villas 
'n pseudo-Kontinent. 

Die Kaap was eens Hollands: hoe see, hoesee ... 

Gepruikte here in livrei 
kom eeuliks inspekteer; 
kla Simon teen Ryk Tulbach: 
"Had die Here nog beheer ... " 

(Die Kaap was eens Hollands: Hoesee, hoesee. Aucamp, 1987:37) 

Ina Rousseau neem in ' n aantal natuur- en omgewingsgedigte in haar bundel 'n Onbekende 

jaartal (1995) die mens se negatiewe inwerking op sy omgewing onder die loep. Volgens 

Jansen (1996b:27) is die strekking van die meeste gedigte in die bundel om die "aanslag" op 

die aarde aan die kaak te stel. In 'n aantal gedigte, soos onder andere Die kortsigtige 

kykers word gesinspeel op 'n apokaliptiese einde wat die mens weens die oorbelasting en 

uitbuiting van die aarde oor homself bring: 

Die stad le uitgestrek by die see 
aan een van die kape. 
In die seewater 
dobber robbe of proppe of poppe. 
Twee brommers vlieg stadig oor die stad 
in die rigting van die berg 
vol krake, die kleur van kakao. 
Lang drake beweeg deur die strate. 
Elke draak het honderde koppe. 
Elke kop skree: Gee - ! (Die kortsigtige kykers. Rousseau, 1995:30) 

Na die lang vokale in die eerste drie versreels wat klankmatig die betekenis van "uitgestrek" 

ondersteun, is die assonansie van [ :>] in al die woorde van die vierde versreel en die alliterasie 

[b) en [p] baie opvallend. Hier word gepraat van "iets" wat "dobber" (drywend op en neer 

beweeg) en die versklank manifesteer terselfdertyd hierdie betekenis. In die agtste versreel 

word die beweging van die lang drake eweneens ritmies verbeeld deur die lang vokale. 

In Daniel Hugo se kort gedig dat ek die waarheid in giftige geskrifte gaan dit nie in 

die eerste plek oor 'n ekologiese aangeleentheid nie. Hy gebruik slegs die beeld van 

uitheemse gewasse wat gedy terwyl inheemse borne afgekap en doodgeskroei word om die 

situasie in 'n sensuurbeheerde Suid-Afrika in die tagtigerjare te illustreer: 
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dat ek die waarheid in giftige geskrifte 
hier moet leer, is onvergeeflik van my land: 
terwyl uitheemse gewasse weelderig groei 
word swart- en geelhoutbome afgekap 
en die boekenhoutbos deur sensuurreen doodgeskroei 

(dat ek die waarheid in giftige geskrifte. Hugo, 1984: 12) 

Die "hier" in die gedig verwys na die land buite Suid-Afrika waar die digter hom op daardie 

tydstip bevind het. Die "waarheid" in verband met toestande in Suid-Afrika kan in die 

buiteland gelees word, al is dit dan in "giftige geskrifte". "Sensuurreen" waarin 'n mens 

die woord "suurreen" hoor, dui op die destruktiewe invloed wat die destydse 

sensuurmaatreels op Suid-Afrikaanse skrywers en die leserspubliek gehad het- die werk van 

talle swart skrywers mag nie in Suid-Afrika gedruk, versprei of gelees word nie, terwyl die 

werke van wit skrywers soos byvoorbeeld Andre Brink en Etienne Leroux na publikasie 

verbied is. 

In die lig van bogenoemde gedig is die volgende een van Hendrik Januarie verstaanbaar. Nie 

net die natuur is onderworpe aan uitbuiting en erosie nie: 

erosie is die merk 
van onverlangde verplasing 

van bruikbare grond of murg of brein 
in mensemateriaal, mannekrag of mag 
van 'n nasie. (skuins. Januarie, 1989:21) 

8.5 SAMEVATTING 

Daar kom 'n groot verskeidenheid natuurstreke en diere in Afrika voor en die suidelike deel 

van die kontinent is op sigself ook ryk aan plant- en diersoorte. Suidelike Afrika se flora en 

fauna funksioneer as onderwerp in 'n baie groot getal Afrikaanse gedigte. ' n Mens sou 

trouens uit Afrikaanse gedigte van die afgelope twintig jaar 'n taamlik volledige inventaris 

van Suidelike Afrika se plant- en diererykdom kon opstel. 

Sonderlinge inheemse Afrikabome en plante soos die kremetart, kokerboom, welwitchia, 

halfmensbome, ensovoorts is die onderwerp van talle gedigte. Die meeste van hierdie gedigte 

getuig van 'n grondige kennis van die betrokke boom of plant. Die digters konsentreer egter 

nie slegs op die botaniese eienskappe nie, maar gebruik die plante ook om menslike emosies 

en handelinge te vergestalt. Afrikaplante se nut as voedsel vir mens en dier asook hul 

medisinale waarde word uitgelig. 

Daar is gevind dat die gedigte waarin plante en diere as subkodes van die natuurkode 

manifesteer, meestal meervoudig gekodeer is. In hierdie gedigte kom byvoorbeeld baie 
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geografiese en klimatologiese verwysings voor en soms behoort die taal en idioom waarin 'n 

gedig geskryf is ook tot die spesifieke streek waaroor dit handel. Die gedigte wat in die 

onderafdeling "Die Afrikalandskap" aangehaal is, kan byvoorbeeld net so goed onder die 

geografiese kode tereg kom. 

Soos in die geval van die plantkode, is daar by die blootlegging van die dierekode ook gevind 

dat spesifieke Afrikadiere prominent in die gedigte figureer. Insekte en voels vorm twee 

belangrike onderafdelings by hierdie subkode, maar 'n groot verskeidenheid ander 

Afrikadiere kom ook voor. V erwysings na spesifieke plekke, klimaatstoestande en die 

omgewing, plaas hierdie diere meestal in 'n baie duidelike Afrikalandskap. Insekte, voels en 

ander diere word dikwels gebruik om iets anders te verbeeld, byvoorbeeld om kommentaar te 

lewer op sosiale onreg. Die digters is ook bewus van die belangrike rol wat inheemse borne, 

plante en diere in Afrikaverhale en -legendes speel en in talle gedigte word daarna verwys. 

Dit blyk dat baie digters indringend aandag gee aan die invloed van die mens op sy 

omgewing en in baie gedigte word ekologiese aangeleenthede tematies ontgin. In die 

blootlegging van hierdie subkode is gevind dat dit vir die meeste digters oor die diere, woude, 

ensovoorts van die Afrikakontinent gaan. Hul kritiek en bekommemis word gerugsteun deur 

'n gevoel van verbondenheid aan Afrika as hul enigste tuiste. 

Die liefde vir die eie land en die bewussyn dat dit deel is van die groter geheel van Afrika, 

wat in die blootlegging van die vorige twee kodes uitgelig is, spreek ook uit die gedigte 

waarin die natuurkode manifesteer. 
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