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OPSOMMING 

IDENTITEITSBEELDING IN POZSIE VIR DIE ADOLESSENT. 'n 

VERGELYKENDE STUDIE TUSSEN 'n AFRIKAANSE EN 'n 

NEDERLANDSTALIGE BLOEMLESING 

Bloemlesings saamgestel vir adolessente lesers is skaars in beide Afrikaans en Nederlands. 

Groot tydsintervalle bestaan tussen die verskyning van hierdie bloemlesings, omdat dit 

napublikasies is waarin reeds gepubliseerde hundels opgeneem word. Tog is dit in 

toenemende mate die medium waardeur leers kennis neem van pes i e  en ook kemis maak 

met verskillende digters. Daarom kan tereg beweer word dat bloemlesings digterlike smaak 

vorm. 

Jong kinders se natuurlike aanvoeling en liefde vir poesie word in heide taalgebiede geleidelik 

vervang deur 'n apatiese houding teenoor gedigte en selfs 'n afkeer van poesie in die 

algemeen in die adolessentefase. Tog is die eerste reaksie op Wsietekste altyd emosioneel, 

en dit wys die weg am vir verdere intellektuele venverking. In die seleksie van gedigte vir 

adolessente lesers moet rekening gehou word met die verskillende ontwikkelingsaspekte 

waardeur adolessente geraak word en hoe hierdie aspekte hulle identiteitsontwikkeling 

be'invloed. Die adolessente leser se behoeftes moet in ag geneem word. Leeshehoeiles 

ontstaan uit algemene behoeftes wat in die eerste instansie bewedig moet word. Indien die 

algemene hehoeiles wCI bevredig word, onstaan leesbehoeftes. 

Die doel van die onderhawige ondersoek was om verskeie teoretiese invalshoeke, naamlik 

resepsie-estetika, ontwikkelingpsigologie en algemene behoeftes en leesbehoeftes as 

gebmiksinstrumente te benut ten einde identiteitsbeelding in gedigte te bepaal. Spesifieke 

poBieteoretiese aspekte word as instrumente gebmik in teksstudie en analise ten opsigte van 

identiteitsbeelding in bloemlesings vir adolessente. Gedigte in Versreise (Vermaak er al.) en 

Met gekleurde billen zou her gelukkiger leven zijn (Van Coillie) is met die oog op tyd- en 

mimtebeelding, spreker en perspektief, stemming en metaforiese taalgebmik ontleed. Daar 

word sodoende gepoog om 'n analise en interpretasie te gee van identiteitsbeelding in tekste 

in albei bloemlesings. Verder word verskille en ooreenkomste tussen Afrikaanse en 

Nederlandstalige pobietekste vir die adolessent ge'identifiseer. Uit die verskille word gepoog 

om af te lei watter tipe tekste bydra tot 'n eie Afrikaanse identiteit en 'n eie Nederlandse enlof 

'n eie Vlaamse identiteit. Daarteenoor word gepog  om uit die ooreenkomste af te lei watter 

tipe tekste nie net tot Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse adolessente spreek nie, maar 

moontlik tot alle adolessente. 



In hierdie studie is metode-pluralisme wetenskaplik onvermydelik. Verskillende metodes is 

sistematies volgens sekere uitgangspunte verbind. Verkennende navorsing is deur middel van 

vier verskillende metodes gedoen: 'n oorsig oor bestaande en toepaslike literatuurteorie en 

teorievorming met betrekking tot relevante aspekte en terme, die analise van tekste in twee 

bloemlesings, 'n oorsig van die gevormde openbare mening - soos dit v e m r d  word in 

verskeie resensies, asook opnames en gesprekke deur middel van onderhoudvoering via e- 

posverbinding met die onderskeie rolspelers, naamlik bloemlesersamestellers, illustreerders 

en uitgewers saamgevat in Bylaes A tot F. 

SLEUTELTERME 

adolessent, jeugliteratuur, kornparistiek, bloernlesing, identiteitsbeelding, resepsie-estetika, 

ontwikkelingpsigologie, leesbehoeftes, poesieteorie, tyd- en ruimtebeelding, spreker en 

perspektief, stemming, metaforiese taalgebruik, Afrikaans, Nederlands, Vermaak, Van 

Coillie, Versreise, Met gekleurde billen zou her gelukkiger leven zijn 



ABSTRACT 

REPRESENTATION OF IDENTITY IN POETRY FOR THE ADOLESCENT: A 

COMPARATIVE STUDY BETWEEN AN AFRIKAANS AND A DUTCH 

ANTHOLOGY 

Anthologies composed for adolescent readers are rare in both Afrikaans and Dutch. These 

anthologies are published at quite lengthy intervals, because they are post-publications in 

which already published volumes are absorbed. These anthologies are, however, to an 

increasing extent the medium by which readers become aware of poetry and are also 

introduced to different poets. For that reason it can be concluded that anthologies inform 

poetic taste. 

The empathy and love towards poetry experienced by young children in both languages are 

gradually replaced by an apathetic attitude towards poems and even an antipathetic attitude in 

general during adolescence. The first reaction to poetry is usually emotional and this indicates 

the way for further intellectual development. When selecting poems for the adolescent reader, 

the different developmental aspects affecting the adolescent and his identity development 

must be taken into consideration. The needs of the adolescent reader must be kept in mind. 

Needs in reading develop as a result of general needs that should be satisfied in the first place. 

Should this be the case, the need for reading would develop. 

In this study different theoretical points of view, namely reader-response criticism, 

developmental psychology, general needs and reading-related needs are used to determine the 

representation of identity in poems. Specific theories of poetry are used as instruments in text 

studies and analyses with regard to representation of identity in anthologies for adolescents. 

Poems in Versreise (Vermaak et al.) and Met gekleurde billen zou her gelukkiger leven zijn 

(Van Coillie) are analysed focusing on the representation of time and space, speaker and 

perspective, atmosphere and metaphorical language. For the purposes of this study analyses 

were conducted to evaluate and interpret the representation of identity in the texts of both 

anthologies. The differences and similarities between the Afrikaans and Dutch poetry texts for 

the adolescent had to be identified. The differences were used to determine which type of text 

would support the Afrikaans identity, the Dutch identity or the Flemish identity. The 

similarities, on the other hand, were used to determine the type of text that would not appeal 

to the Afrikaans, Dutch or Flemish adolescents only, but to adolescents in general. 

In this study method-pluralism is scientifically unavoidable. Different methods were 

systematically combined to support the spesific methods of approach. The research was done 



in accordance with four methods: a synopsis of existing and appropriate theory of literature 

and forming of theory with regard to relevant concepts and terms; the analyses of texts in two 

anthologies; a summary of critical opinions stated in different reviews as well as surveys and 

interviews based on consultations via e-mail with the different role players, i.e. the anthology 

composers, illustrators and publishers. 

KEY TERMS 

adolescent, youth literature, cornparatism, anthology, representation of identity, reader- 

response criticism, developmental psychology, needs in reading, theory of poetry, 

representation of time and space, speaker and perspective, atmosphere, metaphoric language, 

Afrikaans, Dutch, Vermaak, Van Coillie, Versreise, Met gekleurde billen zou her gelukkiger 

leven zijn 
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HOOFSTUK 1: INLEIDING 

1.1 Kontekstualisering en aktualisering 

Die beweegrede vir die keuse van die betrokke ondenverp, Identiteitsbeelding in poesie vir adolessente: 

'n vergelykende studie tussen h Afrikuanse en Nederlandstalige bloemlesing, is die diskrepansie tussen 

die ryk verskeidenheid beskikbare Afrikaanse gedigte teenoor die Afrikaanse adolessent se oenskynlik 

apatiese houding met betrekking tot poesie in die algemeen. Dieselfde houding onder Nederlandse 

adolessente is ook bevestig deur Rien Segers (2002). 

Hierdie houding staan egter in skrille kontras met die Amerikaanse digter Kenny Koch se uitspraak: 

"children are 'natural poets"', soos aangehaal dew Glenna Sloan (2001 :45). Koch se uitspraak kan verder 

aangevul word deur die van Renee Talbot Champion (1988:43), wanneer sy haar artikel begin met die 

volgende stelling: "I first fell in love with English poetry at 14 ... 1 was hypnotized by the rhythm and 

rhyme and riveted by the content, since the theme closely reflected events in my own life." Tog verdwyn 

hierdie natuurlike ontvanklikheid vir poesie oEnskynIik wanneer twee studente in 'n studie deur die digter 

Michael J.Bugeja (1992:34) soos dit verskyn het in die artikel "Why we stop reading poetry", hulle oor 

die poesie uitlaat: "Funny thing how I loved poetry as a youngster. Funnier still how 1 hate it as an adult 

when I should like it all the more because 1 now have a greater capacity for understanding the many 

experiences the author may talk about or the meanings of words and allusions." 'n Ander student van 

Bugeja, Ann, beweer die volgende: "I found myself liking poetry less and less the more and more I 

studied it - in classes where teachers told me that 1 either read too much into the work or not enough" 

(1992:34). Volgens 'n artikel van Francina Moloi (1989:47) in C m  kan po&sie op drie maniere lewendig 

gemaak word vir adolessente, naamlik deur die korrekte keuse van gedigte, lewendige 

klaskameraanbiedings en poesiewerkswinkels. 

Uit die ontwikkelingpsigologie blyk onder andere dat identiteitsontwikkeling 'n belangrike aspek van 

adolessensie is (Louw et aL, 1998:429-448). Die vermoede ontstaan gevolglik dat daar tog gedigte 

bestaan wat adolessente identiteit goed uitbeeld, maar dat heelwat gedigte nie 'n groot genoeg bydrae 

lewer tot die identiteitsontwikkeling van die adolessent nie. Die daaruit vloeiende veronderstelling is dat 

beter geselekteerde gedigte 'n groter bydrae kin lewer tot die identiteitsontwikkeling van die adolessent. 

Daaruit het die behoefte ontstaan om die Afrikaanse bloemlesing, Versreise deur Adinda Vermaak, Keith 

de Wet, Lorenda Olivier en Hendrik Viljoen, te vergelyk met die Nederlandstalige bloemlesing, Met 

gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn deur Jan van Coillie. Albei die bloemlesings word as 

geskik beskou vir die adolessente leser. 

Die rede vir die keuse van die Afrikaanse bloemlesing is dat dit die resentste publikasie in Afrikaans is 

(2002). Bloemlesings spesiaal vir die adolessent is skaars in Afrikaans. Adolessente is in die verlede 



hoofsaaklik blootgestel aan D.J. Opperman se Senior Verseboek (1989), M. Luitingh se Digters en 

digsoorte (1969) asook P.J. Nienaber se Digters en digkuns (1960). Meer resent is Marius Crafford el al. 

se Senior Keur (1991), maar hierdie bloemlesing is relatief onbekend in die onderwys aan adolessente. 

Die rede vir die keuse van die Nederlandstalige bloemlesing is eweneens dat dit een van die resentstes is 

(1996) en afgestem is op die adolessent se spesifieke leesbehoeftes. Daar het we1 intussen ook goeie 

bundels in Nederlands en Vlaams verskyn, onder andere Van Coillie se liefdesgedigte, Een zucht en een 

zoen (1 999). Hierdie bundel handel egter maar oor een belangrike ondenverp in die adolessent se lewe, 

naamlik verliefdheid. Beide gekose Afrikaanse en Nederlandstalige bloemlesings bevat 'n groot 

verskeidenheid belangrike ondenverpe en temas, saamgestel deur 'n verskeidenheid Afrikaanse digters 

asook 'n verskeidenheid van beide Nederlandse en Vlaamse digters. Daar moes teoreties vasgestel word 

om watter redes Afrikaanssprekende en Nederlandssprekende adolessente aanklank sal kan vind by die 

gedigte wat aan hulle in die bloemlesings voorgehou word. 

Heelwat navorsing in verband met poesie en die adolessent is al in Amerika gedoen en verskaf 

ondersteunende inligting met soorgelyke navorsing in Afrikaans en Nederlands, soos blyk uit 

tydskrifartikels gepubliseer in die English journal (Bugeja, 1992:32-42) en in Children's Literature in 

Education (Sloan, 2001 :45-56). 

1.2 Probleemstelling en motivering 

Poesie is die oudste voml van estetiese taal, want: "Alles wat heilig of plegtig was, is in 'n gedig gesP  

volgens Eddy van Vliet (1998:20). Die oudste poesie, soos die in die Bybel en die van Homerus, is steeds 

die beste. Van Vliet (1998: 18) venvys na Diderot, Keats en Madame de Stael wat die poesie beskou het 

as "die natuurlike tad van alle kulture", en hoe ouer die mens word, hoe meer tree daar 'n vervreemding 

in ten opsigte van die natuurlike taal, waama venvys word as verbandhoudend met "die vervreemding 

van die mens van sy oorspronklike kreatiewe vermoe en aanleg" (1998:18). Hierdie beskouing, dat 

poesie deel is van beide 'n natuurlike taal en 'n spontane kreatiewe vermoe waarmee alle kinders gebore 

word, word ondersteun deur Koch se navorsing, gepubliseer in sy boek Wishes, lies and dreams, soos 

aangehaal deur Van Vliet (1998:29-30), waarin bevind is "dat die skryf van pohie kinders opgewek, 

bekwaam en kreatief laat voel, dat dit hulle in staat stel om te begryp wat ander skryf en dat dit hulle 

bowedien inspireer om woorde reg te gebmik en korrek te spel". Van Coillie (1996:5) se bekentenis sluit 

daarby aan: "Zoals zoveel tieners ging ik zelf poezie schrijven en verzamelen, in een bijmnder schrift met 

een slotje." Met venvysing na Herman Gorter skryf Van Coillie (1996:5) verder: "Met kloppend hart heb 

ik zijn liefdesverzen overgepend en verstuurd op romantisch briefpapier." 

'Waarmate ik ouder werd, ontdekte ik steeds vaker hoe pMzie me ook kon hoosten", aldus Van Coillie 

(1996:6). Die sieninge van 'n student van Bugeja (1992:37) ondersteun die gedagte dat poesie kan hoos 

met die volgende woorde: "Poehy is important, though; it reaches inside people and heals their wounds 



like nothing else can. It's an escape from reality and a method of coping with reality." Van Vliet 

(1998:34) verwys na die Nederlandse digter, Willem Wilmink, wat beweer: "Kunst is een geneesmiddel" 

en ook na Claude Simon: "Kuns en literatuur voorsien in menslike behoeftes wat net so basies is soos 

honger, dors en die noodsaaklikheid om asem te haal. Die onderdmkking van die literatuur sal die mens 

letterlik in verstikking en wanhoop stort." 'n Voormalige Pranse Minister van Kultuur, Jacques Lang, 

handhaaf 'n soortgelyke standpunt, wanner hy beweer dat "'n gemeenskap wat sy digters doodswyg, 

siek is" (Van Vliet, 1998:26). 

Daarom is dit uiters noodsaaklik dat adolessente se behoeftes verreken word in die gedigte waaraan hulle 

blootgestel word. Liz Rosenberg, soos aangehaal dew Sloan (2001:47), dring in die inleidig tot A 

Child's Book of Lyrics (1991 5 5 )  d a m p  aan: "children need and deserve.. . real art suitable to their needs 

and desires". 

Identiteitsontwikkeling is kenmerkend van alle fases van die lewe, maar dit is van primsre belang in die 

adolessentefase. Identiteitsontwikkeling sluit onder andere in die aspekte liggaamlike ontwikkeling, 

kognitiewe ontwikkeling, persoonlikheidsontwikkeling en sosiale ontwikkeling (Louw et a[. ,  1998:393- 

474). Daarom behoort hierdie aspekte verreken te word in die keuse van poesie waaraan adolessente 

blootgestel word. In 'n poging om die adolessent aan poesie bloot te stel wat ten opsigte van sy 

identiteitsontwikkeling aansluit by sy belewingswZreld en belangstellingsveld, wat op sy 

bevatlikheidsvlak is en wat poLItiese waardering by hom sal ontlok, moet die poesieteorie benut word. Dit 

behels onder andere 'n deeglike ondersoek na inhoudelike poetiese taalgebmik of konseptuele aspekte, 

wat ten nouste verband hou met identiteitsbeelding in gedigte, naamlik: (1) tyd- en mimtelbeelding (2) 

spreker en perspektief en (3) stemming asook die vormlike aspek van poetiese taalgebmik: (4) 

metaforiese taalgebmik (Gl"dbe, 1984). 

Sloan (2001 53 )  gee raad as sy beweer: "In raising poetry lovers, we are well advised to give them at first 

poetry of their own that speaks directly to them, giving voice to their concerns, echoing their point of 

view. Surely this is essential if we expect children to be interested in reading and listening to poetry." 

Hierdie standpunt geld des te meer vir die adolessent op die drumpel van volwassenheid, wat slegs deur 

'n liefde vir poesie verder gedring sal word om 'n bundel te koop, te lees, te herlees en met ander te deel. 

Ten slone beweer Van Coillie in die voonvoord van sy bloemlesing Met gekleurde billen zou her 

gelukkiger leven zijn: "Poezie kan je leven kleur geven" en daarom ook: "Poezie lezen is ontdekken. 

Zelfs de dingen die je al dacht te kennen, zie je als nieuw, ze worden door de woorden van de dichter 

opnieuw ingekleurd. Po&ie saai en onbegrijpelijk? Geloof het maar niet." (1996:6.) Die vraag wat uit 

hierdie redenasie voortvloei, is hoe hierdie insigte gebmik kan word om te bepaal wat die 

identiteitsbeelding in tekste is in die samestelling van bloemlesings. 



Hoe kan identiteitsbeelding in bloemlesings bepaal word deur analise, interpretasie en 

evaluering van gekose tekste met mekaar te vergelyk? 

Die beantwoording van die voigende vrae kan daartoe bydra dat 'n duideliker beeld verkry word van die 

rol wat poesie kin sped in adolessente se identiteitsontwikkeling: 

Hoe kan die resepsie-estetika, ontwikkelingpsigologie, algemene behoeftes en leesbehoeftes en die 

poesieteorie as gebmiksinstrumente benut word ten einde identiteitsbeelding in bloemlesings vir 

adolessente te bepaal? 

Hoe word die identiteitsontwikkeling van die adolessent in Versreise en Met gekleurde billen zou het 

gelukkiger leven zijn respektiewelik verteenwoordig? 

Watter verskille en ooreenkomste bestaan tussen Afrikaanse en Nederlandse edof Vlaamse 

poesietekste vir adolessente en voortvloeiend daaruit: watter afleidings kan uit die verskille gemaak 

word ten opsigte van tekste wat bydra tot 'n eie Atiikaanse identiteit en 'n eie Nederlandse edof 

Vlaamse identiteit: watter afleidings kan uit die ooreenkomste gemaak word ten opsigte van tekste 

wat nie net tot die Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse adolessente spreek nie, maar moontlik tot alle 

adolessente? 

1.3 Doe1 van die ondersoek 

1.3.1 Algemene doelstelling 

Die algemene doelstellings in die navorsing is om 'n bestaande bloemlesing in Afrikaans en 'n 

soortgelyke Nederlandstalige bloemlesing te ondenoek, om te bepaal of dit op die bevatlikheidsvlak en 

binne die belangstellingsveld van die adolessente leser is, en om die leemtes en psitiewe elemente wat 

daarin mag voorkom, te identifiseer en daaruit vas te stel in watter opsigte die gedigte we1 kan bydra tot 

die identiteitsontwikkeling van die adolessent. Die gerdentifiseerde leemtes en gebreke in hierdie 

betrokke bloemlesings moet aangetoon kan word, sodat latere bloemlesings hierdie leemtes kan vul en 

adolessente waarlik blootgestel word aan goeie gedigte wat sterk tot hulle spreek. Spesiaal saamgestelde 

bloemlesings wat bydra tot die identiteitsontwikkeling van die adolessent, kan 'n groot leemte vul in 'n 

w&reld waar selfs volwassenes worstel met hulle eie identiteit. Die lees en waardering van p&s ie  moet 'n 

aangename en verrykende ewaring vir adolessente word en vir uitgewers 'n winsgewende keuse. Die 

samevattende oogmerk van verkennende studie in hierdie navorsing is om tot nuwe insigte te kom met 

betrekking tot geskikter F s i e ,  wat sal bydra tot psitiewe identiteitsontwikkeling vir die adolessent. 



1.3.2 Doelwitte 

. Om die insigte van die resepsie-estetika, ontwikkelingpsigologie, algemene behoeftes en 

leesbehoeftes en poesieteorie s gebruiksinshwnente te benut ten einde identiteitsbeelding in 

bloemlesings vir adolessente te bepaal. . Om 'n analise, interpretasie en evaluering te gee van identiteitsbeelding in Versreise en Met 

gekleurde billen zou her gelukkiger leven zun. 

Om die verskille en ooreenknnlste tussen Afrikaanse en Nederlandstalige poesietekste vir die 

adolessent te identifiseer en daaruit af te lei watter tipe tekste bydra tot 'n eie Afrikaanse identiteit en 

'n eie Nederlandse enhf 'n eie Vlaamse identiteit en watter tipe tekste nie net tot AEiaanse, 

Nederlandse en Vlaamse adolessente spreek nie, maar moontlik tot alle adolessente. 

1.4 Sentrale teoretiese argument 

Uit die kontekstualisering en aktualisering is dit duidelik dat poi?sie 'n belangrike bydrae kan lewer tot die 

identiteitsontwikkeling van die adolessent, deurdat die adolessente leser identifiseer met die gegewe in 

die tekste waaraan hy blootgestel word. In sulke gedigte is die identiteitsbeelding helder verwoord deur 

konkretisering. Dit sluit onder andere die ~ imte l ike  en kulturele belewing van 'n teks in. In die 

navorsing behoort gedigte in die bestaande bloemlesings aan teksstudie en -analise vanuit bepaalde 

teoretiese invalshoeke ondenverp te word, om vas te stel of dit we1 op die bevatlikheidsvlak en binne die 

belangstellingsveld van die adolessente leser is. 

1.5 Navorsingsmetodes 

Verke~ende  navorsing sal dew middel van vier verskillende metodes geskied: 'n oorsig van bestaande 

en toepaslike literatuur oor relevante aspekte en terme 500s adolessent, resepsie-estetiko, 

onmikkelingpsigologie, leesbehoeftes en poesieteorie, die analise van die twee bloemlesings, 'n oorsig 

oor die gevormde openbare mening van albei bloemlesings soos dit venvoord is in verskeie resensies 

asook opnames dew middel van onderhoudvoering en gesprekke met hloemlesingsamestellers, 

illustreerders en uitgewers. 

1.5.1 Literntuurstudie, teorievorming en teksstudie 

Die adolessent word tenreties bestudeer ten opsigte van verskillende ontwikkelingsaspekte van identiteit. 

Daar is verder vasgestel of bierdie ontwikkelingsaspekte verteenwoordig word in die poesie waaraan 

adolessente blootgestel word. Die navorsing begin boofsaaklik met teoretiese begronding van wat presies 

met die term adolessent bedoel word en wie dit insluit. Tegelykertyd moet poesieteorie as 

gebruiksinstmmente vir analise en vergelyking nagevors word, ge'integreerd met resepsie-estetika, 



ontwikkelingpsigologie en leesbehoeftes, sodat moontlike verbande tussen goeie tekste en adolessente se 

ontvanklikheid, al dan nie, daarvoor vasgestel kan word. 

Hoe is identiteitsbeelding in gedigte bepaal? Dit is 'n vraag na metode. Die aanvaardimg van 'n metode- 

pluralisme en verskillende gedagterigtings daaroor, is wetenskaplik regverdigbaar. Die situasie en die 

praktyk bepaal die keuse van die metode. Metodes is op verskillende wyses verbind: sistematies en 

volgens sekere uitgangspunte. Die uitgangspunt van die resepsie-estetika blyk 'n manier van koppeling te 

wees met ontwikkelingpsigologie en algemene beboeftes en leesbehoeftes. Die poesieteorie is gebruik 

om verskillende aspekte van 'n teks te ontsluit. Hierdie metodologisering van die literatuurstudie is 

volgens Senekal (1986) diiwels die resultaat van 'n situasie-analise wat gemaak is, en dit is inderdaad 

ook die geval. 

'n Opvallende eienskap van geesteswetenskaplike navorsing is volgens Mouton en Marais (1985:61) dat 

geesteswetenskaplike konsepte hoogs abstrak en veelsimig is, met ander woorde sulke konsepte het meer 

en ingewikkelder betekenisse. Konnotasies moet daarom duidelik en ondubbelsimig geartikuleer wees. 

Dit hou veral verband met teoretiese geldigheid. Die basiese tegniek by hierdie komotasies is ook 

volgens Mouton en Marais (1985:62) teoretiese definisies, wat logies teoretiese geldigheid tot gevolg het. 

Hierdie beskrywende navorsing beboort van b r e r  geldigheid te getuig, aangesien dit 'n vergelykende 

studie tussen Afrikaanse en Nederlandse edof Vlaamse poiisie is. Beskrywende navorsing geskied 

ooreenkomstig verbande tussen veranderlikes, volgens Huysamen (1993:lO). Verbande behels in casu 

die vind van moontlike aanknopingspunte tussen die adolessent en die gedig, terwyl veranderlikes 

Afrikaanse tekste teenoor Nederlandse edof Vlaamse tekste insluit. 

Teorievorming behels 'n beskrywing van elke besondere term binne die konteks van die navorsing; deur 

akkurate en werklikheidsgetroue beskrywings word interne geldigheid verkry (Mouton & Marais, 

1985:66). Die funksie van teoretiese definiering is om die belangrikste betekenisdimensies van teoretiese 

konsepte soos poesie, adolessent en bloemlesing op logiese wyse te orden en te sistematiseer. 'n 

Noodsaaklike voorwaarde vir goeie konseptualisering is vertroudheid met die belangrikste teoriee, wat 

betrekking het op die geformuleerde navorsingsprobleem. TeorieE met betrekking tot hierdie betrokke 

navorsing is veral beskikbaar uit literere tydskrifartikels vanuit Amerika, soos die English Journal en 

Children's literature in education, uit litersre tydskrifte vanuit Nederland, soos Literafuur zonder leeftijd 

en Tsjip, en uit lite&re tydskrifte vanuit Suid-Afrka soos Crux en Klargids. Liter&e terminologie word 

veral bestudeer vanuit Literare ferme en feoriee (Cloete, 1992), Aspekte van poetiese taalgebruik: 

teoretiese verkenning en toepassing (Gebe, 1984) en Verhaalteorie van die twintigste eeu (Du Plooy, 

1989) in Afrikaans, Lexicon van literaire termen (Van Gorp, 1998) in Nederlands, Literafur und Lust: 

Gluck und Ungluck beim Lesen (Anz, 1998) in Duits en The return of thematic criticism (Sellers, 1993) in 

Engels. Ontwikkelingpsigologie word veral bestudeer uit Menslike ontwikkeling (Louw et al., 1998), Die 

ontwikkelende volwassene (Gerdes, 1988) en A child's world: infancy through adolescence (Papalia et al., 



1993) vanuit Amerika. Hoe bloemlesings saamgestel word, word veral bestudeer vanuit De rweede 

gisting: over de compositie van dichbundels (Zuiderent, 2001) en Oor die eenheid van die digbundel: h 

ripologie van gedigtegroepe (Strydom, 1976). Ander belangrike bronne wat in hierdie studie betrek word, 

is Children and books (Sutherland, 198111997) en Her verschpsel jeugdliteratuur (Ghesquiere, 1993). 

Deeglike literatuurstudie van genoemde bronne, verbeeldingryke spekulasie en kreatiewe insig, soos 

gestel dew Mouton en Marais (1985:66), lewer alles 'n bydrae tot hierdie studie. Die betekenissamehange 

word dan op logies-korrekte wyse eksplisiet gemaak. Sodoende word 'n teoreties geldige 

konseptualisering verkry. 

Die werkswyse en fokus in die kwalitatiewe navorsing is verder volgens Bryman (1988:45-70) die 

beklemtoning van die unieke, byvoorbeeld die verskille tussen die Afrikaanse en Nederlandse enlof 

Vlaamse bloemlesings en ook poesietekste. Dit sal veral aan die lig kom sodra hierdie poesietekste in die 

onderskeie bloemlesings direk met mekaar vergelyk word. 

Voorspellingsgeldigheid behels volgens Huysamen (1993:105-106) en ook volgens Mouton en Marais 

(1985:69) dat vanuit die literatuurstudie en teksanalise voorspel moet kan word by watter gedigte die 

adolessent aanklank sal vind en by watter nie. 

Die uitgebreidheid en kompleksiteit van die redenasie spreek reeds duidelik uit die titel, naamlik 

Identireitsbeelding in poesie vir die adolessent: 'n vergelykende srudie tussen h Afrikaanse en 5, 

Nederlandstalige bloemlesing. Deur middel van genoegsame getuienis moet die geldigheid van 'n 

betrokke teorie aangetoon word, volgens Mouton en Marais (1985:108,117), in cam die gepastheid van 

die twriee wat gebmik word vir die studie van die gedigte in gekose bloemlesings in Afrikaans en 

Nederlands enlof Vlaams. Daar moet vasgestel word of gedigte op die bevatlikheidvlak of binne die 

belewingw&eld en belangstellingsveld van die adolessente leser is of nie. Inligting oor die verskillende 

ontwikkelingsaspekte geldig by die adolessent, word ingewin en gedigte word daaraan ondenverp. 

Sodoende word daar bepaal of die inligting we1 die sentrale twretiese argument, dat identiteitsbeelding in 

poesie kan bydra tot 'n positiewe identeitsontwikkeling, bevestig. 

Betroubaarheid van die interpretasies en geldigheid van afleidings met betrekking tot die poesie en die 

adolessent, moet ekstern geldig wees. Eksterne geldigheid is volgens Mouton en Marais (1985:120) 

veralgemeenbaarheid, dus geldig en veralgemeenbaar in beide Suid-Afrika, Nederland en Belgie en 

daarom van groot belang. 

1.5.2 Onderhoudvoering 

lnligting verkry uit mondelinge onderhoude en gesprekke en e-posverbinding met die 

bloemlesingsamestellers Adinda Vermaak en Jan van Coillie, die illustreerders Jan Visser en Jan 



Bosschaert, en die uitgewers Nicolaas Faasen en Norbert Vranckx van die twee betrokke bloemlesings, 

sal veralgemeen kan word. Interpretasies, gevolgtrekkings en herleidings is denkprosesse wat egter kan 

skeefloop en moet duidelik ondersteun word uit die ingesamelde inligting verkry uit teoretiese definisies, 

ontleding van bloemlesings en gedigte in die betrokke bloemlesings en onderhoude en gesprekke. Anders 

kom die navorsing se geldigheid in gedrang. Interpretasies, gevolgtrekkings en herleidings moet we1 

deeglik uit die ingesamelde inligting ondersteun word. Dit kom daarop neer dat aanbevelings gemaak 

kan word dat 'n spesifieke gedig nie op die bevatlikheidsvlak van die adnlessent is nie, terwyl 'n ander 

gedig dit we1 is. 

'n Probleem soos reaktiwiteit, soos beskryf deur Mouton en Marais (1985:78), kan in die betrokke 

navorsingsprojek tot uiting kom in weerstand teen onderhoudvoering deur die betrokke 

bloemlesingsamestellers, illusheerders en uitgewers. Dit was egter nie 'n probleem nie, aangesien 'n 

gulde reel nagekom is. Hierdie gulde red is volgens Huysamen (1993:186) om veral na informele 

gesprekke die persone se toestemming te vra om inligting, byvoorbeeld hul menings en ondervinding van 

die huidige situasie, te gebruik. Dieselfde strategie aan die begin van 'n formele onderhoud, behoort ook 

weerstand daarteen te verminder. Gesprekke via e-posverbinding is woordeliks aan die einde van die 

studie ingesluit as Bylaes A tot Fen dien as bykomende venvysing en ondersteuning van inligting. 

Betrouhare waarneming behels volgens Mouton en Marais (1985:93) dat reaktiewe metodes, soos 

onderhoude, aangevul moet word met minder reaktiewe metodes, soos teoretiese studies. Moontlike 

hewige reaksies na aanleiding van sensitiewe vrae in vraelyste tydens e-pos korrespondensie, word versag 

deur 'n penoonlike ontmoeting met sommige van die betrokke rolspelers vooraf en die afstand wat e-pos 

daarna waarborg. Daar is gepoog om die beste moontlike vertrouensverhouding met die betrokke 

rolspelers te bewerkstellig, soos aanbeveel deur Mouton en Marais (1985:94). Dit is 'n effektiewe 

teenmaatreel teen aanvanklike wantroue, want Cannell en Kahn, soos aangehaal deur Mouton en Marais 

(1985:90), maak die volgende stelling: "it is the interviewer who must make the interviewing experience 

and task sufficiently meaningful, sufficiently rewarding and sufficiently enjoyable to attain and maintain 

the necessary respondent motivation". Daarom behoort vrae in onderhoude weldeurdag en logies vooraf 

uitgewerk te word. Die navorser moet enige onderhoud of gesprek goed voorbereid tegemoet gaan. 

1.6 Terreinafbakening 

Die vernaamste prohleem met die keuse van die navorsingsonderwerp was om die situasie van 

Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse adolessente en hul moontlike blootstelling aan bloemlesings soos 

Versreise en Met gekleurde billen zou hef gelukkiger leven zijn, vanuit 'n Afrikaanse opvneder se oogpunt 

korrek te interpreter. Helma van LieropDebrauwer (2002) noem 'n groot groep van die adolessente: 

"leerlingen uit de bovenhouw van het voortgezet onderwijs (16-18 jaar oud)". Al drie vlakke van 

adolessensie - vrnee, middel- en laatadolessensie - word by die navorsing betrek. Hierdie adolessente en 



hulle leesbehoeftes word dus bestudeer en hoe hierdie leesbehoeftes met die blootstelling aan poesie 

bevredig kan word. 

Die tekste wat aan analise ondenverp gaan word, sal verteenwoordigend wees van elke afdeling in die 

gekose Afrikaanse en Nederlandstalige bloemlesings. Hierdie bloemlesings sal met mekaar vergelyk 

word en gedigte sal uitgebreid geanaliseer, gei'nterpreteer en geevalueer word. Identiteitsbeelding en die 

wyses waarop dit kan bydm tot die identiteitsontwikkeling van die adolessent, sal as hooffokus dien. 

Verskille en ooreenkomste in die verskillende bloemlesings lewer interessante inligting ten opsigte van 

voorkeurgedigte deur die onderskeie bloemlesingsamestellers op. 

1.7 Vooruitskouing van die struktuur 

Die literere kommunikasieproses word volgens die volgende eenvoudige skema uitgebeeld en het Roman 

Jakobson se kommunikasiemodel vir verbale kommunikasie ten grondslag. 

Outeur liter&e teks leser 

Rossouw (1992:427) stel dit duidelik dat hierdie drie komponente die afgelope honderd jaar afivisselend 

'n sentrale plek in die literatuunvetenskap ingeneem het. Sedert die tweede helfte van die twintigste eeu 

het die klem begin verskuif na die leser as ontvanger van die boodskap en na die leesproses. Die 

uitgangspunt in hierdie studie gaan in die volgende twee hoofshlkke Roman Jakobson se 

kommunikasiemodel as grondslag he, maar in 'n kreeftegang. Die spesifieke onderafdelings soos dit in 

hoofstukke 2 en 3 voorkom, word met die toepaslike afdelingnommen aangedui. 

Outeur literke teks 

2.2 Resepsie-estetika 

2.3 Ontwikkelingpsigologie 

2.4 Algemene behoeftes en 

leesbehoeftes 

Na algemene behoeftes en leesbehoeftes in punt 2.4, verskuif die klem in hoofstuk 2 na die literere teks 

met pobieteorie. Inligting oor die literere teks sluit inligting oor bloemlesings in. Hoofstuk 2 sluit 

gevolglik by hoofstuk 3 am. 

Outeur bitergre tekd leser 

2.5 Pesieteorie 

3.2 Die bloemlesing 

Hoofstuk 3 bandel oor hoe 'n bloemlesing saamgestel word en die rolspelers in die samestelling daarvan. 



Die klem in hoofstuk 3 val met ander woorde gedeeltelik op die literere teks en gedeeltelik op die outeur. 

D a m e e  loop die teoretiese kreeftegang in die uitgangspunt in hoofstukke 2 en 3 ten einde. 

litedre teks leser 

3.3.1 Bloemlesingsamestellers 

3.3.2 Illustreerders 

3.3.3 Uitgewers 

Die vier belangrikste aspekte waaruit identiteitsbeelding in gedigte aan adolessente saamgestel sal word, 

naamlik die resepsie-estetika, die ontwikkelingpsigologie, algemene behoeftes en leesbehoeftes en die 

poesieteorie, word deur verkemende navorsing en spesifiek deur middel van die teoretiese metode 

vasgestel. Hierdie teoretiese metode hou ook beskrywende navoning in en behels 'n oorsig van 

bestaande en toepaslike literatuur oor bogenoemde vier sleutelaspekte. Die konkretisering van hierdie 

vier aspekte in gedigte word in hoofstuk 4 (die Afrikaanse bloemlesing) en hoofstuk 5 (die 

Nederlandstalige bloemlesing) ondersoek. 'n Situasie-analise na die verkryging van kreatiewe insigte het 

die noodsaaklikheid van skemas uitgewys: eerstens 'n skema vir die bepaling van adolessente se 

leesbehoeftes en algemene behoeRes, tweedens 'n skema waarvolgens die analises van elke teks 

individueel kon plaasvind, en derdens 'n skema waarvolgens al die tekste per afdeling se inligting 

bymekaar gebring kon word. Toepaslike poesieteoretiese aspekte dien as uitgangspunte vir beide die 

skemas ten opsigte van analise en vergelykiig. Die mate waarin identiteitsbeelding in veral elke 

verteenwoordigende gedig per afdeling in beide bloemlesings (Hoofstuk 4 en 5) voorkom, is deurlopend 

en dew verbeeldingryke spekulasie in berekening gebring. Werkswyses het beide die beklemtoning van 

verskille enersyds en ooreenkomste andersyds ingesluit. Die slothoofstuk betrek 'n samevatting en 

aanbevelings vir toekomstige bloemlesingsamestellers. Dit sal die kanse op veralgemeenbaarheid van 

bevindinge uit die navorsing vergroot, sodat die navorsing b ree  geldigheid verkry. 

1.8 Slot 

Literatuurstudie moet ten slotte verband hou met die gemeenskap waarbinne die literatuur voortgebring 

en aangebied word, en dit mod tred hou met die vereistes van daardie gemeenskap i n  die ontwikkeling 

op wetenskaplike gebied. Die vroeere vereistes van letterkunde as iets mistieks, en elitisties, iets 

outonooms, iets "reins" en byna "heiligs", moes plek maak vir 'n literatuur vir mense. Die literatuur is 

gedemistifiseer en die literatuurstudie moet hom in diens van die gemeenskap stel. 



HOOFSTUK 2: TEORETIESE BEGRONDING 

2.1 Inleiding 

Die doel van hierdie hoofstuk is 'n uiteensetting van die teoretiese vertrekpunte wat gebruik sal word om 

identiteitsbeelding in gedigte vir adolessente te bepaal. Vier aspekte wat 'n belangrike rol speel in die 

ondersoek, is eerstens die resepsie-estetika, tweedens ontwikkelingpsigologie, derdens algemene 

behoeftes en leesbehoeftes van die adolessent en vierdens poesieteorie. 

Die rede waarom die resepsie-estetika gekies is as litergre invalshoek, sluit aan by die belangrike 

klemverskuiwing in literatuur na 1960, waarin dit nie meer net oor die teks handel nie, maar ook oor die 

leser. Die literatuurgeskiedenis wil trouens die teks beskou as 'n proses, wat voortdurende tussen literire 

werk en leser voltrek word (lauss, 1978:29). Volgens Iser (1978:29) is dit juis die leser wat die teks tot 

lewe bring en dit is die teks wat die vwnvaarde vir hierdie aktiwiteit van die leser hevat. Samevattend 

kan hierdie klemverskuiwing beskryf word as 'n beweging vanaf die siening van die teks as die bo- 

tydelike, bo-individuele verskynsel met 'n vaste betekenis, na die relasie teks - leser as 'n individuele 

relasie tydens die konkretisering of leesproses (Senekal, 1986). 

Die resepsieteorie (Rossouw, 1992:427) is gemoeid met die resepsie van 'n litergre werk deur die leser - 

in die geval die resepsie van 'n bloemlesing deur die veronderstelde adolessente leser, maar ook deur die 

breer publiek deur middel van resensies. Volgens Van Coillie, Vlaamse digter en letterkundige in 

Leesbeesten en boekenfeesten: hoe werken (met) kinder en jeugdboeken? (1999:49), is lesersvoorkeure 

nie net afhanklik van die leeftyd van die l ee r  nie, maar ook van die persoonlikheid en van allerlei 

omgewingsfaktore. Van Coillie (199955) verwys daama dat die waardebepaling van lees sterk verswak 

tydens adolessensie. Die adolessente leser het spesifieke voorkeure en wil self die gedigte waaraan hy 

hlootgestel word in die klaskamer, kies. Van Coillie (1999:367) stel dit soos volg: "Versregels of 

gedichten die je je met liefde eigen hebt gemaakt, blijven vaak een heel leven bij." 

Omdat in hierdie studie van 'n veronderstelde adolessente poesieleser uitgegaan word, word daar met 

behulp van die ontwikkelingpsigologie venkeie ontwikkelingsaspekte gei'dentifiseer wat 'n rol speel in 

die lewe van die adolessent. In die versnelde ontwikkelingsfase waarin die jongmens hom bevind, is 

liggaamlike ontwikkeling, kngnitiewe ontwikkeling, soside ontwikkeling en 

persoonlikheidsontwikkeling belangrik in Menslike onfwikkeling van Louw et a1.(1998). Die vrae wat 

hier beantwoord moet word, is hoe die adolessent se eie persoonlike identiteit in gedigte waaraan hy 

hlootgestel word, verreken word en hoe hierdie gedigte 'n beeld kan gee daarvan. Daar moet deur middel 

van die analise van ondenverpe in gedigte vir die adolessente leser, 'n verband gevind word tussen 

spesifieke ontwikkelingsaspekte en identiteitsbeelding in die betrokke tekste. 



Vervolgens word gekonsentreer op die mens se algemene basiese behoeftes, soos Sutherland (1997:15- 

21) dit opsom in Children and Books. Abraham Maslow se basiese menslike behoeftes dien as 

uitgangspunt. Dit word verder verfyn en in verband gebring met gespesialiseerde leesbehoeftes. soos 

gerdentifiseer deur Elsabe Steenberg (1988:14-19) in die artikel "PrimZre behoeftes van tieners waarin 

hulle boeke voorsien". 

Vir die analise van die gedigte word algemene liter& teoretiese konsepte vir die poesie gehmik, soos 

onder andere vervat in Ina Gdbe se Aspekte van poetiese taalgebruik - teoretiese verkenning en 

foepassing (1984). Die vergelykende literatuunvetenskap en literatuurteorie is volgens Van Vuuren 

(1992:228) twee ondersoekvelde wat nie 10s van mekaar gesien kan word nie. Dit word ook in hierdie 

studie bewys deurdat literatuurteoretiese tenninologie as instmmente gebmik word warnee  poesietekste 

geanaliseer, bespreek en vergelyk word. 

Die interathanklikheid van die aspekte van jeugpoesie waarop hierdie studie gerig is, maak 'n teoretiese 

begronding vanuit die resepsie-estetika, die ontwikkelingpsigologie en die liter& teorie onontbeerlik. 

Word liggaamlike ontwikkeling byvoorbeeld vanuit 'n onhvikkelingpsigologiese uitgangspunt bespreek 

(Louw et al.,1998:393-415), aktiveer hierdie ontwikkelingsaspek die basiese menslike behoefte aan 

fisiese versorging (Sutherland, 1997:16) en sluit dit ook aan by die adolessente leser se sensitiewe 

ingesteldheid op sy eie liggaamlikheid en werklike of gewaande gebreke (Steenberg, 1988:lS). Die 

poesieteorie is 'n onontbeerlike hulpmiddel om die verskuilde liggaamlikheid in sommige tekste te 

analiseer, en dan kan die teks tematies in verband gebring word met die leser se ontwikkeling. Verder 

word die adolessent se eie persoonlike belewing van sy liggaam deur die resepsie-estetiese 

literatuurbenadering in ag geneem. Tsvetan Todorov (1977:7) venvys in die voonvoord van sy boek, The 

Poetics of Prose, na Aristoteles wat in sy F t i k a  die beboefte geydentifiseer het om 'n sistematiese teorie 

vir die letterkunde te onhvikkel. Dit bly egter baie moeilik, omdat literatuur 'n vonn van geestelike 

produksie is wat sosiale verhoudings insluit en in 'n besondere verhouding tot die realiteit staan 

(Seneka1,I 986). 

Aangesien daar in die onderhawige studie deurlopend vergelykend gewerk gaan word, is 'n kort 

venvysing na die aard van die vergelykende literatuurstudie hier nodig. Volgens Helize van 

Vuuren (1992:228) is die vergelykende literatuunvetenskap of die begrip komparatisme 'n 

vergelykende studie van tekste wat op grond van hulle estetiese funksie as liter& ervaar word 

deur die ontvanger(-s). In die geval van hierdie studie is die veronderstelde ontvanger die 

adolessente leser. Die studie is ook ondemeem om juis oor taalgrense heen van beide die 

Afrikaanse en Nederlandse t a d  en kultuur en die oeuvres van verskillende digters te vergelyk. 

Die vergelykingsbasis is gebaseer op gemeenskaplike onderwerpe en temas, en omdat dit 'n 

studie van p&sie is, ook op metaforiese taalgebmik. 



Die praktyk van die komparatisme het volgens Van Vuuren (1992:228) in die 18de eeu ontwikkel, met 

Sainte-Beuve wat reeds in 1868 die term 1inPrarure comparie gebmik. In die vroeg-19de-eeuse 

positivistiese benadering van Hippolyte Taine word die nasionale literatumtudie deurbreek ten gunste 

van 'n soort kosmopolitisme van raakpunte. Die meer resente komparatistiese benadering bied 'n 

sintetiserende kyk, 'n bewussyn van die dinamiek van onderlinge wisselwerking en verstrengeldheid van 

die literatuur waarby nogtans alle tekste in eie reg gelaat en erken word. Van Vuuren (1992:228) haal 

Rent Wellek aan wat wys op die wyer, internasionale perspektief wat die komparatisme op die "wbeld 

van die verbeelding" bied. Vanuit 'n semiotiese literatuuropvatting - soos Kristeva volgens Malan 

(1992:187) die teoretiese uitgangspunt van intertekstualiteit beskou;S kan die literere teks gesien word 

binne die groter netwerk van literere wisselwerking. 

Die wetenskaplike relevansie van die komparatisme I& "deels in ... toetsings van de algemene hypotheses 

van de theoretische literatuurwetenschap, en voorts in de beschrijving van verklaring van verschijnselen 

die in me& dan t i n  literatuur voorkomen", aldus Fokkema soos aangehaal deur Van Vuuren (1992:229). 

Die komparatisme kan dus gesien word as 'n toetsing en toepassing van abstrakte literatuurteoretiese 

modelle met aandag vir die produksiemoment 6n die resepsie daarvan. Die winste van hierdie 

literatuurhenadering is 'n wetenskaplik gefundeerde raamwerk waarbime literatuurteoretiese modelle 

getoets kan word 

Die ondersoekveld in hierdie shldie is gevolglik die produksie- en resepsie-omstandighede van twee 

bloemlesings uit heide die Afrikaanse en Nederlandstalige literatuur aan die hand van bogenoemde 

dissiplines, naamlik die resepsie-estetika, ontwikkelingpsigologie, algemene behoeftes en leesbehoeftes 

en die poesieteorie. 

Richard Muller-Freienfels het reeds in 1923 in sy boek Psychologie des Kunstschaffes und der 

Aesthetischen Wertung na resepsie-estetika venvys met die volgende woorde, vryelik vertaal: Nooit sien 

twee mense in dieselfde landskap werklik dieselfde landskap nie, maar sy eie beeld wat gekleur is deur sy 

eie innerlike ingesteldheid, soos wat Thomas Anz daarna venvys in "Literatur und Lust: Gluck und 

Ungluck beim Lesen" (1998:85). Dit word venvoord veertig jaar v66r resepsie-estetika. 

Resepsie-estetika het in die laat sestigerjare sy beslag gekry in Wes-Duitsland. Die grondleggers van 

resepsie-estetika was Hans Robert Jauss en Wolfgang Iser, albei lede van die Konstanzskool (Rossouw, 

1992:427). Die resepsie-estetika is hoofsaaklik gemoeid met die resepsie van literere werke deur die 

leser. Dit kan egter nie beskou word as 'n eenduidige, afgebakende benadering nie, maar eerder as 'n 

oorkoepelende begrip wat 'n verskeidenheid literatuurteoretiese benaderings insluit, aldus Rossouw 





die jong leser as stimulus dien vir die assosiasie van die teksgegewe met verbandhoudende ondervindings 

in die lewe. Sodanige benadering moedig penoonlike reaksie aan. Die teks moet egter ook - vryelik 

vertaal - as bloudmk ervaar word, sodat die leser as gevolg van sy reaksie op die teks as stimulus, 

direkter fokus op die gedig stlf en minder op homself en sy eie ervarings vanuit sy IeefwZreld. Hierdie 

benadering moedig kritiese analise aan, aldus Pike (2000:45). Die voonvaardes om poesie suksesvol te 

lees en te leer ken, I& vir Pike (2000:45) daarin dat leerders toegelaat word om die pesieteks as beide 

"stimulus" en "bloudmk" te ervaar. 

Venvagtingshorison is 'n kernbegrip in die resepsie-estetika. Jauss skep die begrip verwagtingshorison, 

om die belangrikheid van die historiese agtergrond van die literire teks aan te dui (Jauss, 1978:5; 

vergelyk ook Holden, 2003:l). 'n Liter6re werk kom nie in 'n vakuum tot stand nie, maar gee aanleiding 

tot 'n spesifieke ontvangs by die leser deur tekstuele strategic, bekende eienskappe of implisiete 

toespelings. Dit wek herinneringe van die bekende, wakker spesifieke ernosies in die leser aan en skep 

sekere venvagtings met betrekking tot die middel en die einde van die werk. Die literere werk kan die 

oorspronklike werk stereotipeer, idealiseer, satiriseer, of utopiseer (Jauss, 1978:18) en ook ondersteun, 

verander, re-orienteer of ironiseer (Holden, 2003:2). Met venvagtingshorison bedoel Jauss dus die 

venvagting wat 'n leser van 'n teks het op grond van (1) die betrokke genrenorme wat aan hom bekend is 

(Jauss, 1978:3) (2) sy kemis en ewaring van reeds gelese tekste uit dieselfde tydperk en (3) die 

teenstelling teks-werklikheid, of die onderskeid tussen die poetiese en die praktiese funksie van taal, wat 

bekend staan as die estetiese distansie (Jauss, 19785; vergelyk ook Rossouw, 1992:428). Toegepas op 

die adolessent, kan aanvaar word dat sy kemis betreffende (1) genrenorme en (2) leserservaring van 

tekste uit dieselfde tydperk, waarskynlik heperk sal wees. Verder moet die (3) teenstelling tussen teks en 

werklikheid of die estetiese distansie ook nie te ver verwyder van mekaar wees nie, anders sal dit geen 

uitwerking h& op die adolessente leser nie. 'n Teks kan 'n hele spektrum van reaksie van die publiek en 

kritiek tot gevolg hZ, byvoorbeeld spontane sukses of afwysing, dit kan hier en daar byval vind of dit kan 

geleidelik of baie laat eers begyp word (Jauss, 1978:5). Die teks moet op die adolessente leser se 

venvagtingshorison beweeg en sy identiteit weempieel, anden is daar geen sprake van pesiebelewing 

nie. 

Die twee hoofvenvagtingshorisonne wat Jauss onderskei, is diC een wat in die sisteem van die werk self 

vervat is en die venvagtingshorison van die lewenspraktyk (Jauss, 1987:3,18; Rossouw, 1992:428). Vir 

die doel van hierdie studie is dit by implikasie dit wat deur die adolessente leser in die werk ingedra word. 

'n Belangrike winspunt wat die begrip verwagtingshorison opgelewer het, is 'n meer bevredigende 

antwoord op die vraag na die IiterZe waarde van die teks (Jauss, 1978:8,12,15). 

Later het Jauss (Jauss, 1978:18; Rossouw, 1992:428) daartoe gekorn om die geskiedenis van die 

kunswerk te verbind met die kultuurgeskiedenis en maatskaplike ontwikkeling, sodat literere ervaring en 

lewense~aring nader aan mekaar gebring word. Dit is presies wat met hierdie studie beoog word: om die 



geskiedenis van die gedig te verbind met 'n betrokke kultuurgeskiedenis en spesifieke maatskaplike 

ontwikkeling, sodat die literere ervaring en lewenservaring van die adolessent nader aan mekaar gebring 

word. 

lser (1978: 29-30; vergelyk oak Rossouw, 3992:428) se werk is eerder toegespits op die werking van 

liter&-e tekste, dit wil s& die wyse waarop die resepsie gerig word dew bepaalde tekseienskappe en 

tekssmtegiee. Die lesersrol staan bekend as die implisiete, ideele of hipotetiese leser. lser bou voort op 

onder andere Richard Muller-Freienfels se siening dal daar geen presiese korrelasie is tussen die 

fenomeen wat in die literere teks beskryf word en die objekte in die wereld van die werklike lewe nie. 

Hierdie eienskap van "onbepaaldheid" (Iser, 1978:29) is eie aan alle literere tekste en is juis die aspek wat 

ook die adolessente leser moet stimuleer om die teks op sy eie individuele manier te konkretiseer. Iser 

venvys daarna as oop plekke (Rossouw, 1992:428). Oop plekke vonn die voonvaarde vir 'n aktiewe 

lesersrol en vir die noodsaaklike kommunikasie tussen leser en teks. Wanneer hierdie oop plekke deur 

die individuele leesaksie van betekenis voorsien word, kom daar telkens 'n unieke estetiese objek tot 

stand. Daar kom dus soveel estetiese objekte tot stand as wat daar lesers van 'n bepaalde teks is. 

Afgesien van die oop plekke in poesie wat die leser dwing om 'n aktiewe ml te speel in die skep van 

betekenis, verwys Elster (2000:76) na oop eindes, wat daartoe bydm dat adolessente gedigte as ryk, 

belonende, betekenisdraende situasies ervaar. 

Die verbintenis tussen verskillende literatuurteoretiese benaderings binne die resepsieteorieprogram word 

ten beste uiteengesit deur Mukafovskf: 

The work of art manifests itself as sign in its inner structure, in its 

relation to reality, and also in its relation to society, to its creator and its 

recipient (Rossouw, 1992:428). 

Daarom is interdissiplin&re ondersoeke belangrik vir die resepsie-estetika 

Ten spyte van tekortkominge in die resepsie-estetiese benadering, moet daar toegegee word dat daarin 

ook heelwat voordele opgesluit I&. Bugeja (1992:32-42) neem die situasie wat die resepsie-estetika 

voorafgaan in die verhouding leerder-poesieteks in Amerikaanse skole soos volg waar: meer as 'n derde 

van alle leerders word gekritiseer oor verkeerde interpretasies van gedigte. Talle onderwysers plaas nog 

te veel klem op die blote ventandelike analise van gedigte. Na aanleiding van moontlike verkeerde 

interpretasies word 'n waarde-oordeel oor die leerders se intelligensie gevel. Dit skep 'n vrees vir 

mislukking en verhoed leerders om poesie te geniet. 

Daarteenoor ervaar Pike (2000:45) dat 'n eksplisiete ondemg van die responsteorie leerders die 

onafhanklikheid gee vir 'n eie interpretasie van gedigte. Die leerders is nou onafhanklik van die 

ondenvyser om 'n "korrekte" interpretasie te verskaf, en die ondenvyser se mening is maar net nog 'n 

mening tussen baie ander. Dit laat die leerden se selfvertmue in hulle eie vennoens toeneem. Sodra die 



leerder besef hy is net so belangrik in die skep van die gedig as die digter self, versnel dit sy ontwikkeling 

as leser, aldus Pike (2000:45). Die waarde van die responsteorie M vir Pike veral in die volgende: dit 

stimuleer aktiewe en kreatiewe leerders, dit moedig leerders aan om te belZ in onafhanklike denke, en dit 

verbeter leerders se persepsie en reaksies teenoor poesie as 'n genre. Dit lei verder volgens Pike 

(2000:lO) daartoe dat passiwiteit teenoor poesie verminder, die afhanklikheid van ander se menings 

verminder, dat onafhanklike denke aangemoedig word en dat ondenvysersoorheersing verminder word. 

Die resepsieteorie het die aandag daarop gevestig dat die leser 'n betekenisvolle en selfs fundamentele rol 

vervul in die literere proses, aldus Rossouw (1992:429). 

2.3 Ontwikkelingpsigologie 

Adolessente is volgens Louw er a1 (1998:388) asook Lily Gerdes (1988:300) in Die ontwikkelende 

volwassene, die ouderdomsgroep 13-jariges (puberfase) tot 18-jariges (laatadolessensie). Dat hierdie 

groep jongmense deur 'n tydperk van versnelde groei en ontwikkeling gaan, sal niemand betwyfel nie. 

Dit gaan gepaard met hewige emosionele skommelinge. Volgens Van Coillie (1999:251) handel die 

meeste gedigte vir adolessente oor gevoelens. Dit is vir hom vanselfsprekend, omdat die puberteit - die 

vroee adolessente fase - uit sy nate bars van emosies en konflikte soos vurige verliefdheid, onsekerhede 

en vrae oor seks, konflikte met ouers en ander volwassenes en gevoelens soos eensaamheid, liefde, haat 

en ander onsekerhede, wat intenser as vroeer beleef word. Die adolessent se liggaam verander, die puber 

verander van skool, ontdek nuwe musiek en maak nuwe vriende. 

Daarom moet die ondenvyser en ander belanghebbendes toesien dat gedigte aansluit by die IeefwZreld en 

belewingswZreld van die adolessent. Net wanneer die gedig op die venvagtingshorison van die 

adolessent se daaglikse lewe beweeg, sal hy daarvan kennis neem, hom moontlik oopstel vir verdere 

belewenisse rondom poesie en toelaat dat dit deel van sy lewe word. Din eers kan dam venvys word na 

die adolessent se poesiebelewing. Gedigte sal slegs aansluit by sy leefw€reld as dit verskillende 

ontwikkelingsaspekte betrek. Om hierdie rede is dit noodsaaklik vir alle navorsers wat hulle besig hou 

met die interaksie tussen poesie en die adolessent, om kennis te neem van die verskillende 

ontwikkelingsaspekte wat belangrik is en om dan gedigte te kies wat daarby aansluit. Hierdie 

ontwikkelingsaspekte word bespreek in Louw et al. (1998) en word ook weerspie4 in die 

hoofstukindeling van A Child S World: Infancy through adolescence van Papalia er a1 (1993). 

'n lndeling van gedigte volgens ondemerpe wat aansluit by ontwikkelingsaspekte, sal moontlik oor die 

volgende handel. Gedigte oor liggaamlikheid, emosionele reaksies op liggaamlike verandering, sport en 

selfs die erotiese, weempiel die liggaamlike ontwikkelingsaspek. Gedigte oor skoolvakke, beroepe, 

taalvermoe, wiskundige vermoe en wat sosiale kommentaar lewer, hoort by die kognitiewe 

ontwikkelingsaspek. Gedigte oor verhoudings met die gesinslede en ander familielede, met vriende of die 

portuurgroep, met die teenoorgestelde geslag en met troeteldiere, vorm deel van die sosiale 



ontwikkelingsaspek. Gedigte wat handel oor tyd en ruimtelike orientasie, sprokies en fantasie, die dood 

en die religieuse, ondersteun die penoonlikheidsontwikkelingaspek. 

ontwikkelingsaspekte funksioneer gelyktydig, en daarom word Ne verwys na ontwikkelingsfases nie. 

Tog is sekere ontwikkelingsaspekte op sekere ouderdomme van groter belang. So sal gedigte oor 

liggaamlikheid en skoolvakke vir die puber betekenisvoller wees, terwyl gedigte wat sosiale kommentaar 

lewer en van religieuse ontwikkeling getuig, vir die laatadolessent waardevoller sal wees. Daar is dus op 

verskillende ouderdomme 'n klemverskuiwing met gedigte wat die adolessent meer sal r& en wat nie. 

2.3.1 Liggaamlike ontwikkeling 

Liggaamlike ontwikkeling behels 'n groeiversnelling, wat by meisies reeds begin tussen die ouderdomme 

10 tot 11 jaar en by seuns 12 tot 13 jaar (Louw et al., 1998:393). Hierdie groeiversnelling hou seksuele 

rypwording of puberteit in, en die neiging wSreldwyd is dat puberteit al vro& plaasvind. Puberteit het 'n 

sielkundige effek op die adolessent. Liggaamlike verandering gaan gepaard met hewige emosionele 

skommelinge. Adolessente raak akuut selfbewus, en hulle is seker dat almal hulle dophou (Papalia et al., 

1993:495). 

Die meeste adolessente is volgens Papalia et al. (1993:496) m&r behep met hulle voorkoms as met eNge 

ander aspek van hulself, en haie hou nie van wat hulle sien in die spiel  nie. Hulle is bekommerd oor 

massa, velsoorte en gelaatstrekke. Adolessente meisies is meer geneig tot depressie as gevolge van hulle 

fisieke voorkoms, omdat hulle liggaamlik gemiddeld twee jaar vroer  ontwikkel as seuns. 

Eetversteurings wat by adolessente kan voorkom is obesiteit, anorexia nervosa en bulimia nervosa. 

Omdat adolessente emosioneel baie skommelinge beleef en op hierdie gebied eintlik weerloos is, kan 

hulle maklik in die slaggate van drank- en dwelmmisbruik trap (Papalia et al., 1993:500). Dit is ook nie 

weemd dat adolessente met seksuele verhoudings begin eksperimenteer nie. Dit maak hulle maklike 

slagoffers van seksueel oordraagbare siektes. Papalia et al. (1993:505) verwys daarna dat skaamte 

teenoor hulle seksmaats, vrees dat hulle ouen sal uitvind en skok adolessente huiwerig maak om mediese 

hulp in te roep. 

Gedigte wat adolessente se liggaamlike gewaanvordinge, spanninge, vrese en ander emosies wat daarnlee 

verband hou, venvoord, kan vir hulle waardevolle kennis hied en ondersteunend en rigtinggewend wees 

in stresvolle tye. Gedigte wat enige vorm van sport uitbeeld as 'n gesonde manier van ontspanning, kan 

die adolessente leser inspirer. Gedigte wat ligggaamlike bewuswording of veranderinge venvoord, 

behoort sterker tot die puber te spreek as tot die laatadolessent, omdat laasgenoemde groep waarskynlik 

reeds hulle eie liggaamlike veranderinge venverk en aanvaar het. Sodra 'n gedig egter handel oor die 

liggaamlike, maar ook ander ontwikkelingsaspekte betrek, hyvoorbeeld sosiale kommentaar lewer en na 

die religieuse verwys, raak die gedig 16 meerduidig vir die puber. Die gedig is dan geskikter vir die 



laatadolessent, a1 word liggaamlike ontwikkehg in die gedig betrek. 

2.3.2 Kognitiewe onhvikkeling 

Piaget onderskei drie denkfases in kognitiewe ontwikkeling (Papalia el al., 1993513). Twee van hierdie 

denkfases is van toepassing op die adolessent, naamlik die konkreet-operasionele denke vanaf 11-jarige 

ouderdom, en die formeel-operasionele denke vanaf ongeveer 15 jaar. Konkreet-operasionele denke 

behels dat die adolessent met gedeeltelik korrekte antwoorde op probleme vorendag kom maar nog nie 

sistematies deur moontlike oplossings werk nie (Papalia et al., 1993513). Tydens formeel-operasionele 

denke word sistematies deur elke moontlike oplossing gewerk, totdat die korrekte antwoord verkry word. 

Hierdie adolessent is toenemend soepel in sy redeneerverm& en hy is as laatadolessent beter toegerus om 

dit wat hy in die verlede geleer het, te integreer met sy huidige probleme en in die beplanning van sy 

toekoms. Volgens Papalia et al. (1993515) kon sommige adolessente se neurologiese ontwikkeling 

genoeg gevorder het om hulle toe te laat om die fase van formeel-operasionele beredenering te betree, 

s6nder dat dit noodwendig gebeur, omdat hulle nie kultureel en opvoedkundig daartoe ondersteun word 

nie. Papalia el al. (1993514) beweer ook dat studente tussen hulle eerste en vierde kollegejaar 'n 

verbetering toon in hulle redenasievermoe en dat dit aangeleer kan word. 

'n Ander beperkende faktor wat volgens Louw et al. (1998:423) tipies is van kognitiewe ontwikkeling by 

die adolessent, is egosentrisme. Dit sluit aan by akute selfbewustheid by die puber wat verband hou met 

sy liggaamlike ontwikkeling en 'n nuwe sosiale omgewing waarin hy hom bevind. Nog beperkings 

waarvoor Piaget se teorie nie voorsiening maak nie, is volgens Papalia el a/. (1993524) eerstens 'n 

besluitloosheid, waarskynlik as gevolg van die adolessent se skielike bewustheid van 'n w&reld vol 

moontlikhede. Verder word ook oEnskynlike skynheiligheid of geveinsdheid of huigelary ervaar. Dit 

word verbind met 'n tydelike onvermoii om te onderskei tussen die verwoording van 'n ideaal en om 

daarnatoe te werk. Die laatadolessent beoefen toenemend introspeksie en onderwerp sy gesin, en sy 

sosiale, politieke en religieuse stelsels aan hewige kritiek. Rolmodelle en gesagsfigure uit die kinderjare 

en vro& adolessensie word bevraagteken, en tekortkominge word uitgelig deur verskillende 

beredenerings waarmee die laatadolessent sy eie argumente toets. 

Gedigte wat tot die kognitiewe ontwikkeling van die puber spreek, kan waarskynlik handel oor 

ondenverpe soos skoolvakke waaraan hulle in 'n nuwe skoolmilieu blootgestel word. Prestasie - of 

gebrek aan prestasie - staan in noue verband met die puber se seltkonsep, aldus Gerdes (1988:85). Die 

adolessent se vaardigheid met syfers of tad sal bydra tot, of afbreuk doen aan, sy seltkonsep. lndien 'n 

gedig byvoorbeeld frustrasies sou uitbeeld wat die leser in die vak Wiskunde ervaar, sped s6 'n gedig 'n 

ondenteunende rol in die vorming van 'n seltkonsep en identiteit. Die adolessente leser besef skielik hy 

is nie die enigste persoon wat met Wiskunde sukkel nie. Uiteindelik sluit gedigte wat sosiale kommentaar 

lewer, aan by die laatadolessent se hiperkritiese houding teenoor alles en almal in hulle samelewing. 



Volgens Sutherland (1997:18) raak adolessente toenemend van probleme soos rasse- en sosiale onrus 

hewus, danksy 'n groeiende bewuswording van 'n w k l d  waarin mense nader aan mekaar leef weens die 

ontwikkeling in kommunikasie en vervoer. Daar is dringende behoefie aan gedigte waarin etniese groepe 

respek toekom en tekste wat onwettige en diskriminerende praktyke en apatie oopskryf. Die adolessent is 

hewus van fisiese en sosiale siektes en benodig tekste waarin die w & d d  waarin hulle leef, weerspieel 

word en waarin moontlike realistiese en optimistiese oplossings aangehied word. Dikwels betrek gedigte 

wat sosiale kommentaar lewer, ook ander ontwikkelingsaspekte, soos mimtelike orientasie. Indien die 

adolessent in die klaskamer geleentheid kry om sy eie menings te toets en te vorm oor kwessies in die 

samelewing na aanleiding van die inhoud van so 'n gedig, het die gedig 'n positiewe hydrae gelewer tot 

sy identiteitsvorming. 

2.3.3 Sosiale ontwikkeling 

Die mens is 'n verhoudingswese, en dit hlyk uit sy sosiale ontwikkeling. Die prim&re verhouding waarin 

enige persoon aanvanklik staan, is di6 tot sy ouers. Met liggaamlike en kognitiewe ontwikkeling word 

die adolessent se eie identiteit a1 sterker en tree daar veranderinge in in die verhouding tussen ouer en 

adolessent. Hierdie veranderde verhouding word volgens Louw et ol. (1998:449) gekenmerk deur 'n 

bevraagtekening van ouers se waardes, r e l s  en regulasies, distansiering en argumente. Konflik hou 

verband met toenemende onafhanklikheid. Onafhanklikheid is 'n noodsaaklike ontwikkelingstaak vir die 

adolessent. 

Die portuurgroep word al hoe belangriker, en intelligensie, aantreklikheid, 'n humorsin en selfvertroue 

maak die individu aanvaarbaar (Louw et ol., 1998:456). Die puber konformeer dikwels met die groep, en 

keuses ten opsigte van klere, haarstyl, musiek, taalgebmik, sosiale aktiwiteite en vryetydsbesteding word 

daardeur geraak. Volgens Louw et o l  (1998:458-459) help wiendskapsverboudinge om stres te hanteer, 

dit werk eensaamheid en isolering tee en dit leer adolessente om eerlik te kommunikeer, wat verder bydra 

tot 'n sensitiwiteit vir ander. Verliefdheid en romantiese verhoudings, wat spontaan voortvloei uit 

vriendskappe, speel 'n baie belangrike rol in die adolessent se lewe. Aanvanklik word verliefdheid ervaar 

teenoor 'n spesifieke penoon in 'n groep. Groepsaktiwiteite en -afsprake skep deeglik geleentheid vir 

opwindende gevoelens van verliefdheid. Later verander die groepsafsprake in informele afsprake in pare 

en nog later in liefdesverhoudings. Hieruit put die laatadolessent 'n verhoogde gevoel van sekuriteit, kry 

hy geleentheid tot openheid en eerlike temgvoering, oefen hy om konflikte op te 10s en ontwikkel 

kameraadskap (Louw et al., 1998:462). 

Net soos volwasse lesers liefdespoesie geniet, net so 'n groot rol kan poesie speel in die lewe van die 

adolessent, indien dit verhoudinge en verliefdheid uitbeeld. Of dit gedigte is oor die verhouding tussen 

ouer en kind, oor 'n spesiale vriend of 'n vriendekimg, oor verliefdheid of oor liefde vir 'n troeteldier, 

adolessente sal dit met gespanne aandag lees om moontlik 'n reeltjie of twee daawan te gebmik teenoor 



'n geliefde! 

2.3.4 Persoonlikheidsontwikkeling 

'n Vierde onhvikkelingsaspek handel oor die adolessent se persoonlikheidsontwikkeling. Louw, et al. 

(1998:429) laat blyk dat identiteitsvorming hierin 'n kardinale rol speel, en hy omskj f  identiteit as 'n 

bewustheid van die individu van homself as onafhankliie, unieke persoon met 'n bepaalde plek in die 

samelewing. Adolessensie is di& tydperk met die grootste identiteitsontwikkeling as gevolg van 

inglrpende fisieke, kognitiewe, sosiale en morele ontwikkeling, aldus Louw et al. (1998:429). 

Erik Erikson se teorie van identiteitsontwikkeling behels volgens Louw et a1  (1998:430) dat die 

adolessent verskillende psigologiese krisisse mod oplos in die beantwoording van vrae. Belangrike 

ondenverpe wat aangeraak word, is geslagsrolte, verhoudings, die huwelik, godsdiens, politiek, 'n eie 

waardesisteem, onafhanklikheid, sosiale verantwoordelikheid en beroepsrolle. Vyf take moet volgens 

Erikson (Louw et a1.,1998:431) bemeester word, naamlik die ontwikkeling van 'n egosintese, 'n sosiale 

identiteit, geslagsrolidentiteit, beroepsidentiteit en 'n eie waardestelsel. 'n Eie waardestelsel word 

verbind aan morele ontwikkeling, waarvan Kohlberg se teorie van morele ontwikkeling die bekendste en 

gesaghebbendste is (Louw et al., 1998:465-468; Papalia et a / ,  1993:520). Gerdes (1988:310-314) beskou 

Jean Piaget se bydraes tot die studie van intellektuele ontwikkeling weer as die belangrikste. 

Kohlberg hou vol dat morele denke oor grense heen strek en universeel is, terwyl ander navorsers aantoon 

dat kultuur 'n primhe invloed op morele ontwikkeling het. Volgens Louw et a1.(1998:472-474) 

beinvloed die volgende faktore die adolessent se morele ontwikkeling: kognisie, ouerlike houdings en 

optredes, interaksie met die portuur, godsdiens, sosio-ekonomiese status, egosentrisme en heteronome 

aanvaarding van ander se waardestelsels. Kohlberg se teorie van morele ontwikkeling onderskei drie 

vlakke, naamlik die prekonvensionele vlak, die konvensionele vlak en die postkonvensionele vlak (Louw 

et al., 1998:465). Elkeen van hierdie vlakke bestaan weer uit Wee stadia Prekonvensionele moraliteit 

met stadiums een en twee, word gedurende die kinderjme bereik. Die meeste adolessente en ook 

volwassenes bereik slegs vlak twee. Dit is die konvensionele vlak en betrek stadia drie en vier. Hierdie 

stadiums hou in dat ander se standaarde gehternaliseer word en dat daar gekonformeer word met sosiale 

konvensies, die handhawing van die status quo en dat daar gedink word in terme van doen die regte ding 

om ander te plesier of om die wet te gehoorsaam. Slegs 'n klein groep mense bereik vlak drie van morele 

ontwikkeling (Louw et al., 1998:466; Papalia et 01.. 1993:517). Postkonvensionele moraliteit en stadiums 

vyf en ses kan in beide die adolessente en die volwasse leeftyd bereik word. Mense wat dit morele vlak 

bereik, is in staat om na twee sosiaal aanvaarbare standaarde te kyk en di& te kies wat vir hulle persoonlik 

die regte een sou wees. 



Gedigte wat bydra tot 'n adolessent se persoonlikheidsontwikkeling, kan handel oor ondenverpe met 

betrekking tot mimtelike orientasie. Die ondenverp gee aanleiding tot bespiegelinge in verband met hoe 

gedigte wat 'n Suid-Arikaanse mimte en 'n sonnige suiderland uitbeeld en gedigte wat 'n Nederlandse 

ruimte en 'n kouer noorderland uitbeeld, kan bydra tot beide groepe adolessente se pobiebelewing. 

Gedigte oor temas soos mimtelike orientasie en tydsbelewing behoort aanklank te vind by alle 

adolessente. Die aandag verskuif geleidelik weg van die intense, eie liggaamlike en kognitiewe belewing 

na die mimte in die adolessent se onmiddellike omgewing. Die hoogste vlak van persoonlikheids- en 

morele ontwikkeling word bereik wanneer die adolessent op grond van sy spesifieke oortuigings sekere 

keuses maak en sy optrede daarvolgens inrig. Daarom behoort die laatadolessent aanklank te vind by 

gedigte met 'n religieuse tema. lndien hierdie gedigte ook ander ontwikkelingsaspekte insluit, soos 

taalgebmik vanuit kognitiewe ontwikkeling en 'n liefdesverhouding vanuit sosiale ontwikkeling, maak dit 

die gedig meerduidig en venvikkeld en geskik vir die laatadolessente leser, student en jong volwassene. 

2.3.5 Emosionele onhvikkeling 

Alhoewel emosies deel vorm van persoonlikheidsontwikkeling (Louw et a/., 1998:489-441), raak 

adolessente se emosies ook hulle liggaamlike onhvikkeling, hulle intellektuele selfkonsep en totale 

kognitiewe ontwikkeling en hulle sosiale ontwikkeling. Daarom is hulle geneig tot intense emosionele 

veranderings en skep die indruk dat hulle minder stabiel is (Louw et al., 1998:440). Al fokus adolessente 

hoofsaaklik op hulleself, is hulle toenemend in staat tot abstrakte en komplekse denke. Daarom is hulle 

tog in staat om insig te openbaar in hulle eie en ander se gevoelens. Volgens Louw et a1.(1998:440) 

ontwikkel adolessente 'n vermoE tot empatie. Die belangrike rol wat emosies speel in poesie vir 

adolessente, word dew verskeie bloemlesingsamestellers, jeugdigters en adolessente h e r s  beklemtoon. 

2.4. Algemene beboeftes en leesbehoeftes 

Daar moet duidelik kemis geneem word van adolessente se behoeftes. Adolessente het primbe behoeftes 

waarin ook 'n liter& teks moet voorsien voordat hulle die w@reld van die gedig met 'n oop en 

ontvanklike gemoed sal betree, voordat 'n teks poesiebelewing sal word. 

2.4.1 Sutherland se interpretasie van algemene beboeftes soos onderskei deur Maslow 

Volgens Sutherland (1997:lS-21) bestaan daar by elke mens verskeie vlakke van basiese behoeftes, en dit 

is aanvanklik gebaseer op Maslow se humanistiese tilosofie, waaruit 'n hierargie van ses algemene 

behoeftes van die mens ontwikkel is (Sutherland et 01.. 1981:20-24). (1) Die behoefte aan fisiese 

versorging begin in die pa en ma se arms en dit sluit die roetine van eet en slaap in. Materiele 

bevrediging kan uiteindelik die grootste simbool van fisiese versorging word. Gedigte met sprokies en 

fantasiee bevat brandende vure, feeste, lyk klere, glinsterende juwele en pragtige paleise as simbole van 



fisiese sekuriteit (Sutherland et al., 1981:20). (2) Lesse oor die behoefte om lief te h& en om liefgeh& te 

word, kry die jong kind aanvanklik vanuit sy eie gesins- en familiekring. Dit kan beskou word as wette 

vir toegenes liefde en lei uiteindelik tot romanse (Sutherland et al., 1981:21; Sutherland, 1997:16). (3) 

Die behoefte om te behoort, venvys daarna om aanvaar te word as lid van 'n groep. Aanvanklik is hierdie 

behoefte 'n byna egosenbiese verlenging van die kind se self-liefde. Die kind identitiseer met vriende, 

die skool en later met 'n stad of land, selfs met 'n wkreldgroep (Sutherland et a l ,  1981:22). (4) Die 

behoefte om bevoegdheid te venverf, is 'n gewilde ondenverp en kan ook in gedigte na vore kom. 

Wanneer die alleenkind of skaam tiener bevoegdheid op 'n sekere terrein venverf, wen hy die 

bewondering en aanvaarding van die groep (Sutherland et al., 1981:23). (5) Die behoefte aan kennis en 

om te ontdek is 'n definitiewe teken van intelligensie. Hierdie behoefte om definitief en akkuraat te weet 

is 'n basiese honger waarin boeke grootliks k&n voorsien (Sutherland et ab, 1981:24; Sutherland, 

1997:20). (6) Die behoefte aan skoonheid en orde kan dew middel van outentieke poesie, 

indmkwekkende verhale en pragtig geTllustreerde boeke aan elke kind se estetiese behoefte voldoen 

(Sutherland et al., 1981:24; Sutherland, 1997:21). Aangesien die adolessent dew 'n tydperk van intense 

en versnelde ontwikkeling gaan, sal hierdie hasiese behoeftes sterker na vore kom. 

Van Coillie (1999:16-22) onderskei ses funksies van kinder- en jeugboeke. (1) Die bloemlesing moet 

eerstens die adolessente leser laat ontspan. (2) Die gedigte in die hloemlesing moet 'n emosionele 

behoefte vervul, deurdat die adolessent hom daarin moet kan herken en kan inleef in die emosies 

opgeroep deur die gedigte. Dit moet dus op die venvagtingshorison van die adolessent beweeg, soos wat 

Jauss daama venvys. (3) Die gedigte moet 'n informatiewe behoefte en (4) 'n behoefte aan opvoeding 

vervul. Daardeur leer die adolessente leser homself en die w&reld om hom beter ken. Dit dm by tot 

identiteitsontwikkeling. Hierdie funksies van jeugboeke sluit albei aan by Maslow se algemene behoefte 

aan kennis en ook by Mukafovsij (1976) se uitgangspunt dat die doel van posiese uitdmkking die skep 

van supra-persoonlike en langdurige waardes en betekenisse is. (5) Goeie gedigte konfronteer soms die 

lesers daarvan met indringende vrae oor skuld, regverdigheid, respek en verantwoordelikheid. Dit skep 

die geleentheid vir die adolessente leser om standpunt in te neem oor die norme en waardes van die 

samelewing waarin hy leef. (6) Ten slotte onderskei Van Coillie (1999:22) ook die funksies wat 

kreatiewe en estetiese behoeftes vewul. Kreatiwiteit word by poetiese tekste venvag wanneer die leser 'n 

aktiewe lesersrol v e m l  deur die oop plekke in die tekste in te vul. Volgens lser gee dit aanleiding tot 

noodsaaklike kommunikasie tussen die adolessente leser en tekste. Die estetiese in tekste sluit ook aan by 

die behoefte aan skoonheid en orde, soos uiteengesit in Sutherland (1997:20-21). 

Anz (1998:56) venvys verder na die spelteorie van Roger Caillois, wat die behoeftes wat tot literere spel 

aanleiding gee, soos volg lys: algemene behoeftes, onder andere uitgedruk dew Maslow, die behoefte aan 

die vernietiging van prohlerne, die behoefte aan sekere venvagtings, soos Jauss daarna venvys, die 

behoefte aan plesier en heimlike voontelling, die behoefte en heimlike plesier daaraan om angs te ervaar, 

die behoefte aan herhaling en simmetrie of die vreugde om op herhaling te improviseer, die behoefte om 



'n raaisel of misterie op te los, die behoefte aan afwesigheid van reitls en voorskrifte, soos Iser daarna 

verwys as oop plekke, sodat die leser aktief kan toetree tot die skep van betekenis. Hierdie spelteorie het 

sy oorsprong in 'n impuls. Schiller onderskei benewens die stof-/inhoudsimpuls en die vormimpuls, die 

spelimpuls as baie belangrik (Anz, 1998:78). 

2.4.2 Elsabe Steenberg se siening van die adolessent se leesbehoeftes 

Steenberg se artikel in Kiasgids (1988:14-19) kan ook van toepassing gemaak word op gedigte. 

Steenberg onderskei drie primsre leesbehoeftes by adolessente, naamlik die Self, die Ander en die 

verkenning van Nie-realistiese dimensies. Die Self sluit aan by Maslow se behoefte aan fisiese 

versorging en die behoefte om bevoegdheid te verwerf, die Ander by Maslow se Wee behoeftes om lief te 

h& en om liefgeh* te word asook die behoefte om te behoort, en die verkenning van Nie-realistiese 

dimensies by Maslow se behoefte a m  kennis en die behoefte aan skoonheid en orde. 

By die behoefte aan die Self handel dit veral oor die vestiging van 'n eie identiteit. Adolessente kan 

inderdaad kort oomblikke van verlies aan identiteit beleef (Gerdes, 1988:302). Slaggate wat rondom 

identiteitsvorming kan ontstaan, is negatiewe identiteitsvorming en vooruitbesliste identiteitsvorming. 

Geslaagde identiteitsvorming behels dat die adolessent wys waarin by belangstel en waaraan hy waarde 

heg. Daarom is dit nodig dat die adolessent binne die onderrig van p&sie die vryheid gegun word om te 

kan kies aan waiter gedigte hy blootgestel wil word. lndirek lei dit tot identiteitsvorming. Verder weet 

hy wat hyself van die lewe verwag, wat ander van hom verwag en waar hy in die samelewing inpas, aldus 

Gerdes (1988:316). Daarom moet gedigte vir hom die wereld belig vanuit sy eie belewing en hy moet 

kan identifiseer met die gedig. Volgens Steenberg (1988:15) moet gedigte ook uitgaan van die tiener se 

krisisse en probleme. Voorkoms word uiters belangrik. Dit bring die adolessent dikwels te staan voor 'n 

seltbeeldkrisis (Gerdes,1988:302), en dit betrek die adolessent se fisieke selfkonsep. Geslagtelike 

selkonsep behels aanvaarding van geslagsrolle en is belangrik (Steenberg, 1988:15; Gerdes, 1988%- 

102), want geen mens sien homself as geslagloos nie. Dit raak die adolessent se liggaamlike 

ontwikkelingsaspek, maar dit het veral betrekking op die emosionele ervaring van sy liggaam. Tydens 

die jeugtydperk berei die individu hom voor op volwasse verantwoordelikhede en rolle wat betrekking het 

op sy beroep, sy huwelik en ouerskap. Met verwysing na al hierdie aspekte word sy identiteit, waardes en 

oogmerke omlyn. Hierdie tydperk strek vanaf ongeveer 18 jaar tot 22 jaar volgens Gerdes (1988:300). 

Op die ouderdomme vernou die spektrum van beroepskeuses in die spesifiseringsfase, en stappe word 

gedoen in die rigting van 'n beoogde beroep (Gerdes,1988:328). Die intellektuele selfkonsep speel hier 

'n belangrike rol. Die adolessent vorm 'n algemene indmk met betrekking tot sy eie intellektuele 

vermoens en talente. Dit plaas kognitiewe ontwikkeling op die voorgrond. 

By die behoefte aan die Ander handel dit veral oor verhoudings: met die gesin, met die portuurgroep, met 

die teenoorgestelde geslag en met ander rasse. Die sosiale seltkonsep behels dat die adolessent altyd 



binne 'n sosiale konteks gesien moet word (Gerdes, 1988:89). Groeplidmaatskap be'invloed selfkonsep 

op twee maniere: (I)  individue word geevalueer deur lede van hul eie groep en (2) die groep word op sy 

beurt weer gevalueer deur persone buite die groep. Die adolessent meet bom aan die standaarde van 

vriende en die portuurgroep en toenemend aan die norme en waardes van die samelewing. Volgens 

Gerdes (1988:89) is ouers se eiewaarde die belangrikste faktor by die adolessent se selfkonsep. Die 

ideaal is 'n buigsame selfkonsep waarin die adolessent realistiese verwagtinge van homself koester. 

Steenberg (1988:16) noem dat die primae behoefte aan sinvolle verhoudings vir adolessente intens 

belangrik is en dat dit onskatbare betekenis kan h& as hulle dit in leesstof tdkom. Deur meelewing 

ontwikkel adolessente begrip vir hulle eie gevoelens en houdings en lei dit tot innerlike groei en 'n eie 

identiteit. 

'n Derde leesbehoefte by adolessente waaraan Steenberg (1988:18-19) aandag gee, is die behoefte aan 

verkenning van die Nie-realistiese dimensies, soos in gedigte oor sprokies en fantasiee. Kernwaarhede in 

die stlyd tussen goed en kwaad bly 'n baie groot behoefte. 'n BlasC houding steek dikwels onsekerhede 

hieroor weg. Volgens Steenberg (1988:19) wil adolessente tog nie deur sprokies en fantasiee onderskat 

of verneder word nie. Tog raak dit die adolessent se persoonlikheidsonhuikkeling. 'n Psigologiese 

selfkonsep hou verband met relatief konstante persoonlikheidseienskappe soos introversie, kenmerkende 

emosionele toestande soos angs of vriendelikheid en temperamentele kwaliteite soos kalmte of 'n neiging 

tot opgewondenheid. Onder die persoonlikheidsontwikkelingsaspek ressorteer ook gedigte oor religieuse 

ondenverpe. Religieuse oortuigings en waardes bepaal 'n individu se definisie van wat moreel reg of 

verkeerd is. Dis hier waar die morele seltkonsep ter sprake kom (Gerdes, 1988:89-90). Wanneer die 

kognitiewe ontwikkeling met morele aangeleenthede gekonfronteer word, ontstaan die neiging om 'n 

meer kritiese houding teenoor godsdienstige oortuigings en praktyke in te neem (Gerdes, 1988:324). 

Geloof kan gedurende adolessensie en die jeugtydperk verdiep, al word dit nie altyd in kerkbywoning 

weerspieel nie. Tog kan godsdienstige twyfel ook intree, wanneer die adolessent vro&re oortuigings 

verwerp en 'n altematiewe godsdiens opsoek 6f met groter toewyding en dieper begrip godsdiens beoefen 

uit persoonlike oortuiging. 

Skematiese voorstelling van die adolessent se algemene behoeftes en leesbehoeftes 

Die adolessente leser se behoeftes kan skematies voorgestel word en behels Maslow en Sutherland se 

algemene behoeftes gekombineer met die drie hoofkategorie leesbehoeftes aan die Self, die Ander en 

verkenning van Nie-realistiese dimensies (Steenberg, 1988:14-19). Hierdie behoefteskema hou op sy 

beurt weer deur middel van verskeie onderwerpe in tekste verband met die verskeie ontwikkelingsaspekte 

wat die adolessent se lewe raak. 



Behoefte aan wonteling met en aanvaarding van (eie) liggaamlikheid 

Behoefte aan wonteling met en aanvaarding van (eie) verstandsvennoe 

Behoefte aan 'n (eie) oriEntering binne tyd en mimte 

/ Self 

€ 
Behoefte aan verhoudings met ouers (e.a.), vriende, 'n geliefde en diere Ander 

Behoefte daaraan om kommentaar te lewer op die samelewing tL 
Behoefte aan skoonheid en orde 

Behoefie aan sprokies, verhale, fantasie en angs 

Behoefte om meer te weet oor die dood 

Behoefte aan 'n religieuse bewussyn 

F Nie-realistiese dimensie 

2.5 Poesieteorie 

Schiller he1 twee belangrike impulskragte in die mens se ervaring onderskei: ( I)  stof-1 inhoudsimpulse en 

(2) vormimpulse. A m  (1998:78) verduidelik dit soos volg. Die eente impuls kom uit die fisiese 

"Dasein" van die mens of van sy sinnelike natuur en heel lewe in die wydste sin van die woord. Die 

tweede impuls kom uit die absolute "Dasein" van die mens of van sy beredeneringsvermoe en dit heet 

gestalte. Dit bring 'n mens by die wht of inhoud van die gedig en die h66 of vorm van die gedig. Verder 

venvys Todorov (1977:41) na Jean Cohen se boek Structure du langage poitique, waarin laasgenoemde 

beweer dat 'n gedig se estetiese waarde nie I2 in wat dit its& nie, maar die manier waarop dit ges2 word, 

met ander woorde die h6e. Venvysend na die adolessente leser, haal Van Coillie (1999:248) Daniel 

Billiet aan: 

Wie poezie leest, geef er niet om in welk vakje allerlei lui gedichten 

stoppen, als hij of zij zich maar echt gegrepen voelt door wat er s t a t  en 

hoe het er staat. 

2.5.1 lnhoud 

Ina Grsbe (1984) konsentreer in Aspekte van poetiese taalgebmik: teoretiese verkenning en toepassing op 

vier vormlike aspekte wat tekste as poesietekste onderskei. Di6 vormlike dra betekenis en die metaforiese 

taalgebmik is suiwer semanties. Die inhoudelike boustene van 'n gedig is liter& konseptuele elemente 

soos onder andere tyd, mimte, verteller en fokalisasie (Cloete, 1984:66-81; Van der Westhuizen, 

2001 :34). Vir die doel van die onderhawige studie is die metaforiek, tyd- en mimtebeeldin& spreker en 

perspektief en stemming as liter& teoretiese hulpmiddels soos nodig ingespan om identiteitsbeelding in 

tekste vir adolessente te bepaal. Soms gebeur dinge in 'n gedig bime 'n sekere tyd en op 'n bepaalde 

plek en word dit vanuit 'n bepaalde fokalisasiehoek waargeneem. Tog is gedigte dikwels n6g narratief 

nog a m  tyd en mimte gebonde. Liriese verse is dikwels a-temporeel en mimtelik onbepaald. Stemming 





kalendertyd objektiewe tyd is (Keuris, 1992:545). Sikliese tyd is 'n venkynsel wat veral in die poesie 

volop voorkom (Cloete, 1984:66). Tyd is ook die medium waardeur die rime van poesietekste beweeg, 

maar poesieritme is afhanklik van die leser se eie ritmiese aanslag, (Cloete, 1984:68; Keuris, 1992545). 

Die kommunikatiewe waarde van tyd moenie onderskat word nie, want tyd praat saam in die groot 

gesprek van die litesre teks (Cloete, 1984:67-68). 

Ruimtebeelding 

Niks kan liter& gebeur sonder mimte nie, al is die mimte ook slegs 'n "waar" (Cloete, 1984:69). Ruimte 

is 'n inhoudelike faktor wat op enige plek in die teks 'n aktiewe bydraende, kommunikatiewe funksie kly. 

In die organiese eenheid van die liter@re teks kan die mimte met enige ander element kokommunikatief 

wees (Cloete, 1984:71). Ruimte en tyd is veral organies saamgestel, soos blyk uit verskeie teksanalises. 

Ruimte is dikwels volgens Cloete (1984:74) 'n temporeel-dinamiese mimte. Ruimte en persoon staan in 

die literere werk m e e d  naby mekaar. Die ruimte is deel van die ftguur; dit is selfs in hom; en die een 

kommunikeer in en deur die ander (Cloete, 1984:73). In die geheel gesien, is gedigte dikwels 'n 

merkwaardige integrasie en kokommunikasie van ruimte, tyd en persoon - al drie veranderende elemente 

in die gedigsituasie. Om hierdie rede kan tyd- en ruimtebeelding aan identiteitsbeelding van die 

veranderstelde adolessente verbind word. 

Ruimte bet as epiese begrip meer as een betekenis. Eerstens venvys dit na die mimtelikheid van die 

fiktiewe w&reld waarin die handeling plaasvind (Venter, 1992:453). Dit kan tweedens egter ook dui op 

die ordening en rangskikking van tekselemente in patrone wat mimtelik voorstelbaar is. Dan word die 

begrip ruimte vormlik of poaikaal aangewend. Derdens kan mimte geimpliseer word deur die 

vertelhandeling self en deur die liil van hierdie handeling. Gebeure in die gedig speel bime 'n bepaalde 

mimte af (Cloete, 1984:69; Van der Westhuizen, 2001 :34). Net soos tyd, is mimte nie staties nie, maar 

dinamies. Daarmee word bedoel dat mimte dikwels 'n veranderlike faktor bime die gedig is. Tyd is nie 

net "omgewing" of "milieu" of selfs "agtergrond" of "voorgrond" nie, maar vanwee sy kommunikatiewe 

waarde baie me& (Cloete, 1984:69). 

Die adolessente se mimtelike orientasie speel 'n definitiewe rol by die interpretasie van die gedig. Vera1 

vrae of die tekste bime 'n herkenbare mimte vir die adolessente leser afspeel, sluit aan by die modeme 

neiging om die teks bime konteks (hetsy mimtelik of kultureel) te plaas. Ruimtelike orientasie of 

konteks word in die vraagstelling as bekende mimte aangebied en dikwels in plekname weenpieel. 

Kulturele orientasie, konteks of mimte venvys na die bree kultuur asook die onbekende ruimte van ander 

literike tekste. Ander liter&e tekste sluit die Bybel in. Gedigte wat 'n tipies Afrikaanse ruimte venvoord, 

plaas die tekste bime die breer mimtelike orientasie van Afrika en bevestig eie identiteit deur dit wat eie 

aan Afrikaans is. Dieselfde gebeur met die Nederlandse tekste. Hierdie tekste word bime die breer 

Europese mimte geplaas en bevestig dan identiteit deur dit wat eie aan Nederlands is in die tekste. 



Die emosionele mimte in 'n gedig is volgens Van Coillie (1999:255) 'n universele mimte. Dit kan 

daarom wyd verstaan en waardeer word en is nie gebind aan werklike mimte of mimtelike orientasie nie. 

Spreker en perspektief 

Die instansie wat die woorde in 'n teks uiter, noem nns by verhalende tekste die verteller. 'n Derglike 

algemeen gangbare benaming vir die woordvoerder in die gedig bestaan eintlik nie. Dikwels word die 

woordvoerder, ook in poesiekritiek, vereenselwig met "die digter". Dit is volgens Van Luxemburg er al. 

(1996: 1 14) verwarrend en verkeerd. Ons noem die woordvoerder in 'n pmieteks die ek, die liriese ek of 

die liriese subjek. Omdat die po6tiese teks deurgaans monologies is, is die woordvoerder van 

deurslaggewende belang. In baie gedigte is die woordvoerder nie alleen die een wat alles vertel nie, maar 

ook die sentrale persoon, oor wie alles handel (Van Luxemburg et al., 1996:115). 'n Ek-verteller in 'n 

poesieteks doen egter mt%r as net vertel. Die ek kan ook droom, mymer, hesin, ensovoort. Daarom sal 

dit waarskynlik meer gepas wees om na die ek-spreker te venvys. Volgens Cloete (1984230) is daar 'n 

geteleskopeerde perspektief in die gedig. Perspektief is ook 'n kokommunikatiewe element met 

betrekking tot tyd- en mimtebeelding. 

Die instansie wat vertel, hoef nie dieselfde te wees as die instansie wat kyk nie (Venter, 1992:133). Die 

instansie wat vertel, kan die ek-spreker, 'n karakter in die poesieteks of die liriese subjek van die 

poesieteks wees. 

Fokalisasie beeld die verhouding uit tussen dit wat waargeneem word en die waamemer. 

Persoonsgebonde fokalisasie setel in 'n karakter in die teks en dit is interne fokalisasie. Interne 

fokalisasie bly nie noodwendig konstant dwarsdeur die teks nie. Dit kan verskuif, veelvuldig of 

meervoudig wees (Venter, 1992:134). By eksterne fokalisasie tree 'n anonieme fokalisator van buite die 

gebeure in die teks op (Du Plooy, 1986:283). Die leser kry 'n duidelike bewustheid van 'n 

ongei'dentifiseerde waarnemer, soos die liriese subjek. 

Die instansie wat kyk, venvys liter& na fokalisasie en in die algemeen na perspektief. Vir die doel van 

hierdie studie word perspektief in die algemene sin aan leeftyd gekoppel, naamlik volwasse perspektief, 

adolessente perspektief of kindperspektief. 'n Adolessente perspektief kan slegs eksplisiet aan tekste 

verbind word indien daar hde r  venvysings is na sy bekende leefw&reld, soos die skool of huiswerk. 

Dieselfde geld vir die volwasse perspektief. lndien daar egter geen definitiewe venvysings is na of 'n 

adolessente leefw&reld 6f 'n volwasse leefw2reId nie, word die perspektief deur die leser bepaal. 

Dieselfde teks sal dus as geskikte leesstof vir volwassenes ervaar word deur 'n volwasse leser en as 

geskikte leesstof vir adolessente ervaar word deur 'n adolessente leser. Die leser speel dan 'n bepalende 

rol in perspektief. Met die analise van die bloemlesings moet die vraag of die teks we1 die perspektief 



van die veronderstelde adolessente leser weerspieel, voortdurend in gedagte gehou word. Die leser word 

bewus van perspektiefwisseling wanneer daar 'n verskuiwing van wie kyk in die teks voorkom. 

Soms kan perspektief ook aan geslag verbind word wanneer 'n teks 'n duidelike manlike of vroulike 

perspektief (kyk) op sake uitbeeld. Dit dra by tot die ontwikkeling van die adolessente leser se geslagsrol. 

'n Bepaalde perspektief by elke gedig geld. Wie (laat) sien, (laat) vertel, orienteer en manipuleer vanuit 

'n bepaalde standpunt (Cloete, 1984:77). Hoe jonger die adolessente leser, hoe groter is sy voorkeur 

waarskynlik vir gedigte waarin 'n ek-spreker met 'n perspektief vanuit die eie leeftydsgroep of 

adolessente perspektief sterk manifesteer. Veral die ek-spreker in tekste sorg vir 'n direkter, 

onmiddelliker en meer betrokke leserservaring en behoort om diC rede in meerdere tekste verteenwoordig 

te wees. Die geloofwaardigheid van die gedig word hierdeur vir die adolessent versterk. 

Stemming 

Vanwee die belangrike rol wat emosies speel in die adolessent se lewe, word die stemming in gedigte 

geanaliseer as die somtotaal van verskeie emosies. In die samestelling van die Nederlandstalige 

bloemlesing het wee groot aksente met betrekking tot stemming na vore getree, naamlik venvondering en 

humor. 

Roland Barthes venuys in sy teks Le plaisir du Texte uit 1973 daarna dat ons eerste reaksie op 'n teks 

steeds emosioneel gekleur is en dat dit dan verder die weg aanwys vir intellektuele venverking (An& 

1998:Zl-22). Die stemming van 'n gedig behels die toonaard of atmosfeer wat uit al die emosies 

gesameotlik in die totale teks gelees kan word. 'n Bloemlesing kan in sy geheel ook 'n bepaalde 

samevattende stemming uitdra. Dit kan enersyds oonvegend ernstige, besinnende gedigte bevat of 

andersyds vrolike, speelse, spontane gedigte. Die adolessente leser sal waarskynlik met 'n bloemlesing 

kan identifiseer wat eerstens spontaan en sprankelend ervaar word en wat venvondering ontlok, juis met 

Richards en Larson (Louw et al., 1998:439) se bevindinge dat adolessente geneig is om minder uitermatig 

positiewe emosies en meer negatiewe emosies te ervaar as jonger kinders. 

Venvonderingspoesie is volgens Van Coillie (vergelyk Bylaag D) dikwels filosofies van aard en betrek 

lewe en dood, smart en vreugde. Tog kan venvonderingspo&ie die persepsie skep dat F s i e  as genre 

slegs stemmingsvolle, statiese toestande uitbeeld. Die adolessente leser sal waarskynlik met 'n 

bloemlesing identifiseer wat eerstens as spontaan en sprankelend ervaar word en wat tweedens 

verwoodering ontlok, juis met Richards en Larson (Louw et al., 1998:439) se bevindinge in gedagte dat 

adolessente geneig is om minder u i tmat ig  positiewe emosies en meer negatiewe emosies te ervaar as 

jooger kinders. Die bloemlesing vervul dan 'n bepaalde emosionele beboefte. 

Humor moenie venvar word met blote geestigheid nie. Humor dui op 'n wyse lewenshouding wat 'n 



subtiele balms bewaar tussen geestigheid (die lagwekkende) en weemoed (die treurige). Die humoris is 

ten spyte van sy geestigheid nooit bloot komies nie, ten spyte van sy weemoed nooit sentimenteel nie. Hy 

word getrek deur die betreklikheid van dinge, die teenstellings in die lewe, die onverwagte verhoudinge, 

die konflik tussen droom en werklikheid. Hierdie teenstellings kan soms gemoedelik weergegee word, 

soms skrynend, soms wrang (Grove,1976:46; Van der Westhuizen (2001 :38). 

Bepaalde emosies kan aan 'n manlike of vroulike perspektief verbiid word. Gedigte waaruit psitiewe 

sowel as negatiewe emosies gelees kan word, dui op 'n groter kompleksiteit in die emosionele belewing 

van die teks en op 'n gebalanseerdheid in die ervaring van teenstrydige emosies, wat veral aan die 

laatadolessente leser en volwasse leser gekoppel kan word. Stemming lewer 'n belangrike bydrae tot die 

samevattende estetiese waardering van die teks. 

Ondemerp en tema 

Die verskil tussen ondenverp en tema in bloemlesings kan venvarrend wees, aangesien teoretici, 

resensente en ander rolspelen na die tematiese indeling van die bloemlesing venvys, terwyl dit teoreties 

gesproke as ondenverpsindeling beskou behoort te word. Ondenverpe is 'n belangrike uitgangspunt vir 

almal wat 'n bloemlesing in die hand neem, hetsy die nuuskierige adolessente leser, die voornemende 

koper of die onderwyser. Ondenverpsindelings (ook genoem tematiese indelings) word aangetref in 

Versreise (2001) en Met gekleurde billen zou her gelukkiger leven zijn (1996). Die doel van die 

ondenverpe was volgens Van Coillie (vergelyk Bylaag D) om die leser daarmee te verlei om die 

bloemlesing te koop. 

Betekenisgewing en betekenisgenerering hou verband met die komplekser ontwikkelingsaspekte uit die 

ontwikkelingpsigologie. Hoe meer betekenisse en dus temas deur die ondenverpe ontsluit word, hoe 

gelaagder en meerduidiger raak die teks met behekking tot die inhoudelike. Die invloedryke uitdrukking 

"hoe gelaagder hoe geslaagder" is volgens Willemien Eikelboom-van Wijngaarden (2001 :77-93) veral 

van toepassing op goeie liter6re tekste aan volwassenes. Ghesquiere (2001:94) dui daarop dat hoe 

gelaagder 'n teks is, hoe kleiner is die afstand tussen jeugliteratuur en literatuur aan volwassenes. Deur 'n 

gelaagdheid in ondenverpe te probeer bepaal, kan iohoudelik vasgestel word of die teks vir die 

adolessente leser bedoel is. 

Tog is daar 'n verskil tussen die ondenverp en die tema van 'n teks. Brinker (Sollers, 1993:27) verklaar 

dit deurdat twee moontlike antwoorde geantisipeer word op die volgende vraag: waaroor handel die teks 

van die tiende "Aesopain "-fabel. Dit handel eerstens oor die ondenverpe jakkals, kraai en 'n stuk vleis. 

Ondenverpe van gedigte hoort wtl by die inhoudelike deel van pesieteorie. Maar dit handel tweedens 

ook oor skelm mense, onnoseles en hoe eersgenoemde groep laasgenoemde groep uitbuit deur hul 

ydelheid te komplimenteer. Die tema is nie eksplisiet in die teks geformuleer nie. Daarom kan die tema 



nie die vemekpunt van die teks wees nie, want dis 'n abstraksie van die werk, aldus Perkins (Sollers, 

1 9 9 3 : ~ ~ ) .  Volgens Wolpen (Sollers, 1993:xxii) bestaan 'n doeltreffende formule van tema uit 'n 

abstrakte selfstandige naamwnord en 'n kwalifiserende adjektief, byvoorbeeld die oorhodige mens of die 

verlore generasie (Sollen, 1993:17) en nie nkt uit 'n abstrakte selfstandige naamwoord nie. Poesie erken 

die bestaan van universele temas (Sollen, 1993:17) soos liefde, dood en vryheid. Volgens Brinker 

(Sollers, 1993:28) word temas gewoonlik gefnrmuleer in referensiele terme en stel modelle vir 

verhoudings in die werklike w&eld vnor, soos die familie, volwassenheid en die soeke na 'n 

betekenisvolle lewe. Temas wat volgens Klein (Sollen, 1993:153) byvoorbeeld aan die tematisering van 

herfs verbind word, is ouderdom en dood. Alhoewel dus nie volwaardige temas nie, word indelings in 

bloemlesings dikwels rondom abstrakte begrippe gedoen. 

Leo Tolstoi definieer volgens Shcheglov (So l l a ,  1993:71) kuns as 'n menslike aktiwiteit wat daaruit 

bestaan dat een penoon bewustelik gevoelens wat hy deurleef het by wyse van sekere eksterne tekens 

oordra aan ander en dat ander be'invloed word deur hierdie gevoelens wat hulle ervaar. Die vraag 

ontstaan of 'n tematiese inhoudsopgawe die leser emnsinneel kan affekteer? In die inleiding venvys 

Sollen (1993:xx) na Eckermann wat beweer dat by intense emosies ervaar wanneer hy 'n inhoudsnpgawe 

(dus ondenverpe) van gedigte lees. Dit is asof by die gedigte self gelees het. Brinker (Sollen, 1993:29) 

beskou daarteennor die identifikasie van temas nMat die teks gelees is, as 'n noodsaaklike voonvaarde 

om emosineel te kan reageer. Bremond (Sollers, 1993:xviii) vestig die aandag op die verskeidenheid aan 

gemengde en nnbewuste Mange wat die konstruksie van 'n tema by die leser voorafgaan. Sollers 

(1993:xix) sluit daarby aan en definieer tema as die invariante element van 'n leser se gevoelens, 

verstands- en geestelike houding. Die leser knnstrueer dus die tema. Dit sluit aan by die lesen-respons 

kritiek. 

Die vraag ontstaan of die formulering van 'n tema sommige lesers tot beter begrip van die teks kan lei? 

Volgens Brinker (Sollers, 1993:22) beskou kritici tema se alledaagse funksie juis as die nndersteuning of 

bystand wat dit verleen in die beskrywing van 'n teks of 'n groep tekste. Perkins stel in die inleiding van 

Sollen (1993:xviii) die volgende samevattende vrae onr tema. Het literire historici 'n doeltreffende 

teorie om die beweerde feit dat dieselfde tema diachrnnies en sinchronies in venkillende werke voorkom, 

te verduidelik? Wat gebeur met 'n stel tekste wanneer hulle vergelyk word en in knntras met mekaar 

gestel word en daar gefnkus word np een tematiese veranderlike? Kan tematiese studies bydraes lewer tot 

groter "kwessies" in die kulturele geskiedenis, tenvyl die fokus op slegs 'n relatief klein hoeveelheid 

tekste val wat ondersoek is vir ooreenkomste en verskille? 

2.5.2 Vorm 

Soos wat Ina GrXbe dit stel in Aspekre van poetiese taalgebnrik - teoretiese uiteensetting en toepassing 

aan die hand van Leon Sfrydorn se Drooge (1989), is taalaanwending binne 'n gedig dikwels "anders". 



Hierdie "andersheid" in 'n gedig is doelbewus en sal die adolessente leser dwing om kemis te neem van 

die taal, omdat die wyse van segging vooropgestel is. Verskeie middele kan aangewend word om 

vooropstelling in 'n gedig teweeg te bring. Metaforiese taalgebmik word in hierdie studie as vormlike 

aspek in tekste geanaliseer vanwe die semantiese waarde daarvan. Om 'n verband te IE tussen die 

semantiese waarde van 'n poesieteks en die moontlike uitbeelding van die veronderstelde adolessente 

leser se identiteit, is meer relevant en ook net effens makliker as om die sintaksis, klankpatrone of metrum 

van pobietekste aan die adolessente leser te verbind. Die analise van metaforiese taalgebmik is nodig en 

verskaf toereikende interpretasie van die sogenaamde mededeling of "boodskap" in die gedig. Analise 

veronderstel 'n kemis van die funksie van die afsonderlike elemente in 'n gedig. Die buitengewone 

saamgroepeer van woorde enlof sinsnedes in metaforiese konstruksies sorg vir bevmgtende interaksie 

tussen taaleenhede. Dit verskaf 'n semanties venykte aanbod (Gfibe, 1989:3), soos in poesietekste 

aangetref. 

Metaforiese taalgebruik eu ander stylmiddele 

Die gedig bestaan prim& uit woorde. Latent aan woorde is hulle woordeboekbetekenisse. In 'n gedig 

geskied kommunikasie egter oie direk of voor die handliggend met die gebmik van 'n woordeboek nie. 

Die woorde in 'n gedig het altyd geimpliseerde betekenis. Dit word aan die leser oorgelaat om hierdie 

geiinpliseerde betekenis van woorde te verstaan en dit hang in die eerste plek af van sy persoonlike en 

letterlike assosiasies met die betrokke woorde. Die term metafoor is afgelei van Grieks en beteken die 

wrdrag van betekenis (Van Gorp, 1998:244). 

Dikwels word van die standpunt uitgegaan dat ille taalgebruik in gedigte metafories van aard is volgens 

Gfibe (1989:3-15). Metaforiese taalgebmik werk baiemaal dwarsdeur die gedig in 'n bepaalde metafoor 

wat hom herhaal of in 'n stel metaforiese uitdrukkings, ook bekend as die metaforiese kode van die gedig. 

Daar moet een gekonsentreer word op afsooderlike metafore, voordat na die gedig as geheel gekyk word 

en hoe hierdie metafore mekaar aanvul of wedersyds beinvloed of selfs hoedat die eerste metafore in 'n 

heeltemal ander lig gestel word dew latere metafore by herlees van die gedig. Dit stel besondere hoe eise 

aan die adolessente leser. Gfibe (1989:3-15) kategoriseer in al die voorbeelde wat sy gee, metaforiese 

taal as semantiese inkong~ensie. Dit kom damp neer dat een of twee woorde in 'n sintaktiese 

konstmksie semanties nie in die normale uitdrukking van taal as kommunikasiemiddel pas nie en 

sodoende die fokus verkry. 

Vergelykingskonstruksies word algemeen as metaforiese taal beskou. Vergelykings bevat altyd twee 

beelde en is nie noodwendig altyd verbind met die woord "soos" nie. 'n Voorbeelde van 'n vergelyking 

is: 

Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu wat sondaan wil verslind. 

By 'n metafoor of saamgestelde vergelyking ontbreek die verbindingswoorde soos 1 net soos / asof. Daar 



kom ook slegs &en h e l d  voor, terwyl die ander beeld ge'impliseer word: 

Die bmllende leeu wil sondaars verslind. 

Dit hang van die leser se eie persoonlike en lenerlike assosiasie met bogenoemde woorde bmllende leeu 

en van die res van die sin af, of hy in staat sal wees om die beeld waarmee bmllende leeu implisiet in die 

metafoor vergelyk word, te kan aflei. Van Gorp (1998:245) verwys daarna dat die funksionaliteit van 'n 

metafoor bestaan in die manier waarop dit in die kontekstuele omgewing ingeskryf staan. Daarom is 'n 

altematiewe en vmgbaarder benadering om die metafoor te definieer vanuit die omgewing wami t  dit 

fimnksioneer. Die gekpliseerde betekenis "duiwel" sal dus nie uit die sin afgelees kon word sonder die 

sinsdeel " ... wil sondaars venlind" nie. Personifikasie ontstaan wanneer menslike eienskappe aan die 

natuur of lewelose voonverpe toegedig word. Gfibe (19896) venvys in haar voorbeelde uit die gedig 

"Droogte" onder andere na: 

het die *skor en vrugteloos 1 m n a  die wolwitwolke (reels 5 en 6) 

Ander vorme van metaforiese taalgebmik wat in hierdie studie in tekste geanaliseer is, is ironie, 

simboliek, woordspeling en allegorie. lronie vloei voort uit kontras, waarin op spottende wyse die 

teendeel gese word van wat bedoel word. Dit is die skrynende kontras tussen dit wat 'n woord oenskynlik 

s& en sy ware betekenis in die konteks waar dit in die teks gebruik word (Grove, 197650; Van der 

Westhuizen, 2001:37). Simboliek is volgens Grove (1976:lOl) die saamgooi van 'n nuwe en 'n ou 

betekenis. 'n Simbool is 'n letterlike teken wat 'n figuurlike saak verteenwoordig, 'n letterlike, konkrete 

voonverp wat iets anden, iets abstraks verteenwoordig (Van der Westhuizen, 2001:36). Vmkillende 

betekenisse kan aan dieselfde woord geheg word, en dit word woordspeling genoem. Allegorie is 'n 

deurlopende metafoor dwarsdeur die hele teks en wil 'n waarheid verkondig. Die allegoris maak 

daarvoor gehruik van die werklikheid, aldus Grove (1976:4). 

Ander stylfigure wat onder metaforiese taalgebmik in gedigte geanaliseer word, is herhaling en kontras. 

Nie net woorde nie, maar ook woordgroepe, frases en reels word herhaal, en sodoende word 'n bepaalde 

gedagte beklemtoon. Volgens Van der Westhuizen (2001:37) bring die digter soms nuwe 

betekenisparadigmas op sb 'n wyse tot stand. Kontras of teenstelling het dramatiseringspoteosiaal. 

Hoe meer metaforiek betrek is in 'n teks, hoe meer betekenismoontlikhede kan waarskynlik ontsluit word 

en hoe gelaagder of meerduidiger is die teks. Die uitdmkking "hoe gelaagder hoe geslaagder" 

(Eikelboon-van Wijngaarden, 2001 :77-93) kom nou weer aan die beurt in die metaforiese taalgebmik met 

betrekking tot die vormlike aspek in die teks. 



2.6 lntertekstualiteit 

Poesie as taalspel 

In die eerste hoofstuk van Oppoetische wrjze: Handleiding voor her lezen van poezie skryf Van Alphen et 

a1 (1996:16) dat poesie as teks geen wesenskenmerke het nie, maar dat dit al lesende tot poesie gemaak 

word. Sodra 'n gedig tussen 'n sender en ontvanger uitgewissel word, word dit die middelpunt van 'n 

spesifieke taalspel. Po&ie is volgens die gedagte 'n taalspel, gespeel tussen 'n woordvoerder, die digter, 

en die toehoorder of leser. Om 'n spel te speel, hou ook verband met spel&ls, waaraan die deelnemers 

hulle moet hou. 

Die spielerische Anlehnung an andere Texte tangiert einen der zentralen 

Begriffe postmodemer Literaturtheorie, den der lntertextualit5t 

(Anz,1998:43). 

Dit is wanneer liter& tekste meer of minder eksplisiet ander voorafgaande (praat)-tekste betrek, hulle 

aanhaal, plagiaat pleeg daarmee (veral van toepassing waar dit gaan om die eerste neerskryf van 'n 

mondeling oorgelewerde teks), dit ironiseer of daarmee in dialoog tree. Die woord allusie venvys die 

duidelikste na die spelkarakter van intertekstualiteit (Anz, 1998:43). Strydom (1976:16) verwys na 

allusies as ekstra-liter&e herhalingsbeginsels, byvoorbeeld we, seisoene en lewenstadia. 'n Verdere 

omskrywing van allusie word gegee deur Paul Claus (198857) as die herhaling van betekenisinhoude van 

die grondteks, sonder dat die betekenisvorm 60k herhaal word. 

Die ontstaan van die begrip 

In die jare sestig ontwikkel die Bulgaarse semioloog, Julia Kristeva, wat in Frankryk werk, die begrip 

intertekstualiteit. Elke teks (liter& sowel as nie-liter&) bestaan by wyse van 'n aantal kodes of 

konvensies. 'n Sekere vryheid ten opsigte van hierdie konvensies is moontlik. 'n Mens kan daarop 

skakeer, varieer of msformeer. Sulke nuwe konvensies maak die inligting indringender, aldus Kristeva 

(Claus, 1988:45-46). Kristeva stel dit dat 'n kode of konvensie eenvoudig die teks kan oorneem, dit kan 

bevestig, dit kan vemnder of dit kan ontken. Philippe Sollers, eggenoot van Kristeva, was een van die 

mense wat die begrip intertekstualiteit sowel in teorie as in die praktyk versprei het. Volgens Sollers is 

elke teks die ontmoetingsplek van verskillende tekste, waarvan dit respektiewelik die herlesing, die 

beklemtoning, die verdigting, die verskuiwing of die verdieping is (Claus, 1988:45-46). 'n Teks se 

betekenis word in 'n sekere sin bepaal deur wat sy verbindinge en destruktiewe werking op ander tekste 

beteken. Deur die kultuur in die algemeen as teks te sien, definieer Kristeva intertekstualiteit in sy 

mimste sin. Roland Barthes praat ook van die oneindige teks, wat die kultuurteks van die mensheid is 

(Claus, 1988:46). Barthes verwys hiermee na die metafoor, waarmee intertekstualiteit verduidelik word: 

elke teks is 'n weefsel van ander tekste en om 'n teks te lees is om die betekenisdrade te ontrafel waaruit 

dit saamgestel is. Volgens Strydom (1976:4) is die werklikheidselemente wat opgaan in die weefsel van 



die gedig, nie altyd "fact" nie, maar dikwels ook "fiction". In "The waste land" en "Four Quartets" van 

T.S. Elliot is daar volgens Strydom (1976:4) tientalle bedekte en minder bedekte venvysings na bestaande 

literere werke. Gedigte word dikwels bei'nvloed deur ander gedigte, maar nie alle tekste is ewe kompleks 

nie. 

Intertekstuele verhoudinge 

'n Intertekstuele verhouding ontstaan wanneer verskillende tekste ten minste t i n  element gemeen het. 

Herhaling van die element werk verenigend deurdat dit temgskouende en voomitskouende betekenis 

moontlik maak (Strydom, 1976: 15). DiC element funksioneer dan as intertekstuele kenmerk of 

interteksteem aldus Claus (1988:51). 'n Mens kan ook 'n geheel van tekste wat deur middel van 

intertekstuele verhoudings verbonde aan mekaar is, 'n interteks noem. Alle tekste wat deel uitmaak van 

'n interteks, kan variasies van mekaar genoem word. Binne een interteks kan tekste as transformasies van 

mekaar beskou word. Die teks wat as uitgangspunt van die transformasie beskou word, word die 

grondteks of die argiteks genoem. Die teks wat as resultaat van die transformasie verskyn, word die 

eindteks of fenoteks genoem (Claus, 1988:53). Die funksie van die intertekstuele verhoudings word deur 

die S t ~ k t ~ d i ~ t e  op die voorgrond geplaas (Claus, 1988:48), en dit kan 'n positiewe of negatiewe 

verhouding he van die een teks teenoor die ander. Op die semantiese vlak kan 'n fenoteks 'n destruktiewe 

funksie (verwerping) of 'n konstmktiewe funksie (bevestiging) op die argiteks he (Claus, 198858). 

2.7 Skema vir analise van poEsietekste vir adolessente 

In 'n poging om 'n eenvormige greep op a l e  poesietekste uit twee bloemlesings en uit twee taalgebiede te 

verkry, moes 'n eenvoudige skema ontwerp word. Die skema vir analise bestaan uit 'n aantal stellings 

hoofsaaklik gebaseer op inhoud en vorm. Dit is impulskragte wat deur Schiller (Anz, 1998:78) onderskei 

is. Hierdie elementere impulskragte geld ook vir die Wsie .  Kwalitatiewe sowel as kwantitatiewe 

stellings word by beide die inhoudelike deel sowel as die vormlike deel betrek. By die inhoudelike deel 

(stellings 1 tot 5) word gepoog om die volgende vraag te beantwoord: wit word in die Wsietekste a& 

die veronderstelde adolessente leser gebied? By die vormlike deel (stelling en uitgangspunt 6) word 

gepoog om die volgende vraag te beantwoord: h6C word poffietekste aan die veronderstelde adolessente 

leser gebied? 

Stelling 1: Tydbeelding nl Indien ja.. . tydstip? 

tydsverloop? 



Stelling 2: Ruimtebeelding n] Indien ja.. . bekende mimte? n 
kulturele en l i t e r h  mimte, Bybel ingesluit? u 

Stelling 3: Spreker en verskillende moontlike perspektiewe 

Liriese subjek 

(ongeydentifiseerde waarnemer) 

Ek-verteller, ook in die mee~oudsvorm, ons: Fokalisasie: Volwasse perspektief 

Volwassene I adolessent 

Adolessente perspektief 

Kindperspektief 

Fokalisasie: Volwasse perspektief 

Volwasse I adolessent 

Adolessente perspektief 

Kindperspektief 

Stelling 4: Stemming 

Positief 

Negatief 

Positief en negatief 

Stelling 5: Teksondenverpe met betrekking tot ontwikkelingsaspekte 

Bewustheid van die (eie) liggaam Liggaamlike onhvikkeling 

Sport 

Erotiese 

Skool en skoolvakke 

Beroepe R Kognitiewe ontwikkeling 

n 
Taal- en skryfvermoe, syfervermo& 

Sosiale kommentaar 
U 

Verhouding met ouer(-s) e.a familie 

Verhouding met vriende (portuurgroep) 

Verliefdheid 

Verhouding met (troetel-)diere 

Sosiale ontwikkeling 

ID  



S d  

Ruimte 

Sprokies en fantasiee 

Dood en religie 

Persoonlikheidsontwikkeling 

i n  
Emosionele reaksie op liggaamlike verandering Emosionele ontwikkeling 

Emosionele reaksie op kognitiewe uitdagings rn n 
Emosionele reaksie op sosiale verhoudings en diere 

Emosionele en persoonlike reaksie op tyd en mimte 

Emosionele skommeling 

Stelling 6: Metaforiese taalgebmik en ander stylf gure 

Vergelyking: met als, alsof en dan in Nederlands 

met soos, asof en of in Afrikaans 

Metafoor: sonder bogenoemde vergelykingswoorde 

Paonifikasie 

Hoeveelheid 1 of 2 

3+ 

Hoeveelheid 1 of 2 

3+ 

Hoeveelheid 1 of 2 

3+ 

Intertekstuele venvysings 

lronie 

Simboliek 

Allegorie 

Herhaling 

Kontras 

Woordspeling 

Humor 

2.8 Bykomende motivering van die skema vir vergelyking van teksanalises in elke afdeling 

Nadat alle tekste per afdeling met bogenoemde skema geanaliseer is, moet die verskillende stellings per 

afdeling bymekaar gebring word en oor die afdelings heen met mekaar in verband gebring word, juis om 

'n geheelindmk van die bloemlesing te verkry. Hierdie verbande tussen tekste word verkry deur die 

toevoeging van 'n tw.xde vergelykende skema, soos vervolgens uiteengesit. So ontstaan deurlopende 

uitgangspunte vir die verskillende stellings. Drie uitgangspunte is bykomend opgeneem in die 

vergelykende skema: om die verteenwoordigende teks vir analise per afdeling te bepaal; om 



intertekstualteit wat in alle afdelings voorkom te bespreek en om die opname van vertaalde gedigte in die 

Nederlandstalige bloemlesing as geskikte leesstof vir adolessente lesers te ondersoek. 

Uitgangspunt A - Verteenwoordigende teks 

Omdat alle tekste nie volledig geanaliseer kan word nie, word een verteenwoordigende teks per afdeling 

ge'ldentifiseer op grond van meerduidigheid of gelaagdheid. Hierdie meerduidigheid word bepaal na 

aanleiding van die 6ekwensie en / of aard van die metaforiese taalgebmik - soos dit neerslag gevind het 

in stelling 6. Dit word verder in verband gebring met die teksondenverpe in stelling 5. 'n Gedig wat oor 

hvee ondenverpe beskik in kombinasie met verskillende manifestasies van metaforiese taalgebmik, wat 

vir die adolessente leser belangrik is, geniet voorrang b6 'n teks met net een onderwerp. 'n Meerduidige 

teks per afdeling word vir analise ge'ldentifiseer. Tog kan die analise van hierdie meerduidige teks 

verkeerdelik die indruk skep dat alle ander tekste in die afdeling op dieselfde vlak van meerduidigheid of 

gelaagdheid is. Slegs die tekste in die vyf ooreenstemmende afdelings van die hvee betrokke 

bloemlesings word uitgehreid geanaliseer. Alhoewel verteenwoordigende tekste dus in alle afdelings 

aangewys word, word slegs di t  tekste breedvoerig geanaliseer in afdelings wat ondenverpsgewys 

ooreenstem, naamlik in afdelings wat handel oor gedigskryf, verliefdheid, tyd, mimte en die dood. 

Uitgangspunt B - Intertekstualiteit deur gedigpare en -groepe 

Hierdie uitgangspunt spmit nit uit enige stelling van die skema vir die analise van pobietekste vir 

adolessente nie, maar direk uit die Afrikaanse en Nederlandstalige bloemlesings. Intertekstualiteit is 'n 

verskynsel wat beide die bloemlesersamestellers, Vermaak en Van Coillie, doelbewus nagestreef het. 

Van Collie het gedigpare met betrekking tot ooreenstemmende ondenverpe naas mekaar op bladsye 

geplaas. Gedigpare op grond van poEsieteorietiese ooreenkomste, soos ooreenstemmende strofebou, kom 

ook we1 voor, maar is in die minderheid. Vermaak het in elke afdeling van die Afrikaanse bloemlesing 

intertekstuele gedigte ingesluit en selfs 'n aparte afdeling, naamlik afdeling 7, daaraan afgestaan. 

Daar word veronderstel dat adolessente makliker metafore uit die alledaagse werklikbeid sal herken en 

verstaan as metafore uit die literere werklikbeid. Die kwessie van intertekstualiteit kom dan ter sprake. 

Daar word van die leser 'n sekere lesersewaring venvag om die meeste vorme van intertekstualiteit te 

identifiseer, waaroor die adolessente leser nie noodwendig beskik nie. Intertekstualiteit word beperk tot 

die inspeling van literere tekste (die Bybel ingesluit) op mekaar. Indien 'n teks sonder sy intertekstuele 

venvysing in 'n bloemlesing opgeneem word, bestaan die gevaar dat 'n dimensie van poetiese waardering 

verlore gaan. Tog verloor die betrokke teks nie sy houvas op die leser nie, omdat die leser betekenis in 

die "inner system of references of words to words" soek, aldus Riffaterre (Malan,1992:188). lndien die 

teks m& sy interteks in die bloemlesing opgeneem is, kan dit Wtiese waardering op omvattender wyse 

by die adolessente leser stimuleer. 



Uitbreiding op uitgangspunt 6 - Humor in Silverstein-gedigte in Nederlandstalige bloemlesing 

Hierdie uitgangspunt s p ~ i t  ook nie uit enige stelling van die skema vir die analise van poesietekste nie, 

maar direk uit die Nederlandstalige bloemlesing en uit die kritiek wat daaroor uitgespreek is in 

verskillende resensies. Alhoewel die Amerikaanse digter, spotprentkunstenaar, sanger en liedjieskrywer 

Silverstein volgens Honan (1999) die meeste bekend was vir sy bekoorlike poesie vir kinders en meer as 

14 miljoen boeke verkoop het, word die vertaling van sy tekste in Nederlands en die opname daarvan in 

'n Nederlandstalige bloemlesing ernstig bevraagteken. Jan Smeekens (Provinciale Zeeuse Courant, 

1997) is die resensent wat hom die sterkste uitlaat oor die opname van Silverstein se gedigte: 

Shel Silverstein is de enige die zich kwantitatief met hem (Ted van 

Lieshout, met 'n verteenwoordiging van tien gedigte) kan meten, maar de 

hoge positie van de Amerikaan op de ranglijst doet nogal merkwaardig 

aan. Zijn humoristische verzen zijn eerder aan tienjarigen besteed dan 

aan jongeren. Daamaast is hij ook letterlijk een vreemde eend in de bijt. 

Van alle opgenomen dicbters ... zijn hij en Roald Dahl (etn versje) de 

enigen uit een ander taalgebied dan het Nederlandse. 

As gevolg van hierdie en soortgelyke ander uitlatings is besluit om Silverstein se gedigte te analiseer om 

te bepaal of dit weliswaar eerder geskik is vir tienjariges as adolessente. Die tekste word ook getoets aan 

die teoretiese betekenis van die term humor. Daar moet ook 'n treurige of weemoedige ondertoon 

aanwesig wees, anders is daar nie werklik humor in die teks nie. 

2.9 Skema vir die vergelyking van teksanalises in elke afdeling 

Om uiteindelik 'n greep te kry op die boeveelheid stof en a1 die teksanalises per bloemlesing met mekaar 

te kan vergelyk, moes 'n bykomende skema in werking gestel word waarin kwantitatiefte werk gegaan is. 

Dit is egter slegs die vemekpunt en die basis van die vergelyking. Poesie en om te tel werk ongemaklik 

saam en daar moes gewaak word teen versyfering van inligting. Hierdie skema en die vorige skema skep 

egter net 'n raamwerk waarvandaan verder gegaan is om te interpreteer en te improviseer. Die resultate 

van hierdie skema kom veral na vore in die slothoofstuk van die studie. 

Afdeling Totale aantal gedigte Afdelingnaam 

Uitgangspunt A: Verteenwoordigende teks 

'n Verteenwoordigende teks word vir elke afdeling bepaal op grond van: 



Aantal beeidspraakvorme: 

Aantal onderwerpe: 

Hoeveel vergelykings? 

Hoeveel metafore? 

Hoeveel personitikasie? 

Ander metaforiese 

taalmanifestasies I 1 

In kombinasie met komlerende behoeftes wl 
lndien nie, wat is die ahvyking? 

Naam van die teks? 

Digter: 

Bladsynommer: 

Gedignommer: 

Uitgangspunt 1 : Tydbeelding 

Aantal gedigte met slegs 'n tydstip? n 
Aantal gedigte met tydsverloop? tj 

Uitgangspunt 2: Ruimtebeelding 

n Aantal gedigte met slegs bekende mimtelike orientering 

Aantal gedigte wat ook 'n onbekende, kulturele of litesre mimte betrek 

= Totaal. 

Watter mimtes? 

Gedigte wat tipies Afrika- of Suid-Afrikaanse ruimtes betrek 

Spesifiseer: 

I Gedigte wat tipies Europese of Nederlandse mimtes betrek 
I I 

Spesifiseer: 

Gedigte wat 'n Bybelse vemysing betrek 

Spesifiseer: 



Uitgangspunt 3: Spreker en perspektief 

Aantal gedigte met 'n eksplisiete ek-spreker 

Volwasse perspektief 

Volwassene 1 adolessente 

Adolessente perspektief 

Kindperspektief 

Totad= 

Aantal gedigte met liriese subjek 

Volwasse penpektief 

Volwassene l adolessente 

Adolessente perspektief 

Kindperspektief 

Totaal = 

0 Aantal gedigte met perspektiefwisseling: 

Beskryf: 

Aantal gedigte met 'n manlike perspektief: 

Benoem: 

/ Aantal gedigte met 'n vroulike perspektief 
U 

Benoem: 

Uitgangspunt 4: Stemming 

Aantal gedigte met positiewe emosies. Deurlopend? 

Aantal gedigte met negatiewe emosies. Deurlopend? 

Aantal gedigte met 'n verskeidenheid positiewe en negatiewe emosies. 

H = Totale aantal cedime 
U 

Emosies gekoppel aan 'n manlike perspektief: 

Emosies gekoppel a m  'n vmulike perspektief: 



Uitgangspunt 5: Ondenverpe en tema 

Gedigte met 1 ondenverp 

Gedigte met 2 ondenverpe 

Gedigte met die volgende kombinasies 

+ 
0 Gedigte met 3 ondenveqx 

= U 
Gedigte met die volgende kombinasies 

Tematiese kompleksiteit 

Uitgangspunt 6: Metaforiese taalgebmik en ander stylfigure 

n Gedigte met geen beeldspraakvorme 
U 

Aantal gedigte met 3 en minder as 3 beeldspraakvorme= 

i? Gedigte met 4 tot 6 beeldspraakvorme = 

Gedigte met 7 beeldspraakvorme = 

Gedigte met 8 beeldspraakvorme = 

Gedigte met 9 beeldspraakvorme = 

Gedigte met 10 beeldspraakvorme = 

T o t a l =  

Vergelykings 

Metafore 

Personifikasie 

* 
Gedigte waarin ironie voorkom 

Gedigte waarin simboiiek voorkom 

Gedigte waarin allegorie voorkom 

Gedigte waarin herhaling voorkom 

Gedigte waarin kontras voorkom 

Gedigte waarin woordspeling voorkom 

Gedigte waarin humor voorkom 



Uitgangspunt B: lntertekstualiteit deur gedigpare en -groepe 

Aantal gedigte: rn 
Bladsyvenvysings: 1 7 1  Inhoudelike ooreenkomste 

1 7 1  Grondteks, 

171 jaartal en skrywer: 

Eindteks vlg 
u 

jaartal en skrywer: 

Inhoudelike ooreenkomste 

Grondteks, 

Eindteks vlg. 

jaartal en skrywer: 

Uitbreiding op uitgangspunt 6: Humor in Silverstein-gedigte in die Nederlandstalige bloemlesing 

Aantal ondenverpe, watter? 

Metaforiese taalgebmik t 

Fokalisasie (wie vertel en kyk) 

Stemming E 

Beskryf humor: 

Vergelyking 
I 

Metafoor 

Personifikasie 

Ander metaforiese taalmanifestasies? / 
Spesifiseer: U 

2.10 Slot 

Al bogenoemde teoretiese kemis van die resepsie-estetika, die ontwikkelingpsigologie, algemene 

behoeftes en leesbehoeftes van die veronderstelde adolessente leser en die poEsieteorie dien as 

agtergrond. Die skemas vir analise en vergelyking van wsietekste vir adolessente in die bloemlesings 

Versreise in hoofstuk 4 en Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn in hoofstuk 5 word 

vervolgens toegepas. 

Een verteenwoordigende teks per afdeling sal geldentitiseer word volgens die gelaagdheid van die gedig 

in kombinasie met metaforiese taalgebmik. Hierdie tekste sal breedvoerig bespreek word. Spesifieke 

poesieteoretiese aspekte wat deurlopend in alle ander tekste geanaliseer gaan word in 'n poging om 

identiteitsbeelding in gedigte te bepaal, is tyd- en ruimtebeelding, spreker en perspektief en stemming 

asook metaforiese taalgebmik. As gevolg van die aksent op intertekstualiteit in albei bloemlesings en 

humor in die Nederlandstalige bloemlesing, is uitgangspunte daaroor in die analises ingesluit. 
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HOOFSTUK 3: AGTERGROND IN VERBAND MET BLOEMLESINGSAMESTELLING 

3.1 Inleiding: Die komposisie van die bloemlesings 

In hierdie hoofstuk word insigte uit die resepsie-estetika, die ontwikkelingpsigologie, die algemene 

behoeftes en leesbehoeftes en die poesieteorie gebmik om die samestelling van digbundels enlof 

bloemlesings vir adolessente te bespreek. Die wyse waarop digbundels saamgestel word, word bespreek 

om belangrike beginsels aan te toon wat by die bundeling van gedigte 'n rol sped  Digbundels kan as 

voorlopers van bloemlesings heskou word en word in die eerste deel van hierdie hoofstuk bespreek. Die 

drie faktore wat 'n rol speel, is eerstens ordening, tweedens eenheid en derdens halans en struktuur. Die 

tweede deel van hierdie hoofstuk handel verder oor die hloemlesingsamestellers, die illustreerders en die 

twee betrokke uitgewers. 

'n Digbundel is die produk van die individuele digter. Hierdie digter poog ook in die samestelling van 

die digbundel om 'n estetiese produk te lewer. Relatief min stof bestaan oor die hundeling van gedigte en 

nog minder oor die samestelling van bloemlesings. Dieselfde beginsels wat die individuele digter 

gebmik, bied insigte in bundelsamestelling en kan ook nuttig aangewend kan deur die 

bloemlesingsamesteller wat verskeie digters se gedigte in CCn hloemlesing moet byeenbring. In hierdie 

hoofstuk gaan derhalwe hepaalde samestellende beginsels wat geld by digbundels, ondersoek word om te 

bepaal of dit ook vir bloemlesingsamestelling aangewend kan word. 

Die titel van die bron De tweede gisting: over de compositie van dichfbundels (2001) deur Ad Zuiderent 

en Evert van der Starre, het sy ontstaan te danke aan Marsman, wat 'n gedig beskryf as jenewer, 

omgestook uit die graan van die lewe. Gedigte ondergaan by hundeling nog 'n nuwe, verrykende 

metamorfose. 'n Mens sou kon praat van 'n tweede gisting, wat die smaak intensiveer, soos wat 

Zuiderent en Van der Starre (2001 :11) daarna venvys. Die term hnmposisie is verder deel van die titel. 

Hierdie term beteken musiekstuk of die ordening van dele tot 'n geheel. 'n Bloemlesing of dighundel is 

nie 'n na willekeur saamgeflanste S t~ktuur  nie, maar 'n komposisie waarin elke deel s6 georden is dat dit 

'n hegte en eufoniese geheel vorm. Met hierdie gedagte sluit Zuiderent en Van der Starre (2001: 11) aan 

by Leon Shydom se inleidingsparagraaf in Oor die eenheid van die digbwdel: 'n tipologie van 

gedigtegroepe (1976). Shydom begin sy proefskrif met die uitlating dat die ordening, die opeenvolging 

van die gedigte in die hundel, nie toevallig is nie. Volgens Strydom (1976:l) beweer Hugo Friedrich 

(1965:27-29) dat Les Fleurs du Ma1 van Baudelaire naas Petmca se Consoniere en naas Guillen se 

Canrico "das architektonisch strengste Buch der europgischen Lyrik" is. Die samevatting van die bundel 

getuig "von einer durchdachten Komposition" (Strydom,l976:l). In Les Fleurs du Ma1 volg na die 

inleidingsgedig ses gediggroepe waarvan die volgorde noodwendig is. Ook uit die afsondelike groepe 

self blyk die argitektoniese beplanming. 



Die samehang waarin ons normaalweg gesproke vir die eerste keer kennis neem van 'n gedig, is die in die 

bundel. Dit sou voor die handliggend wees dat daar iets soos 'n "teorie van die digbundel" bestaan, 

tenvy1 daar tog teorieE bestaan oor die roman en oor die drama. Die vakuum ten opsigte van 'n teorie oor 

die samestelling van die digbundel is op die eerste gesig vreemd. Digters bestee self baie aandag aan die 

samestelling van hul bundels. Ons het te make met 'n geheel, waarvan die dele samehang vertoon. Die 

volgorde waarin die verskillende gedigte aangebied word, is nie willekeurig nie. Volgens Zuiderent en 

Van der Starre (2001 :30) praat die Frame graag van eggo's en weerkaatsings. Min studies bestaan egter 

oor die digbundel as sodanig. Strydom (1976) se studie word as '0 gesaghebbende bron beskou deur 

Zuiderent en Van der Starre (2001:30). Bundelsamestelling is 'n terrein wat nog verken word. Daar 

word tans nog nie duidelik onderskei tussen (a) e i k a l e  uitlatings van digters self en (b) die 

wetenskaplike diskoers oor bundels nie. Die hvee terreine I2 nie ver van mekaar nie. In aansluiting 

daarby word van bloemlesingsamestellers venvag om uitlatings te ma& oor waarom hulle juis spesifieke 

gedigte vir spesifieke bloemlesings geselekteer het. 'n Wetenskaplike diskoers oor bloemlesings is egter 

uiters skaars. 

Verskeie belangrike aspekte van die bundeling van gedigte word vewolgens bespreek met die 

veronderstelling dat dit moontlik ook kan geld vir bloemlesingsamestelling. 

3.1.1 Verband tussen bundelsamestelling en taaluiting 

Strydom (1976%) onderskei twee strukturerende beginsels, wat hy aandui met die terme siklus en reeks. 

'n Siklus is die "ontwikkeling van 'n tema in kontinue tyd en ruimte, sodat die gedigte onderling in 

volgorde onverwisselbaar is," (Strydom, 1976:8). Strydom (1976:9) se onderskeiding tussen 'n siklus en 

'n reeks berus op dit wat Roman Jakobson in die linguistiek doen. Jakobson gaan daarvan uit dat die 

taalkommunikasie berus op twee fundamentele ordeningsbeginsels, te wete seleksie en kombinasie. Die 

seleksie is gebaseer op ooreenkoms en die kombinasie op opeenvolging en samehang. In 'n taaluiting 

moet die spreker of skrywer die woorde wat hy gebruik, in 'n bepaalde volgorde plaas en hulle in 'n 

bepaalde kombinasie voortbring. Strydom (1976:8,12) pas die sintagmatiese as van Jakobson alleen toe 

op voor en na in die digbundel, sodat in sy betoog die term chronologiese ordening byna vanself opdoem. 

Die sikliese het betrekking op die volgorde. 



Reeks Ieenheid 

I Paradigmatiese ac 

Sintagmatiese as 

Siklus i volgorde 

'n Reeks is die "herhaling van 'n tema in diskontinue tyd en ruimte, sodat die gedigte onderling in 

volgorde verwisselbaar is" (Strydom, 1976:4). StryQm bring dit in verband met die paradigmatiese as 

van Jakobson. Die woorde waaruit 'n taaluiting bestaan, is almal gekies uit 'n aantal moontlikhede of 

paradigmas. In die digbundel word dit gevorm deur gedigte wat 'n ooreenkoms vertoon, herhaaldelik 

voor die gees te roep. By beide Strydom (siklus en reeks) en lakohson (sintagma en paradigma) geld dit 

dat albei beginsels tegelykertyd werksaam is. Strydom (1976:20) stel dat dit voor die handliggend is dat 

die inherente nadele van die siklus te kompenseer is deur die voordele van die reeks. 

Vir baie digters hoort komposisie tot die mededelingsaspek van hulle bundels. Huub Beurskens stel dit 

SO: 

Over het algemeen ontstaan mijn gedichtbundels vrij chronologisch. Ik 

heb meestal we1 een vaag idee waar iets mod komen te staan, - ik kan het 

alleen nog niet benoemen. In die zin is een gedichtenbundel een 

compositie waaraan ik werk. (Zuiderent en Van der Starre, 2001 :319.) 

Digters wil iets beweer en wil die bewering deur die komposisie van 'n bundel aksentueer. Die 

byeenbring van gedigte vir publikasie gebeur dus nie vanself nie, n6g is die digter argeloos of nai'ef as hy 

sy kopie saamstel. Feitlik elke bundel het 'n grondplan vir rangskikking, maar die plan kan per digter en 

per bundel verskil. As hy sy gedigte byeenbring, is dit sy po&tika Digters self het 'n legio uitsprake oor 

bundelkomposisie gemaak. So spreek Stefan Hertmans hom uit: 

... losse gedichten zijn voor mij als een soort spaarpotje: ik leg ze opzij 

en kijk er even niet meer naar. Na een tijd stel je vast dat je al drie 

gedichten over iets hebt en ptotseling zie je een concept. Een cyclus 

moet me als het ware altijd op de kop tikken na een paar maanden, zo van 

'dommerik, zie je nog niet dat je met mij bezig bent?' (Zuiderent en Van 

der Starre, 2001 :27.) 

'n Teenstellende uitspraak kom van Leonard Nolens as hy si: 



Maar in tegenstelling tot vroeger weet ik nu dat de compnsitie van een 

bundel niet zo belangrijk is. t'ls toch dat ene gedicht dat het moet doen, 

die ene tekst ter grootte van een hand. Een cyclus van bijvoorbeeld zes 

gedichten hecht zich nooit vast in de gedachten van een lezer, laat staan 

een hele bundel. (Zuiderent en Van der Starre, 2001 :27.) 

Sodanige uitlatings word as 'n onderdeel van digters se outeurspoEtika beskou. Die opvatting wat 'n rol 

speel by die maak van 'n digterlike komposisie - die bewuste bymekaarsit van twee of meer gedigte, 

waarby die onderlinge volgorde nie willekeurig is nie, maar gekies is, noem ook Leo Jansen die 

bundelpoetika (Zuiderent en Van der Starre, 2001:47). Bundel moet verstaan word in die meer algemene 

betekenis van "bymekaarbring" - dit het behekking op seleksie en ordening. Daarteenoor gaan 

outeurspoetika meer oor die persoonlike siening van die digter en kan dit ook gesien word as die geheel 

van opvattinge van die digter oor die aard, wese, doel en middele van die ordening van gedigte. 

Bundelingsgedrag kan tydgebonde wees. Die wyse waarop die digter in die Renaissance sy gedigte 

gebundel het, is heeltemal anders as die wyse waarop Simboliste in die negentiende eeu dit gedoen het. 

Wie enkele hedendaagse bundels naas mekaar 14 sal gou konstateer dat in hierdie tyd geen algemeen 

aanvaarde bundelpoetika bestaan nie, aldus Jansen (Zuiderent en Van der Starre, 2001:48). Dit is uit die 

meeste gevalle byna onmoontlik af te lei. 'n Bundelwtika is 'n abstraksie, en volgens Jansen (Zuiderent 

en Van der Starre, 2001:56) is gedigte en bundels geen vertaling van 'n poetika nie. 'n Verlenging van 

die poetika van die outeur kan beskou word as die poetika van die kritikus. Die nuteur se publiek het 

egter in die algemeen meer ervaring met die interpretasie van stilistiese aksente as met die van 

komposisie. 

3.1.3 Die digbundel as tussenstadium 

Digbundels is 'n vlugtige fenoneem. Zuiderent en Van der Starre (2001:273) probeer digbundels in 

konteks plaas deur dit as tussenstadium te sien tussen voor- en napublikasies. Die afsonderlike digbundel 

het al lankal die stiefkind in die literere gesin geword. Voorpublikasies is literbe tydskrifie en word nog 

minder gelees as digbundels. Voorpublikasies gee we1 inligting met behekking tot die opvattings van die 

digters oor die samehang tussen gedigte. Volgens Albert Verwey (Zuiderent en Van der Starre, 2001 :lo) 

kom 'n gedig alleen volledig tot sy reg as dit binne konteks staan van 'n self gekomponeerde bundel. 

Hoewel Verwey sy gedigte orden en bundel volgens die eenvoudige beginsel van die volgorde van 

ontstaan, was hy daman  oortuig dat hierdie bundeling aan die gedigte 'n meerdere waarde gee, waarvan 

die afsonderlike gedig niks laat sien nie. Vir Verwey is dit die ontwikkeling van die Idee. Marthinus 

Nijhoff onderskei op sy beurt 'n "gang" in 'n bundel en lesers word daarop attent gemaak deur die digter 

(Zuiderent en Van der Starre, 2001:13): eerstens deur die titel, die inhoudsopgawe, die verdeling in 

afdelings en ook deur ander metatekstuele hulpmiddels soos motto's, flaptekste en 'n nawoord. Nijhoff 

spreek hom soos volg daaroor uit: 



het is bijna het onderscheid tussen een goede en een slechte bundel als 

sodanig: is hij een samevoeging van l o s e  gedichten, of is er in de 

samevoeging zelve noch bovendien een zekere zin te bespeuren? 

(Strydom,1976:57.) 

'n Ander moment waarop 'n digbundel as geheel belangrik is, is wanneer 'n kritikus 'n verkennende blik 

oor die bundel laat gaan. Hoe vlugtig en tydelik digbundels ookal mag wees, word dit in dagblaaie eerder 

afsonderlik bespreek as wat 'n oorsigartikel verskyn oor meer algemene kenmerke van resente poesie. 

Vir die kritikus is die digbundel dus in die eerste instansie 'n literire feit. 

Napublikasies is volgens Zuiderent en Van der Starre (2001:273) bloemlesings en versameluitgawes. Die 

meerderheid digbundels verdwyn na verloop van tyd in genoemde napublikasies. Napublikasies gee weer 

inligting wanneer mens op soek sou gaan na verskille in die ordening. Dit is in toenemende mate die 

eerste medium waardeur lesers kennis neem van pokie. Hierdie uitspraak word bevestig deur Piet 

Mooren: "Een bloemlezing kan belangrijk zijn als eerste kennismaking met auteurs, als overzicht, en 

gewoon als leesboek." (1982:80). Van Coillie (1982:73-76) sluit daarby aan met die volgende woorde: 

"Een goede hloemlezing kan leiden tot kennismaking met tot dan onbekende schrijvers." 

Daarby kom dit ook dat die leser van 'n digbundel hom gereeld gedra asof hy 'n bloemlesing lees. Gerrit 

Krol spreek hom so daaroor uit: 

Als in een bundel een bepaald gedicht je niets te zeggen heeft, lees je 

gewoon het volgende. Of je bladert nog weer's terug. Een poeziebundel 

is in dat opzicht een boek met schilderijtjes. De volgorde is niet zo 

vreselijk belangrik en als je een paar overslaat is dat ook niet erg. 

(Zuiderent en Van der Starre, 200 1 : 10.) 

Dit geld ook veral vir bloemlesings. Die leser wat 'n digbundel onder oi! kry, blyk ingestel te wees op 

koherensie. Die koherensie-eis is die mees dominante leeskonvensie van die twintigste eeu. Die lees van 

digbundels kom egter volgens Odile Heyndas in die praktyk neer op 'n verstrooide deurblaai en dan 

wegsit (Zuiderent en Van der Starre, 2001:77). Selfs 'n alfabetiese ordening in 'n digbundel waarborg 

volgens Wiel Kusters geen lineire lees nie (Zuiderent en Van der Starre, 2001:185). 'n Ordening van A 

tot Z kan net sowel tot die gedagte lei dat die leesvolgorde niC dwingend is nie en dat mens tussen die 

letters van die alfabet heen en weer kan spring. 



3.1.5 Vier betekeoiseffekte 

Paul van Hoven (Zuiderent en Van der Starre, 2001:64) stel dat vier betekeniseffekte in digbundels tot 

stand kan kom wanneer 'n teks bestaan uit relatief outonome subtekste uit 'n groter, moontlik onbekende, 

vonds: 

1. Die betekeniseffek op elk van die subtekste, as produk van 'n seleksie, bekend as seleksie-effek 1. 

2. Die betekeniseffek op die teks as gebeel deur die feit dat dit 'n spesifieke keuse is uit 'n versameling, 

bekend as seleksie-effek 2. 

3. Die betekeniseffek op elk van die subtekste deur die feit dat dit op 'n spesifieke plek staan in die 

versameling, bekend as ordeningseffek 1. 

4. Die betekeniseffek op die teks as geheel deur die feit dat dit 'n spesifieke keuse is uit die versameling 

van alle moontlike ordeninge, bekend as ordeningseffek 2. 

Wanneer die leser of kritikus hom buig oor die komposisie van 'n digbundel, sal hy 'n vraag stel na die 

betekenis van die teksversameling as 'n "afgeronde" geheel - seleksie- en ordeningseffek 2. Die 

teksversameling as geheel is egter opgebou uit subtekste wat elk op sigself iets beteken en wat ook iets 

beteken in die lig van die geheel - seleksie- en ordeningseffek 1. 

In Le plaisir du texte beweer Roland Barthes (1973) dat die retoriek steeds onderskei tussen die 

intellektuele en die emosionele (Anz, 1998:21-22). Die antwoord op die vraag na die funksie van 

literatuur - en dus ook van die digbundel en bloemlesing - vir die h e r ,  val in die literatuunvetenskap 

nog oonvegend op die intellektuele benadering. Literatuur gee nog steeds eerstens lesse oor leerstellings, 

ideologiei5, norme en waardes, maar eerste reaksies op 'n teks is altyd emosioneel gekleur en wys die 

verdere weg aan vir intellektuele venverking. Uiteindelik moet die adolessent gevoelig gemaak word vir 

poesie, sodat hy self sal uitgaan en poesie lees en selfs 'n po@siebundel of bloemlesing gaan koop. 

3.2 Die bloemlesing 

Dit is miskien hier nodig dat daar we1 'n duidelike onderskeid getref word tusssen digbundel en 

bloemlesing. 'n Digbundel is die seleksie van eie gedigte deur een digter uit 'n klomp ongepubliseerde 

tekste. Die digbundel is die vewlietende vakynsel  in die tussenstadium, waarin daar kennis geneem 

word van besondere gedigte, wat 'n bydrae lewer tot die kwaliteit van 'n letterkunde in sy geheel. 'n 

Bloemlesing is 'n napublikasie en 'n samestelling van gedigte van verskeie digters (Zuiderent in 

Zuiderent en Van der Starre, 2001:273). Van Gorp et al. (1998) verwys onder die term bloemlesing 

(1998:63) ook na die term "anthologie" (1998:32). 'n Bloemlesing is 'n versameling van een of meer 

outeurs, wat dan 'n oorsig b i d  van 'n periode, 'n genre of 'n ontwikkeling in die literatuur. Hy verkiaar 

"anthologie" verder daarmee dat 'n mens ook praat van "chstomathie" wanneer tekste van verskillende 

outeurs versamel en gebundel word met die oog op gebmik in die onderwys (Van Gorp, 1998:32). 



Volgens Zuiderent en Van der Starre (2001:274) word daar ook nog onderskei tussen bloemlesing en 

selfbloemlesing. Selfbloemlesing onderskei hom met die bepaler self; met ander woorde, 'n keuse en 'n 

ordening waarvoor die digter self verantwoordelik is. 'n Verdere onderskeid is egter nodig, anders is 'n 

selfbloemlesing dieselfde as 'n digbundel. Selfbloemlesings is daarom die byeenbring van gedigte uit 

reeds bestaande bundels van dieselfde betrokke digter. Daar kan we1 enkele nuwe tekste bygewerk wees. 

Selfbloemlesings en versameluitgawes gee dikwels 'n oorsig oor die ontwikkeling van die digter. 

Bloemlesings word deur inder persone saamgestel, met h d e r  doelwitte voor oe, byvoorbeeld rondom 'n 

sekere tema of om nuwe outeurs aan lesers bekend te stel. 

Harry Bekkering begin sy artikel "De bloemlezing als hreekijzer" (1997:153) met die waag of dit waar 

sou wees dat almal hulle poetiese smaak vorm met behulp van 'n bloemlesing? Dit blyk we1 kennelik so 

te wees: 

Dat is ten, niet onbelangrijke, functie die aan een bloemlezing wordt 

toegeschreven: kennismaking met poezie oftewel de vorming van de 

dichterlijke smaak. 

Verder beskou Bekkering (1997:158) die bloemlesing afgestem op die adolessent as belangrik, omdat dit 

die bodem ryp maak vir die volwasse poesieleser van die toekoms. Met ander woorde, die bloemlesing 

bevat 

. . .teksten (dm) die uitstekend wuden kunnen functioneren als een soort 

voorbereiding op het lezen van bepaalde niet altijd even eenvoudige 

poezie voor volwassenen. 

Vewolgens word ordening, eenheid, balms en struktuur as aspekte wat die samestelling van digbundels, 

en moontlik ook van bloemlesings, bespreek. 

3.2.1 Ordening 

Zuiderent en Van der Starre (2001 :22) vergelyk die volgorde en samehang van gedigte in 'n bundel met 

die volgorde en samehang van woorde in 'n sin: soos met dieselfde woorde verskillende betekenisse 

gegenereer kan word, s6 kan met dieselfde gedigte verskillende verhale vertel - of op sy minste 

gesuggereer - word. 

Aan die begin van sy loopbaan spreek Nijhoff as poesieresensent by die Nieuwe Rofterdamsche Courant 

in 1961, sy voorkeur uit vir die stmkturele digbundel: 

het zien van een "gang" in een bundel wordt wwel door de dichters, 

waar zij bijeen brengen, als door de critici, waar zij uitleggen, te vaak 

verwaarloosd. ... De eenvoudigste volgorde is de chronologische, 

waardoor de dichter een soort parallellisme tussen zijn leven en werk 



aanduidt, ... Een dieper soort schikking, in naar een doel voortgaande 

afdelingen, dmkt buiten de verzen zelf om als't ware een geestelijke 

strekking uit. In een harmonische ontwikkeling kan dit natuurlijk met 

een chronologische volgorde samenvallen. (Zuiderent en Van der Starre, 

2001:13.) 

3.2.1.1 Ses ordeningsbeginsels 

'n Poging tot sistematisering lewer volgens Zuiderent en Van der Starre (2001:40-43) ses 

ordeningsbeginsels vir digbundels op: 

1. Die volgorde word formeel bepaal, en elemente van gedigte, byvoorbeeld die herhaling van 

woorde en selfs reiils, word sistematies en letterlik opgeneem in die volgende gedigte. 

2. Die volgorde is gesuggereerde tydsverloop of chronologiese orde. Soms gaan dit om die 

volgorde van die ontstaan van die gedigte, soms om die volgorde van die publikasie daarvan, 

soms om die lotgevalle van die digterlike ek. In die laaste geval ontstaan intrige selfs en dit word 

byna 'n roman in versvorm. Volgorde kan ook numeries of alfabeties bepaal word. 

3. Die volgorde kan 'n rangorde weergee waarin tyd nie oorheers nie. Dit word dan bepaal deur die 

kenmerke van wat beskryf word. 

4. Die volgorde kan tematies bepaal word. Variasies op een en dieselfde tema in 'n aantal 

opeenvolgende gedigte speel 'n rol of temas ontwikkel geleidelik. Volgorde van reekse, siklusse 

en afdelings kan 66k betekenis h&. Die bestudering daarvan bring ons in die huurt van 'n 

ondersoek na die eenheid van die bundel, aldus Zuiderent en Van der Starre (2001 :43). 

5. Die volgorde kan programmaties saamgestel wees. Gedigte word dan op strategiese plekke 

geplaas deur die digter, om 'n sekere toon am te gee. 

6. Die volgorde kan ook verrassingseffekte of 'n strewe na afwisseling aandui. Hierdie docfa 

variafio is van oudsher af 'n heel eerbiedwaardige beginsel. 

In bloemlesings geld minstens sommige van hierdie ordeningsbeginsels. Die volgorde van afdelings kan 

tematies bepaal word. Groepe gedigte binne hierdie afdelings kan reekse of siklusse vorm. Siklusse en 

gedigte waarin chronologiese tydsverloop 'n rol speel, kan hinne afdelings van bloemlesings opgeneem 

word. Gedigte kan ook reekse in afdelings vorm deur woorde en reels wat sistematies en letterlik in die 

volgende gedigte formeel herhaal. Die volgorde in bloemlesings kan programmaties wees deurdat 

spesifieke afdelings eerste en laaste geplaas word. Dieselfde programmatiese beginsel kan ook selfs binne 

afdelings geld, deurdat spesifieke gedigte eerste en laaste in die afdeling geplaas word. 

Van elke ordeningsbeginsel bestaan daar haie voorbeelde. Ruud Ploegmakers (Zuiderent en Van der 

Starre, 2001 : 193) beweer dat die Nederlandse digbundel waaraan 'n getalsmatige ordening ten grondslag 

I&, in die jare tagtig van die twintigste eeu gewildheid geniet. Hy venvys na die dighundel Dochter 



(1984) van Eva Gerlach wat as 'n "echte bundelbouwer" (Zuiderent en Van der Starre, 2001:23) beskou 

word. Verder noem Ploegmakers (2001:162) ook die Franse digter Joachim du Bellay se bundel 

Antiquitez de Rome (1558) waarin die getalle twaalf en 33 respektiewelik simbolies gebruik word. 'n 

Nederlandse digter wat dwarsdeur sy oeuvre gehou gebly het aan 'n formele ordeningsbeginsel volgens 

die alfabet, is Pierre Kemp. In sy digbundel Stabielen en passant (1934) kan mens duidelik sien hoe hy 

gedigte alfabeties selekteer na amleiding van die titels en dit oor ses afdelings verdeel. Daarby hou hy 

steeds die aantal gedigte per afdeling in gedagte, kennelik met die oog op die onderlinge ewewig van die 

afdeling. Hierdie uiterlike orde suggereer ook die moontlikheid van innerlike wanorde, wat dan in die 

lesersgedrag na vore kom volgens Kusters (2001:183-186). 

3.2.2 Eenheid 

In De rweede gisting: over compositie van dichtbundels (2001) plaas Zuiderent en Van der Starre meer 

klem op volgorde en struktuur, op die sintagmatiese as van Jakobson. Hulle spreek hulle ondubbelsinnig 

uit tken Strydom, wat die volgorde waarin gedigte in 'n bundel opgeneem word, "stietinoederlik" 

behandel (Zuiderent en Van der Starre, 2001:40). By implikasie gee Strydom dan meer aandag aan die 

eenheid van die digbundel, aan die paradigmatiese as van Jakobson. Hierdie gevolgtrekking word trouens 

in die titel van Strydom se proefskrif weerspieel: Oor die eenheid van die digbundek 'n ripologie van 

gedigtegroepe (1976). Sommige digters laat hulle tog uit oor die eenheid van die bundel. S6 s t  Stefaan 

van den Bremt: 

In al mijn bundels heb ik steeds naar een duidelijke eenheid gestreefd. 

Dat is een van de genoegens van poifzie scbrijven. Zo 'n structuur komt 

gaandeweg, al schrijvende tot stand. Op den duur ontstaat er een 

architectonisch geheel met tal van onevenwichten en hiaten. Je probeer 

dan, vaak krampachtig, de cyclus evenwichtiger te maken. Op momenten 

dat je het eigenlijk al opgegeven hebt, komt er dan vaak toch iets. Je kan 

het nooit voorspellen. (Zuiderent en Van der Starre, 2001 :7.) 

3.2.2.1 Eenheid in siklusse 

Volgens Strydom (1976:8) is 'n siklus die ontwikkeling van 'n tema in kontinue tyd en ruimte. Die 

kontinuTteitsbeginse1 van die siklus stel die digter in staat om in 'n groep gedigte 'n verhaal te skep, 'n 

gebeure of 'n proses wat hom in die tyd afspeel. Alhoewel Strydom hom uitlaat oor siklusse van gedigte 

wat die individuele digter binne die bundeleenheid skep, kan dieselfde siklusse doelbewus deur die 

bloemlesingsamesteller in 'n bloemlesing tot stand gebring word. Hierdie siklusse onstaan clan vanuit die 

breer taalgebied en is nie beperk tot 'n individuele digter nie. 'n Gediggroep in die Afrikaanse 

bloemlesing, Versreise (2001), wat 'n implisiete verhaal vertel, is die drie gedigte op bladsy 56 tot 57. 

Volgens ontstaansgeskiedenis moes "Vrees van die arbeider" (1945) eerste geplaas wees. Daarin vrees 



die ek-spreker dat hy sy vrou verloor het weens armoede, ten spyte van sy eie gesonde werksetiek. In 

"Gedagtes van die beseerde arheider" (1948) het die ek-spreker steeds 'n kemgesonde werksetiek, maar 

vanwee sy siekte kan hy nie meer werk nie en oorval armoede hom en sy vrou. In "Gedagtes van die nie- 

arheider" (1988) ervaar die werklose ek-spreker geen behoefie daaraan om te gaan werk nie en verwoord 

hy eerder sy wens om siek te wees. Hy hehou sy vrou, maar sy is vol stille venuyt. Hierdie drie gedigte 

is oor 44 jaar heen intertekstueel aan mekaar verbonde, maar kunsmatig deur die hloemlesingsamesteller 

bymekaar gebring. Die ontwikkeling van die tema geskied volgens Stlydom (1976:13) eerder op 'n 

Iogies-chronologiese opeenvolging as op bloot 'n chronologiese, op 'n intrinsieke kontinuyteit eerder as 

ekstrinsieke kontinuyteit en op interne intrige eerder as 'n aaneenryging van eksteme gebeurtenisse. 

'n Rigiede toepassing van die kontinuneitsbeginsel sal altyd 'n gebrek aan seleksie vertoon. Verwant 

hieraan is ook die gevaar dat die kontinuiteitsbeginsel slegs 'n eksteme samehang teweeghring. 'n Digter 

kan byvoorbeeld gedigte skryf oor onderskeidelik die lente, die somer, die herfs en die winter, maar die 

benutting van die ekstra-literbre beginsel van opeenvolging beteken nie pers se die totstandkoming van 

die siklus nie. 'n Derglike groep gedigte kan net sowel 'n onselektiewe weergawe wees van ongeordende 

ewaring en 'n episodiese struktuur oplewer (Strydom, 1976:12). Die t i  ver deurgevoerde 

kontinuiteitsbeginsel sal ook eendimensionaliteit of eenlynigheid tot gevolg kan hE en 'n gehrek aan 

verwikkeling en verskeidenheid. Die digter wat gebruik maak van die siklus-heginsel, loop die risiko dat 

die gerigtheid op die hoe vervang word deur slegs 'n fokus op die war. As die verhouding tussen die 

opeenvolgende gegewens eers vanselfsprekend word, as die verdere verloop van die boodskap 

voorspelhaar word, verdwyn spanning by die leser. Hierdie spanning verdwyn, omdat volledig aan sy 

venvagtinge voldoen word en 'n outomatisering tussen die tekste tree in. lets waarteen die Russiese 

Formaliste al gewaarsku het, is outomatisering. Vervreemding of estetiese distansie onthreek dan tussen 

die teks en die leser, terwyl dieselfde Russiese Formaliste dit as 'n essensiEle eienskap van die poesie 

beskou het (Strydom, 1976:13). 

Met behulp van allerlei herhalingsvorme kan 'n siklus saamgesnoer word tot 'n eenheid of kan dit bydra 

tot 'n groter verwikkeling en verskeidenheid in die eenheid. Enkele herhalingsvorme waama Strydom 

(1976:15) venvys, is die volledige of gedeeltelike herhaling van klanke, metriese en ritmiese patrone, 

woorde, verse, beelde, temas, grammatikale patrone, strofevorme en konvensionele digsoorte. In Met 

gekleurde billen zou het gelukkiger leven z(jn (1996) manifesteer gediggroepe hul eerder in gedigpare, 

wat op teenoorstaande bladsye naas mekaar geplaas is. Herhaling met betrekking tot dieselfde 

onderwerp, maar met perspektiwiese verskuiwing kom byvoorbeeld voor in "Dirk had de langste 

piemel ..." (p.52) en "De voorkant" (p.53). Dieselfde tipe perspektiwiese verskuiwing tussen die twee 

geslagte met behekking tot dieselfde onderwerp word aangehef in "Eerste keer" (p.78) en "De eerste 

keer" (p.79). Herhaling van grammatikale patrone word aangetref in die gedigpaar "Melopee" (p.252) en 

"Visser van ma yuan" (p.253). Die grammatikale patrone bems op herhaling van voorsetsels soos onder, 

langs, tussen-in en interaksie tussen begrippe soos bo en onder, maan en rivier, wolke en golwe. 



Herhalingsvorme met betrekking tot konvensionele digsoorte is die hvee sonnette "Het oude zeilschip" 

(p.136) en "De Chinese danser" (p.137). In Versreise (2001) is 'n gedigpaar op grond van metaforiese 

beelde en konvensionele digsoorte die twee kwatryne op bladsy 41: "Ofskoon die saal se ligte nie meer 

brand" en "In hierdie klug vergeet soms 'n akteur". In albei die kwatryne word die beeld van die lewe as 

'n klug en die gewone mens as 'n akteur in die Hug gegee. Anders as in Met geMeurde bil/en zou her 

gelukkiger leven zijn is hierdie gedigpaar egter nie op teenoorstaande bladsye nie, maar op dieselfde 

bladsy saam met 'n ander langer teks. Die voortdurende en volledige herhaling van 'n tema verhoed egter 

diversiteit en lei as't ware tot eentonigheid. 

Die siklus waarborg egter nie eenheid nie. Eenheid is we1 te verkry, maar dm dew die gebmikmaking 

van die reeks-aspekte. Strydom (1976:14) beweer dat die logies-afleibare gevare van die siklus ewe 

logies kan voorkom of opgehef kan word deur die hantering van die reeks-beginsels. 

3.2.2.2 Eenheid in reekse 

Volgens Strydom (1976:8) is 'n reeks 'n herhaling van 'n tema in diskontinue tyd en mimte. Reekse 

werk die eentonighede tee deur verskeidenheid en variasie. Die herhaling van 'n tema hoef nie kompleet 

en volkome reelmatig te geskied nie; die o~eelmatige en gedeeltelike herhaling is nog steeds herhaling. 

Die skrywer wat gebmik maak van die reeks-beginsel, sou die gevare van herhaling kan vermy deur die 

tema nie letterlik te herhaal nie maar deur variasies op die tema aan te b i d ,  aldus Strydom (1976:Zl). 

Tematiese variasies vergroot die leesavontuur dewdat dit die leser voortdurend onderwerp aan klein 

vemsings en teleurstellings en deurdat die leser die gespeel met sy verwagtings as aangenaam 

ondervind. Alhoewel Strydom hom uitlaat oor reekse gedigte wat die individuele digter hinne die 

bundeleenheid skep, kan reekse gedigte ook doelbewus deur die bloemlesingsamesteller in 'n bloemlesing 

tot stand gebring word. Hierdie reekse ontstaan dan vanuit die hre& taalgebied, kan oneindig aangevul 

word en is dus nie beperk tot 'n individuele digter nie. Die indeling van bloemlesings in 

onderwerpsafdelings waarvan verskillende fasene van elke onderwerp belig word, kan as reekse gelees 

word. 

Vervolgens gaan net afdeling 1 in die Nederlandstalige bloemlesing, Met geklzurde billen m u  her 

gelukkiger leven zijn, as 'n reeks ontleed word. Afdeling 1 handel oor die skryf van gedigte en begin met 

"En ik vroeg am de dichter" (p.8). Daarin word 'n versoek aan die digter gerig om 'n mooi gedig te 

maak. "De dichter is een koe" (p.9) gee 'n beeld van wat 'n digter is. In "Ik vouw de witte vellen" (p.10) 

probeer die "ik" skryf, maar telkens word dit opgefrommel en in die snippermandjie weggegooi. Die 

geliefde self word as "Een lang gedicht" (p.11) beskou. In "Vermaak-leed" (p.12) worstel die "ik" met 

die lewensbeskouing van digters en hoe dit hulle digterskap raak, en in "Een groot schrijver" (p.13) word 

die "ik" aangegryp deur sy eie digtenkap as roeping. As gevolg van digterskap in beide gedigte kan 

hierdie twee gedigte as 'n gedigpaar of 'n siklus binne die reeks gelees word. In "Weet gij waar de wind 



geboren" (p.14) word g e m  wat dig is, en in "Het mooiste beeld" (p.15) word digters se inspirasiebrome 

bevraagteken en '0 ideale beeld voorgestel. "lk" (p.16) verduidelik die rede waarom die "ik" skryf en 

"Poezie" (p.17) probeer die trefkrag en troos wat van 'n gedig kan uitgaan, venvoord. In 

"Dagboekfragmente" (p.18) word die effek van skryf op die sintuiglike bewussyn van die skrywer en 

konseotrasie wat die skryfproses verg, belig. "Poezietsie op mijn fietsie" (p.19) is 'n speelse omgaan met 

woorde waannee nuwe begrippe ontgio word. In "Het gedicht" (p.20) word die gedig as '0 

bewaringsbron van die geliefde gesien, wat eeue vorentoe dew vreemdelinge gelees en waardeer sal 

word. Dieselfde rede vir die skryfproses word aangevoer in die slotgedig van die afdeling, naamlik 

"Wakker worden" (p.21). Dit is ook die rede daarvoor dat hierdie haste twee gedigte as 'n gedigpaar of 

siklus binne die eerste reeks gedigte van die bloemlesing ge'identifiseer is. Behalwe in die twee 

opgenome gedigpare op bladsy 12 en 13 en op bladsy 20 en 21, is verskillende fasette van die betrokke 

ondenverpe as temas in elke gedig belig. Hierdie reeks gedigte oor - "dichten" - kan onbepaald met 

soorgelyke gedigte uitgebrei word. Daar is gee0 ewolusie of progressie in die reeks nie, en die struktuur 

bly diffuus en fragmenatries. 

In Versreise word die mimte as tema uitgebeeld in die afdeling - "sandland en grysland". Die 

openingsgedig, "Virtual reality" (p.77) en die slotgedig "e-sonnet" (p.92) is die enigste twee gedigte in 

hierdie afdeling wat die kubemimte van die rekenaar betrek. Sodoende word die effek van 'n raam 

(Strydom, 1976:17) op kunsmatige wyse deur die bloemlesingsamesteller tot stand gebring. Die raam 

werk bevestigend op die eenheid van die ingeslote gedigte, deurdat dit die begin en die einde van die 

afdeling as't ware versoen. 

Variasiemoontlikhede is legio volgens Strydom (1976:22). Die ondenverp kan by wyse van variasie 

herhaal word deur dit in verskillende tydmimtelike kontekste aan te bied. Verskillende fasette en 

karakteristieke van die gekose ondenverp kan sodoende geaksentueer word. Dit is 'n werkswyse wat 'n 

perspektiwiese verskuiwing kan aandui. Die digter kan in elke gedig 'n ander spreker benut, sodat 'n 

reeks rol- of gestaltegedigte ontstaan, waarin verskillende sprekers elk 'n eie interpretasie en opvatting 

gee. Tematiese verskeidenheid kan ook gepaard gaan met dik van sty1 en versvorm. Verder kan 'n mate 

van wrywing onderliog ontstaan, waardeur die reeks dan 'n dramatiese kwaliteit verkry. 

Maar volgens Strydom (1976:23) bied ook die variasiemoontlikhede geen oplossing vir die inherente 

gevaar van die reeks nie. Voortdureode variasies lei maklik tot omslagtigheid, perifrase, toutologie en 

pleonasme. As gevolg van die gemeenskaplike ondenverp kan die reeks-gedigte eindeloos aangevul 

word. Solank daar nie sprake is van 'n onomstelbare volgorde van gedigte en van 'n noodwendige einde 

nie, behou die gediggroep 'n statiese kwaliteit. As gedigte onderling van plek kan venvissel sonder dat 

dit die karakter van die groep Kinvloed, beteken dit dat daar geen ewolusie, progressie of geen 

ontwikkeling van 'n ondenverp is nie. Die struktuur van dergelike gediggroepe bly diffuus en 

fragmentaries, want dit kan onbepaald uitgebrei of aangevul word. 



Enerstyd is die reeks uitermate geskik vir die uitbeelding van die onderskeid in die ooreenkorns, van die 

heterogeniteit, die diskrepansie en absurditeit van lewensewaringe. Andersyds is die reeks weer geskik 

om die eenheid in die veelheid, die ooreenkoms in die verskil, die versoening van teenstrydighede te 

vergestalt. 

3.2.3 Balans en stmktuur 

Die samehang tussen gedigte in digbundels word soos volg deur Zuiderent verduidelik in De nveede 

gisting: over composifie van dichfbundels: 

Als een bundel eenmaal het stadium van enige definitiefieid bereikt, is er 

een soort tweede gisting. Dan gaan de gedichten op elkaar reageren. Ik 

zoek naar een royaal soort samehang waarbij de titel van een afdeling een 

verbindend element is, zonder dat het de gedichten in een keurslijf 

dwingt. Toch merk je soms dat bepaalde gedichten niet in die samehang 

passen (Zuiderent en Van der Starre, 2001:234). 

In die titel De hveede gisting: over composifie van dichtbundels word ook na musikaliteit venvys. Dit 

kan verbind word aan uitsprake soos die volgende van Pieter Boskma: 

Alle gedichten reageren op elkaar, becommentarieren, versterken en 

ontkrachten elkaar. En steeds weer anders: de ene keer een walsje, dan 

een polka, dan een houseparty (Zuiderent en Van der Starre, 2001:144). 

3.2.3.1 BPlans en struktuur in siklusse 

Volgens Strydom (1976:16) kan die einde van 'n siklus implisiet bepaal word dew die logies- 

chronologiese, die tematiese struktuur daarvan. 'n Klassiek geworde siklus is die "Matilde-siklus" van 

Jacques Perk, voorloper van die Tagtigers. As daar in 'n siklus sprake is van die ontwikkelende 

verhouding tussen twee geliefdes, dan sou 'n gepaste oplossing en gevolgtrekkiig byvoorbeeld kan wees 

die verwysing na hulle finale vereniging of vervreemding. Word in 'n ander siklus weer die verskillende 

stadia van die spreker se geestelike krisis aan die orde gestel, dan sou die leser 'n uiteindelike hersel en 

ontdekking van die eie identiteit as 'n bevredigende afloop ervaar. Soms verkies 'n digter ook, selfs daar 

waar 'n spesifieke einde implisiet veronderstel word, om die geantisipeerde slot te vermy. Die "ekstra" 

kunsgrepe wat in derglike gevalle gehanteer word ten einde 'n stabiliserende effek te bereik, is feitlik 

sonder uitsondering gebaseer op herhaling, aldus Strydom (1976:16). Met herhalingsvorme kan 'n siklus 

saamgesnoer word tot 'n eenheid en kan die stmktuur daarvan oorsigtelik word. Die formele poetiese 

stmktuur is volgens Strydom (1976:ZO) grotendeels die produk van sistematiese herhaling. 



3.2.3.2 Balans en struktuur in reekse 

Die digter kan natuurlik by wyse van perspektiwiese verskuiwing en deur relevering van verskillende 

kenmerke in die onderskeie gedigte suggereer dat by die sentrale tema algaande volledig omskryf het. 

Deur die gelyke behandeling van elke aspek van die onderwerp gee die digter dan te kenne dat hy ook die 

gelyke ontologiese status daarvan erken, en sy uiteindelik gesuggereerde totaalbeeld verleen dan 

inderdaad 'n mate van afgerondheid aan sy werk (Strydom, 1976:24). Stmkturele eenheid en 

noodwendige sluiting kan versterk en bevestig word dew die hantering van allerlei herhalingsvorme. 

Deur bepaalde woorde telkens in 'n ander verband te herhaal, word die betekenis daarvan voortdurend 

genuanseer en ontstaan 'n hele netwerk van kruisverwysings en relasies. Steur die leser horn nie aan die 

volgorde waarin die gedigte aangebied word nie, dan is die volledige betekenis van die bepaalde woord 

vir horn nie agterhaalbaar nie, want cmk die woord self ondergaan 'n voortgesette metamorfose, ook die 

woord self bevind hom in 'n ontwikkeling. Gedigte van die reeks word immanent gekoppel en bevestig 

die volgorde van die gedigte as waarskynlik juis (Strydom, 1976:26). In die Afriiaanse letterkunde is 

klassiek geworde reekse "Brandaan" en "Kroniek van Kristien", albei van D.J. Opperman. 

Struktuureenheid kan ook beklemtoon word deur die aanbring van parallelle of simmetriese groeperings 

binne die reeks of deur 'n slotgedig in te voeg wat die voorafgaande rekapitulerend opsom en die 

betekenis daarvan verdiep. Strydom (1976:27) beweer vervolgens dat danksy dit spieel die geheel 

oorsigtelik word en die reeks as't ware vanself tot rus kom. Stmkturele eenheid kan ten slotte verkry 

word as die tematiese herhaling ook die geleidelike ewolusie of verdieping van die tema behels. 

Sodoende word 'n groep gedigte dan meer as 'n reeks, 'n groep tematies venvante gedigte. Dit word 'n 

gediggroep met 'n dominante reeks-karakter, maar ook - in ondergeskikte verband - met die eienskappe 

van 'n siklus. 

3.2.4 Seleksiekriteria 

3.2.4.1 Seleksie- en ordeningsproblematiek 

Die seleksie- en ordeningsproblematiek is in vele digbundels interessant. Dit kom volgens Paul van den 

Hoven (Zuiderent en Van der Starre, 2001 64) dew veral drie faktore: 

1. Die leser wtet of kan vermoed dat die komponis oor meer materiaal beskik as wat opgeneem is. 

Bowendien is dit duidelik dat die gedigte in 'n ander volgorde geplaas kan word. Daar is dus geselekteer 

en georden. 

2. Daar is dikwels geen inligting wat die seleksiebeslissings en die ordeningsbeslissings verklaar nie. 

3. Die poesieleser gaan prinsipieel uit van 'n proses van volledige simbiose. 

Hierdie drie faktore skep saam 'n interpretasieparadoks: namate die betekenis van die kemelik 

intensionele seleksie- en ordeningshandelinge van die komponis minder afgelei kan word uit 'n duidelike, 



kenbare tekseksteme kriterium, neem die potensiele betekenis daarvan in die proses van die volledige 

simbiose toe. Digters self werp geen verdere lig op die saak nie met uitsprake soos blyk uit die volgende 

verklaring van Stefan Hemans:  

Ik denk dat elke structuur het resultaat moet zijn van twee dingen: zin 

voor orde en zin voor wanorde. Ik bedoel: je kunt vooraf een plan 

hebben, maar je moet op elk moment bereid zijn het te laten varen, het bij 

te sturen als je een betere inval krijgt. Zelf heb ik altijd angstvallig 

toegekeken op die wisselwerking. Ik weet we1 waar ik heen wil, maar ik 

kom meestal net een beetje verder of elders uit. Je denken over structuur 

moet gelijk opgaan met je bereidheid om woorden ook zelf mee te laten 

spreken. Een boek, opgebouw op een concept, is een abstract en zielloos 

iets. (Zuiderent en Van der Starre, 2001 :45.) 

Wanneer 'n uitgewer 'n versamelde werk van &n digter publiseer, is daar met betrekking tot die 

gebundelde werk geen seleksieprobleem en dus geen betekeniswaag nie. M& gaan dit om 'n 

bloemlesing, dAn word die vraag relevant: waarom is juis hierdie gedigte opgeneem? Bloemlesings se 

oplaag is aansienlik hoer en daarom 'n ekonomies aantrekliker keuse vir die uitgewer. Die volgorde, met 

ander woorde, die ordeningsprobleem, kan ook vir die bloemlesing geld. 

3.2.4.2 Kriteria van Vermaak 

Volgens die bloemlesingsamesteller Adinda Vermaak (vergelyk Bylaag A) is die bloemlesing Versreise 

eerstens saamgestel om adolessente lief te maak vir poesie en om hulle te laat besef gedigte handel ook 

oor "gewone" sake. Die regstelling van of kompensasie vir woeEre diskriminasie op grond van ras, blyk 

duidelik uit die tweede kriterium: dat gedigte nie net toeganklik moet wees vir wit Afrikaanse mense nie, 

maar vir almal wat Afrikaans praat en lees. Daaimee word reeds 'n politieke benadering gesuggereer, 

wat later bevestig word met die analise van tekste en afdelings in die bloemlesing. Gedigte moet derdens 

eksamineerbaar wees, maar Vermaak (vergelyk Bylaag A) brei nie uit daarop wat sy met 

eksamineerbaarheid bedoel nie. Vierdens moes gedigte pas by die gekose onderwerpe waarvolgens die 

bloemlesing ingedeel is. Gedigte moes ook verteenwoordigend wees vanaf die dertigerjare tot die 

postmoderne digters. Die bloemlesing is sesdens en ten slotte saamgestel ook vir volwasse 

poesieliethebben. 

3.2.4.3 Kriteria van Van Coillie 

Volgens die bloemlesingsamesteller Jan van Coillie (vergelyk Bylaag D) is die bloemlesing Met 

gekleurde billen zou her gelukkzger leven zijn eerstens saamgestel vir kinders van twaalf jaar plus, dus vir 

die adolessente fase. Hy spreek egter ook die hoop uit dat die bloemlesing volwasse lesm soos ouers en 

leerkragte moet raak, maar dit word nZrens in 'n subtitel of voorwoord uitgespreek nie. Tweedens moes 



dit gedigte wees waarvan hyself hou en hy verkies helder, toeganklike poesie wat tog 'n tikkie 

geheimsinnigheid bevat. Derdens kies Van Coillie ook vir oonpronklikheid. Dit kom dus weer neer op 

iets geheimsinnigs, maar dit hou vir hom ook verband met herkenbaarheid. Van Coillie noem ook 

onomwonde dat die bloemlesingsamesteller 'n penoonlike stempel afdruk op die uiteindelike 

bloemlesings vanwee die seleksies wat hy maak. 

3.2.4.4 Samevattende gevolgtrekkings 

Albei bloemlesingsamestellen is uitgesproke oor die teikengroep vir wit die bloemlesings saamgestel is. 

Terwyl Van Coillie hom duidelik skaar aan die kant van die adolessent, maar tog die hoop uitspreek dat 

volwassenes die bloemlesing dit ook sal geniet, stel Vermaak die Afrikaanse bloemlesing saam vir beide 

skoolgebmik en vir die volwasse lesenpubliek. 'n Klemverskuiwing tussen die twee bloemlesings met 

betrekking tot die leserspubliek word gesuggereer, al word beide bloemlesings deur resensente as F s i e  

vir adolessente in die pen ontvang. Verskillende benaderingswyse is duidelik deurdat die Afrikaanse 

bloemlesing as produk van die sosiale opset waarbinne dit ontstaan het, beeld is van 'n vinnig 

veranderende samelewing, terwyl die poBieteks self eerder die fokus dm in die Nederlandstalige 

bloemlesing. Die kriteria wat bloemlesingsamestellers gebmik, wissel dus van samesteller tot samesteller 

en van bloemlesing tot bloemlesing. Sommige van die kriteria is doelgerig; ander is weer 

publikasiegerig. 

3.3 Rolspelers by bloemlesingsamestelling 

'n Bloemlesing kan saamgestel word deur 'n digter, 'n letterkundige of in die geval van 'n bloemlesing 

aan adolessente, 'n onderwyskundige. Die belangrikste vereiste ten opsigte van bloemlesings vir 

adolessente is natuurlik dat die samesteller eerstens 'n kenner moet wees van liter2re tekste en toegang 

moet he tot alle beskikbare tekste vir samestelling. Verder moet hy ook ingelig wees oor die psigologiese 

ontwikkelingsaspekte waardeur veral adsolessente intens geraak word in hierdie fase van vennelde groei; 

hoe hulle leefwbeld daar uitsien; waaraan hulle waarde heg en waaraan nie asook hoe hulle spesifieke 

leesvoorkeure lyk. lndien die bloemlesing verder spesifiek saamgestel is vir skoolgebmik, moet die 

bloemlesingsamesteller ook 'n onderwyskundige wees. Hy moet kan bepaal watter tipe teks 

gebmikersvriendelik sal wees in die klaskamer, hoe die leerling sy eie keuses uitoefen en watter gedig vir 

watter vlak op die middelbare of die sekond2re skool geskik is. Behalwe die bloemlesingsamesteller, 

speel die illustreerder, veral in die geval van die Afrikaanse bloemlesing, ook 'n belangrike rol. Hoe 

belangrik illustrasies by bloemlesings vir adolessente is, is een van die talle vrae wat ondersoek word. 

Die finale rolspeler by die samestelling van bloemlesings is die uitgewer. Vir die uitgewer moet dit 

natuurlik 'n ekonomies aantreklike onderneming wees. Die bloemlesing moet goed kan verkoop. Sowel 

die bloemlesingsamesteller, die illustreerder as die uitgewer, dmk 'n stempel op die boek af voor dit 

verskyn. 



3.3.1 Bloemlesingsamestellers 

3.3.1.1 Die bloemlesing as komplekse vorm van kommunikasie 

In haar bespreking van jeugliteratuur beweer Rita Ghesquiere (1993: dat die literatuur 'n komplekser 

vorm van kornrnunikasie is as 'n gesprek, waar een spreker 'n bocdskap meedeel aan een luisteraar in een 

gemeenskaplike verhoude tad. By die liter6re teks is die afstand tussen die sender en die ontvanger veel 

groter. Nie alleen is die skrywer (sender) vir die leser (ontvanger) afwesig nie; self rig hy hom tot 'n 

gesiglose onbekende. Dit geld des te meer vir die bloemlesing, waar 'n verskeidenheid skrywers oor 

groot afstande en lye heen, saamgeqtel in 'n bloemlesing, hulle rig tot die adolessente leser. Daarom is dit 

van wesentlike belang dat die bloemlesingsamesteller 'n kenner is van beide die behokke letterkunde en 

die adolessente leser. 

3.3.1.2 Waarom stel iemand 'n bloemlesing saam? 

Elemente of feite uit die persoonlike geskiedenis kan soms iemand psigologies-biografies voorbestem om 

te skryf oor bepaalde ondenverpe of om te skryf vir 'n bepaalde publiek soos die jeug, of om 'n 

samestelling te rnaak uit die letterkunde vir die jeug. Die biografie van 'n skrywer sal waarskynlik 

interessante materiaal oplewer om bepaalde elemente uit die litersre werk te verklaar. Redes soos die 

volgende waarom daar vir die jeug geskryf word, kan uit biografiee verkry word (vergelyk Ghesquiere, 

1993:36 en verder). 

Die ap+l op kinders uit die direkte omgewing, byvoorbeeld die gesin, is dikwels 'n aanleiding. 

Baie outeurs of samestellers het beroepsonthalwe kinders om hulle heen. Heelwat ondenvysers is 

ook skrywers van die Vlaamse en Nederlandse jeugliteratuur. 

Gebeurtenisse uit die persoonlike geskiedenis vorm 'n direkte aanleiding tot die skryf van 'n 

jeugboek of die samestelling van 'n bloemlesing. 

Sommige outeurs verwerk gebeurtenisse uit hulle eie lewensgeskiedenis deur die literatuur. Psigoloe 

noem dit terapeuties skryf. Die skryfwerk is dan 'n soort genesingsproses: dit bevry die outeur van 

verdriet, aggressie, angs, skuld of skaamte. Terapeuties skryf beteken nie noodwendig swaanuigtig 

skryf nie. Dit kan ook andersom wees. 

In die venverking van persoonlike ewarings verskil die jeugouteur nie van ander skrywers nie. Annie 

M.G. Schmidt het byvoorbeeld ges6: 

De leeftijd die ik zelf altijd gehouden heb is acht. En ik schrijf toch 

eigenlijk voor rnezelf. Ik denk dat dat het hele punt is. Ik ben acht. 

Ghesquiere (1993:37.) 



3.3.1.3 Poeta vales versuspo2ta vaber 

By die skryfproses self word ondenkei tussen die digter-siener @oera vales) en die digter-vakman @oera 

vober). By die eerste weeg inspirasie die swaarste, by die tweede tegniese vaardigheid. As die 

jeugouteur rekening hou met sy lesers, moet hy oor die nodige vakmanskap beskik om wat in sy volwasse 

verbeelding leef, te vertaal vir die jeugdige publiek. Dikwels beteken dit dat sy verbeelding 'n rol speel, 

maar dat die digproses 'n pynlike en moeilike proses vir hom is. lndien dit we1 s6 is, gaan verbeelding en 

vakmanskap by hom hand aan hand, aldus Ghesquiere (1993:40). Edgar Allen Poe konkretiseer die 

skoonheid van 'n gedig as sterk en rein verheffing van die siel en verklaar: 

Wenn die Menschen freilich von Schonheit sprechen, meinen sie, 

genaugenommen, nicht, wie es naheliegt, eine Eigenschaft, sondern eine 

Wirkung. (Anz, 1998:83.) 

So word venkillende gedigte of estetiese ohjekte volgens die samesteller(-s) se keuse in 'n bloemlesing 

aan adolessente ingesluit en word die samesteller(-s) se persoonlike stempel op die bloemlesing afgedruk. 

Die mens bly afhanklik van die natuunvet swaartekrag, volgens Schiller (Anz, 1998:103). Skoonheid 

word altyd verbind aan dit wat bevry is van swaartekrag. 'n V&l is daarom mooier as 'n olifant en 'n 

voel word ook beskou as 'n simbool van vryheid. 'n Mooi literere teks, en derhalwe ook 'n bloemlesing, 

is nog spontane uitdmkking van nahlurlike effekte, nog die produk van formele &Is en moraliserende 

verpligting. Tog moet 'n mooi teks - en 'n mooi bloemlesing - in die geheel dwangloos vertoon. Die 

emosionele druk waaronder dit ontstaan bet, mag glad nie vertoon nie en s6 ook nie die formele 

aansprake waarbinne dit ontstaan het nie (Anz, 1998: 106). 

Elke skrywer, digter en bloemlesingsamesteller word be'invloed dew die samelewing se denkbeelde, 

norme en waardes. Daardeur word hy 'n spreekbuis van sy groep. Hierdie outeurs druk 'n bepaalde 

houding teenoor die samelewing uit. Sommiges konformeer met die samelewing, ander kritiseer die 

samelewing en nog ander dmk hulle afkeuring teenoor die samelewing uit en isoleer hulself. Die 

bloemlesingsamestellen van Versreise konformeer in die bloemlesing met die vinnig veranderende 

samelewing van die sprekers van Afrikaans. Dieselfde kan ges& word vir die samesteller van Met 

gekleurde billen zou her gelukkiger leven zijn waardeur die Vlaamse digter 'n spreekbuis kry. Maar die 

besig wees met jeugouteun en samestellers van bloemlesings am die jeug, geskied op 'n ekstra-literere 

vlak. Dit s& we1 iets oor die wyse waarop 'n jeugboek ontstaan en oor die bedoeling daarmee, maar 

weinig oor die kwaliteit. Volgens Ghesquiere (1993:43) kan n6g die persoonlike lewensgeskiedenis, n6g 

die karakter of die lewensomstandighede van die outeur die kwaliteit van die teks waarborg of regverdig. 





mekaar en moet dieselfde vermkking deel oor die oorspronklike onderwerp. Illustrasies mag die 

ondenverp ook nie oorheers nie, maar moet terugvenvys na die inspirasiebron. Illustrasies kan egter ook 

gevaar inhou, omdat dit meer aandag kan opeis as wat die teks vra. Dit word 'n nog groter gevaar as die 

uitgewer 'n moontlike wins wil h& en die teks dan 'n sekondEre rol gee. Dan het die illustrasie die teks 

verdring. 

3.3.2.3 Uitsprake van die illustreerder van Versreise 

Jan Visser (2001: XII), illustreerder van die Afrikaanse bloemlesing, Versreise, beskou tegniese 

vaardigheid as 'n vereiste vir alle kunsvorme. Hy beskou 'n kunstenaar wat nie kan teken nie as 

onbekwaam en glo die tekenvermoe I& ten grondslag van 'n goeie skildery. Tog is dam kunstenaars vir 

wie teken op sigself 'n opwindende en genotvolle ervaring is. Visser wys op die subtiele ontwikkeling by 

die illustreerder: "Teken verg soms pynlike geduld en toewyding in die weergawe van tekstuur, en lig en 

donker tone. ... Die vaardige tekenaar kan egter ook die lyne met totale oorgawe toelaat om, verby 

bewuste kontrole, uit die hart te praat. Wanneer lyne nie doelbewus getrek word nie, maar toegelaat word 

om te gebeur shag 'n mens soms daarin om 'n gedig te interpreteer, eerder as bloot te illustreer" 

(Vermaak, 2001 :XII). 

Hierdie ontwikkeling word duidelik weerspieel in die gedetailleerde manier waarop hy die aankondigings 

van verskillende afdelings illustreer, teenoor die vlugtige lynsketse by die gedigte self. Die ondenverpe 

wat Visser die naaste aan die hart I&, is landskappe en die vroulike liggaam. In hierdie twee ondenverpe 

vind hy die moontlikheid van struktuur en lyn. Verder soek hy ook stemming in die landskap en 

sensualiteit in die naakfiguur (Visser, 2001:XII). Met sy illustrasies kry Visser die geleentheid om 

uitdrukking te gee aan die fantasiee en drome in sy kop en wil hy op 'n dieper vlak se: "Kyk en word 

aangegryp deur die onbeskryflike, onbegrypbare syn van die mens" (Vermaak, 200 1 :XII). 

Illustrasie van Met gekleurde billen zou her gelukkiger leven zijn is beperk tot die buiteblad, en Bosschaert 

se betrokkenheid daarby word elders in die studie betrek. 

3.3.3 Die uitgewers 

3.3.3.1 Die rol van die uitgewer in die kommunikasieproses 

Die uitgewer speel 'n rol in die laaste fase van die senderdeel van die kommunikasieproses van 'n boek. 

Hy is volgens Ghesquiere (199350) die realiseerder, die werkleier, wat 'n manuskrip omtower tot 'n 

boek. Sowel die skrywer, die bloemlesingsamesteller en die illustreerder is van hom afhanklik. Die 

uitgewer stel hom ook op tussen die skeppende kunstenaar en die leser. Vir die outeur is die uitgewer die 

eerste leser. Hyself of sy deskundiges probeer om na te gaan of die aangebode manuskrip 'n interessante 



boek gaan word. lnteressant het sowel ekonomiese as kulturele betekenis. Die uitgee van boeke is in die 

eerste plek 'n kommersiele saak (vergelyk Bylaag F). 

3.3.3.2 Die ekonomiese uitgangspunt van die uitgewer 

In die uitgewersbedryf kan die ekonomiese aspek nooit losgeknoop word van die kulturele aspek nie. Die 

''liter8re uitgewer", soos Tafelberg in Suid-Afrika en Querido in Nederland, is nie sommer net nog 'n 

uitgewer nie. Hy bedryf self literatuur, stel artistieke talent ten toon en is bekommerd oor sy literere 

prestige. Sy posisie is veelvuldig: hy moet boeke slyp, geld venkaf, debutante 'n kans gee, talent ontdek 

en tog ook die literatuur dien, aldus Ghesquiere (199351). Die meeste uitgewers van gehalteboeke is 

bekommerd oor die beeld van hulle uitgewery. Sowel by die seleksie van 'n teks as by die graiiese 

vormgewing, speel die beeld van die uitgewery 'n belangrike rol. B i ~ e  die uitgewersbedryf is daar 'n 

magshyd om outoriteit en prestige. 

Dit is hier ook insiggewend om die verhouding tussen Nederlands en Vlaams in ag te neem. Volgens 

Ghesquiere (199352) is die Vlaamse jeugliteratuur sedert die sewentigejare in 'n stroomversnelling en 

soek aansluiting by Nederlands. Daar is egter weinig gei'nteresseerdheid en waardering vir die Vlaamse 

jeugboek. Ghesquiere (1989) toon aan dat die superieure houding van Nederlands teenoor die Vlaamse 

kinderboek slegs skoowoetend verander. In Vlaandere vererg mense hulle oor die superiorteitsgevoel 

van baie Nederlanders, wat hulleself as die "smaakmakende gemeente" beskou. Hierdie inligting is we1 

van kardinale belang as in gedagte gehou word dat die bloemlesingsamesteller van die Nederlandstalige 

bloemlesing, Jan van Coillie, Vlaams is en s6 ook die uitgewery Averbode. 

Materiele omstandighede het oog altyd 'n beduidende rol gespeel by die uitgewer. Digters uit Oos- 

Europa het tot 1989 'n gebrek am papier vir hulle publikasies as van die grootste struikelblokke ervaar. 

Dit was van regeringskant af ook die maklikste vorm van sensuur. Daardeur is skrywers en digters 

"monddood gemaak, aldus Hub Hijssen (Zuiderent en Van der Starre, 2001:235). Die politieke sisteem 

van elke land het nog altyd sensuur as wapen gebmik. Daarom sal 'n redakteur 'n spesifieke bydrae 

weglaat, omdat hy miskien woe& 'n negatiewe ervaring met die owerhede gehad het. Die 

bloemlesingsamesteller kan om presies dieselfde rede sekere tekste weglaat. Dit gebeur egter ook dat 

skrywers, digters en bloemlesingsamestellers selfsensuur toepas. Dan word tekste wat moontlike 

opskudding kan veroorsaak, een  in lessenaarlaaie weggepak, totdat die tyd miskien later daarvoor ryp is. 

3.3.3.3 Die seleksie van 'u gepaste manuskrip 

Die eerste stap in die totstandkoming van 'n jeugboek of 'n bloemlesing is normaalweg die keuse van 'n 

gepaste manuskrip. Gesaghebbende outeurs vervul dikwels die funksie by jeugliteratuur. Ghesquiere 

(199351) venvys ook na die "gate-keeper function" van die uitgewer. Dit venvys na die mag van die 



uitgewer om alles temg te hou wat nie binne sy ideologie tuishoort nie. Self beklemtoon uitgewers graag 

hulle eie kreatiewe bydraes. Hulle sien hulleself graag as opdraggewers. 

Gevolglik gebeur dit in Suid-Afrika dat daar van tyd tot tyd gefokus word op van die ouer digters, soos C. 

Louis Leipoldt. Dit is dan nie vreemd dat Tafelberg 'n outobiogratie soos Leipoldr, h Lewensverhaal 

deur Kannemeyer (1999) en 'n versamelbundel, soos Uit die skntkis van die slampamperman: 'n Omnibus 

/ C.Louis Leipoldt, ook deur Kannemeyer (1999) laat v a k y n  nie. Selfs 'n pragtige reisverhaal in 

verband met Leipoldt se reis na lndonesie, Gordel van Smarag deur Elsa Joubert (1997), het hierdie 

publikasies voomitgegaan. K. Schippers is van oordeel dat so 'n napublikasie 'n digter soos Leipoldt as 

'n steeds aktuele digter verklaar (Zuiderent en Van der Starre, 2001:285). Via gesprekke en kontakte 

ontdek uitgewers verder die moontlikhede van 'n bepaalde outeur. Hulle nooi horn uit om oor 'n 

bepaalde ondenverp of vir 'n bepaalde leeftyd te skryf. Heynders wys daarop dat dit ook die uitgewer is 

wat besluit of die tyd ryp is vir 'n spesifieke tematiese bundeling of 'n versamelbundel (Zuiderent en Van 

der Starre, 2001:77). 

3.3.3.4 Die vormgewing van die manuskrip 

Naas seleksie is vormgewing die hveede belangrikste besigheid van die uitgewer. In oorleg met 

deskundiges sal hulle 'n aantal beslissings neem in verband met formaat, omslag, manier van bind, 

lettertipe en papiersoort. In oorleg met 6f sonder die outeur word 'n illustreerder gekies. Hierdie tegniese 

aspekte is veral vir die jeug- en kinderboeke van groot belang. Dis ook verantwoordelik vir die hoe 

produksiekoste van die jeugboek. Die meeste uitgewers beperk hulle nie tot kiiderboeke nie. Ironies 

genoeg is een van die grootste sorge van die uitgewers dat kinderboeke steeds duurder word. Die 

uiteindelike produksiekoste is hoer vanwee die omslag en illustrasies. Daarom is 'n groot oplaag nodig, 

volgens Ghesquiere (199355) tussen 2500 en 5000 eksemplare. Deur die h e  prys dreig die jeugboek om 

in 'n negatiewe spiraal te beland: die ouers vind die boek te duur, die aanvraag daal, die uitgewer 

produseer minder, maar moet meer geld vra. 

3.3.3.5 Gevolgtrekkings oor die rolspelers by blwmlesingsamestelling 

Verskillende instansies, by name die outeur, die bloemlesingsamesteller, die illustreerder en die uitgewer, 

is in 'n groot mate verantwoordelik vir die beeld van die jeugliteratuur. Daarom is dit interessant om vas 

te stel deur watter motiewe hulle hulle laat inspireer. Psigologiese motiewe, maar ook winsbejag of 

idealisme, kreatiwiteit en verlange na skoonheid kan alles 'n duidelike stempel op hulle werk afdmk. 

Belangrik is dat eensydige oorheersing van een party nie moet gebeur nie. S6 kan die outeur te 

eksplisiete boodskappe laat aan die illustreerder en die uitgewer. Die uitgewer kan deur sensuur die teks 

ondergeskik stel aan die beeld van die uitgewer. Die illustreerder kan deur eensydige interpretasies die 



werk inpalm en die ewewig versteur. Elke onbedagsame of aggressiewe optrede van een van die partye 

skaad die ewewig, wat as 'n belangrike kenmerk van die kuns beskou kan word. 

3.4 Samevatteode slot 

AIbei bloemlesings, Met gekleurde billen zou her gelukkiger leven zijn en Versreise, is saamgestel uit 

ondenverpsafdelings en wat as reekse gedigte gelees kan word. Hierdie reekse gedigte kan steeds 

onbepaald uitgebrei word met gedigte oor dieselfde ondenverp uit die bree letterkunde van die betrokke 

taalgebiede. Elke reeks gedigte is 'n seleksie uit 'n veel groter en ryker bron met die adolessente leser 

voor oe. Bime-in hierdie reekse gedigte kan gediggroepe of gedigpare as siklusse gefdentifiseer word. 

Hierdie siklusse veroorsaak dat die struktuur van die reeks nie te fragmentaries of diffuus word nie. Die 

siklus bestaan uit twee of meer tekste. Gediggroepe bestaande uit drie of meer gedigte en dit gedigte 

vertoon soms ewolusie of progressie. Hierdie intertekste is met spore van dieselfde woorde, uitdrukkings, 

re& en beelde oor lang tye heen aan mekaar verbonde. Intertekstuele tekste is veral opgeneem in 

Versreise. By die gedigpare, wat in 'n meerdere mate voorkom in Met gekleurde billen zou het 

gelukkiger leven zijn, is daar egter nouliks sprake van progressie. Gedigpare vertoon eerder 

perspektiwiese venkuiwings of herhaling van beelde, grammatikale patrone en konvensionele digsoorte. 

Hierdie siklusse is afgeslote gediggroepe binne-in die reekse en kan nie oneindig aangevul word nie. 

Balans in die bloemlesings word verkry deur siklusse van intertekstuele gediggroepe of gedigpare in te 

sluit in die reekse of tematiese afdelings van gedigte. Met sy uitsprake oor siklusse en reekse fokus 

Strydom (1976%-58) op die eenheid van die bloemlesing. Zuiderent en Van der Starre (2001) fokus weer 

op die volgorde. Toegepas op die twee betrokke bloemlesings, handel dit oor die volgorde van die 

ondenverpsafdelings of reekse gedigte, waarvan daar twaalf is in Met gekleurde billen zou het gelukkiger 

leven zijn is en agt in Versreise. Die ordening kan formeel volgens getalle of volgens die alfabet wees, 

maar in beide bloemlesings is hierdie ordening van die afdelings eerder implisiet te bepaal. 

Die samestelling van bloemlesings soos Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn en Versreise 

verg nougesettte en toegewyde aandag van verskeie persone en instansies. Die bloemlesingsamesteller, 

die illustreerder en die uitgewer bet elk sy eie dryfveer waarom hy by die samestelling van 'n bloemlesing 

betrokke is. Die bloemlesingsamesteller is gewoonlik die inisieerder en sy of haar penoonlike stempel 

word op die bloemlesing afgedmk deur middel van die seleksie van die spesifieke gedigte uit 'n breLir 

letterkunde. Die illustreerder vervul 'n aanvullende en venykende rol met betrekking tot die tekste. Sy 

taak is om die bloemlesing visueel aantreklik vir die leserspubliek te maak. Die uitgewer is die finale stap 

in die samestelling van 'n bloemlesing. Hy is betrokke by die totale vormgewing van die bloemlesing en 

kyk na die ekonomiese voordeel wat die uitgee van sodanige 'n bloemlesing vir hom inhou. 'n Goed 

geidentifiseerde leserspubliek en bemarking van die bloemlesing gerig op die spesifieke publiek, is deel 

van die take van 'n uitgewer. 



As napublikasie lewer Versreise en Met gekleurde billen zou her gelukkiger leven zijn eerstens 'n bydrae 

tot die jeugliteratuur en die vestiging van 'n kanon, en tweedens lewer dit 'n bydrae tot die breer 

letterkunde van beide taalgebiede. Albei bloemlesings funksioneer as bron waaruit adolessente met meer 

digters en 'n groter verskeidenheid gedigte kennis maak. Dit dien as oorbmggingspoesie tussen 

kinderrym en volwasse poesie. Daarmee word gepoog om hulle verdere belangstelling in poesie aan te 

wakker, sodat hulle ook in hulle volwasse lewe geesdriftige poiisielesers sal word. 



HOOFSTUK 4: ONTLEDING VAN DIE AFRlKAANSE BLOEMLESING, VERSREISE (2001) 

4.1 Inleiding 

In hierdie hoofstuk word die Afrikaanse bloemlesing Versreise (2001) beskryf en ontleed. Algemene 

ontvangs deur die leserspubliek word ook aangedui. Dit is verkry uit die venverking van literire kritiek 

deur die twee resensente Bernard Odendaal (Volksblad,2002:6) en Hein Viljoen (Beeld,2002:9). Bydraes 

deur die bloemlesingsamesteller, Adinda Vermaak, die illustreerder Jan Visser en die uitgewer Nicolaas 

Faasen, is verkry dew middel van vraelyste via e-posverbinding. Die vraelyste is as Bylaes A tot C 

ingesluit. In die teksanalises word al die rolspelers se menings deurgaans betrek waar dit van toepassing 

is. 

Die vreugde waarmee resensente soos Viljoen Versreise begroet het: "Bloemlesing Versreise bied louter 

plesier" (BeeId,2002:9) kan aan die groot tydsinvewalle tussen bloemlesings verbind word. Dit is asof 

daar 'n sug van verligting deur die liter&e w&eld trek telkens wanneer 'n bloemlesing die lig sien. In die 

lig daarvan maak Viljoen besonder positiewe uitsprake, soos "Versreise is 'n vermklike versameling 

Afrikaanse gedigte ... Boonop word die gedigte so interessant en bydenvets aangebied dat dit louter 

leesplesier is. Afrikaanse @sic is nog selde in 'n bloemlesing so lekker met die lewe verbind" 

(Beeld,2002:9). Daarteenoor spreek Odendaal (Volksblad,2002:6) hom ietwat besadiger uit: "Versreise 

maak onderhoudende leesstof uit." Die voorafgaande bloemlesing aan Versreise het elf jaar vroeer 

verskyn en is Senior Keur (1991), saamgestel deur Marius Crafford, Pieter Meyer en Adinda L. Cillie. 'n 

Nog groter tydsverloop van 22 jaar le tussen Senior Keur (I 991) en Digters en digsoorte: h bloemlesing 

uit Afrikoanse poesie ingedeel volgens digvorme en digsoorte (1969) saamgestel deur M. Luitingh. Sewe 

jaar voor hierdie bloemlesing, het Digters en digkuns: 'n bloemlesing vir die hoerskool(1962) saamgestel 

deur P.J. Nienaber, verskyn. D.J. Oppennan se Senior Verseboek (1951) dateer nog elf jaw terug en is 

telkemale met geringe wysingings herdmk. Hiemit kan afgelei word dat 'n bloemlesing vir 

hoerskoolgeb~ik of studente 'n skaars verskynsel in die Afrikaanse taalgebied is of verder dat Senior 

Verseboek as bevredigend in alle opsigte ervaar en aanvaar is. 

lllusheerder Jan Visser (vergelyk Bylaag B) het sy inspirasie vir die buiteblad-illustrasie3 van Versreise 

uit die gedig "besoekersboek" (p.4) geput. Hy erken indirek dat illustrasies nie nodig is in 'n bloemlesing 

nie, tensy dit die belangstelling van die jong persoon of kind kan prikkel (Visser, vergelyk Bylaag B). 

Viljoen (2002:9) wys op die groot formaat en die lewendige bladuitleg. Sodanige opmerkings van Visser 

en Viljoen skep die indruk dat die bloemlesing ook saamgestel kon wees vir die heelwat jonger leser of 

kind. Versreise is egter volgens Vermaak (vergelyk Bylaag A) saamgestel vir die teikengroep eerstetaal- 

Visser probeer nie doelbewus 'n Suid-Afrikaaanse of selfs Afrikaruimte uitbeeld nie, maar dit kan tog uit die 
illustrasie gelees word. 

69 



leerders in grad 10 tot 12 en Faasen (vergelyk Bylaag C) se uitsprake sluit daarby aan. Versreise se 

sukses word toegeskryf aan groot skoolverkope (Faasen, vergelyk Bylaag C). 

Die bloemlesing is saamgestel uit agt afdelings, ingedeel volgens onderwerpe wat weer aansluit by 

aspekte uit die ontwikkelingpsigologie. Die ondenverp van afdeling 1 - "kletsers van verse" - handel oor 

die skryf van gedigte. Hierdie afdeling tree op as 'n bekendstellingsfase van die bloemlesing aan die 

veronderstelde adolessente leser met betrekking tot wil poesie is. Dit sluit aan by die kognitiewe 

ontwikkelingsaspek. Afdeling 2 - "dan lyk grootword s6?" - handel oor die ondenverp liefde. 

Verliefdheid is vir die adolessente leser van kardinale belang, en gedigte daaroor sluit aan by die sosiale 

ontwikkelingsaspek, net soos die gedigte in die volgende afdeling. Vanaf verliefdheid en die liefde in 

afdeling 2 word na die bouding teenoor randfigure, soos boemelaars, in afdeling 3 - "medereisigers" - 

beweeg. In afdeling 4 - "die uurwerk kantel" - dien tyd as onderwerp en in die daaropvolgende afdeling, 

afdeling 5 - "sandland en grysland" - dien ruimte as ondenverp. Beide tyd en ruimte is bydraende 

ondenverpe tot die persoonlikheidsontwikkeling van die adolessente leser. Afdeling 6 - "om vry uit te 

vaar" - handel oor die dood. Die venverking van dood vorm ook deel van die adolessente leser se 

persoonlikheidsontwikkeling. Die titel van afdeling 7 -"in gesprek met mekaar" - is misleidend, omdat 

die voornemende Wsieleser kan dink dit is karakters in gedigte wat in gesprek met mekaar tree. In der 

waarheid is dit tekste wat intertekstueel in gesprek met mekaar tree. Hierdie afdeling verskil dus van die 

res van die afdelings in die bloemlesing, deurdat dit nie aansluit by 'n ontwikkelingsaspek nie, maar 

eerder verwys na 'n liter6re tendens. Die laaste afdeling, afdeling 8 - "die kinders is nie dood nie" - het 

'n sterk politieke en ideologiese strekking. Dit lewer inherent kommentaar op die snel, veranderende 

Suid-Afrikaanse samelewing. Net soos afdeling 1 sluit afdeling 8 aan by die adolessente leser se 

kognitiewe ontwikkeling. 

Die indeling van Versreise in bogenoemde afdelings is volgens bloemlesingsamesteller Vermaak 

(vergelyk Bylaag A) 'n tematiese verdeling. Odendaal resenseer Versreise in 'n artikel met die sprekende 

opskrif "Uiteenlopende digters 'praat' tematies" (Volksblad, 2002:6). Ook Viljoen (2002:9) verwys 

daarna dat die gedigte in Versreise gerangskik is rondom 'n reeks temas. Na die lees van elke afdeling 

kan weliswaar spesifieke temas oor elke onderwerp uit die opgenome gedigte geTdentifiseer word. 

Teksanalises van elke individuele teks in elke afdeling vind plaas aan die hand van verskillende 

uitgangspunte, gebaseer op poesieteoretiese aspekte en intertekstualiteit. Eerstens word 'n uitgebreide 

bespreking van een verteenwoordigende teks per afdeling aangebied. Daar is nit uitgegaan van 'n 

aanname dat hierdie eerste teks in elke afdeling - bygedra deur 'n "temadigter" (Vermaak, vergelyk 

Bylaag A) op die voorafgaande bladsy - die teks is wat die hele afdeling verteenwoordig nie. 'n Teks 

met 'n groot mate van meerduidigheid is gefdentifiseer vir bespreking. Meerduidigheid is bepaal op 

grond van die metaforiese taalgebmik as vormlike aspek in kombinasie met die ondenverp as inhoudelike 

aspek en die tematiese rykdom wat die teks genereer. 



Daarna volg 'n bespreking van die algemene kenmerke van elke afdeling aan die hand van verskillende 

tekste. Die poesieteoretiese uitgangspunte sluit in tyd- en ruimtebeelding, asook spreker en perspektief 

per afdeling. Kaapgeijrienteerde tekste word byvoorbeeld verraai deur seisoengebondenheid, plekname 

en plantegroei. Dit beperk die identifikasiemoontlikhede vir adolessente lesers. Die Afrikaanse kulturele 

mimte in sommige tekste strek wyer as net die Kaap, tenvyl onderstrominge van die Afrika-milieu in 

slegs enkele tekste voorkom. Die adolessente perspektief kom nie werklik tot sy reg nie, want die 

meerderheid tekste word vanuit 'n volwasse perspektief aangebied. Ondenveqx wat herhaaldelik 

voorkom, gee aanleiding daartoe dat spesifieke temas per afdeling geydentifiseer kan word. 

Die vormlike kenmerk uit die poesieteorie wat uitvoerig ontleed word ten opsigte van identiteitsbeelding, 

is metaforiese taalgebmik. Identiteitsbeelding vind ook plaas deur minder algemene metaforiese 

taalgebmik soos ironie, simboliek, woordspeling en allegorie. Ander stylfigure wat in tekste analiseer 

word, is herhaling en kontras. Uiteenlopende sternmings soos vrolike venvondering versus vervreemding 

kenmerk Versreise. In die laaste uitgangspunt van elke afdeling word 'n uitgebreide bespreking gegee 

van die verbande tussen geydentifiseerde, intertekstuele tekste. Die tydlyn agter in die bloemlesing word 

as 'n aparte uitgangspunt ingesluit. 

Al bogenoemde uitgangspunte word saamgevat om 'n geheelindmk van die analise van die tekste te gee. 

In die slotparagraaf volg 'n sintese oor al die bevindinge vanaf die literere kritiek, die aandeel van die 

rolspelers, die analise van die gedigte, moontlihe lesersreaksies en die tydlyn. 

4.2 Toepassing van die skemas vir analise en vergelyking op Versreise 

In die analises tree die tekste as ontmoetingsterrein op tussen die veronderstelde adolessente leser en die 

opvoeder. Dit kan ook beskou word as 'n gespreksterrein of 'n derde mimte wat ontstaan tussen die 

adolessente leser en die opvoeder. 

Adolessente leser ----------- TEKS ------------ Opvoeder 

Die adolessente leser beleef die teks volgens sy eie ontwikkelingsvlak en venvysingsveld, tenvyl die 

opvoeder die teks ondersoek met die oog op verskeie aspekte wat by die adolessente leser se leefwereld 

sal aansluiting vind en wat by horn ingeskerp sal kan word. 



4.2.1 Afdeling 1: "kletsers van verse'' 

4.2.1.1 "God die digter" 

"God die digter" (p.16) van T.T. Cloete is as verteenwoordigende teks' geydentifiseer op grond van 

gelaagdheid of meerduidigheid met betrekking tot sekere vormlike en inhoudelike poaiese aspekte. In 

die eerste twee reels word die letterkunde met die sneeuvlokkie vergelyk. Die punt van vergelyking is dat 

albei poesie kvat ,  maar dat die sneeuvlokkie me& poesie bevat as die letterkunde. Op hierdie 

vergelyking in die inleidende sin volg 'n metaforiese spel dew sintaktiese uitbreiding deur middel van 'n 

reeks: daar's meer paesie in die "miskmier" (r.3), in die "toktokkie" (r.3), in die "meteorologie" (r.4), en 

die "entomologie" (r.4), in die "moremis" (rS), en in die "krgpiek" (rS), "die horison wat in die hemel 

wegraak" (r.6) en in die "rooswolk is daar baie meer liriek" (r.7) as in die poeie. Die inhoudelike 

aspekte word verteenwoordig dew die ondenverpe, tad- en skryfvermoe plus religie, wat gesamentlik in 

die teks voorkom. Indien enige van die ondenverpe weggelaat word, kan die teks nie bestaan nie. 

Hierdie twee ondenverpe korreleer presies met die adolessente leser se algemene behoeftes aan 'n 

worsteling mit en aanvaarding vin sy eie skryfvermoe as gevolg van kognitiewe ontwikkeling en die 

uitleef van 'n religieuse bewussyn as deel van persoonlikheidsonhvikkeling. Verder word die adolessent 

se gespesialiseerde leesbehoeftes om oor die se l f  en om oor die Nik-realistiese dimensie te lees, deur 

hierdie ondenverpe bevredig. 

In die titel word God as Skepper ook vergestall as Digter van die natuur. Die universele in die skepping 

is egter dat dit beide eindig en oneindig is, tenvyl poiisie maar tydgebonde is. Die mens as digter herskep 

die skepping met sy taalhandeling. Die teks is kommentaar op wat Cloete se interpretasie van die leks van 

die natuw is. Verder venvys die kursiefgedmkte subtitel na die Chileense digter Nemda, waarop Cloete 

intertekstueel reageer. 'n Liriese subjek is vanuit 'n volwasse perspektief aan die woord en vertoon 'n 

sekere alwetendheid met betrekking tot 'n wye verskeidenheid ondenverpe, vanaf die letterkunde, die 

weerkunde (meteorologie) tot by die insektekunde (entomologie). Die perspektief sluit dus nie direk aan 

by hoe die adolessent na sy6 w&reld kyk nie, maar die volwasse perspektief kan as venykend ervaar word. 

Die enigste tydsaanduiding wat in "God die digter" betrek word, is die sintaktiese uitbreidings na 

"moremis" (r.5) en "rooswolk" (r.7). Hierdie uitbreidings tree egter eerder op as universele stellings 

waarin tyd onbepaald is. Bekende mimtes word betrek, ten spyte daarvan dat die leks geskryf is in 

reaksie op 'n gedig vanuit die Chileense landskap. Die Suid-Afrikaanse landskap word veral betrek met 

die verwysings na "die miskmier" en "die toktokkie" (r.3) - twee soorte kewers waardeur die Suid- 

Afrikaner gefassineer word. Die "horison wat in die hemel wegraak" (r.6), venvys na die uitgestrektheid 

van die Suid-Afrikaanse landskap, veral tydens dagbreek bime die konteks van die gedig. Met die tipies 

Daar word deurgaans willekeurig na gedig of teks venuys. 
' Elsabe Steenbere onderskei drie terreine waaroo leesbehoefies ontstaan. In die res van die studie word daar na - 
hierdie terreine met hoofletters venvys, naamlik die Self, die Ander en die Nie-realistiex dimensie. 

Daar word na die adolessente leser as manlik venvys, en dit sluit vanselfsprekend die woulike vorm in. 



Suid-Afrikaanse milieu kan die adolessente leser wel identifiseer, omdat hy homself mimtelik daarbime 

kan orilinteer, tenvyl sy vakterminologie verryk word deur woorde soos "meteorologie en entomologie" 

( 4 )  Die gedig kan as venvonderingspoesie beskou word, waarin die skeppingsdaad van God in die 

natuur teenoor die skeppingsdaad van die digter in die letterkunde gestel word en waarin die grootsheid 

en die wonder van die skepping tot in die kleinste detail vergestalt word. Venvondering ontsluit die 

toeganklikheid van die teks vir die adolessente leser. Tenvyl hy emosioneel identifiseer met die teks, dra 

dit ook by tot sy eie religieuse en persoonlikheidsontwikkeling. 

Tipografies bestaan die strofebou in "God die digter" uit 'n deurlopende ~yvloeiende vers in agt re& en 

dit hou verband met die vimige opnoem van verskillende dinge uit verskillende vakgebiede. DiC 

digvonn maak die leks kontemporgr vir die adolessente leser en hy identifiseer maklik daarmee. In die 

teks kom sterk klankooreenkomste voor, veral in die vorm van kmisrym, met 'n geringe afwyking in 

"entomologie" (r.4), wat nie rym met ''poBie" (r.2) nie. Kruisrym dim hier as versreelverbinding en 

maak van die totale teks 'n hegter eenheid. Alliterasie van die [m]-klank tree as 'n verdere 

verbindingselement tussen verskillende @Is op: "daar is meer poesie in die sneeuvlokkie N as in die 

letterkunde en baie meer p & i e  11 in die m i s h i e r  in die toktokkie 11 in die meteorologie en entomologie 

I/ in die aorea is  en in die bergpiek" (r.1-5). Tegnies word die vers se hegtheid ook versterk dew 'n 

metriese patroon met vier heffings per r&l. Die veelvuldige herhaling van "in die" (r.1-7) dwarsdeur die 

teks dra daartoe by. 

4.2.1.2 Algemene kenmerke van die afdeling 

Voorop in die afdeling staan die persoonlike bydrae van die digter Daniel Hugo, waarin hy hom uitspreek 

oor digterskap, hoe om 'n gedig te lees, rym in Afrikaans, intertekstualiteit en leeswerk. Bydraes van 

verskillende digters vorm trouens die inleiding tot Clke afdeling in die bloemlesing. Direk daarna volg 

telkens 'n gedig dew die temadigter van die afdeling, waarmee die afdeling ingelei word. Met die 

inleidingsgedig, "Vergetelheid, 1997" (p.3), word die aansien van die digter binne die Suid-Afrikaanse 

gemeenskap geplaas. Daarmee is dit duidelik dat die digter nie juis vreeslik geliefd of bekend is nie en 

dra die gedig daartoe by om die digter tot doodgewone medemens te "ontluister" (Vermaak, vergelyk 

Bylaag A). 

Tydruimtelikheid 

Wanneer tyd ter sprake kom, word die inleidingsgedig direk betrek met die venvysing na 'n jaartal in die 

titel, naamlik "Vergetelheid, 1997" (p.3). Dit is referensiele tyd, wat dew die voorafgaande woord in die 

titel, "Vergetelheid", opgehef word. Wanneer die datum in die titel en die publikasiedatum van die gedig 

met mekaar vergelyk word, het daar inderdaad 'n proses van "in die vergetelheid raak" hom voltrek met 

betrekking tot beide die gedig en die digter van die gedig. 



In "besoekersboek" (p.4) handel dit oor die merke wat mense nalaat. Die gedig bevat verskillende 

elemente wat die Suid-Afrikaanse mimte oproep deur die verwysings na wie se name waar staan. Daar is 

gevangenes wat teen die tronkmuur skryf, name van onbekendes in duikweE en van geliefdes. Daar is die 

Boesman- of Santekeninge teen 'n krans, wat die breEr Afrikamimte betrek Teenoor hierdie name staan 

die weerloosheid van mense as slagoffers van die lewe. Die digter stel sy eie aanwesigheid as deel van 

hierdie gebroke werklikheid. 

In die gedig "Woord en sin" (p.7) word die bekende Suid-Afrikaanse mimte van die goudmynbedryf in 'n 

metaforiese konstruksie betrek. Woorde soos "mineraalregte" (r.4), "delwe" (r.5), "kleims" (r.8) en 

"goud" (r.9) laat die leser by die herlees besef dat hierdie gedig nie net oor die besit van woorde met die 

besitlike voomaamwoord "myne" (r. 2, 11 en 14) handel nie, maar ook oor die ontginning van woorde. 

Tyd word ook deur 'n veralgemening aangebied met die woorde: "maar delwe kan ons tog almal 11 

dwarsdeur ons hele lewe deur" (r.6-7). Die goudmyne waaroor die ~ n ~ l o - ~ o e r e o o r l o ~ '  ontstaan het, is 

deel van Suid-Afkika se geskiedenis en kultuur en lewer vandag nog 'n groot bydrae tot Suid-Afrika se 

ekonomie. Vir die adolessente leser in die Vrystaat en Noordwes is goudmyne 'n daaglikse realiteit en 

kan hulle maklik daarmee identifiseer. Vir hulle word die teks me& as geskiedenis. Dit bandel egter in 

hierdie gedig uiteindelik oor die ontginning van woordbetekenisse in die skryfproses en die ruimtelike 

verwysings bly sekond&r. 

In "weer eens" (p.8) word tyd as 'n onbepaalde herhalingsproses in die titel betrek. In die subtitel van 

dieselfde gedig word 'n duidelike omskrywing van die ruimte gegee waarbinne 'n gedig ontstaan. In 

"weer eens" word in geheel 'n klein narratief gegee van die ontstaanproses van 'n gedig: nie net van 

wanneer en waar die gedig ontstaan nie, maar ook hoe die digtende ek-spreker dit ervaar en watter 

invloed hierdie skeppende ma, vasgevang in die skryfproses, op haar kind het. Met die - soms negatiewe 

- invloed van enige skeppende gees van 'n rnoederfiguur, kan menige adolessente leser identifiseer. 

'n Gedig in afdeling 1 wat nie agterweE gelaat kan word, waar dit handel oor die bespreking van mimte 

nie, is "huisdig" (p.14). In hierdie gedig word 'n huis, bestaande uit "agt vertrekke soos wat die oktaaf 

verlang" (r.8) metafories gelyk gestel aan die sonnet as digvorm. Die titel verwys dus nie net na die huis 

as bekende mimte aan die veronderstelde adolessente leser, waar hy die deur dig kan toetrek en homself 

teen die buitew6reld kan afsonder nie, maar ook na die gedig, waarbinne hy hom veilig kan onttrek van 

die w&reld rondom hom. 

' 1899-1902: Die Driejarige Oorlog met die wending van die vorige eeu tussen die wee Boere-republieke en die 
Britse ryk, het ontstaan as gevolg van die ontdekking van goud en het 'n stryd om die mineraleregte laat ontketen. 



Spreker en perspektief 

Perspektief is vir die doel van die navorsing verbind aan drie leeftydsgroepe, volwassenbeid, adolessensie 

en kindwees. Die onderskeid daartussen is egter nie altyd maklik te bepaal nie. Perspektief is verder ook 

verbind aan geslag. Twee maniere van waameming (Venter, 1992:133) kan aan die gedigte in al die 

afdelings in Versreise verbind word: fokalisering deur 'n ek-spreker of karakter in die teks self of liriese 

subjek en fokalisering deur die betrokke perspektief of kyk op sake in die teks. 

Die aantal gedigte waarin 'n ek-spreker en 'n liriese subjek as ongeTdentifiseerde waamemer en verteller 

aan die woord is, is gelykop verdeel in afdeling 1. Met betrekking tot perspektief oorheers die volwasse 

perspektief op sake in gedigte. Wat verder onderskei kon word met betrekking tot perspektief, is geslag. 

Dit is duidelik uit die ingeslote tekste dat digterskap beide 'n manlike en vroulike bedryf is. Die man as 

digter word aan die adolessente leser bekendgestel, onder andere in "Vergetelheid, 1997" (p.3), "Woord 

en sin" (p.7), "PoErotica (p.9) en "Digter" (p.10). Die vrou as digter tree weer na vore in "weer eens" 

(p.8) en "digter wordende" (p.9). Tog gaan man en vrou anders om met hierdie bedryf van gedigskryf. 

By gedigte met 'n duidelik manlike perspektief word sake vanuit die omringende werklikheid in die gedig 

ingeskryf. Sake soos 'n aand vir skrywers in Stellenboscb, om goud te myn, om gemeenskap met 'n vrou 

te h5 en die werklikheid van ballingskap na die eiland Ceylon word onder andere betrek. By gedigte met 

'n duidelike vroulike perspektief word daar byna obsessief omgegaan met woorde. Die presiese moment 

waarop 'n gedig ontstaan en hoe 'n gedig ontstaan, kry die fokus, terwyl alles daarbuite sekondir en 

irrelevant word. Deur die woulike perspektief word die presiese mimte van 'n gedig dus skerper omlyn 

as deur die manlike penpektief. 

Die ondenverp waaroor die gedig handel, wat dit aan die einde van die gedig beteken en in die geheel van 

die afdeling beteken (die tema) en die metaforiek deur middel waarvan hierdie betekenisse tot stand kom, 

staan alies in noue verband met mekaar. In afdeling 1 - "kletsen van verse" - word die gedig of poesie 

of die skryfproses telkens met iets anders vergelyk. Soms word dit alreeds in die titel van 'n teks 

weerspieel, soos in "God die digter" (p.16). Metafore in 'n teks is so nou verweef met mekaar, dat die 

teks sonder een daarvan nie tot stand sou kon kom nie. Die teks is dus afhanklik van die noue verband in 

die metaforiese konstruksie. In die gedig "Poi5rotica" (p.9) word die noue verband tussen die ondenverpe 

tad- en skryfvermoe en erotiek weerspieel. Twee algemene beboeftes van die adolessent word daarmee 

betrek, naamlik die behoefte om te worstel met die eie liggaamlikheid, 'n erotiese ontwaking en die 

aanvaarding daarvan as gevolg van liggaamlike ontwikkeling, asook 'n worsteling met en aanvaarding 

van die eie skryfvermoe as gevolg van kognitiewe ontwikkeling. Hierdie twee algemene behoeftes word 

egter net in ten leesbehoefte weerspieel en dit is om meer oor die Self te lees. Die meeste adolessente 



lesers het waarskynlik nog nie ontwikkel tot op die punt waar die erotiek inspirasie vir skryf- of digwerk 

is nie, maar alle jongmense skryf we1 liefdesgedigte na aanleiding van hulle eie verliefdheid. 

Dikwels vergestalt die onderwerp tad- en skryfvermoe uiteindelik na die lees van die gedigte in verskeie 

temas. Volgens die HAT (1994:1075) is 'n tema 'n ondenverp of 'n grondgedagte van 'n letterkundige 

werk of 'n Frase wat ten grondslag I2 aan 'n komposisie en telkens temgkeer. Al hierdie betekenisse kan 

aan die term tema gekoppel word. Die maklike of moeilike in die skryfproses en die spanning wat soms 

daarmee gepaardgaan vir die digter, word verwoord in gedigte soos "Jy s& vir my: 'Ou boetie, wat moveer 

jou?"' (p.5), "My blokfluit is van palissanderhout" (p.5), "weer eens" (PA), "digter wordende" (p.9) en 

"Vademekum" (p.13). Besinning oor wht die poesie is, word onder andere uitgedruk in "'n gedig oor 

vo&ls" (p.3), "Gedig" (p.4), "gedigte skryf is soos blaadjies skeur" (p.8) "huisdig", "voorskrif: Engelse 

sonnet" en "die kwatryn as skerpioen" (p.14). Besinning oor die plek van die digter of van poesie in die 

Suid-Afrikaanse samelewing, word weer uitgedruk in "Vergetelheid, 1997" (p.3), "besoekersboek" (p.4) 

en "ontnugterde digter" (p.11). Wie die digter presies is, probeer digter uitdruk in gedigte soos "Wie's 

Hy?", "Kunstenaars" en "Digters" (p.12). Die afdeling sluit af met 'n groep gedigte wat as't ware die 

literere beskouings van verskillende digters verwoord, beginnende by "Naskrif: 'n credo" (p.15) asook "al 

trap jy hoe al loop jy ver", "Ars poetica (2)", "God die digter" en "ars poetica" (p.16). 

Metaforiek 

In "Vergetelheid, 1977" (p.3) word die ek-spreker se ballon geprik in reel 10, wat op die letterlike 

handeling dui van 'n ballon wat geprik word en bars, maar wat ook figuurlik daarop dui dat sy 

"opgeblase" selfbeeld aangetas word, sy ego gekrenk word. Hierdie beeld is bekend aan die adolessente 

leser en hy kan waarskynlik dadelik dink aan iemand anders wie se "ballon" ook in die onlangse verlede 

geprik is. Daarom kan hy met die teks identifiseer. Die adolessente leser besef verder met die lees van 

die teks dat skryfjuis nie saam met ydelheid gaan nie. 

Dit is opvallend dat twee gewilde metaforiese kombinasies in hierdie afdeling voorkom. In die volgende 

tekste word taal- en skryfvermoe met spesifieke mimtes vergelyk. Die mimtes is 'n myn in "Woord en 

sin" (p.7), die metaforiese ruimte van 'n skippie in 'n bottel kom aanvanklik tot stand in "Digter" (p.10) 

en word voortgesit in "lngeperk" (p.11) en "Ontnugterde digter" (p.1 1), die grond wat bewerk word in 

"Kunstenaars" (p.12) en die beskermende mimte van die huis in "huisdig" (p.14). 'n Ander 

vergelykingskonstruksie is tad- en skryfvermoe en diere. Die tekste waarin hierdie vergelykings 

voorkom, is '"n gedig oor vods3:'ls" (p.3), "Gedig" (p.4), "Jy s& vir my: 'Ou boetie, wat moveer jou?"'(p.5) 

waarin na die windswael verwys word en "die kwatryn as skerpioen" (p.14). Daarmee word die teks 

veral as "gevleuelde" woord binne 'n spesifieke mimte geplaas. "Ars poetica (2)" (p.16) verwys na die 

gedig as verskillende soorte spore en dit sluit weer aan by die make  wat mense as slagoffers van die lewe 

ma&, soos uitgebeeld in die gedig "besoekenboek" (p.4). 



In reel 13 van "besoekersboek" (p.4) word ook verwys na 'n kind en 'n lams. Hulle is beide simbole met 

die betekenis van onskuld (De Vries, 1974:96) en saggeaarde slagoffen (Biedermann, 1992:201). Die 

adolessente leser staan nog met sy een voet in die kindenv&reld, daarom sal die simboliek horn r&ik en sal 

hy dit deel maak van sy eie identiteit. Die afdeling sluit af met die gedig "ars poetica" (p.16) waarin weer 

eens ietwat ontluisterend na digters verwys word as "kletsers I/ van verse" (r. 1-2). Dit is ook die woorde 

waaraan die afdeling sy naam te danke het. 

Stemming 

Venvondering blyk veral uit die volgende vier tekste in afdeling I :  "'n gedig oor voels" (p.3), "Digter" 

(p.10), "Hoe om 'n bundel Chinese poesie te skryf' (p.13) en "God die digter" (p.16). 

Venvonderingspo&sie venterk die adolessent se identiteit deur te voldoen aan sy behoefte om positiewe 

emosies te ervaar. 

lntertekstualiteit 

In die bloemlesing in geheel, maar ook in elke afdeling, word intertekstuele verbande tussen verskillende 

tekste doelbewus deur die bloemlesingsamestellers gel& Venkeie gedigte kan daarom ook deur die 

adolessente leser intertekstueel as gediggroepe gelees word. Tog bestaan daar 'n verskil tussen die 

intertekstuele verbande wat deur die samestellers in hulle keuse en plasing gele word en tussen gedigte 

wat ook s6 deur die digters geskryf is. 

Die eerste gedigpaar het voels as ondewerp, maar word nie deur die bloemlesingsamestellers saam op 

dieselfde bladsy gegroepeer nie. "'n gedig oor voiils" (p.3) en "Gedig" (p.4) is albei kwatryne en word 

elk saam met 'n langer teks op 'n bladsy gegroepeer. Die woord as ondenverp van gedigte kom voor in 

"Jou woord jou woord hou dessit woord" en "Woorde" (p.6) en "Woord en sin" (p.7). Die skryfproses 

self word uitgedruk in "gedigte skryf is soos blaadjies skew" en "weer eens" (p.8) en "digter wordende" 

en "Poerotica" (p.9). Hierdie tipe intertekstuele groeperings is deur Vermaak et al. gedoen en sluit 

dikwels meer as twee tekste in. 

Drie gedigte in afdeling 1 kan as intertekstuele inspelings op mekaar gelees word. Hierin reageer digters 

op mekaar en kan sekere woorde en metaforiese konstruksies, soos die skippie in die bottel, as spore in 

tekste gelees word. Die tekste is dus op twee maniere met mekaar te vergelyk. Die grondteks "Digter" 

(p.10) van D.J. Opperman, het alreeds in 1947 venkyn. Op bladsy 11 verskyn die gedig "Ontnugterde 

- - 

'n Christelike simbool wat in die Ou Testament sy ontstaan het toe die bloed van lammers teen deurkosyne die 
lsraeliete moes beskerm teen die tiende plaag. ~ o d  het die plaag vir Egipte bedoel. omdat hulle nie woukxlaat d a ~  
die Israeliete na hulle eie land temgkeer nie. Die simbool venvys wk na Christus as lam, wat geoffer moes word vir 
die mens se sondes. 
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digter" (1991) van 'n oudstudent van Opperman, Daniel Hugo, en ook die gedig "lngeperk" (1997) van 

Opperman se dogter, Trienke Laurie. Die vraag ontstaan onmiddellik waarom die tekste nie opgeneem is 

in afdeling 7 -"in gesprek met mekaar" - nie. 

'n Volgende gedigpaar het digters self as ondenverp en dis die tekste "Wie's Hy?" en "Digters" (p.12). 

Die gedig "Kunstenaars" (p.12) kan wyer strek as net digters en ook venvys na skilders of musici, daarom 

is dit nie werklik deel van die gedigpaar nie. Literere beskouings kan as onderwerp op dieselfde bladsy 

gelees word in: "Al trap jy hoe al loop jy ver", "An poetica (2)", "God die digter" en "ars poetica" (p.16). 

Die ptasing van "Naskrif: 'n credo" (p.15) in di6 afdeling kan venvarrend wees, aangesien dit nie werklik 

haste geplaas is soos die titel te kenne gee nie. In gebeel gesien dien dit egter as inleiding vir die 

gediggroep wat liter6re beskouings venvoord. 

4.2.2 Afdeling 2: "dan lyk groohvord sb?" 

4.2.2.1 "elegie vir 'n skoolloopbaan" 

As verteenwoordigende leks in afdeling 2 word 'n gedig van Ansa van der Walt, "elegie vir 'n 

skoolloopbaan" (p.20) gekies. Die leks is geidentifiseer op grond van die voorkoms van metafore, 

vergelykings en personifkasie in kombinasie met die ondenverpe: skool en liefde. Hierdie twee 

onderwerpe korreleer presies met die adolessent se algemene behoeftes, naamlik die aanvaarding van eie 

verstands- en ander vermoens as gevolg van kognitiewe ontwikkeling en die behoefte aan 'n sinvolle 

verhouding as gevolg van sosiale ontwikkeling. Verder word hierdie algemene behoeftes presies 

weerspieel in die leesbehoeftes om oor die Self en oor die Ander te lees. 

Die metafore in die gedig werk daartoe mee om die toegenetsntheid tot die skool uit te beeld. Daar word 

dus baie positiewe assosiasies geaktiveer, byvoorbeeld: "daaglikse nektar van die gode" (r.4), waarin 

verwys word na kennis wat elke dag op die skoolbanke versprei word en soos nektar is. Daarin word ook 

verder verwys na die ondenvysers voor in die klaskamers wat soos gode is. Ander voorbeelde is 

"vrywillige dissipel van kleindogtertjiedrome" (r.7) - waar die ek-spreker haarself as 'n vrywillige 

dissipel van baar eie kleintydse drome beskou; Yeen nou se vurige voornemens N sal ons mekaar vergeet" 

(r.11-12) waarin die ek-spreker die skool as 'n geliefde beskou waarvan sy uiteindelik sal vergeet en "my 

kleintydse mentor" (r.34) waarin die skool vir die ek soos 'n mentor van baar kinde jare is. Vergelykings 

in die gedig kom voor in: "drome soos skooljare loop vimig dood" (r.9), "ons sal ... nog kan agterbly ... as 

naamgrafitti op voosgekerfde banke" (r.20), "en dit sal seer wees... 11 so seer soos die skoolbaadjie 11 wat 

ek vandag" uinrek (r.36-38) asook " ... die skoolbaadjie I! wat ek vandag I1 soos 'n lewende vel 11 van my 

lyf afslag" (r.37-40). Personifikasie en 'n allegoriese metafoor in die aanspreek van die skool as geliefde, 

kom voor in: "liewe skool" (r.36). Samevattend word progressie in die gedig dus metafories ondersteun. 

Eers word die gesindheid van liefde gesuggereer. Dan word afskeid uitgebeeld en uiteindelik vertrek. 



Die baadjie is soos 'n vel. Die verbintenis met die skool is die baadjie wat uitgetrek word. Dit word 

afgel&, maar dis iets so na aan die spreker soos 'n vel. 

'n Adolessente ek-spreker, wat die ideale verteller vir die veronderstelde adolessente leser is, kyk in 

hierdie teks vanuit 'n vroulike perspektief Adolessensie kan gelees word uit die titel - "elegie vir 'n 

skoolloopbaan" - en die venvysing na die ek se "kleindogtertjiedrome" (r.7). Behalwe dat die ek 'n 

gewone figuur is wat haar skoolloopbaan voltooi, word die skoolloopbaan self as 'n geliefde betrek en 

aangespreek as "jyy" (r.24 en 25). h i s  omdat die ek-spreker 'n gewone figuur is wat vanuit 'n adolessente 

perspektief kyk, gee die teks 'n werklikheidsgetroue beeld van die adolessent se leefdreld en kan ander 

adolessente daannee identifiseer. Uiterlike gebeure en innerlike handeling word afgewissel in die teks. 

In reel 1 word 'n gevolgtrekking oor die grootwordproses gemaak. Dit word opgevolg met 'n uiterlike en 

alledaagse gegewe: "tot hier gebring met brood" (r.2). Die adolessente leser is toenemend in staat tot 

abstrakte denke. Hy sal hierdie spel tussen innerlike en uiterlike gebeure intkiitief as aangenaam ervaar en 

met die teks identifiseer. Tyd sluit in venvysings na verlede, hede 6n toekoms in woorde soos "daagliks" 

(r.4), "nou" (r.1 I), "terugverlang" (r.18), "agterbly" (r.19) en "'n vreemde m8re" (r.23). Ruimtelike 

plasing behels aanvanklik vae, bree venvysings, soos "tot hier" (r.2), "oor die aarde" (r.6). Later in die 

teks word 'n vertroude beeld van die skoolruimte geskep in woorde soos: "op 'n voosgekerfde bank" 

(r.20) en "in die lei! gange" (r.22). Daannee kan die adolessente leser identifiseer, omdat hy homself kan 

orienteer en dit sy leefw&reld weerspieel. Abstrakter venvysings kom ook in die teks voor met: "deur die 

sondige grens 11 van verbeelding gebreek" (r.32-33). Beide positiewe en negatiewe emosies kan gevind 

word in "elegie van 'n skoolloopbaan". Negatiewe emosies word uitgedruk in: "drome ... loop vinnig 

dood I1 of weed en oninhaalbaar skeef' (r.9-lo), "seremoniele trane" (r.15) en "ons sal terugverlang" 

( 8 )  Positiewe emosies word weer uitgedmk in woorde soos: "skud ek oombliklik graag 11 my voete 

skoon van jou stof' (r.16-17), "die hoogmoed 11 van 'n jong profeet" (r.26-27) en 'Waar ek dalk suksesvol 

en geleerd" (r.30). Die teenwoordigheid van sowel positiewe as negatiewe emosies getuig van 'n sekere 

emosionele gebalanseerdheid by die adolessent met betrekking tot die einde van sy twaalf jaar lange 

skoolloopbaan. 

Tipografies bestaan die gedig uit een deurlopende strofe in veertig reels waarin die afskeidneem van die 

skoolloopbaan uitgebeeld word. Gem duidelike sintaksis kom voor nie en dit bemoeilik en vertraag die 

leestempo. Geen sintaktiese aanduiding word gegee oor waar een gedagte eindig en 'n volgende begin 

nie. Dit werk identifikasie met die teks tog gedeeltelik t&. Die enigste leestekens binne die veertig reels 

van die teks is 'n dubbelpunt aan die einde van red 1, waama 'n verduidelikmg volg van presies hoe 

grootword lyk, parentese in r e 1  3 en 'n retoriese vraag in reel 24. 'n Gebroke rympatroon kom voor, wat 

oenskynlik verder bydra tot 'n losser struktuur by di.6 kontempor&re digvorm. In die eerste tien reels rym 

net "brood" (r.2) met "dood" (r.9). "O&nskynlik" 'n losser struktuur, want vir die gebrek aan volrym 

word gekompenseer deur 'n oormaat aan halfrym. Vera1 assonansie van die [o]-klank kom in beelwat 

re& voor en word saamgetrek in: "drgne s ~ s  s k ~ l j a r e  imp  vinnig do&' (r.9). 'n Onderliggende, 



relmatige metriese patroon, bestaande uit 'n tweeslag, skep deurlopende ritme en verseker die vlot 

voortgang van die gedig. 

4.2.2.2 Algemene kenmerke van die afdeling 

Dat Breyten Breytenbach juis as temadigter van die afdeling wat oor die liefde handel ingesluit word, is 

op sigself betekenisvol. Jare lank is Breytenbach as volksvreemde digter ervaar vanwe sy politieke 

sentimente in 'n tyd toe apartheid in Suid-Afrika nog hoogty gevier het. Nou, n i  die verval van apartheid, 

val die klem eerder op sy liefdesgedigte en gedigte wat hy as politieke gevangenes in eensame 

afsondering geskryf bet. Breytenbach se liefdesgedigte weerspieel dikwels ontbering en 'n hunkering na 

die geliefde. "Die liefde" (p.19) tree op as inleidingsgedig vir die afdeling. D a a h  word die liefde aan 

verre, vreemde mimtes soos Amerika, Europa en selfs die Ooste verbind. Alhoewel die universele 

reikwydte van die liefde daardeur beklemtoon word, strek dit ver buite die veronderstelde adolessente 

leser se bekende leefwtreld. Tenvyl die identifikasieproses met die teks vir die adolessente leser 

sodoende bemoeilik word, kan die gedig tog ook bekoor. 

Tydruimtelikheid 

Twee rigtings met betrekking tot die verhouding tussen die liefde en die tydmimtelike word duidelik met 

die analise van die tekste in hierdie afdeling. Eerstens is die liefde baie konkreet gebind aan tyd en 

mimte, maar tweedens is die liefde ook verhewe b6 tyd en mimte. 

In afdeling 2 word die tydsaanduidende woord "sedertdien" in die titel van "Tieners en sedertdieners" 

(p.23) omvorm tot persoonsnaam. Daarmee word 'n lang tydsverloop gesuggereer: in die tienejare en 

sedertdien gebeur dinge met betrekking tot verliefraak maar altyd op presies dieselfde wyse. In die res 

van hierdie kwatryn volg 'n speelse beskrywing van 'n mooi, jong meisie se figuur en eindig met die 

trefffende vergelyk: "borsies ,oo, skorsies" (r.4). Met hierdie speelsheid so eksplisiet in skrif u i t g e d ~ k  

kan die adolessente leser waarskynlik dadelik identifiseer. 

Die gedig "Kontak" (p.32) bevat 'n narratiewe lyn. Hierdie gedig bevat verskillende 

ontwikkelingspatrone. 'n Narratiewe ontwikkelingslyn dui op die vorentoe beweeg in tyd, maar die 

stappe word gekoppel a m  handelinge wat metafories in verband staan met tydperke in die verlede, 

naamlik die tyd van briefskryf en die ou-testamentiese duif. Die handeling van die ek-spreker is 

aanvanklik kontempor& met die venvysing na "selfoon" (r.1) en "die batterye pap 11 en die boodskap het 

in die niet verdwyn" (r.3-4). Met hierdie gegewe kan die adolessente leser onmiddellik identifiseer. In 

die tweede strofe word die ek se handelinge oudenvets deur die skryf van 'n brief in plaas van 

selfoonkontak. In die derde strofe word die ek se handeling ou-testamenties deur 'n duif te stuur in plaas 



van kontak per brief 6f per selfoon. Die adolessente leser kan hierdie toenemend ouderwetse handeling as 

romanties identifiseer. 

Tipies Suid-Afrikaanse ruimtes kom voor in "Lied van die fietsers" (p.21) met die plekname 

"Malmesbury" (r.3), "Riebeeckkasteel" (r.4), "konakwaberge" (r.19) en "Barnboesbaai 11 Doringbaai 11 

Jacobsbaai" (r.21-23). "Lied van die fietsers" (p.21) venvys ook na die manier van praat van mense in die 

Swartland. met die woorde "swartlandse bry" (r.7). Die meeste is identifiseerbare ruimtes vir die 

adolessente leser uit die Kaap. Die plek in die titel "ons het by montagu" (p.23) is ook in die Kaap gel& 

en s6 ook "Woeperdal" (r.2) in die gedig "Die berggans het 'n veer laat val" (p.32). Die ruimte van die 

grootword in die Kaap word dus in verskeie tekste gegee en bied herkenbare hakens vir hierdie betrokke 

adolessente leser. 

Die maan en maanlig bly 'n bekoorlike ruimte vir verliefdes, maar in "Een sprong vir ..." (p.33) word die 

eerste man op die maan metafories verbind aan 'n gebroke liefdesverhouding. Daarin word die ek- 

spreker "na die maan" (r.5) gestuur deur die geliefde. Alhoewel hierdie referensiele tyd a1 'n aantal jare 

in die verlede I&, bly dit kontempor& vanwee die uitsonderlikheid van die prestasie i n  word dit nuut 

herskryf deur die toepassing daarvan op persoonlike gegewens van die ek. Die adolessente leser kan 

daarom met hierdie gegewens identifiseer. 

Die vervlegtheid van tyd en mimte kom sterk na vore in die gedig "reis" (p.36). Daarin word die 

liefdesreis eerste verbind aan tye soos "snags" (r.1) en "soggens" (r.3) en tweedes metaforiese verbind 

aan algemene mimtes soos "'n skip" (r.2), "'n lrein" (r.4) en dat jy dan "bo wolke gevlieg het" (r.7). 

Daarmee word beklemtoon dat die liefde bo tyd en ruimte uitstyg en die tydruimtelike eintlik oorspan. 

Spreker en penpektief 

In slegs vier van die tekste in afdeling 2 kan 'n suiwer adolessente perspektief gelees word: "elegie vir 'n 

skoolloopbaan" (p.20) met die titel en die totale inhoud; "Skoolseunblues" (p.22) ook met die titel, asook 

verwysings snos "agter in die skoolbus" (r.1 en 4) en "die naam van haar onnie" (r.8); "Genade" (p.23) 

met die woorde "kalwerliefde" (r.1) en "lus" (r.3 en 13) en die gedig "afskryf' (p.35). In laasgenoemde 

gedig sit die ek en wag in "blou jeans en tekkies 11 en die jacket met jou naam daarop" (r.5-6) en drink 'n 

"milkshake" (r.8). Die identifikasiemoontlikhede met hierdie vier tekste is net soveel groter by die 

adolessente leser, omdat dit 'n direkte aanspraak maak op hulle alledaagse IeefwEreld. 

Tematiek 

In afdeling 2 van Versreise gaan die meerderheid gedigte oor verliefdheid, of in 'n meerdere mate oor die 

liefde. Vanuit 'n opvoeder se oogpunt behoort daar onderskei te word tussen verliefdheid en die liefde. 



Laasgenoemde is dikwels standhoudender en word eerder vanuit 'n volwasse perspektief venvoord. In 

sommige ander tekste kom 'n liggaamlike bewustheid voor, byvoorbeeld in "Tieners en sedertdieners", 

"Genade" en "ons het by montagu" (p.23). Die erotiese word nie heeltemal uitgesluit nie en kan gevind 

word in "Fransina, vrou van ou vaak Stefanus" (p.25), "Soul-en-peperpotjies" (p.25) en "Wordende 

naakt" (p.29). 

In heelwat tekste word die liefde of verliefdheid metafories aan iets anders verbind, sodat daar 'n 

vewlegtheid van ondenverpe voorkom. Hierdie ondenveqx is in interaksie met mekaar en indien een 

daarvan sou ontbreek, sou die teks nie tot stand kon kom nie. Die verteenwoordigende teks, "elegie vir 'n 

skoolloopbaan" (p.20), bevat die skool (konkrete ondenverp) as 'n geliefde (persoon), waarvan afskeid 

geneem word. 'n Herhalende kombinasie van ondenverpe in verskeie tekste is die liefde en 'n 

emosionele reaksie daarop. Tekste waarin dit onder andere voorkom, is "Skoolseunblues", "denim blues" 

(p.22), %brans' (p.28), "Vrae" (p.30), "Die malkoei moet sweet" en "Sug" (p.3 I). 

Heelwat van bierdie emosies in die tekste dui daarop dat daar maar eintlik oor die liefde gewoeg word. 

Dit kom sterk as tema in die afdeling na vore. Met die uitsondering van die slotgedig in afdeling 2, 

weerspie&l a1 die tekste vanaf bladsy 33 tot bladsy 36 reaksies op 'n gebroke liefdesverhouding. Die 

gebrokenheid van die liefde tree as 'n tema sterk op die voorgrond. Met die seleksie van gedigte oor die 

liefde vir die veronderstelde adolessente leser, kon die bloemlesingsamestellers meer gekonsentreer het 

op die positiewe krag van die liefde, op verwondering en speelsheid. Op die ontvanklike gemoed van die 

adolessente leser kan hierdie geselekteerde gedigte egter by voorbaat 'n demper op verliefdheid plaas. 

Verliefdheid as iets positief en opwindend word in te min tekste venvoord vir die adolessente leser. 

Die liefde word in afdeling 2 deur 'n wye verskeidenheid metafore uitgebeeld. Die brief as draer van die 

liefde behou steeds sy bekoring en word in Wee tekste venvoord: 'Sou brief is wonderlik, nog groter en 

ligter" (p.26) en "Kontak" (p.32). Breytenbach se "(klein liefdesgedig vir my vrou)" en "(tweede klein 

liefdesgedig vir my vrou)" (p.27) sluit tematiese ook aan by afdeling I, wat oor die skryf van gedigte 

handel. 

Woordspeling in "Skoolseunblues" (p.22) word venvoord deur die refrein in strofes 2 en 4, waarin daar 

gespeel word met die onskuld van kindwees teenoor die ervaring van volwassenheid. Die onskuld en 

onervarenheid van die ek-spreker blyk deur twee praktiese dinge: "nog nooit gerook I of met die tong 

gesoen" (r.lO, 11, 21 en 22). Evaring van hierdie twee praktiese dinge impliseer dan groter evaring op 

die terrein van verliefraak en die volwasse lewe. Hiermee kan die adolessente leser identifiseer. Om te 

rook, word dikwels as 'n sigbare teken van onafhanklikheid en volwassenheid ervaar. 



Die slotwoorde in "Die malkoei moet sweet" (p.31) is "Vasco Pajama". Dit is 'n sinspeling op die 

ontdekkingsreise van Vasco da Gama met ooreenkoms in dieselfde voorname en 'n klankmatige 

verbuiging van die van. Die implikasie is dat die ek-spreker ook op ontdekkingsreise gaan, maar 

ontdekkings wat te make het met siektetoestande en die dewbring van tyd in pajamas. Die morfologie is 

deur middel van hierdie woordvervorming semanties gelaai. 

Die metaforiese verbinding van liefde as 'n reis wat vreemde en betowerende landskappe optower, word 

in verskeie tekste venvoord. Behalwe "die liefde" (p.19) as inleidingsgedig, verwoord ook "reis" (p.36) 

as slotgedig van hierdie afdeling, die liefde as 'n reis na "droombestemmings" (r.8). In "Sug" (p.31) 

word die geliefde gevra om "opnuut my bruid N vir die laaste reis" (r.13-14) te wees. Selfs 'n gebroke 

liefdesverhouding word vergelyk met - weliswaar onwelkome! - reis na die maan in "Een sprong vir ..." 

(p.33). 

Stemming 

In sekere gedigte in afdeling 2 kon 'n vrolike, ligte en speelse trant gelees word, byvoorbeeld "Het jy al 

gehoor van 'n hy-ding?" en "Sout-en-peperpotjies" (p.25) en "Die berggans het 'n veer laat val" (p.32). 

Identifikasie met hierdie tekste is maklik vir die adolessente leser, want dis maklik verstaanbaar en selfs 

kort genoeg om dit per selfoon te stuur. 

Humor blyk tweeledig in die limerieke op bladsy 25. Die humor in Afrikaanse nomenklatuur blyk uit die 

benamings in die titels "'n Meisie van Bonerblomstroom" en "'n Meisie van Baardskeerdersbos" (p.25). 

Daarvolgens is die meisie van "Bonerblomstroom" so onskuldig "en vroom" (r.2) boner kan nie in haar 

mond smelt nie, maar nadat sy iemand ontmoet het, word "haar boetie 'n oom" (r.5). Die meisie van 

"Baardskeerdersbos" bly op 'n plek sonder enige beskikbare mans. Sy moet toe maar haar eie plan 

beraam en dit werk nie uit soos wat sy gehoop het nie. In die limeriek "Fransina, vrou van ou vaak 

Stefanus" (p.25) word die spot gedryf met Stefanus se viriele vermobs. 

Uit 'n manlike perspektief kon positiewe emosies gelees word in gedigte soos "denim blues" (p.22), 

"Tieners en sedertdieners" (p.23) en "Wordende naakt" (p.29). Hierin het die eerste twee tekste 'n 

liggaamlike bewustheid en die laaste teks 'n sterk erotiese strekking. Dit wil voorkom asof die manlike 

perspektief op die erotiese hoofsaaklik positiewe emosies weerspied en hiermee kan die adolessente 

seunsleser veral identifiseer. 

lntertekstualiteit 

In afdeling 2 van Versreise vorm sommige van die gedigte groepe op grond van ooreenstemmende 

ondenverpe. Die gedigpaar "Skoolseunblues" en "denim blues" (p.22) venvoord 'n emosie - om die 



"blues" te he of om bedruk te wees. "Die tweede gediggroep betrek die liggaamlike by verliefdheid: 

"Tieners en sedertdieners", "ons het by montagu", en "Genade"(p.23). Uit hierdie twee gediggroepe, 

saamgegroepeer deur die bloemlesingsamestellers, word dit duidelik dat selfs die adolessent oor die liefde 

wroeg en kan hulle met die tekste identifiseer. 

Die twee tekste van Breytenbach, "(klein liefdesgedig vir my vrou)" en "(tweede klein liefdesgedig vir 

my vrou)" (p.27). is meer as bloot 'n gedigpaar deurdat sekere woorde en gedagtes as spore in beide 

tekste voorkom. Dit is intertekstuele uitbou en improvisasie op mekaar en dieselfde digter bevestig met 

die eindteks die grondteks. 

Die volgende gediggroep is weer doelbewus deur die bloemlesingsamesteller geskep en het wae oor die 

liefde as ondenverp. Dit betrek "Vrae" (p.30), "Die malkoei moet sweet" en "Sug" (p.31). Die grootste 

gediggroep in afdeling 2 handel oor gebroke liefdesverhoudings en betrek "een sprong vir ..." en 

"eensaam" (p.33), "Ek kan nie meer onthou nie" en "Optelvers" (p.34). "Enskripsie", "Ek het jou 

voetstap leer vergeet al" en "afskryf' (p.35). Hierdie afdeling het net soos afdeling 1 'n gedig met die 

titel "Naskrif' (p.36) en net soos in afdeling 1 is dit m k  nie die haste teks in die afdeling nie. Die rede 

h i b  kan gelees word daarin dat "Naskrif' (p.36) ook oor 'n gebroke liefdesverhouding handel soos die 

voorafgaande sewe tekste en dat dit deel van die gediggroep is. "Reis" (p.36) as slotgedig sou eerder 

direk na die inleidingsgedig van Breytenbach inpas, omdat "die liefde" (p.19) hierin tematies verbind 

word aan die belewing van vreemde mimtes soos Europa en selfs die Ooste. 

4.2.3 Afdeling 3: L'medereisigers'' 

In die verteenwoordigende gedig, "die straatkind" (p.51) deur Linda Roos, val die fokus op die kind. In 

die titel word die spesifieke mimte van die straat en 'n houding teenoor weemdelinge binne hierdie 

straatruimte, weerspieel. Ruimte en verhoudings met die medemens in die teks korreleer deur sosiale 

ontwikkeling en persoonlikheidsontwikkeling met die algemene behoeftes van die adolessent om in 'n 

spesifieke verhouding teenoor die medemens te staan en om homself binne die ruimte te orienteer. Dit 

korreleer verder met die gespesialiseerde leesbehoeftes om meer oor die Self en oor die Ander te lees. 

Die afgetrokkenheid waarmee hierdie straatkind hom teen die aanslae van die lewe staal, word duidelik 

uit die eerste vergelyking: "sy skraal skouers gereed dm soos spiese I1 of 'n heining" (r.4-5). Tog shag 

hy nie daarin om sy pyn en ellende vir die wsreld weg te steek nie, omdat "sy vuil hemp skielik 

opgekrimp soos 'n ou roof' (r.6) is en aan die ek-spreker duidelik word. Die wysheid wat die ek-spreker 

in die lug aanvoel, word vergelyk met: "vysheid ... soos van ou mans met klam monde" (r.12 en 14) 

asook "wysheid ... kras soos kraaie" (r.12 en 15). Met die metafoor, "'n toegepleisterde w&reld" (r.7), 



word bedoel dat die smart en swaarkry van sy lewe hoofsaaklik weggesteek word. Deur middel van 

personifikasie word die smart en swaarkry van die lewe egter weer opnuut uitgebeeld: "'n ... w6reld /I op 

die sypaadjie laat bloei" (r.7-8), "bome ... steun" (r.9) en "onder die skril bevel van sae" (r. 9). Met die 

ek-spreker se voomeme: "ek wou verbymik" (r.1) en "verby die kind" (r.3), word die neiging om 

sodanige moeilike situasies te vermy, beklemtoon. Hierdie metaforiese taalgebmik in kombinasie met die 

betrokke ondenverpe maak die teks meerduidig. 

'n Volwasse ek-spreker is aan die woord. Die volwasse perspektief kan afgelei word uit die voomeme 

om die straatkind te ignoreer met 'n "selfbewuste ongeergde blik" (r.1). Verder word wysheid vanuit 'n 

volwasse perspektief aangevoel en uitgedmk in: "en daar was wysheid in die lug" (r. 12). Die adolesscnte 

leser kan enersyds t6g met die volwasse blik van die waamemende ek identifiseer, omdat hy die 

selfbewuste wegdeins wtg van straatkinders ken. Andersyds kan die adolessente leser met die straatkind 

as gewone en lydende figuur identifiseer, omdat hyself dalk ook swaargekry het en deur volwassenes 

geygnoreer is. En a1 kan die veronderstelde adolessente leser met geen van hierdie figure identifiseer nie, 

gaan dit met die insluiting van hierdie teks ook om leer uit 'n voorbeeld. Die adolessente leser word 

waarskynlik bewus van skok en die etiese apptl wat die teks op hom ma& 

Vroeg reeds in die teks is sprake van emosies soos "selfbewuste, onge&gde" (r.1). 'n Stemming van 

verlatenheid en hartseer word geskep. Die ek-spreker ervaar "wysheid in die lug" (r. 12). Ten spyte van 

die voorneme tot ongeergdheid in r&l 1, word die ek dus innerlik geraak deur die aanskoue van die 

straatkind. Iets van 'n verswee verhaal agter die hele situasie boei die ek-spreker. Beide tydsaanduiding 

en mimtelike orihtering kom voor. Venvysings na die haglike situasie en die tyd met jare van geweldige 

armoede suggereer die apartheidsjare. Tydsverloop kom in die teks voor. Die spreker beskryf 'n insident 

en 'n reaksie. Die hele insident en reaksie word deur woorde soos "verby die kind ... om die 

vullisdromme" (red 3); "agter dit heining" (r.5); "op die sypaadjie" (r.8) en "op parkbankies" (r.14), 

metafoor vir die Suid-Afrikaanse situasie met ongelyke bevoorregting en die geweldige kloof tussen ryk 

en arm. Die subtiele metaforiese suggestie van Ch~istelike simbole soos die "wolke" (r.13) en 

"onverklaarbaar teen my wang die bloedveeg // van 'n vlerk" (r.17-18), waarskynlik dit van 'n duif, maak 

'n appel op die ideologiese verantwoordelikheid van die leser, maar dit word uiters subtiel gedoen. 

4.2.3.2 Algemene kenmerke van die afdeling 

Afdeling 3 begin met 'n bydrae van die digter Clinton V. du Plessis. Hy spreek horn uit oor die skool, die 

skryf van gedigte, mad vir voomemende digters en watter digters se werk hyself graag lees. Direk daarna 

volg sy gedig "xenomanie" (p.39) as inleiding van die afdeling. In die gedig word die rede waarom 'n 

digter skryf, venvoord. Die persepsie deur Jan Alleman van hoe digters is en nie is nie, word ook 

uitgebreid in die teks hanteer. Daarmee sluit "xenomanie" aan by die gedigte in afdeling 1. Soos die 

naam van die afdeling 3 voorspel, val die fokus op pemne, medereisigers op die leser se lewenspad. Die 



naam van dit afdeling word verkry uit re4 11 van "My eie-ek" (p.40). Die literatuur se voorliefde vir die 

alternatiewe en ongewone saak, lei in hierdie afdeling vir die leser tot 'n konfrontasie met minder 

bekende figure. Dit kan dien as 'n belangrike uitbreiding van die adolessente leser se 

venvysingsraamwerk en 'n bewuswording van voorheen ongekende werklikhede. luis daardeur verbreed 

die leser se visie. 

Tydruimtelikbeid 

In afdeling 3 openbaar die ek-spreker bom in "Blommekykers" (p.46) as 'n Noordwester wat in opstand 

korn teen sy familie se jaarlikse inval in Namakwaland se blomseisoen. Tydmimtelikheid staan 

deurgaans in hierdie teks op die voorgrond en menseverhoudinge word hier teen 'n tipiese Suid- 

Afiikaanse mimte uitgebeeld. Selfsugtigheid word by hierdie ek-spreker gesuggereer. Elke jaar 

"juliemaand" (r.1) doen die familie navraag oor die blomme "en end augustus kom die konvooie" (r.7). 

Die skryfwyse van die maande se name in kleinletters dui daarop dat dit maar elke Julie- en 

Augustusmaand se ding is. Die afleiding kan uit die teks gemaak word dat die blomseisoen elke jaar 

September is en dat die familie kort daama weer vertrek. Hierdie gedrag van familielede is tipies van 

Suid-Afrikaners wat goedkoop vakansie wil hou. Vir menige adolessente leser is hierdie situasie dus nie 

vreemd nie. Hy kan of met die opstandigheid van die ek-spreker, wat kriewelrig raak omdat hy voel hy 

word verontrief, identifiseer, of met die familielede op besoek. 'n Chronologiese volorde en progressie in 

tyd word seisoensgewys en met tydspronge van strofe tot strofe dew die teks gehandhaaf, maar ook binne 

die bestek van 'n enkele dag. In strofe 3 verloop die tyd byvoorbeeld van "bedags" (r.21) na "saans" 

(r.23) na "snags" (r.24) na "vroegskemer sm6rs" (r.25). Soos dikwels gebeur, word in "Blommekykers" 

(p.46) vertel van iets wat meermale plaasvind. 

'n Groot verskeidenheid menseverhoudings word ook verder dwarsdeur die afdeling teen tipies Suid- 

Afrikaanse mimtes uitgebeeld. In "Aan't stry" (p.42) word 'n msie besleg met die uitruil van 'n "flessie 

kenfroet" en 'n "skaapboud" (r.7 en 8). Hierdie kossoorte is deel van die Afrikaanssprekende se kultuur 

en die skaapboud vorm dikwels deel van die groot en swaar Sondag-middagmaal. 

Die gedig "Sakeman" (p.42) betrek die woorde "Op skool Victor Ludomm, later Springbokrugbyheld" 

( 1 )  Elke jong seun in Suid-Afrika w e t  sukses word op skool stereotiep gemeet aan sukses op die 

sportveld. Om Victor L u d 0 ~ m  te wees, dui op die beste sportman van 'n skool. Daarom kan veral die 

seunslesers met die teks identifiseer. Sukses word in die volwasse lewe voortgesit met die venvysing na 

"Springbokrugbyheld" (r. I). Tog kan hierdie gedig ook as waarskuwing dien dat woetire sukses nie altyd 

hly voortduur nie, omdat die sakeman na veertig moet "sknun om sy ongeluk met sake te vergeld" (r.4). 

Hierdie robuuste beeld van manlikheid in "Sakeman" (p.42) is die teenpool van "'n moffie" (r.19) - 'n 

verfynde manspersoon met voorkeur vir iemand van sy eie geslag - in "Oorkant die spoorlyn" (p.53). 



Die selfgenoegsaamheid van die armoedige boemelaars aan die "oorlant van die spoorlyn" (r.1) word in 

hierdie gedig afgespeel teen die onvergenoegdheid van die ek-spreker waar "'n Sondag-middagmaal ... 
wag" (r.30). Die mimte van die spoorlyn dien as skeidslyn tussen ryk en arm, maar die betekenis van ryk 

en arm word in hierdie teks omgekeer. 

Die Afrikaanse nomenklatuur vind verder neerslag in die gedigte "die skollie" (p.52) met die woord 

"bergies" (r.17) en in "Motordief' (p.55) met die woord "whitey" (r.7). Hoe mense mekaar sien, blyk uit 

hierdie benoemings. Die "bergies" verwys na die boemelaars in Kaapstad, wat in die skaduwee van 

'I'afelberg leef en "whitey" is die straatnaam vir 'n blanke, ryk jongman. Hierdie benaming word veral 

gebmik deur kleurlinge en swartes. In "Motordief' (p.55) word ook in die nouer mimte verwys na die 

regterhandstuur van die voertuie in Suid-Afrika. Hierdie woorde van die motordief beteken dat hyself 

nou in beheer is en nie die ek-spreker agter die stuunviel nie. 

Spreker en perspektief 

Die meerderheid gedigte in afdeling 3 kan vanuit 'n manlike perspektief gelees word, byvoorbeeld 

"Motordief' (p.55), "Gedagtes van die beseerde arbeider" (p.56-57), "Gedagte van die nie-arbeider" en 

"Vrees van die arbeider" (p.57) en "Man wat doof word" (p.58). Slegs in drie tekste onder mekaar op 

bladsy 43 kan 'n woulike perspektief gelees word. Hierdie drie tekste het almal as onderwerp die 

voorkoms van die vrou met betrekking tot haar massa, naamlik "Die gewigtige Bemadien Breedt", "'n 

Dame van faam - Liewe Heksie" en "Dieet" (p.43). Geslagsrolle word deur middel van perspektief 

betrek. Die manlike perspektief word verbind aan handelinge en arbeidsetiek - dinge buite die manlike 

karakter self. Daarteenoor word die vroulike perspektief verhind aan haar liggaamlikheid en 

verbandhoudende emosies - dinge in die vroulike karakter self. Dit dui moontli daarop dat die 

adolessente meisie ham identiteit en haar liggaam onlosmaaklik aan mekaar verbind. Sy is haar liggaam 

en niks meer of niks minder nie. Temgskouend word besef hierdie tekste handel oor algemeen menslike 

sake en is relevant vir beide volwassenes en adolessente. 

Tematiek 

In afdeling 3 - "medereisigers" - is die meerderheid van gedigte eerder gehaseer op terloopse 

ontmoetings en dmk houdings teenoor sodanige randfigure uit, soos in die verteenwoordigende teks "die 

straatkind" (p.51). Die houdings teenoor hierdie randfigure maak 6f kortstondig of ingrypend en 

langdurig aanspraak op die adolessente leser en sy medemenslikheid of meelewing. Met die insluiting 

van hierdie tipe tekste in die afdeling, maak die bloemlesingsamestellers subtiel aanspraak op die leser se 

morele verpligtinge teenoor sodanige randfigure. 



Verder word beskouings op die mens gegee in tekste soos "Mens" @.40), "Ecce homo" (p.41) en 

"Mense" (p.50). Enkele van die tekste fokus minder op houdings teenoor medereisigers, maar eerder op 

liggaamlike bewustheid, beroepe, ruimte en selfs taal- en skryfverrnoE 'n Vraag na die plek van die 

mens hinne die stadsmilieu, word byvoorbeeld betrek in "stadsleeu" (p.48) en "Busrit in die aand" (p.49). 

Sou hierdie tekste nie ook tot hul reg kon kom in afdeling 5 - "sandland en grysland" - nie? Hierdie tipe 

verhande wat die leser self kan 16, dui tog op die multiduidigheid van gedigte. Dat dit geen maklike taak 

van hloemlesingsamatellers kan wees om bepaalde tekste binne bepaalde afdelings te plaas nie, word 

hiemit duidelik. 

Gedigte waarin daar 'n kombinasie voorkom van die houding teenoor die self of teenoor 'n randfiguur en 

'n emosionele reaksie daarop, word hyvoorbeeld aangetref in "My eieek" (p.40) en "Die arrestasie" 

(p.50). In laasgenoemde teks word deernis vir die bergie gesuggereer. Waarskynlik was die intense en 

skreiende opmerking van die bergie aanvanklik die impuls vir die skryf van hierdie gedig. Daarsonder 

sou die teks nie tot stand gekom het nie. Die houding teenoor randfigure word dikwels in ongewone 

taalgebruik (wat afwyk van Standaardafrikaans) binne die tekste weerspieel, soos in "die skollie" (p.52) 

en "Main Langghaan" (p.54). In albei hierdie tekste kom Tsotsi-taal of Flaaitaal voor. 'n Derde 

kombinasie van ondenverpe betrek die aktuele tema van werkloosheid en kom voor in "Gedagtes van die 

beseerde arbeider" (p.56-57), "Gedagtes van die nie-arbeider" en "Vrees van die arbeider" (p.57). Hoe 

werkloosheid die verhouding met 'n huweliksmaat be'invloed, word in hierdie tekste duidelik weerspieel. 

Metaforiek 

Metaforiese taalgebruik in afdeling 3 hou veral in dat die mens as toneelspeler uitgebeeld word. Dit kom 

voor in tekste soos "Ecce homo", "Ofskoon die saal se ligte nie meer brand" en "In hierdie klug vergeet 

soms 'n akteur" (p.41). In "Ecce homo" (p.41) word die woord "Handeviemoet" (re1 5, 10 en 15) 

telkens herhaal. Alhoewel dit eerstens dui op die vertroude liggaamshouding uit die kinderjare om te 

kruip, dui dit binne konteks van die gedig ook op die aapmens van die evolusieteorie. 

In "Dieet" (p.43) word die woord "min" (r.3) as matrys gehruik. Binne dieselfde metaforiese konstruksie 

word dieselfde basis, naamlik min, telkens tot 'n hykomende betekenis verbuig. Behalwe die stellende 

trap, kom ook die vergrotende en oortreffende trappe - "minder" en "minste" (r.2 en 5) voor, asook die 

woord "onheminlik" (r.5). Dit intensifeer die hoofgedagte met die bykomende implikasie dat die "sy" 

daardeur nie mooier en beminliker word nie, maar dat juis die teenoorgestelde gebeur en dat die dieet 

uitloop op 'n "niks" (1.8). Die teks dien as waarskuwing vir adolessente lesen wat hul soms skuldig 

maak aan dieetsiektes, omdat voorkoms uiters belangrik is in hierdie lewensfase. 

Om die gedig "High Roads' Robbery" (p.44-45) te begryp, moet die adolessente leser iets weet van 

Marco Polo. Hierdie kennis en die verband wat dit het met die digter se penoonlike lewe inhou, staan in 



die aantekeninge (p.44 en 45). Die naam Marco Polo is nie in die gedig nie, maar die verhaal van Polo 

word we1 opgeroep. Die "Grote Khan" (r.28) dink in reds 28 tot 31 hy het sy bedridrs betrap en hulle 

reageer ook oordrewe nederig (r.32-35), maar intussen het hulle ironies genoeg wtl die sypapies gesteel 

en versteek in hulle bamboeskieries en slaag om daarmee te ontsnap. Hulle is besig met oeverblindery 

deur die Grote Khan te kierang - 'n "kuns" wat menige adolessent bewonder en self probeer bemeester. 

Stemming 

Sommige tekste in afdeling 3 het 'n speelse, ligte, vrolike trant. Dit sluit in tekste soos "Doemnie sonder 

trap" en "Die geheim (p.43), asook "Breinselle" (p.58). Humor manifesteer die sterkste in die drie 

limerieke: "Die gewigtige Bemadien Breedt", "'n Dame van faam - Liewe Heksie" en "Daar's 'n 

multimiljoener van Hollywood-00s" (p.43) Die soort tekste bevat eie aan hul aard 'n lag met 'n traan. In 

elkeen van die tekste is dam tog ook iets hartseers. Bemadien Breedt is te mollig vir "acring" (r.2), in die 

multimiljoen&r se huis is ook 'n "-koos" al is hy van "platinum-" (r.5) en Liewe Heksie word verdink van 

"anoreksie" (r.2). Humor illustreer die wye register wat in poesie voorkom. Die adolessente leser 

identifiseer spontaan met hierdie tekste. 

Emosies verbind aan die manlike perspektief in "Motordief' (p.55) en "Man wat doof word" (p.58) 

venvoord 'n positiewe blik op selfs negatiewe ondenverpe soos 'n motor wat gekaap word en 'n 

siektetoestand. Identifikasie met hierdie tekste lei tot 'n nugter, gebalanseerde lewensbeskouing, waarin 

daar mimte is vir beide negatiewe en positiewe emosies en waarmee die adolessente leser kan 

identifiseer. 

Emosies verbind aan die woulike perspektief is die ligte en vrolike tekste in die twee limerieke van Philip 

de Vos op bladsy 43. Daar word op 'n lighartige wyse omgegaan met die vrou se liggaam in die tekste. 

In "Dieet" (p.43) word egter die liggaarnlike agtemitgaan van 'n vrou negatief uitgebeeld in woorde soos: 

"van koue ril" (r.3) en "onbeminlik" (r.5). Afkeur, maar ook medelye en simpatie, word weerspieel en 

daarmee kan die adolessente leser weer eens identifiseer. 

Intertekstualiteit 

In afdeling 3 van Versreise kan vyf gediggroepe geydentifiseer word. Die gedigte word ook inderdaad s6 

saamgegroepeer dew die bloemlesingsamestellers. Die eerste gediggroep behels beskouings op die mens 

en betrek "My eie-ek" en "Mens" (p.40), "Ecce homo", "Ofskoon die saal se ligte brand" en "In hierdie 

klug vergeet soms 'n akteur" (p.41). Laasgenoemde twee tekste van Ina Rossouw kan as intertekste van 

mekaar gelees word. Die eindteks reageer op die grondteks en neem dit as't ware oor. Die alledaagse 

lewe van die stedeling dien as ondenverp in "Die saai lewe" en "stadsleeu" (p.48). Die grootste 

gediggroep betrek randfigure vanaf bladsy 50 tot bladsy 55: "Werklose", "Die arrestasie" en "Mense" 



(p.SO), "die straatkind" (PSI), "oorkant die spoorlyn" (p.53) en "Motordief" (p.55). Binne die 

gediggroep val ook hvee tekste oor andersoortige randfigure, veral weens hulle taalgebmik: "die skollie" 

(p.52) en "Main Langghaan" (p.54-55). 'n Ander intertekstuele groep waarin digters op mekaar se tekste 

reageer, is G.A. Watermeyer se "Gedagtes van die beseerde arbeider" (p.46-47), Louis Esterhuizen se 

"Gedagtes van die nie-arbeider" (p.57) en D.J. Opperman se "Vrees van die arbeider" (p.57). Ofskoon 

"Gedagtes van die beseerde arbeider" (1948) as die grondteks beskou word van "Gedagtes van die nie- 

arbeider" (1988) word die spore of geure in herhalende woorde en gedagtes vir albei hierdie tekste reeds 

vasgelC in "Vrees van die arbeider" (1945). Hierdie intertekstuele gedigte het dus meer as die 

ondenverpe wat hulle aan mekaar b i d .  Uit beide die intertekstuele groeperings deur die 

bloemlesingsamestellers en die intertekstuele tekste van dieselfde en van verskillende digters, blyk die 

tema dat die mens prim& 'n enkeling bly. 

4.2.4 Afdeling 4: "die uumerk  kantel" 

4.2.4.1 "'n Boom proes" 

Die teks wat as verteenwoordigend gefdentifiseer is in hierdie vierde afdeling, is "'n Boom proes" (p.67) 

van Wilma Stockenstrom, die temadigter. In '"n Boom proes" (p.67), is daar heelwat metaforiese 

taalgebmik in kombinasie met 'n intense emosionele belewing van die mimte. Ruimte, en 'n emosionele 

belewing daarvan, korreleer via persoonlikheidsonhvikkeling en emosionele onhvikkeling met die tCn 

algemene behoefte van adolessente am orientasie bime tyd en ruimte en ook met die e n  leesbeboefte om 

meer oor die Self te lees. Emosies handel altyd oor iets en in die geval van hierdie gedig handel dit op die 

eerste gesig oor die onmiddellike mimte rondom die boom. Die natuur en verbmikerskultuw word in 

hierdie gedig bymekaargebring, daarom kan dit as 'n groen gedig beskou word. 

"'n Boom proes" (p.67) is deel van 'n gediggroep met bome as onderwerp, almal saam op dieselfde 

bladsy geplaas deur die bloemlesingsamestellers. Deur personifikasie word die boom met menslike 

eienskappe toebedeel: "Laat die lower skater" (r.2); "Laat die takke I1 tyd hou" (r.2-3); "Laat die takke I1 

... I/ ... dit, misend, uitbundig beaam" (r.2 en 4); "'n gesprek word gevoer met die spreeu" (r.5) deur die 

boom; "Kop word geskud" (r.7) ook deur die boom en "die hooghartige meeu 11 (is) die versmaaier van 

groeiende hout" (r.7-8). 'n Vergelykiig volg in die woorde: " ... 'n stuk plastiek ... 11 hang soos 'n vloek" 

(r.9 en 10) in die boom. Die sentrale metafoor in die gedig is die mond, vanwee woorde soos "skater" 

(r.2), "beaam" (r.4), "gesprek" (r.5) en "'n vloek" (p.10). Dieselfde metafoor venvys ten slotte na 'n 

emosie in die slohei5l: "voetsoolonverskilligheidbekentenis" (r.12). Daarmee word onverskilligheid 

beken (soos) wanneer jy jou voetsool op iets neersit sonder om daarna op te let. Voetsool kan ook venvys 

na die basiese of onderliggende ingesteldheid van onverskilligheid, soos op voetsoolvlak. 'n Opdrag 

word herhalend beklemtoon in "Laat" (r.2). 



Die naam van die afdeling - "die uunverk kantel" - is bekend in die Afrikaanse letterkunde, deurdat dit 

ook later, jare na die publikasie van Van wyk Louw se gedig, "Suiwer wiskunde" (p.62), waarin dit as 

inleidingswoorde voorkom, die titel van 'n roman word deur Marie Heesse, naamlik "Die uumerk 

kante1" (1976). Alhoewel die naam dui op tyd wat tot stilstand kom, is tyd nie eintlik ter sprake in "'n 

Boom proes" (p.67) nie, soos in meerdere tekste in hierdie afdeling. 'n Boom tree as nie-menslike 

hooftiguur op. Niks gebeur uiterlik nie en handelinge vind slegs plaas deur verskeie emosies wat 

uitgedmk word in woorde soos: "proes, ... I1 ... skater ... I/ ... geluk /I ... uitbundig" (r.1-4). Hierdie 

emosies en andere soos afkeuring deur kop te skud, die hooghartigheid van die meeu as versmaaier, die 

plastiek soos 'n vloek en die slotwoord "voetsoolonverskilligheidbekentenis" (r.12) kom teen 'n bog 

frekwensie in die teks voor. Dit word ook uitgedmk deur die abstraksie van 'n boom wat figuurlik 

gesproke lag, meeue wat "'n gesprek" (r.5) voer en 'n stuk plastiek wat teen die boom vaswaai. Slegs 

laasgenoemde gegewe kan as uiterlike gebeure gelees word. 'n Liriese subjek kyk met die blik van 'n 

ongei'dentifiseerde waamemer vanuit die teks. Hierdie perspektief kan die blik van 'n volwasse persoon 

of van 'n adolessent wees. Die boom binne die Suid-Afrikaanse ruimte is bekend en word uitgedmk in 

woorde soos: "'n Boom" (r.l), "die takke" (r.2), "deur die blare" (r.6) en "binne-in die boom" (1.10). 

Beide positiewe en negatiewe emosies kan uit die teks gelees word. Die venvysing na "proes" (r.1) blyk 

in r&l 2 die vooraf reaksie van "skater" (1.2) te wees. In r e 1  3 word venvys na "geluk", wat "misend, 

uitbundig" (1.4) ervaar word. Selfs die spreeu se "gefluit" (r.6) klink nog vrolik, maar dan veranda die 

trant. Die "hooghartige meeu" (r.7) word gesien as 'n "versmaaier van groeiende bout" (r.8) omdat 

meeue nie in bome sit nie en die stuk plastiek, wat in die boom vaswaai, word "soos 'n vloek (r.lO) 

ervaar. Verder word ook venvys na "kras 11 -onverskilligbeid" (r.ll-12). Daarmee word 'n balans 

gebring tussen die uitbundigbeid in die eerste deel van die teks (r. 1-6) en die veroordeling en venverping 

in die tweede deel van die teks (r.7-12). 

Tipografies bestaan die gedig uit drie kwatryne. Hierdie tradisionele, vaste strofebou stel die adolessente 

leser gems en bevestig sy persepsie van wat pogsie is. 'n Gebroke rympatroon word gevind met 

betrekking tot volrym. Onomatopee versterk die speelsheid en identifikasiemoontlikhede met die teks 

deur 'n stuk plastiek wat met 'n "ploef' (r.9) teen die boom vaswaai. Hierdie onomatopee werk ook die 

toenemende negatiewe emosies in 'n mate teE en dra by tot 'n geskakeerde stemming in die teks. Die teks 

dra by tot die emosionele ontwikkeling van die adolessente leser met betrekking tot mimtelike 

ori&ntering. 

4.2.4.2 Algemene kenmerke van die afdeling 

Die temadigter van afdeling 4 is Wilma Stockenstrtim. In haar bydrae maak sy enkele bondige uitlatings 

oor die skool, baar skryfwerk, die vereistes waaroor 'n digter moet beskik en oor haar leeswerk. Vier uit 

vyf van haar gedigte wat in Versreise opgeneem is, kom in hierdie afdeling voor. Haar inleidingsgedig, 



"Almoeder" (p.61), venvys in die eerste instansie na mimte. Dieselfde venvysing na mimte kom voor in 

die verteenwoordigende teks, "'n Boom proes" (p.67). Slegs een gedig van Stockenstrom verwys 

hoofsaaklik na tyd, naamlik "Van al my liggeel dae" (p.63). Haar vierde en laaste gedig in hierdie 

afdeling, "Die skedel lag al huil die gesig" (p.69), venvoord veral 'n beskrywing van die mens en dit sluit 

aan by haar eerste opgenome gedig in afdeling 3, naamlik "Ecce homo" (p.41). Wat deur Strockenstrom 

se opgenome tekste weerspieel word, vind ook weerklank in al die tekste in die afdeling. Tekste wat 

hoofsaaklik ruimte uitbeeld, kom in 'n meerdere mate voor as tekste wat hoofsaaklik tyd uitbeeld, ten 

spyte daarvan dat die afdeling oor tyd handel. 'n Vemlegtbeid van tyd en mimte kom ook in meer tekste 

voor as tekste wat grootliks oor tyd handel. Tyd word beide as ondenverp en as tema in 'n kleiner 

groepie gedigte betrek. 

Tydruimtelikheid 

'n Teks in hierdie afdeling - "die uunverk kantel" - wat duidelik verwoord wat haie tekste temporeel 

poog om te doen, naamlik om die tyd te vries, is "Suiwer wiskunde" (p.62). Deur middel van vier beelde 

word die normale, chronologiese voortgang van tyd tot 'n "ventarde uur" (r.4) gebring. Die uunverk van 

die horlosie kantel en kom tot stilstand, die by hang voor die blom en bevrug dit nie, die lug bly roerloos 

en die brander word in sy kromming, voordat hy kan breek, vasgevang. Hierdie beelde het 'n vertragende 

invloed op die leestempo. Die teks is in die teenwoordige tyd geskryf. Die eerste red in "Van a1 my 

liggeel dae" (p.63) is tydsaanduidend en omvat baie liggeel dae in die verlede en ook baie liggeel dae wat 

die toekoms moontlik mag oplewer. Die ek-spreker teken hierdie ein spesifieke dag op en probeer a1 

soortgelyke dae daarmee opsom, vasvang en bewaar vir "later" (r.3 en 6). Net soos in "Suiwer wiskunde" 

(p.62) is dit 'n poging om tyd tot stilstand te dwing of op te hef. 

Sommige gedigte is beide tydsaanduidend en ruimtebepalend. Behalwe vir 'n vemlegtheid van tyd en 

ruimte, word tyd in dieselfde tekste as beide ondenverp en tema weerspieel. Dit blyk uit titels soos: 

"Vroegherfs" as een van die vier gedigte in "Vier gebede by jaargetye in die Boland" (p.64) en "Kaapse 

herfswinter" (p.65). Die Kaapse mimte word in hierdie groter gediggroep van ses tekste met herfs as 'n 

tema betrek, waarmee veral die veronderstelde adolessente leser in die Kaap sal kan identifiseer. Die ek- 

spreker het by die meeste van die herfsgedigte verdwyn of op die agtergrond geskuif en verskaf nie meer 

tydmimtelike orientasie aan die leser nie. Die leser moet homself binne die gegewens in die teks kan 

orienteer om daarmee te kan identifiseer. In "Vroegherfs" (p.64) verloop tyd chronologies in beelde van 

"goue akkerblare" (r.l), "wingerd wat verbruin" (r.2), 'n "rook-vaal bos en laan" (r.6) en "lang populiere" 

(r.7) wat elke m8re "witter staan" (r.8). Al was die adolessente leser nog nooit in die Boland nie, sal hy 

tog met sommige van die gegewens kan identifiseer, soos die akkerbome en die kaal populierbome. In 

die gebed tot rypwording (r.9-14) kom suhjektiewe tydservaring van 'n (tot dusver verswee) ek-spreker 

na vore. Daarin word vooruit gereik na 'n gesuiwerde toekoms. In gedigte soos "Herfs" (p.64), "eerste 



winterwind" en "Herfsmiddag" (p.65) binne dieselfde gediggroep oorheers tyd telkens as ondenverp en as 

tema. 

Algemene, wyer mimtes word aanvanklik betrek met die gedig "Almoeder" (p.61), waarin daar gesoek 

word na "waar die hart van die aarde /I klop" (r.7-8). Die aarde word as vroulik uitgebeeld, saggeaarde 

en met "'n sterk gestel" (p.8). Hierdie gedig sluit aan by ander gedigte wat na 'n houding teenoor die 

aarde as ekosisteem venvys, soos "Eko ego" (p.70), "die groen vinger van God", "State of the ark" en 

"Die lasdier" (p.71). Vera1 "Eko ego" (p.70) en "State of the ark" (p.71) kan as groen gedigte bestempel 

word, omdat belangrike kwessies soos die negatiewe invloed van besoedeling op die omgewing, daardeur 

venvoord word. 

Spesifiek Suid-Afrikaanse mimtes kom in venkeie gedigte voor, soos in "Die wind in die baai het gaan 

I&" (p.62) met die plekname "oor Houtbaai, oor Kampsbaai /I en by Seepunt (r.1-2). "Glaukus klim uit die 

water" (p.72) weerspieel onder andere die plekke "eersterivier" (r.9), en 'Thibaultstr. 3" (r.13). Hierdie 

plekname venvys na 'n rivier- en straatnaam in Stellenbosch. Die name in "Niks hang so rooi soos 

wingerdblaar" (p.74) is eie aan die Kaap: "Hexrivier I /  ... by Dwarsrivier N op Ceres" (r.2-3). 

"Suidoos" (p.66) betrek nie net een dorp in die Kaap nie, maar die hele "Skiereiland" (r.1). Die gedig 

betrek verder ook die woord "askoekpas" (r.5). Die suidoostewind is eie aan die Kaap en word ook die 

Kaapse Dokter genoem, omdat die wind die Kaap skoonwaai. Die askoek is 'n vrolike dans om die vuur 

deur die vroeere, inheemse bevolking aan die Kaap, die Koi-San. Nie net die plekname nie, maar ook die 

kulturele venvysings is mimtelik gebonde en maak die tekste identifikasiemateriaal vir veral die 

adolessente leser in die Kaap. Dit is deel van hulle daaglikse leefwereld. Daarom kan hulle daarmee 

identifiseer. 

. Spreker en perspektief 

Uit dieselfde aantal gedigte kan 'n ek-spreker i n  'n liriese subjek gelees word. Volwasse of adolessente 

perspektief, afhangende van die leser, kom in die meerderheid van gedigte voor in afdeling 4. Slegs in 

"Kaapse herfswinter" (p.65) kon 'n ek-spreker wat vanuit 'n adolessente perspektief kyk, gelees word in 

die woorde: "Ek haat herfsgedigte /I skool-herfsopstelle" (r.1-2). Daarmee word 'n atlceur uitgespreek 

teenoor 'n ondenverp wat gereeld deur ondenvysers as opstel vereis word. Menige adolessente leser kan 

met 'n atlceur aan opstelskryf in die algemeen, identitiseer. 

Temntiek 

In afdeling 4 - "die uunverk kantel" - weerspieel die meerderheid gedigte gewilde kombinasies van 

ondenverpe, soos tyd en mimte, mimte en dood of religie, asook mimte en 'n emosionele reaksie op die 



mimte. Dit is duidelik dat die mimte sterker in hierdie afdeling voorkom as tyd, al kom die twee meestal 

s h  voor. Tyd en mimte word dikwels as onlosmaaklik van mekaar beskou en dit word dan dew 

verskeie van die tekste in hierdie afdeling bevestig. Ruimte tree ook sterker op die voorgrond in die 

verteenwoordigende teks, "'n Boom proes" (p.67). Die meerderheid tekste in afdeling 4 betrek dus 

hoofsaaklik mimte of mimte in kombinasie met ander onderwerpe. 

In sommige tekste word tyd we1 getematiseer met die voorstelling van 'n jaargety, soos in die gediggroep 

oor herfs op bladsy 64 tot 65. Dan word volgens Cloete et al. (1989:173) gepraat van tematiese tyd. 

Dit wil dus blyk asof die naam van die afdeling en die inhoud van die gedigte nie goed by mekaar aansluit 

nie, aangesien - "die uunverk kantel" - wys op 'n toestel wat tyd aandui of 'n meganisme (soos) van 'n 

horlosie of 'n horlosie, volgens die HAT (1994:1140), wat gekantel word. Die implikasie is dat die 

horlosie gaan staan en die tyd tot stilstand kom. Daarmee was die bedoeling dat die gedigte opgeneem in 

afdeling 4 elk 'n paging uitbeeld om die tyd te laat stilstaan of op te hef. Dit word we1 in enkele tekste 

verwoord, soos in "Suiwer wiskunde" (p.62). Die naam van die afdeling vind sy oorsprong in die drie 

inleidingswoorde van hierdie gedig. 

0 Metaforiek 

In afdeling 4 word die herfs as metafoor vir 'n stropingproses van alle ydele gedagtes en innerlike 

besinning en rypwording venvoord in "Vroegherfs" (p.64) en "Kaapse herfswinter" (p.65). Dit is egter 'n 

baie bekende metafoor in die Afrikaanse digkuns. 

Die aarde word beskou as 'n moeder in "Almoeder" (p.61), as 'n skip in "Buiteslaap by Ouma Baai" 

(p.68) en as 'n dier, byna iets soos 'n pakdonkie, wat oorlaai is met 'n groot, menslike bevolking. Dit is 

alles hekende metafore vir die veronderstelde adolessente h e r .  

In "Palimpses" (p.67) in afdeling 4 gaan die mens vernietigend te werk ten koste van die natuur maar ook 

kultuurskeppend, deurdat papier uit hout vervaardig word. Dew dieselfde kultuurskepping gee die mens 

ook stem aan die natuur, 'n skrywerstem wat nou verstaan word in terme van pyn en vreugde. Dit is 

ironies. Die leser kry met die teks 'n oorsig vanaf boom, na die vervaardiging van papier na die skrywer 

se skryfaksie op die papier. Met enige van hierdie gegewe kan die adolessente leser identifiseer. Sy 

onmiddellike leefw&reld op die skoolbanke word onder andere gevul met papier. Die teks kon ook 

opgeneem wees in afdeling 1, wat oor die skryf van gedigte handel. 





die skeppingsverhaal asook Daniel 5:24-25 en "State of the ark" (p.71) verwys na Genesis 8:Il. In 

hierdie groen gedigte is die mens se houding teenoor die natuur vewleg met sy religieuse agtergrond. Dit 

dra by tot die persoonlikheidsvorming van die veronderstelde adolessente leser. 

4.2.5 Afdeling 5: "sandland en grysland" 

4.2.5.1 "Ballade van die Gryslandn 

Die lang, epiese gedig "Ballade van die Grysland" (p.84-85) van D.J. Opperman, is as 

verteenwoordigende leks geTdentifiseer, op grond van die groot aantal voorbeelde van melaforiese 

taalgebmik in kombinasie met 'n tematiese rykdom. Ruimte en 'n emosionele belewing van dieselfde 

mimte word teen die agtergrond van 'n etiese vraagstuk, wat indirek verband hou met die religie, 

verhalend in die gedig aangebied. Religieuse bewustheid vergestalt veral in verwording wat die 

stadsmilieu meebring en die voortdurende vrees vir die rekenmeester wat kan kom. Hierdie kompleksiteit 

korreleer as gevolg van persoonlikheidsonhvikkeling met twee algemene behoefies van die 

veronderstelde adolessente leser, naamlik om homself b i ~ e  tyd en mimte te orienteer en om in voeling te 

wees met 'n religieuse onderbou in die alledaagse bestaan. Dit hou verder verband met die leesbehoefies 

om meer te lees oor die Self en oor die Nibrealistiese dimensie. 

Die tweede deel van die naam van die afdeling - "sandland en grysland" - het sy oorsprong in hierdie 

leks se titel. Die grysland is die stad wat as teenpool van die kleurryke natuur die mens laat venvord. Die 

gedig vertel die verhaal van iemand wat verlei word om bedrog te pleeg om aan die stadslewe te kan 

deelneem. 

Interessante metaforiek kom voor in die gedig. Die son wat blink teen dakke en skoorstene word 

vergelyk met "bonelskenve en geroeste sink" (r.6). Vergelykings kom voor in die geliefde se hande 

"gryp en vou" (r.14) die sjokoladepapier soos iemand wat klavier speel; die sterre is "soos die grootwiel, 

I /  van sterre" (r.25-26) wat aarde toe tuimel; "'n vlZrmuis I/ gryp my dae soos 'n tros lukwarte vas" (r.47- 

48) en mense loop verby "soos nat VOW' (r.59-60). Vera1 die negatiewe beelde in hierdie vergelykings 

skep die indmk van 'n gebroke en vreesaanjaende stadsmilieu. Metafore kom voor in positiewer beelde 

in die verwysing na die werkers as "bye" (r.12), terwyl die opgestapelde olievate "'n nat bruin 

heuningkoek (r.12) is waaromheen die werkers saamkoek. Die ek-spreker in die gedig sien homself 

egter as buitestaander by die werkers in die volgende metafoor: "gebonde I1 'n haas aan 'n ovale kring" 

(r.41) en hy word ononderbroke gejaag en gejag: "en agter my ses honde" (r.42). Personifikasie kom 

voor in strofes 6, 8, 11 en 20. "Draaisae gil" (r.16) en daar is "die geklets van beitels" (r.17) en "die 

geneul van swart motore" (r.18). In r e 1  22 blom neonligte en "'n Pennieslotmasjien ... I1 spoeg 'n kamjie 

na my uit" (r.3 1-32). Die ek-spreker fokus fragmentaries deur middel van personifikasie op slegs 'n deel 

van 'n geheelbeeld met die woorde: "loop elke jas met sy gesig" (r.60). Behalwe hierdie voorbeelde van 



metaforiese taal, kom herhaling as bindingselement tussen die drie onderafdelings in die gedig voor. 

Vrees (r.24, 34 en 52) en die besef dat die ek verantwoording sal moet doen vir sy dade, want "die 

rekenmeester kom" (r.24, 34 en 52), kom herhaaldelik voor. In die slotstrofe word woorde uit 

verskillende strofes samevattend herhaal: "blinkpapier" (r.15 en 61), "mallemeul" (r.29 en 61), "wiel" 

(r.25 en 61) en "'n (lap)haas en ses honde" (r.40, 42 en 62). Kontras met betrekking tot emosies 

vergestalt in die woorde: "beny, gehaat" (r.9). 

'n Volwasse, manlike ek-spreker is deurgaans aan die woord in hierdie epiese hallade (Cloete et 

al.,1989:175). Die volwasse perspektief kan afgelei word daaruit dat die ek werkende is in strofes 3,4 en 

6. Verder is die ek ook manlik, want in die gedig word verwys na "haar hande" (r.13) en "duisel elke 

vrou my siel" (r.27). Hierdie fokalisasiehoek plaas die teks in 'n mate buite die normale belewingsw&reld 

van die adolessente leser. Daar word van 'n gewone figuur vertel met 'n ongewone vrees dat hy vir sy 

verkeerde dade vergelding moet doen. In die gedig word aanspraak gemaak op die adolessente leser se 

gewete, waarvan hy hom maklik distansieer juis vanwee die meer volwasse fokalisasiehoek. Uiterlike en 

innerlike gebeure wissel mekaar deurgaans af. 'n Lang tydsverloop word uitgebeeld: vanaf waar die ek- 

spreker as vreemdeling in die stad aankom, hoe sy sedelike en morele lewe v e ~ a l  tot waar hy in die 

hospitaal beland weens sy eie vernietigende lewenswyse. Die stadsmilieu word as vernietigend 

uitgebeeld, terwyl die hedendaagse adolessente grootliks verstedelik het en dit nie noodwendig as sodanig 

beleef nie. 

Dele 1 en 2 begin albei met venvysings na "nag" (r.1 en 22). In deel 1 word geleidelik vanuit die nag in 

die dag inbeweeg, terwyl deel 2 begin met 'n inbeweeg in die nag in en die plesiere en tydelike 

ontvlugting wat dit inhou. In deel 1 word na "die son" (r.5) venvys en in deel 2 na "Die dag breek grou" 

(r.37). In deel 1 word die vroee oggendure gevul met werk, maar in deel 2 word die nag gevul met 'n 

gejaag agter lee plesiere aan, soos "bioskoop en dans" (r. 28). Die aanhreek van 'n nuwe dag in deel 1 

word dus met positiewe beelde gevul, maar die nag in deel 2 hou vele verleidinge in met die 

gepaardgaande gewetenswroeginge wat daarop volg. Aan die einde van deel2 word venvys na "week na 

week" (r.40) wat dui op die ononderbroke gang van 'n vernietigingsproses by die ek-spreker. In deel 3 

word tydsverloop voortgesit met "Smiddags" (r.46), "die oggend toe die peerboom // ... wit hlom" (r.50- 

51) en "deur die re& en laaste lig" (r.58). Ruimtelike verwysings toon terselfdertyd ook op die morele 

vewal van die ek-spreker. Daar word verwys na "kringe van die stad" (r.3), "tuine van die nag" (r.22), 

"hospitaal" (r.43), "tralies wat die tuin omsluit" (r.55) en uiteindelik in die slotred na "die dun spil van 

die siel" (r.63). In hierdie ruimtes kom dinge volgens Cloete et a1 (1989:196) in die fisiese mimte op 

kort afstande van mekaar in die stadsmilieu voor en dit kan dui op die beklemde gemoedstoestand van die 

ek-spreker en hoe hy sy omgewing waameem. Die stemming van die teks is dus toenemend negatief en 

beklemmend, omdat dit op die ek se ondergang dui met die wete dat die aftakelingsproses voortduur in 

die slotreiSI: "om en om ... die dun spil van die Gel" (r.63). 



Tipografies het hierdie ballade 'n besondere vaste stmktuur deur hegte strofe-indeling: drie gelyke 

afdelings hevat elk sewe tersines, wat gesamentlik 21 tersines in in die hele gedig uitmaak. Die getalle 

drie en sewe is simboliese getalle en dui onderskeidelik op eenheid en volmaaktheid in die Christelike 

lewensbeskouing. Die morele, sedelike en liggaamlike vernal van die individu in die stadsmilieu kan as 

onomkeerbaar gesien word, as 'n proses van volmaakte vewal. Sinsverspreiding is gelyk aan die strofe- 

indeling. Die direkte rede in reel 33 en die retoriese vrae wat by die ek spook (r.35-36 en r.53-54) 

vertraag die voorlees tempo van die gedig nog verder. Omarmende rym kom in al 21 sh.ofes voor: aba 1 

cdc I efe ensovoorts. Die onderliggende metriese patroon bestaan uit tweelettergrepige, jamhiese 

versvoete wat ononderbroke van een reel na die volgende oorgaan. Daar is dus 'n vaste struktuur ook in 

die rym en metmm van die gedig. Enige tweeslag rihne sluit aan by die mens se natuurlike drang tot 

reelmaat. Die leser het ook intuytief die behoefie aan ritme. Daarom identifiseer die adolessente leser met 

die vormlike aspekte van die teks, tenvyl die inhoudelike aspekte van dieselfde teks identifikasie daarmee 

in 'n mate teewerk. 

4.2.5.2 Algemene kenmerke van die afdeling 

Die temadigter van afdeling 5 - "sandland en grysland" - is George Weideman. Hy lei die afdeling in 

met uitsprake oor sy skooljare, leerwerk, die skryfproses, mad vir jong digters en oor sy musieksmaak. 

Direk na sy persoonlike bydrae volg sy gedig ''Virtual reality" (p.77), wat oor die kubemimte handel. 

Slegs een ander gedig in afdeling 5 handel ook oor die kubemimte. Dit is die slotgedig, naamlik "e- 

sonnet" (p.92). Dit maak die leser van hierdie derde mimte bewus, wat huite die grense van "sandland en 

grysland" val. Binne hierdie raamwerk van die twee gedigte oor die kubermimte, volg eerstens meer 

gedigte oor die planeland en tweedens effens minder gedigte oor die stad. Die planeland word oor die 

algemeen positiewer uitgebeeld in die tekste as die stad. Die hele afdeling bevat egter gedigte wat oor al 

hierdie verskeie mimtes as onderwerp en as tema handel. 

Tydruimtelikheid 

Ruimtelike orientasie kom by verre in die meerderheid tekste sterk op die voorgrond. Tydsaanduidings 

en ruimtelike orientasie kom gesamentlik in ongeveer 'n kwart van die gedigte voor. Venvysings na 

seisoene in gedigte is altyd universeel en alhoewel herfs nie so sterk op die voorgrond tree soos in die 

vorige afdeling nie, is hier in afdeling 5 tekste ingesluit wat weer venvys na die somer en die winter. 

"Karoo-dorp: someraand" (p.78) is 'n titel wat beide mime  en tyd insiuit. Die planelandse en 

kleindorpse atmosfeer aan die einde van 'n snikhete somersdag word 'n klassieke teks in die Afrikaans 

letterkunde met die bekende inleidingsmetafoor: "die laat-middag het room geword" (r.1). "karoowinter 

II" (p.82) is 'n kwatryn wat ook beide tyd en mimte in die titel bevat. Tyd verloop chronologies in die 

hede dew die reen metafories gelyk te stel aan 'n karakter: "'n ou man in 'n swart karos" (r.3). 'n 

Relatiewe kort vertelde tyd, die tydperk tenvyl dit reen, word hier uitgebeeld. Dit kon ook opgeneem 



wees in die vorige afdeling, waar dit sou kon aansluit by 'n ander gedig oor die winter, "Wintemag" 

(p.66). 

Die eerste sewentien tekste in hierdie afdeling handel oor die platteland, "Virtual reality" (p.77) uitgesluit. 

Van hierdie tekste het 'n religieuse onderbou, soos die twee weergawes van Ps. 8 (p.80). "Namakwaland" 

(p.81) en "die bakkie" (p.82). In "Namakwaland" (p.81) word die ontstaansgeskiedenis van hierdie Suid- 

Afrikaanse streek verbind aan die ontstaan van die aarde "op die groot saaidag van die heelal" (1.1). Die 

gedig "my bakkie" (p.82) bevat die volgende reels: "op die trek 11 na groen weivelde I/ en waters 11 waar 

my lammers" (1.7-lo), wat aansluit by Ps. 23:2: "Hy laat my ms in groen weivelde. Hy bring my by 

waters waar d m  vrede is" (Bybel, 1998587). In ander gedigte oor die platteland, soos "Oggendvlyt" 

(p.80) en "Prins Albert" (p.81) word nostalgic en venvondering venvoord. Die verteenwoordigende teks, 

"Ballade van die Grysland" (p.84-85) verdeel hierdie afdeling in presies die helfie met sewe bladsye 

waarin gedigte oor die planeland vervat is en sewe bladsye waarin veertien gedigte oor die stadsmilieu 

vervat is, na "Ballade van die Grysland"(p.84-85). In hierdie deel word veral negatiewe beelde van die 

stad gegee, soos die stad as "'n gewonde dier" (1.2) in "stedelinge" (p.87), die uitnodiging met die 

woorde: "Kom na my fl&, dis 'n skielike plek - I1 d m ' s  'n deur in die kosyn plus 'n ysterhek" (1.12-13) 

in "Sunnyside se gardens" (p.88) en die venvysing na "geboue- mens- en motonurakke" (1.1) in 

"agterbuurt" (p.90). 

Baie plekname weerspidl tipies Suid-Afrikaanse mimtes. Voorbeelde is 'n Karoo-dorp in "Karoo-dorp: 

someraand" (p.78), die Boland in "wy" en "Tweespalt" (p.79), Citrusdal in "Berigte te velde" (p.80), die 

Magaliesberg in "Vliegtuigrit" (p.81), die Namakwaland, Wupperthal en Noordweste in die gedig 

"Namakwaland" (p.81), Tafelberg in "Van al my land se Tafelberge" (p.Sl), Roodezande, Witzenberge, 

Winterboek, Kruisvallei, Ou Drosdy en Uitvlug in die gedig "Tulbagh" (p.81), "Prins Albert" (p.81), die 

Karoo in "Klein Karoo" en "karoowinter II" (p.82), en Sunnyside in "Sunnyside se gardens" (p.88). 

Wanneer die onomastiek betrek word, is dit duidelik dat die meeste plekke na die Kaap venvys en die 

volgende vraag kan tereg ontstaan: hoe identifiseerbaar is die mimtes in die tekste vir 'n adolessente leser 

uit Gauteng of Kwazulu-Natal wat nog nooit in die Kaap was nie? 

Dit is egter nie net in plekname wat 'n tipies Suid-Afrikaanse mimte weenpieel word nie. Sekere woorde 

en uitdmkkings is deel van die Suid-Afrikaanse en Afrikaanse kultuur. In "karoowinter II" (p.82) word 

verwys na "karos" (1.3). Volgens die HAT (1994:500), maar ook volgens kontekstuele kennis, is 'n karos 

'n mantel van gebreide (skaap)velle of 'n velkombers. "Die inkosi" (1.7) in die gedig "Nkandla" (p.86) 

verwys na die hoofman of opperboof of koning van 'n stam. 



Spreker en perspektief 

'n Ek-spreker wat kyk vanuit 'n manlike penpektief kom in afdeling 5 onder andere voor in "my bakkie" 

(p.82) en "Ballade van die Grysland" (p.84-85). Daarin word die man as soekende en as swenver 

uitgebeeld. Die werksetiek uit afdeling 3 het al die suggestie bevat dat alle mans nie "werkholiste" is nie 

en balanseer nou met die penpektief dat mans nie net altyd die sterkere vat is nie, maar dat ontspanning, 

'n wegbreekkans en die moontlikheid om selfs oordeelsfoute te maak, ook deel van manwees is. Die 

adolessente seunsleser kan tog daannee identifiseer. Uit wee ander tekste, "Nkandla" (p.86) en 

"Werkende vrou" (p.92), word die werksetiek vanuit 'n vroulike perspektief bekyk. Die adolessente 

meisie se sterk identifikasie met haar eie liggaamlikheid word nou in balans gebring dew vroulike 

perspektief op werksetiek. 

Temntiek 

In afdeling 5 - "sandland en grysland" - tree ruimte as onderwerp deurgaans sterk op die voorgrond. Die 

gewildste kombinasies met ruimte is eentens 'n emosionele belewing van die ruimte, onder andere in 

"wy" en "Tweespalt" (p.79), "Van al my land se Tafelberge" en "Tulbagh" (p.81) asook 

"Woonstelbewoner" (p.89). Tweedens kom sosiale kommentaar op die bekende mimte voor. Di6 tekste 

is hoofsaaklik laaste in die afdeling saamgegroepeer. Dit is onder andere gedigte soos "Nkandla" (p.86), 

"Hoofstad" (p.90), "Terafim" (p.91-92), "Werkende vrou" en "e-sonnet" (p.92). 

Die verteenwoordigende teks, "Ballade van die Grysland" (p.84-85) stem gedeeltelik ooreen met "Virtual 

reality" (p.77). Albei hierdie tekste bevat mimte en religie. Die verskil tussen die twee tekste is 'n fokus 

op die emosionele reaksie met betrekking tot die mimte in "Ballade van die Grysland" (p.84-85) teenoor 

'n fokus op taalkundige vermoens in "Virtual reality" (p.77). Alhoewel "Virtual reality" (p.77) die 

bydrae van die "temadigter" is, is die teks met betrekking tot metaforiese taalgebmik nie so meerduidig 

soos "Ballade van die Grysland" (p.84-85) nie. Die hele afdeling is deur die eerste teks "Virtual reality" 

(p.77) en die laaste teks "e-sonnet" (p.92) ingebed in die kubermimte Die afgeleide tema is dat dam 

weliswaar 'n kubermimte bestaan en dat dit 'n verslawende effek op rekenaargebmikers het. Ander 

temas behels ook die vergelyking van 'n Afrika en Ewopese mimte en 'n verlange na een van die twee in 

'w en "Tweespalt" (p.79) en "eerste worp" (p.83); die ingeperktheid van 'n woonstelmimte in die 

stadsmilieu in "Sunnyside se gardens" (p.88), "Woonstelbewoner" en "Woonstel" (p.89) en die negatiewe 

invloed van die werkende ouen in 'n gejaagde stadsmilieu in "Terafim" (p.91-92) en "Werkende vrou" 

(p.92). 



Metaforiek 

'n Wye verskeidenheid metafore word betrek in hierdie afdeling. In die twee tekste wat die kubermimte 

betrek, word op verskeie maniere na rekenaars venvys. Die rekenaar in "Virtual reality" (p.77) besit 

"vensters" (r.l3), wat uitsig bied op "'n binnestad" (r.14). In "Terafim" (p.91-92) word na die rekenaar 

venvys as een van die "huisgode" (r.23), tenvyl die ek-spreker in "e-sonnet" (p.92) se lewe "a1 meer /I na 

die eenoog-despoot se buie" (1.13-14) geskik word. 

Metaforiese taalgebruik word op 'n besondere wyse betrek in "ek, sunnyside se gesondheidsot" (p.90). 

Die ek-spreker hoes in die slotwoord "skrot". Die woord bestaan nie in Afrikaans nie, maar dit rym met 

"versot" (r.2) en "gesondheidsot" (1.1). Dit kan ook 'n verbuiging wees van skroot. Volgens die HAT 

(1994:944) is skroot "stukkies yster, lood, afval van metaal ..." en hierdie betekenis pas in die konteks van 

die gedig. Die verstedelikte adolessent kritiseer dikwels die stadsmilieu oor die lugbesoedeling, maar 

sien nie altyd die sedelike en morele verval daarin raak nie. lndien die adolessente leser 'n toegewyde 

drawwer is wat vroeg soggens die stedelike paaie aandurf, sal hy met die teks kan identifiseer. 

Simboliek kom voor in "Nkandla" (p.86) met die verwysing na "swart kraai" (r.12). Volgens 

Biedennann (1992:75) venvys die kleur swart simbolies na die dood. In die Christelike lewensbeskouing 

verwys kraaie dikwels na eensaamheid en verlatenheid en as verteenwoordiger van die duiwel pik kraaie 

die sondaars se oe uit (Cooper, 1978:47). Wanneer die kraai swart is, weerspieel dit volgens Cooper 

(1978:47) in die Chinese lewensbeskouing die bose en slegte geluk in besigheid. In die besigheid van 'n 

dam bou soos in die teks, voonpel die teenwoordigheid van 'n swart kraai dus niks goeds in "Nkandla" 

(p.86) nie. Die simboliek uit wyd uiteenlopende lewensbeskouings vind albei betekenis binne die teks, 

daarom behoort die adolessente leser daarmee te kan identifiseer. 

Stemming 

Verwondering verbind aan mimtelike onentering kom voor in die volgende tekste in afdeling 5 en 

versterk die adolessente leser se identiteit: "Oggendvlyt", "Psalm 8" en "Berigte te velde" (p.80), 

"Vliegtuigrit", "Namakwaland" en "Prins Albert" (p.81), "Klein Karoo" en "karoowinter II" (p.82) en "'n 

Tortelduif op 'n betonperron" (p.87). Uit hierdie tekste blyk veral 'n liefde en bewondering vir die Suid- 

Afrikaanse plattelandse milieu. Die plattelandse milieu venvys veral na die Kaapse platteland. 

Intertekstualiteit 

In afdeling 5 kan twee stelle gedigte as intertekste van mekaar gelees word. Dit is eerstens "Psalm 8" en 

die verwerking daarvan in Griekwa-Afrikaans (p.80). Die eindteks is die vertaling van dieselfde teks in 

'n ander variant van Afrikaans. Tweedens is die eindteks "Tulbagh" (p.81) 'n sinspeling op die grondteks 



"Van al my land se Tafelberge" (p.81). Behalwe hierdie hvee stelle intertekstuele gedigte, is daar ook 

vier gedigpare wat onderwerpsgewys bymekaar aansluit. Die eerste gedigpaar betrek 'n vergelyking 

tussen die Europese en Suid-Afrikaanse ruimte en word gelees in ''Wy" en "Tweespalt" (p.79). 

Aansluitend damby, maar nie saamgegroepeer nie, is egter ook "eerste worp" (p.83). 'n Tweede 

gedigpaar handel oor die Karoo, naamlik "Klein Karoo" en "karoowinter 11" (p.82). Die hvee tekste kon 

verkieslik direk na mekaar geplaas word, in plaas daarvan met 'n ander teks tussen-in, maar die 

adolessente teser is in staat om hierdie intertekstuele verband wat deur die bloemlesingsamestellen gel& 

word, raak te sien. "Woonstelbewoner" en "Woonstel" (p.89) direk langs mekaar vorm 'n derde 

gedigpaar. "Terafim " en "Werkende vrou" (p.91-92) vorm saam die laaste gedigpaar in afdeling 5. Die 

adolessente leser kan identifiseer met die platteland en die stad, maar Europa afgespeel teen Suid-Afrika 

soos in die eerste gedigpaar I& buite hulle ewaringsw&reld. 

4.2.6 Afdeling 6: "om vry uit te vaarn 

4.2.6.1 "Ukhozi" 

In afdeling 6 - "om vry uit te vaar" - is "Ukhozi" (p.104-105) van Lucas Malan as verteenwoordigende 

teks gei'dentifiseer. Hierdie teks bevat 'n rykdom aan metaforiese taalgebruik in kombinasie met die dood 

en die ruimte en 'n besondere taal- en skryfvermoe. Die gedig is 'n weergawe van die gebeure deur 'n 

joernalis. Hierdie onderwerpe korreleer as gevolg van penoonlikheidsonhvikkeling en kognitiewe 

onrwikkeling met drie algemene behoeftes van die adolessent, naamlik om meer oor dood in die N i b  

realistiese dimensie te lees, om jouself ruimtelik te orihteer ten opsigte van gebeure en om gebeure 

nugter en duidelik met die verstand te verwoord. Laasgenoemde twee algemene behoeftes hou verband 

met die leesbehoefte om meer te lees oor en aanvaarding van die Self. 

"Ukhozi" is die eerste teks in die bloemlesing waarby 'n foto geplaas is in plaas van 'n illustrasie. 

Daarmee val die klem eerstens op die joernalistieke karakter van hierdie poesieteks. Die eerste 

vergelyking word aangetref in strofe 3: "'n Man het vandag I1 soos 'n dassie gewag" (r.7-8). Dieselfde 

vergelyking word gevarieerd herhaal in strofe 12. Twee vergelykings volg in strofe 6: "hy met die 

magtige vlerk, 11 snel soos inyoni" (r.20-21) en "ukhozi is sterk N soos die klou van die dood" (r.22-23). 

In strofe 13 volg die laaste vergelyking: "ek het vlerke begeer I1 soos dii van ukhozi" (r.48-49). Die 

Zoeloewoorde in hierdie vergelykings venterk die inheemse karakter van die gedig. Personifikasie kom 

binne-in een van die vergelykings voor: "klou van die dood" (r.23) en ook in strofe 9, met die woorde: 

"grootvaderklippe N wat saamhurk en sug" (r.33-34). Metafore kom onder andere voor in strofes 15 en 

16. Die "sewe verdiepings" (r.45) van die gebou is soos "sewe jaar lank" (r.59), wat die man na sy dood 

stort. Skok vertraag Mnskynlik die waarneming en tyd word soos 'n tydperk uitgebeeld. Verder lyk die 

beeld van sy stortende liggaam soos Jesus, wat "gekruisig teen I1 die lug bly hang" in die twee slotreEls. 



Herhaling van dieselfde gegewens soos "'n Man het vandag" (r. I, 7, 24 en 5 1) en gevarieerd in "Amos 

Goyele het vandag" (r.44) beklemtoon nie net die gebeure nie, maar bevat ook ingeboude progressie. 

Perspektiefwisseling kom deurgaans voor in die teks tussen die saaklike weergawe van die joemalis en 'n 

lirieser en sterk mimtelik georienteerde weergawe van die volwasse ek-spreker, wat selfmoord pleeg 

onder aanmoediging van die skare. Die liriese weergawe word in die gedig deur kuniewe druk 

onderskei. Die gedig handel oor die gewone figuur, Amos Goyele. Die uiterlike gebeure van 'n 

skokkende selfmoord het nie net aanleiding gegee tot 'n voorbladberig in die Beeld nie, maar ook tot die 

gedig. In die gedig word twee handelinge parallel betrek: die uiterlike, joernalistieke verslag en die 

innerlike, liriese gewaanvordinge van die slagoffer net voordat hy spring. 'n Spesifieke dag word in die 

subtitel gegee, "4 Augustus 1975" en "vandag" (reel 1, 7 , 24) word verskeie kere dwarsdeur die teks 

herhaal. Die mimte word eweneens in die subtitel weergegee met die woord: "Johannesburg". In die 

teks word twee mimtes eintlik teenoor mekaar gestel met: "van 'n woonstelgebou" (r.2,25 en 58) teenoor 

"op die krans" (r.9), "en wag op die klip" (r.1 I)  en "daar op die klip" (r.28). Die Afrikamilieu word deur 

verskeie Zoeloewoorde herhalend in die teks betrek. Dit kan of as interessant en verrykend 6f as 

vervreemdend beleef word deur die adolessente leser. Die adolessente leser kan hom doelbewus 

distansieer van die teks weens die skokkende selfmoordgebeure en die ingeslote Zoeloewoorde. 

Alhoewel twee perspektiewe in "Ukhozi" (p.104-105) ter sprake is, word beide die nugterheid van die 

verslaggewing en die liriese natuurbeskrywing positief as stemming ervaar. Die daad van selfmoordpleeg 

verloor sodoende sy venkrikking 6f dit word juis versterk. 

Tipografies bestaan "Ukhozi" uit sestien strofes, wat in lengtes wissel van koeplet tot vyf reels. Die 

strofes in gewone skrif van die joemalis is elk 'n selfstandige sin. Behalwe vir die twee slotstrofes, eindig 

hierdie strofes almal op aandagstrepe, wat die aandag herlei na die ek-spreker se liriese gedagtes. Die 

strofes in kunief begin ingekeep en kan in sintaktiese groepe saamgegroepeer word: strofes 4-6, strofes 8- 

1 1 en strofes 13-13'h. Die laaste drie re& van strofe 14 is 'n aparte sin en 'n mimtelike bevestiging deur 

die slagoffer. Die voorleestempo is daarmee saam van wisselende snelheid. 'n Gebroke rympatroon 

ondersteun die inhoud van 'n gebroke werklikheid in die teks. Halfrympatrone soos assonansie van die 

[a]-klank kom mimskoots voor in strofe 2 en beeld die vertraagde tydsduur rondom die gebeure 

klankmatig uit: "by wat enkele m ~ d e  dm$' (r.5). Metries kan verskillende patrone as onderliggend 

a m  die joemalis se venlag en die ek-spreker se gedagtestroom verbind word en op sodanige wyse word 

die verskillende perspektiewe beklemtoon. 

4.2.6.2 Algemene kenmerke van die afdeling 

Die temadigter van afdeling 6 - "om vly uit te vaar" - is Joan Hambidge. Sy lewer eerstens haar 

persoonlike bydrae oor skool en grootword, haar vroee skryfwerk, verandering en ontwikkeling van haar 

gedigte, hoe lank dit neem om 'n gedig te skryf en raad vir jong digten. Daama lei Hambidge die 



afdeling in met "Totius (1877-1953)" (p.95) wat biografiese gegewens gee oor die lewe van een van 

Afrikaans se groot volksdigters. Sy gaan ook biografies om met die lewe van die digter "Patrick Petersen 

(1 95 1-1997)" (p.103). Hambidge se ander gedig in hierdie afdeling, is "Westdene" (p.102). Behalwe 

hierdie drie gedigte met dood as tema en waarvan twee gedigte as biogratie gelees kan word, is 

Hambidge se ander bydraes tot Versreise opgeneem in afdeling 2. Dit is "Een sprong vir ..." (p.33), 

"Optelvers" (p.34) en "Enskripsie" (p.35). In al drie di t  tekste word daar gewroeg oor die liefde nB die 

beindiging van 'n liefdesverhouding. In Versreise word Hambidge se oeuvre dus weerspieel as gedigte 

oor gebroke liedesverhoudings en gedigte oor die dood. Die fokus val in hierdie afdeling op die dood van 

mense: gesins- en familielede, skrywers, jongmense en groot groepe kinders. 

Tydruimtelikheid 

Die meerderheid gedigte in -"om vry uit te vaar" - bevat beide tydsaanduidings en ruimtelike orientasie. 

Die hantering van tydsduur kom in hierdie afdeling oor die dood reeds in die inleidingsteks, "Totius 

(1877.1953)" (p.95) na vore. Totius se lewe word 500s op 'n grafskrif duidelik deur 'n begin- en 

einddatum in die titel begrens en sodoende word lewensduur duidelik afgebaken. Daarmee word te kenne 

gegee dat 'n oorsig oor sy hele lewe biografies in die teks uitgebeeld word. En inderdaad word die 

verlies van sy twee kinders, sy worsteling met God, sy Psalmberymings (onder andere 'n reEl uit Psalm 8, 

wat weer aansluit by die twee weergawes van Psalm op p.80) en sy digterskap betrek. Deur op s6 'n 

wyse Totius se hele lewe binne die bestek van 22 reels te beskryf, bring 'n versnelling in tempo teweeg. 

Die lees van bierdie enkele teks kan as ontsluiting dien om die adolessente leser se nuuskierigheid te 

prikkel oor die lewe van en bydraes deur di t  groot volksdigter van Afrikaans, sonder dat hy dadelik 

daarmee identifiseer. Tyd word op dieselfde wyse in die titel van die biografiese gedig oor die lewe van 

die digter Petersen hanteer, naamlik "Patrick Petersen (I95 1-1997)" (p.103). 

Tipies Suid-Afrikaanse ruimtes word eerstens betrek in die verskillende plekname wat in tekste voorkom. 

In "die dag toe hulle vir Donkie Viviers" (p.96) word venvys na "beaufort-wes" (r.24). 'n Hele paar 

plekname word betrek in "Twee stokkiesdraaiers" (p.99) soos "Sir Lowry's na die Baai" (r.4). Kapenaars 

weet volgens die Afrikaanse nomenklatuur dat met "die Baa? Port Elizabeth bedoel word. "Heidelberg 

(r.7), "Swellendam" (r.15) en "Bontebok" (r.19) dui uiteindelik op die plek waar die fietsryers verdwyn 

het. Die "Karoo" word in reel 1 van "Kersliedjie" (p.109) betrek en daar is ook 'n verwysing na "Distrik 

Ses" (r.7). Die interteks, "Krismiskind" (p.1 lo), betrek behalwe "distrik ses" (r.9), ook "sophiatown" 

(r.9). 

Tipies Suid-Afrikaanse kulturele venvysings kom voor in "Kersliedjie" (p.109) met die woord 

"jakkalspad" (r.4). Dit is 'n slingerpaadjie wat deur die jakkalsies in die veld gebruik word. In die 

interteks, "Krismiskind" (p.110) word die Bybelse stal tipies Suid-Afrikaans gevind "By die oorblyfsels 

van 'n delwerswiel" (r.11). Die vuur word in "Christ of the burnt men" (p.11 I)  op die Suid-Afrikaanse 





(p.98), "Twee stokkiesdraaiers" (p.99), "Spooroorwegramp by Henley-on-Klip" (p.100-IOI), "Westdene" 

(p. 102), "Safari" (p.106) en "Die begrafplaas se hek" (p.108). 

Meer as Wee derdes van die gedigte handel oor die dood van 'n individu of 'n groep mense, selfs groot 

groepe mense soos skoolkinders. Daarrnee word die ontsetting van die dood en die impak daarvan op die 

individu intens weergegee. Tog word die dood van 'n mens deur die tekste 'n prominente posisie in die 

samelewing gegee, maar dit word 66k vervlak tot iets "alledaags" en "nomaals". Daarmee bied hierdie 

tekste moontlike troos aan die adolessent wat iemand na aan hom aan die dood moes afstaan. Simptome 

van die gewelddadige Suid-Afrikaanse samelewing soos vigs, 'n motorongeluk en die busramp in 

Westdene word ook deur Viljoen (Beeld, 2002:9) genoem. Alhoewel die tekste die Suid-Afrikaanse 

samelewing weerspieel, kan dit as teenstellende reaksie op die moontlike troos wat tekste kan bied, ook 

daartoe aanleiding gee dat die adolessente leser 'n weersin onhvikkel in sodanige tekste en doelbewus nie 

daarmee wil identifiseer nie. 

Temas uit hierdie afdeling is byvoorbeeld dat gesins- en familielede ook kan doodgaan; dat rampe waarin 

groot groepe mense se lewens geeis word, ook skoolgroepe kan tref en dat skoolkinders nie aan die dood 

ontkom bloot omdat hulle kinders is of omdat hulle in groot groepe beweeg nie; dat 'n mens se hele lewe 

in beelde voorjou afspeel net voor jou sterwensoomblik. 

Metnforiek 

Tipiese simbole van die dood is die kleure swart, wit en rooi en wit in kombinasie (Cooper, 

1978:39,41,70). Diere wat die dood simboliseer, is die kraai en die slang, maar die vewelling van slange 

dui ook vir Oosterlinge op nuwe lewe (Cooper, 1978:146-147). Blomme dui onder andere op oorwinning 

oor die dood (Biedemann, 1992:135). 

In "Twee stokkiesdraaier" (p.99) word simbole wat op die dood dui, betrek met die venvysing na "twee 

varkore" (r.18). Blomme is ook universele simbole van jong lewe en neutraal beskou dui blomme op 

vitaliteit, die einde van die winter en oorwiming oor die dood volgens Biedermann (1992:135). Varkore 

of aronskelke is wit blomme en wit blomme dui simbolies op onskuld en suiwerheid, maar ook die dood 

(Biedermann, 1992:135). In die volksmond staan aronskelke as begrafnisblomme bekend - omdat dit 

dikwels op begrafnisse in die kerk of op die kis aangetref word. Dit groei wild in die veld in die Kaap 

naby Swellendam. Al die universele simboliese betekenisse van wit en blomme en wit blomme 

gekombineerd word deur die teks geaktiveer en is van toepassing, aangesien die karakters verdwyn en die 

afleiding kontekshleel gemaak kan word dat hulle vermoor is langs die pad. Die adolessente leser kan 

identifiseer met die lotgevalle van die karakters en word geriik deur die implikasies van die simbole. 



Skreiend is die metaforiese g e b ~ i k  van die letterlike betekenis van die woord dood in do6d-betyds" 

(r.1 I) in "Spooroonvegramp by Henley-on-Klip" (p.100-101). Hierdie metafoor word gevorm na 

analogie van byvoorbeeld doodreg en doodnormaal. Hier bet dit egter die implikasie van betyds wees vir 

die dood. Ook die name aan die slagofferkinden soos "Hansie-op-gmis" (r.13) en "Helena-aan-gras" 

(r.14) roep die onskuld van die sprokie Hansie en Grietjie op en speel in op die werklike mirnte waar die 

ramp afgespeel het, Henley-on-Klip. Die adolessente leser kan wegskram van die grusaamheid van die 

gebeure versterk deur metaforiese konstruksies en nie daarmee wil identifiseer nie. 

Stemming 

Beide positiewe en negatiewe emosies weerspieel in 'n mate 'n nugter beskouing op die dood. Sekere 

gedigte vertoon egter in so 'n mate 'n gestrooptheid en onverskilligheid met betrekking tot die dood, dat 

die teks eintlik skreiend word, soos in "Stone" en "Versaking" (p.97). Tog kan ook speels, vrolik en lig 

omgegaan word met die dood, byvoorbeeld in "Safari" (p. 106) en "Ons liewe ouma Mybel" (p.112). Dat 

die dood op twee uitsonderings nh, in a1 die tekste betrekking het op 'n mens of groepe mense, weerspieel 

in 'n groot mate die gewelddadigheid van die Suid-Afrikaanse samelewing en hoe dit as 'n "gewone" 

saak beskou word, aldus Vermaak (vergelyk Bylaag A). Viljoen (BeeId,2002:9) gee heelwat aandag aan 

diC afdeling wat oor die dood handel - "om vry uit te vaar". Hy noem dat dit n6u aansluit by die 

alledaagse lewe, die IeefwZreld van die moderne, jong lesers. Onbewustelik word die adolessente leser 

met hierdie gewelddadigheid gekondisioneer en identifiseer hy met die toedrag van sake. Volgens 

Vermaak (vergelyk Bylaag A) word gedigte in hierdie afdeling oor die dood eerder vanuit 'n emosionele 

reaksie as vanuit 'n religieuse reaksie betrek. Tog ervaar Viljoen dat dik afdeling 'n sterk religieuse 

aanspraak op sy leser maak, wanneer hy horn soos volg uitlaat: "Die sterk religieuse ondertone van 

hierdie afdeling is belangrik in 'n tyd wanneer gesoek word na 'n nuwe spiritualiteit" (Beeld,2002:9). 

Intertekstualiteit 

Verskillende gediggroepe kan op grond van ooreenstemmende ondenverpe in hierdie afdeling 

geTdentifiseer word. Die eerste gediggroep handel oor die afstenve van 'n gesins- of familielid en betrek 

"Totius (1877-1953)" (p.95) met die verlies van 'n kind, "die dag toe hulle vir Donkie Viviers" (p.96) met 

die verlies van 'n ma, "Storie" (p.96) met die verlies van 'n paY en "Ouetehuis", (p.97) met die verlies van 

'n ouma. 'n Tweede gedigpaar venvys na rampe waarin baie kinders as slagoffers voorkom, naamlik 

"Spooroonvegramp by Henley-on-Klip" (p.100-101) en "Westdene" (p.102). 'n Derde gedigpaar handel 

oor venkeie beelde wat 'n stenvende beleef net voor die oomblik waarop hy sterf. Dit kom voor in 

"Fusillade" (p.107) en "Dit is volbring" (p.108). In die laaste drie gedigte van hierdie afdeling is die 

fokus rneer op 'n religieuse beskouing en in 'n heelwat mindere mate op die dwd. Dit is "Christ of the 

' Die voorafgaande twee tekste kan teenoor mekaar geplaas word met betrekking tot die verlies van 'n ma teenoor 
die verlies van 'n pa, asook die emosioneel geladenheid van eersgenoemde teks teenoor die gestrwptheid in die 
tweede teks. 



burnt men" (p. I 1  I), "(vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie)" en "Ons liewe ouma Mybel" 

( p . 2 )  Die verskeidenheid ondenverpe skakeer die dood in verskillende grade van 

identifikasiemateriaal vir die adolessente leser. Slegs in twee tekste word een teks spesifiek as 

intertekstuele interaksie op 'n voorafgaande teks geskryf. Dit is "Krismiskind" (p.1 lo), wat ontstaan uit 

reaksie teen "Kersliedjie" (p.109). In eergenoemde teks kan tot sewe verskillende spore uit die grondteks 

gelees word. Die transformasie van die grondteks word reeds in die eerste twee woorde van elke teks 

duidelik: "Drie outas" (r.1) verander in die eindteks na "Drie boere" (r.1). 

4.2.7 Afdeling 7: "in gesprek met mekaar" 

4.2.7.1 "Die kranksinnige" 

"Die kranksinnige" (p.119) van S.J. Pretorius is as die verteenwoordigende teks ge'identitiseer. Die teks 

weerspieel mimte en veral 'n bewustbeid van die inperkinge van die menslike liggaam. Hierdie 

ondenverpe korreleer met die twee algemene behoeftes van die adolessent aan 'n eie oriifntering bime 

mimte en 'n worsteling en aanvaarding van die eie liggaamlikheid as gevolg van 

persoonlikheidsonhvikkeling en liggaamlike ontwikkeling. Albei hierdie algemene behoeftes hou weer 

verband met die leesbehoefle om meer oor die Self te lees. 

Metaforiese taalgebmik kom verskeie kere in die teks vwr  soos in die "klein uur van die nag" (r. 1 I )  en 

beteken in die ure net na middernag soos een-uur en twee-uur. Die metafoor waarin die liggaam as 'n 

honksel ervaar word, geld dwarsdeur die teks. Afsonderlike metafore sluit in "In hierdie sel" (r.I), wat na 

die letterlike ruimte verwys, tenvyl die ek se liggaam ook as 'n sel beleef word. Die tweede metafoor 

"agter die grense N van die vel" (r.2-3), sluit n6u daarby aan as die grense van die selmuur gelyk gestel 

word aan die vel van die liggaam. 'n Derde metafoor kom in strofe 1 voor: "vensters van die o&" (r.5). 

Die sel se hoe vensters waardeur die gevangene kan uitkyk, is soos die oe hoogliggend in die liggaam en 

waardeur die ek -en die "gek" (r.7) - na buite kan uitkyk. 'n Gelykwaardige metafoor met die metafoor 

in reel 2 tot 3 word in strofe 5 aangetref: "In hierdie klein vertrek 11 van vlees en been" (r.15-16). 

In "Die kranksinnige" (p.119) is 'n ek-spreker am die woord wat met 'n defmitiewe volwasse perspektief 

kyk, aangesien min adolessente waarskynlik nog met kranksimigheid gekonfronteer is 6f hul taal so 

goed beheer dat hulle in staat is om kranksimigheid uit te dmk. Tog laat begrip van die teks die 

adolessente leser waarskynlik skrik en wek enersyds juis diirom sy belangstelling. Jongrnense is nogal 

gefassineer deur waansin, waarskynlik omdat hulle nie die volle ems daarvan begryp nie. Angslus is 

soms duidelik waarneembaar by hulle en daaraan voldoen hierdie teks. Andersyds sal die adolessente 

leser waarskynlik moeilik met die teks identifiseer. Hierdie leser lees verkieslik van die veranderinge in 

sy eie liggaam en hoe om emosioneel daarop te reageer, as van sy liggaam wat 'n tronksel geword het. 

Negatiewe emosies kan uit die teks gelees word. Die ek is "bang en stil" (r.10), maar die ander "gil" (r.9) 



en wanneer hy wen, "skree hy h id  11 sy wrok teen God en wgreld uit" (r.13-14). Die enigste 

tydsaanduiding in die teks kom voor in strofe 4 met die woorde: "In elke klein uur van die nag" (r.11). 'n 

Relatief onbekende mimte en 'n bekende mimte word metafories gelyk gestel am mekaar, naamlik die 

tronksel en die liggaam. Dit handel dus oor die kranksimigheid van 'n alledaagse figuur, wat hoofsaaklik 

by wyse van innerlike worsteling uitgebeeld word en 'n raamwerk vir intense emosies vorm. 

4.2.7.2 Algemene kenmerke van die afdeling 

Anders as in die ander afdelings waarin gedigte geselekteer is op grond van spesifieke ondenverpe, is die 

gedigte in afdeling 7 geselekteer op grond van 'n literhe verskynsel, naamlik intertekstualiteit. 

lntertekstuele verbande tussen tekste was dus die vooropgestelde belang by die samestelling van hierdie 

afdeling. In 'n poging om intertekste saam te groepeer, gebeur dit soms dat die literere gehalte van 

sommige van die tekste nie goed is nie - in hierdie afdeling, maar ook elders in die bloemlesing. 

ldentifiseerbaarheid met tekste vir die veronderstelde adolessente leser verdwyn sodoende as't ware as 

van mindere belang. Die temadigter is T.T. Cloete en hy lewer 'n persoonlike bydrae oor Afrikaans op 

skool, digten wat horn Winvloed het en sy musieksmaak, oor die skryfproses, die belangrikste eienskap 

van 'n digter en raad aan jong digters. Die inleidingsgedig in afdeling 7 is sy gedig "Behoefte aan 

ongunstige weers- en ander toestande" (p.115). In totaal is vyf gedigte van Cloete in vyf verskillende 

afdelings van Versreise opgeneem. Daarmee word die groot tematiese skopus van sy werk duidelik 

Die hvee intertekstuele gedigpare waarin tyd en ruimte as ondenverpe in afdeling 7 op die spits gedryf 

word, is "Behoefte aan ongunstige weers- en ander omstandighede" (p.115) en "tussentydse verslag" 

(p. 1 16-1 17), asook "R&n in die voonvinter" (p.118) en "Winter in die voorr&n" (p.118). In die tweede 

gedigpaar word 'n seisoen en weerstoestande wat daarmee gepaardgaan, betrek. Dit reen in die 

voonvinter. Daarmee kan die gedig geografies gelokaliseer word tot die Kaap, wat in 'n 

winterrenvalstreek val. Die res van die land is in 'n somerreenvalstreek. Alhoewel hierdie tekste in die 

bree sin bydra tot adolessent se persoonlikheidsonhvikkeling deur sterk tydmimtelike orientering, is dit 

veral die adolessente leser in die Kaap wat dit as sterk identitikasiemateriaal sal ervaar. Tydsverloop 

word chronologies en subjektief deur die ek-spreker in albei tekste aangebied. Tyd verskuif stelselmatig 

in "ReEn in die voonvinter" (p.118) na die toekoms, met woorde soos "roep die dagbreek" (r.6) en 

"vroeg-Mei" (r.8). "Winter in die voorreen" (p.118) begin achronologies in die verlede met woorde soos 

"het ... begint" (1.2) en "gesink" (r.3) en beweeg dan chronologies in die hede in. 

Gedigte wat die Suid-Afrikaanse kulturele mimte betrek, kom veral mimskoots voor in tekste wat 

kommentaar lewer op die samelewing. In ''Behoefie a m  ongunstige ween- en ander omstandighede" 

(p.115) word venvys na die ryk boere met hulle "Ford en Fordson" (r.2-3). Verder gee die te veel 



"somerdae" (1.5) aanleiding tot te veel "halfgeleerde sportiewe studente" (1.3) en "sosiale personeel" (1.4). 

Die Suid-Afrikaanse wildslewe word betrek met die venvysing na 'Ye veel olifant en leeu" (1.7). Die 

venvysing na die "voetbalson" (1.10) ondersteun die gedagte van die "sportiewe studente" (1.3). Die 

openbare lewe word gekritiseer met 'Ye veel koerante en koerantsterre" (1.13-14) en selfs die politici loop 

deur in 'Ye veel mimaars N en ministers met hulle adjunkte en ander snoppies" (I. 18). Die gedig eindig 

met 'Ye veel mooi weer" (1.24). Drie identifiseerbare aspekte waarmee die adolessente leser in hierdie 

teks ten volle kan identifiseer, is die sonskymweer, Suid-Afrikaners se ingesteldheid teenoor sport en 

grootwild. Daarteenoor word in dieselfde gedig venvys na die Europese mimte, wat vir die 

Afrikaanssprekende adolessent nog grootliks onbekend is. Hy kan nit daarmee identifiseer of 'n 

vergelyking tussen die twee mimtes tref nie, soos dit ook gedoen word in "wy" en "Tweespalt" (p.79), 

asook "eerste worp" (p.83) in afdeling 5, "sandland en grysland". Die gedig "tussentydse verslag" 

(p.116-117) reageer op "Behoefie aan ongunstige weers- en ander omstandighede" (p.115) en keer 

dikwels genoemde kommentaar om: te veel sportiewe studente word nou 'Ye veel onsportiewe baldadige 

studente" (r.3), sosiale personeel word "behoudende personeel" (IS), die baie en te veel somersdae word 

Ye kort vakansies" (r.7), 'n te veel aan grootwild word 'Ye min dolfyne" (1.13). En steeds kan die 

adolessente leser met "baldadige studente" (1.3) en 'Ye kort vakansies" (1.7) identifiseer. Die openhare 

lewe loop weer deur en ondersteun die grondteks met 'Ye veel tydskrifte vol tepels sonder sterre" (1.20). 

Ook die politici met hulle openhare gevolg word in hierdie teks verder gekritiseer met 'Ye veel 

tradisionele leiers 11 met hulle indoenas & ander impi's" (1.27-28). 'n Vergelyking met 'n Europese 

mimte kom nie in hierdie teks voor nie, dus is identifisering makliker as by die grondteks. 

In albei kort tekste van Breytenbach, naamlik "Hiiiiieeeeeeee" (p.120) en "dit spoorlyn ..."(p. 121) word 'n 

tipies Suid-Afrikaanse groentesoort betrek, naamlik "patatrankem (1.1) en in "kom dom dirk kom dom 

dirk" (p.121) word venvys na "biltongkerf' (r.9), wat 'n baie tradisionele Afrikaanse handeling is. 

Spreker en perspektief 

Perspektief in die meeste van die tekste in afdeling 7 hang af van die leser. Uit enige van die volwasse of 

adolessente perspektiewe kan gekyk word. Dit geld veral vir "Vaalvalk" en "Vaalvalkie" (p.117) asook 

die twee intertekste van Breytenbach, "Hiiiiieeeeeeee" (p. 120) en "dit spoorlyn" (p.121), met Johann Johl 

se venverking daarvan in die kort teks "breyten breytenbach" (p.122). Die speelsheid en klankrykheid 

veroorsaak dat laasgenoemde drie tekste veral vanuit 'n adolessente perspektief gelees en waardeer kan 

word. Waardering werk identiteitsvorming in die hand. 

Tematiek 

Die meerderheid gedigte in afdeling 7 bevat slegs een ondenverp, maar aangesien hierdie afdeling bestaan 

uit 'n aantal intertekstuele tekste, kan dit enige ondenverpe betrek. Die kriterium vir hierdie afdeling se 



tekste was nie 'n ooreenstemmende "tema" (Vermaak, vergelyk Bylaag A) of onderwerp soos in die 

ander afdelings nie, maar tekste wat intertekstueel op mekaar reageer. Tog kom die ondenverp mimte 

telkens voor, soos in "Edms. Bpk." (p.120) en "kom dom dirk kom dom dirk" (p.121). Ruimte in 

komhinasie met sosiale kommentaar kom voor in "Behoefie aan ongunstige weers- en ander 

omstandighede (p. 1 15) en sy interteks, 'ksentydse verslag" (p.116-117). Die temas in hierdie gedigpaar 

verskuif vanaf 'n vergelyking tussen twee mimtes in die grondteks waarin die tekortkominge van die 

Suid-Afrikaanse mimte afgespeel word teen die voordele van die Europese mimte na 'n vergelyking 

tussen twee tye teen dieselfde Suid-Afrikaanse ruimte as agtergrond. Die tema in "Edms. Bpk." (p.120) 

en "kom dom dirk kom dom dirk" (p.121) is die tydelikheid van die mens se aanspraak op 'n stukkie 

grond as sy eiendom. 

Metaforiek 

Opvallende metaforiese taalgehmik soos simboliek kom voor in die gedig "Edms. Bpk." (p.120). Die 

janfiskaal - in die volksmond laksman - simboliseer die dood. Die slang is volgens Cooper (1978:146- 

147) 'n hoogs komplekse en universele simbool. Dit simboliseer dood en verwoesting, maar wanneer dit 

periodiek vewel, is dit simbool van lewe en rekonstmksie. Die slang is dus simbool van lewe Cn dood, 

lig &n donker, goed en sleg, wysheid blinde passie, verskaffer van lewe Cn vernietiger daarvan en beide 

geestelike en fisiese wedergeboorte (Cooper, 1978:147). In die Christelike lewensbeskouing simboliseer 

'n slang die bose, wat volgens EfCsiers 6:12 altyd daar is en wat die mens oorleef (Byhel, 1998:256). Dit 

verwys ook na die oerdinge wat meer aanspreek en oorlewingsdrang het as die mens. Bime konteks van 

die gedig word venvys na bakkapel". Die grondeienaar se eienaarskap word deur hierdie slang hedreig. 

Hiermee word grondbesit en -benoeming uitgebeeld as deel van die Afrikaanssprekende se identiteit wat 

bedreig word. 

Stemming 

Humor, maar ook speelsheid en 'n ligte wolikheid, kom voor in die slotreel en dialoog in "Vaalvalkie" 

(p.117) en die onomatopee in "Hiiiiieeeeeeee" (p.120), sy interteks ""diC spoorlyne ..." (p.121) en 

"hreyten breytenhach" (p.122). Die humor I@ in die haste gedig opgesluit in die invoeging van 'n enkele 

h e r  tussen hakies, wat die leegheid van die base afspeel teen die leegheid van die "b(l)ase" (1.3) van die 

kolliehonde. Die adolessente leser identifiseer met hierdie fyn humor en kan dit as 'n uitbeelding van 

suhtiele kritiek lees teen die "b-ase" (r.3). Beide die emosie weerloosheid en die grondteks "Op h 

Sondagmiddag" (p.122) word geparodieer met die tekste "Droef kyk my oe" en "Wilma Stockenstr6m" 

(p.122). Hierdie twee tekste word hoofsaaklik verbind aan 'n woulike perspektief. 

10 Bakkapel venvys na 'n venamelnaam vir 'n sekere groep slange soos die rinkhals en die kobra, wat hulle koppe 
optel en breed maak voor hulle pik. 

11 1 



Intertekstunliteit 

Alle gedigte in afdeling 7 staan in intertekstuele verbintenisse. Die meeste tekste is twee-twee direk nA 

mekaar in die afdeling geplaas. In die eerste gedigpaar het "tussentydse verslag" (p.116) 'n aanvullende 

funksie op die inhoud van "Behoefte aan ongunstige ween- en ander omstandighede" (p.115) deurdat 

daarop ge'improviseer word. Waar in "Behoefte aan ongunstige ween- en ander omstandighede" (p.115) 

daarop gefokus word om die Afiikaanse mimte te vergelyk met die Europese ruimte, word in 

"tussentydse verslag" (p.116) weer gefokus om twee tydsgleuwe binne die Suid-Afrikaanse opset met 

mekaar te vergelyk: voor en na die politieke ommeswaai in 1994. In "Vaalvalk" (p.117) en "Vaalvalkie" 

(p.117) bevestig die eindteks die grondteks deur 'n ander skakering daarvan te gee. In die derde 

gedigpaar verander "Winter in die voorreEn3' (p.118) die emosionele impak van die grondteks, "Reen in 

die voonvinter" (p.118) deur dit met woordspeling te transformeer. In "Die kranksinnige" en "Die 

pragtige slagter" (p.119) het die eindteks 'n konstmktiewe funksie op die grondteks. Kranksinnigheid 

word verder bevestig. In die vyfde gedigpaar "Edms. Bpk." (p.120) en "kom dom dirk kom dom dirk" 

(p.121) ontken die eindteks die grondteks. Die grond behoort e a  aan janfiskaal - "dis sy erf' (r.7) en 

uiteindelik aan die slang - "wat alles sy eiendom is" (r.11) en niC aan Dirk nie, ten spyte daarvan dat hy 

dit vir homself toe-eien in die grondteks, "Edms. Bpk. (p.120) met die woorde: " ... alles my eiendom" 

(r. 15). Die gedigpaar "Hiiiiieeeeeeee" (p.120) en "diC spoorlyne wat langs die patatranke vloei en bloei" 

(p.121) tree werklik "in gesprek met mekaar" deurdat dit 'n variasie van mekaar is. Die gediggmep 

"Droef kyk my &, "Wilma Stockenstriim" en "breyten breytenbacb" (p. 122) is almal transformasies van 

die grondteks bo-aan dieselfde bladsy deur Opperman. Uit hierdie afdeling is dit duidelik dat digters op 

mekaar reageer en 'n intertekstuele nehverk skep. 

4.2.8 Afdeling 8: "die kinders is nie dood nie" 

4.2.8.1 "demonstrasieles" 

In afdeling 8 is "demonstrasieles" (p.138-139) van Antjie Krog as verteenwoordigende teks geydentifiseer 

op gmnd van aktualiteit. Gelaagdheid deur 'n groot vakeidenheid metaforiese taalgebmik in 

kombinasie met die volgende ondenverpe sped ook 'n rol: die houding teenoor opstandige skoliere plus 

'n intense emosionele reaksie op die onvenvagte toeslaan van geweld plus sosiale kommentaar op die 

Suid-Afrikaanse samelewing deur hierdie eerstehandse ewaring. Hierdie onderwerpe korreleer as gevolg 

van sosiale onhvikkeling, emosionele onhvikkeling en kognitiewe ontwikkeling by die adolessente leser 

met slegs twee algemene behoeftes, omdat 'n emosionele reaksie altyd aan een of albei van die 

oorblywende ondenverpe verbind kan word. Albei die algemene behoeftes, naamlik aan verhoudings met 

medemense en om kommentaar te lewer as deel van die venverking van gebeure, korreleer met twee 

leesbehoeftes by die adolessent: om meer oor die Ander en die Self te lees. Binne die Suid-Afrikaanse 



konteks het dit moontlik ook tyd geword dat die Afrikaanssprekende adolessent bewus gemaak word van 

die politieke kompleksiteit en hieraan voldoen die teks. 

Veral vergelykings en metafore korn heelwat voor. Die eerste vergelyking korn in strofe 3 voor: "asof 11 

kolonnes miere pak kinders I1 skreeuend die omheinings vas" (r.8-10). In strofe 6 ervaar die ek-spreker 

"vrees soos 'n ysende angs" (r.22), tenvyl die gewapende polisie in strofe 7 ervaar word met "gewere 

grys en dik 11 soos geute waaruit patrone hang" (r.25-26) en dieselfde gewere word ook ervaar as " ... in 

stringe krale straal" (r.27). Geweld word intens ervaar in strofe 9 en daar word onder andere verwys na 

"vlamme spuit soos I/ kannas op donker stengels uit" (r.34-35). Hierdie vergelykings betrek miere, 

stringe ha le  en kannas, alles deel van die tipies Suid-Afrikaanse milieu. Alhoewel kannas nie inheems is 

nie, korn dit volgens Sheat (1987:87) baie algemeen in Suid-Afrika voor, omdat dit so 'n maklike groeier 

is. Veral die groot, gee1 en rooi blomme aan die top van bloeistele kan aan vlamme herinner. Die eerste 

metafoor verwys na "husk~itstrome skoolkinders" (r.5). Die strome skoolkinders wat die kollegehek 

bestorm het, is soos die afvuur van buskruit wat verdere geweld aansteek. Die mi0 beskerming wat die 

ek-spreker se "wit passat" (r.12) bied, word as "dromdun" (r.13) ervaar wanneer die klippe daarop val. 

Direk daama spat "die voormit skuimend" (1.14) soos water stukkend en dit word ervaar as iets wat die 

geweld verder laat losbreek. In strofe 7 word die polisie se voertuie as "hulsels staal" (r.24) ervaar, 

ondeurdringbaar en dreigend. Op pad uit die lokasie word dit ervaar asof hulle "deur bosse rook" (r.33) 

ry. In die twee laaste strofes word venvys na die oenskynlik ongegronde "vrees vir skoolkinders 11 wat 

met weinig meer as klippe I1 en drome gewapen kan w e d  (r.49-5 I), maar dan word daar tog na dieselfde 

kinders venvys as die "taaiste beste hout" (r.52) waarmee 'n revolusie aangepak kin word. Herhaling van 

emosies soos "bang" (r.20-23) en "vrees" (r.21, 22 en 49), word ook uitgedruk in herhaling van 

"skreeuend" (re81 6 en 10). Kontras korn voor in woorde soos: "gespanne naas mekaar I& dorp 11 en 

onderdorp" (r.41-42). 

Perspektiefwisseling korn voor tussen vertelling deur 'n liriese subjek in strofes 1 en 2 en vertelling uit 

die perspektief van 'n volwasse, vroulike ek-spreker in strofes 3 tot 10. 'n Liriese subjek vertel weer 

verder vanaf strofes I I tot 14. In strofes I en 2 word die feitelike gegewens gegee van wanneer - tyd, 

waar - mimte, wie - karakters en wat - gebeure. Dit is vanaf strofe 3 duidelik dat die ek-spreker "mev. A 

Samuel" (r.2), die digteres Krog self is, uit die inleidende opmerking bo-aan bladsy 138. Sy gaan dus 

outobiografies om met 'n werklike insident in haar lewe waarby 'n groot groep skoolkinders betrokke is. 

Die onderrig van Afrikaans aan nie-moedertaalsprekers en die reaksie wat dit onder swart skoolkinders 

ontlok het, word betrek met die spesifieke verwysing na "Afrikaans Spes" (r.2). Krog se gespanne 

emosionele reaksie word gegee tot waar sy dit in strofe 10 projekteer op die waameming van haar 

"krytwit man" (r.39). Die ek-spreker se innerlike reaksies op die venverking van uiterlike gebeure, korn 

byvoorbeeld voor in: "in 'n droom loop ek trap af '  (r.1 I) en: "'n rilling vibreer deur my bors" (r.16). Die 

tydstip waarop die "demonstrasieles" plaasvind, is 'n "Ma. oggend 3e periode 9.34" (r.1). Bekende 

mimtes kom voor in "kamer A29" (r.l), "buite" (r.4), "bult af' (r.6) en "by die kollegehek" (r.7). Die 



mimtes word persoonliker met woorde soos: "dew my bors" (r.16), "klas uit" (r.17) en "teekamer in" 

(r.19) en selfs "anderkant die barrikade" (r.36-37), waar die ek-spreker se man op haar wag. Emosioneel 

word hoofsaaklik negatiewe emosies weergegee, in woorde soos "mmoer" (r.4), "skreeuend" (r.6 en 10). 

"'n rilling vibreer deur my bors" (r.16). Die emosies "bang" en "vrees" herhaal albei in reel 20 tot 23 en 

ook 49. Die slob.&ls is egter oortuigend positief dat "die hand wat vonk smyt is die hand I1 wat drom en 

droom oa mekaar toe gaan knak" (r.54-55). Daarmee bevestig die ek-spreker die belangrike rol van die 

kind, adolessent en die student in die he~0I'IIIing van 'n land en die adolessente leser sou kon identifiseer 

met derglike bevestiging. 

4.2.8.2 Algernene kenmerke van die afdeling 

Alhoewel Vincent Oliphant, temadigter van afdeling 8, dikwels daarvoor verkwalik is dat hy nie 

doelbewus gedigte wou skryf wat die saak van die ''struggle" in die apartheidsjare versterk nie, maar 

bloot liefdesgedigte, handel baie gedigte in afdeling 8 oor die ''struggle" of stryd teen apartheid. Die 

afdeling begin, na Oliphant se openingsgedig, met "Foto Boerevegters" (p.126), "Dis al", "tifus oral" en 

"in die donker" (p.127), wat almal verwys na die Anglo-Boereoorlog. "Lied van die kinders" (p.128-129) 

is een van die weinig gedigte in hierdie afdeling wat wyer strek as die politieke geskiedenis van Suid- 

Afrika en die regeringsommeswaai van apartheid na demokrasie. Die meerderheid gedigte handel egter 

oor die onreg en die slagoffers vin apartheid, die opstand t&n apartheid en die uiteindelike oonvinning in 

die stryd teen apartheid. Die slotgedig van die afdeling en van die bloemlesing, kan as 'n klimaks beskou 

word. Daarin word die helde van die apartheidstryd vereer, maar alle ander standpunte skerp aangeval en 

veroordeel. Oliphant lewer sy persoonlike bydrae oor sy skooljare en gedigte, oor die skryfproses en die 

rede waarom hy skryf, oor vereistes waaroor 'n digter mod beskik, leeswerk en raad vir jong digters. 

Tekste waaraan 'n spesifieke jaartal of datum in afdeling 8 verbind kan word, word as uitgangspunt 

bespreek. Die eerste teks is "Sharpeville, 1960" (p.129). Alhoewel die meeste Afrikaanssprekende 

adolessente lesers die datum uit Geskiedenishandboeke aan Suid-Afrika se republiekwording verbind, is 

dit asof hierdie teks 'n korrektief op die Geskiedenis wil aanbring deur te fokus op 'n inder, hoofsaaklik 

nit-Afrikaanssprekende, deel van die bevolking se reaksie op diskriminerende wetgewing. Die 

wetgewing het tie dm van passe by alle swart Suid-Afrikaners verplig. 'n Betoging op 21 Maart 1960 

gereiil deur die Pan Africanist Congress het talle lewens geeis. Hierdie geskiedenis het net betrekking op 

'n kleiner deel van die Afrikaanssprekende se geskiedenis en identifikasie daarmee geskied slegs 

gedeeltelik. Die rede vir die datum as titel van "5 Oktober 1988" (p.136) word nie verklaar in die 

verduidelikende teks bo-aan dieselfde bladsy nie. Die datum is ook nie in die tydlyn opgeneem nie. Dit 

is nie so 'n bekende datum aan Afrikaanssprekendes dat dit geen verklaring verg nie. Die teendeel is 

waar van "27 April 1994" (p. 145). Die datum verteenwoordig 'n historiese hoogtepunt vir demokrasie in 



Suid-Afrika en in die wsreld, waartydens 'n minderheidsregering vrywillig afstand gedoen het van mag 

ter wille van demokrasie vir die meerderheid van Suid-Afrika se bevolking. Dit is iets waarmee die 

Afrikaanssprekende adolessent trots kan identifiseer. Die ek-spreker beleef tydsduur subjektief, waarin 

die verlede afgesluit word en na die toekoms uitgereik word. Hierdie toekornsgerigtheid sluit aan by die 

adolessente leser se sterk toekomsverwagting. In die slotstrofe word temgskouend - achonologies - na 

tyd venvys en in die slotreEl word 'n samevatting gegee "van Genesis tot nou". 

Tipies Suid-Afrikaanse mimtes word met die plekname betrek, soos in die titel "Sharpeville 1960" 

(p.129). Jonker bind "Die k i n d  (p.133) mimtelik sterk aan Suid-Afrika met verwysings na plekke soos 

Langa, Nyanga, Orlando, Sharpeville, Philippi en selfs br&r na Afrika. Langa word ook betrek in die 

gedig "Wassie ekkie" (p.146). In "landmyn" (p.141) word die dood van die jong soldaat uit 

"moorreesburg" (r.lO) se graanwkreld uitgebeeld en die dood eis ook "Rosalientjie van Kakamas" 

(p.143). 

Suid-Afrika se politieke geskiedenis word ook in "Sharpeville, 1960" (p.129) betrek met die verwysing 

na die opstand teen die dra van pasboeke in die vroere Suid-Afrika. Die deuwoer van diskriminasie tot 

op die mees elementere vlak in die ou apartheidsbedeling van Suid-Arika, word oopgevlek met die gedig 

"Geboortesertifikaat" (p.130), wat handel oor iemand wat by geboorte geklassifiseer word as "ras 

kleurling" (r.8). Die sloping van "Distrik Ses" (r.3) in "Koue misreiln rol" (p.131) het aanleiding gegee 

tot verskeie gedigte daaroor in Afrikaans, soos ook die voorafgaande gedig "Die bulldozers" (p.131). In 

"Dankie tog, apartheid" (p.144) vawys die titel na die politieke bedeling wat Suid-Afrika die stietkind 

van die w&reld gemaak het, maar hierdie apartheid word opgehef met die eerste danokratiese verkiesing 

op "27 April 1994" (p.145). DiC geskiedenis vind ook weerklank in die gedig "Em het 0's apa't geloep" 

(p.146) met die verwysings na "De kle'k" (r.5) en "Mandela" (r.7) en "I 1 Febmarie" (r.7). In die 

slotgedig, "'n Groet" (p.147), word die gestonve helde wat teen die apartheidsbedeling geveg het, 

opgeroep: "Steve Biko, Chris Hani, Oliver Tambo, /I l o  kaSlovo, Hany 'The Lion' Gwala" (r.2-3). In 

reel 35 kom Nelson Mandela se naam by. Die gedig handel ook oor die voortslepende geweld in Natal, 

wat telkens tot verdere geweld aanleiding gee. 'n Suggestie word by die leser gelaat dat hierdie 

voortslepende geweld die helde van die "stmggle" onwaardig is. Wit Afrikaanse adolessente was verder 

nie deel van die "struggle" teen apartheid nie en die meeste van hulle ouers ook nie. Baie van die gedigte 

in afdeling 8 merk wit die Afrikaanssprekendes as erfgename van 'n kollektiewe skuldgevoel oor 

apartheid en alles wat daarmee verband hou. 

Vermaak (vergelyk Bylaag A) slaag wCI daarin om met die opgenome gedigte perspektief te gee op die 

politieke geskiedenis van Suid-Afrika. Sy het reeds sedert 1994 gevoel die "tyd is ryp vir vemuwing". 

Sedert 1991 wou sy doelbewus "politieke gedigte" insluit in bloemlesings aan kinders en adolessente. 

Aaanvanklik in Pret met poesie (1991), maar hierdie gedagte realiseer eers in sommige van die tekse in 

Versreise, aldus Vermaak (vergelyk Bylaag A). 



Spreker en perspektief 

Die enigste tekste waarin 'n ek-spreker met 'n adolessente perspektief nhk  'n volwasse perspektief kan 

voorkom, is "Saluut" (p.140) - op grond van verpligte milit& diensplig wat vroeer van skoolverlaters 

verwag is, maar wat vandag vrywillig gedoen word; "Stokperd" (p.146) - op grond van die optimisme en 

toekomsidealisme daarin opgeneem, maar wat eie is aan die jeug en "'n Groet" (p.147) - op grond van 

heldeverering vir die eie en sterk verwerping van enige opposisie. Met sommige van die tekste kan die 

adolessente leser identifiseer, ander tekste werk vemeemding in die hand, veml wanner norme en 

waardes bevraagteken word. Dit staan bekend as sosiale vervreemding volgens Gerdes (1988:335). Die 

liriese subjek is 'n vaagomlynde waarnemer en hier is slegs twee tekste wat beide 'n volwasse of 

adolessente perspektief kan weerspieel, naamlik: "Het jy gesien?" (p.137) en "saam na die noorde" 

(p.141). 

Die manlike penpektief word in ongeveer agt tekste wat sosiale kommentaar lewer, weenpieel: "Dis al" 

(p.127), "Geboortesertifikaat" (p.130), "Die getuienis" (p.132), "5 Oktober 1988" (p.136), "Saluut" 

(p.140), "saam na die noorde" (p.141), "begrafnis van 'n guerrilla" (p.142) en "Wassie ekkie" (p. 146). 

Daarteenoor geld daar in slegs drie gedigte 'n vroulike perspektief. Al drie gedigte is deur Krog geskryf. 

Twee van die gedigte handel oor vroue se reaksies tydens die Anglo-Boereoorlog. Dit is "tifus oral" en 

"in die donker" (p.127). Die meer eietydse "demonstrasieles" (p.138) is die enigste gedig wat 'n politieke 

bewustheid en 'n mate van sosiale kommentaar vanuit 'n vroulike perspektief uitbeeld. In tekste wat dus 

sosiale kommentaar lewer, word dikwels vanuit 'n manlike perspektief gekyk. 

Tematiek 

Die meerderheid gedigte in afdeling 8 - "die kinders is nie dood ~ e "  - bevat verskeie onderwerpe in 

kombinasie. 'n Kombinasie wat meer as een maal voorkom, is die mimte en 'n ernosionele reaksie op die 

mimte, soos in "Koue mis&n rol" (p.131), "5 Oktober 1988" (p.136). "kalmte" (p.137) en "saam na die 

noorde" (p.141). In elkeen van hierdie tekste word egter ook sosiale komrnentaar gelewer. In "Koue 

m i s e n  rol" (p.131) word die gedig m&r as 'n emosionele reaksie op mimte met die spesifieke 

voorstelsel en voornaamwoord "oor sy" (r.3), verbind aan "Distrik Ses" (r.3). Daarmee is "Dishik Ses" 

die oorsaak van die berghang se mane en wat hy as sy eiendom ervaar. Indien red 3 bloot sou lui: "in 

Distrik Ses" sou hierdie haikoe nie kommentaar gelewer het op die sloping van die woongebied nie. Die 

tema is die skade en die onreg wat aan mimte en aan die inwoners van die betrokke mimte gedoen is deur 

'n apartheidstelsel. Dieselfde tema kom ook voor in "Die bulldozers" (p.131) en "Het jy gesien?" 

(p.137). 



In ander tekste kom sosiale kommentaar in kombinasie met verskillende ander onderwerpe voor, soos 

ruimte in "Die bulldozers" (p.131), dood in "die kind is nie dood nie" (p.134) en "Aan 'n kind" (p.143) en 

menseverhoudinge in "Een het 0's apa't geloep" (p.146). In "Sharpeville, 1960" (p.129) en "Het jy 

gesien?" (p.137) kom die onderwerpe tyd en mimte en sosiale kommentaar voor. Byna die helfte van die 

gedigte in afdeling 8 bevat sosiale kommentaar. Breytenbach se gedig "(die geheue 'n kou vol voeltjies) - 
Plato" (p.135) is besonder swaar gelaai met betrekking tot ondenverpe en ook betekenislae: tyd en ruimte 

en 'n verhouding met 'n geliefde plus die geliefde getransponeer op 'n v&ltjie en 'n emosionele reaksie 

op die teenwoordigheid of moontlike afwesigheid van die voeltjie as geliefde. Hierdie onderwerpe is so 

nou vewleg met mekaar dat die teks nie moontlik sou wees sonder een daarvan nie. Tog lewer die teks 

op sigself nie juis kommentaar op die samelewing nie en is die samevattende tema eerder 'n stryd om 

oorlewing in die tronk. 

Metaforiek 

In die helfte van die tekste in afdeling 8 wat kontras bevat, ontwikkel dieselfde kontras tot ironie. In 

"Foto Boerevegters" (p.126) word 'n oorlog in herinnering geroep wat heldemoed gevra het en 

waartydens baie bloed gevloei het. Dit alles was egter pure vemiet volgens die digter in die slotreel, 

wanneer die beeld van 'n kaartehuis wat inmekaartuimel, voor die leser se geestesoog opgeroep word. 

Dit is 'n ironiese blik op die sin van oorlog en gee aanleiding daartoe dat die adolessente leser hom met 

die deel van sy geskiedenis kan distansieer. Die ironiese in "Geboortesertifikaat" (p.130) is dat die 

"blankedom" (r.16) God vir hulleself toeEien, maar so ook die "kleurling" (r.8) wanneer die ek-spreker 

sc: "en ons bid 6ns God" (r.20), terwyl daar net een God is Die onreg van die apartheidstelsel word 

ironies uitgebeeld en kan lei tot vewreemding en oormatige skuld. Dit verg nugterheid van die leser en 

waarskynlik ook bemiddeling deur die onderwyser dat die adolessent hom van die beeld van die 

Afrikaanssprekende distansieer en die teks nit as vervreemdend ervaar nie. 

'n Universele simbool soos die h i s  en tyd- en mimtegebonde simbool soos die Dawidster kom voor in 

"Lied van die kinden" (p.128). Die h i s  simboliseer vir die Christendom nuwe lewe en oorwinning oor 

die dood en dit het soveel meer trentrag as die Vietnamese dogtertjie die h i s  midde-in die slagveld dra. 

Die Dawidster moes deur die Jode as uitkenteken gedra word tydens die Tweede W&reldoorlog, sodat die 

Duitsers hulle makliker kon opspoor en uitskakel in die gaskamers. In "Die kind" (p.133), "die kind is 

nie dood nie" (p.134) en "Aan 'n kind" (p.143) word die kind as't ware tot simbool van nuwe lewe en 

hoop geskryf deur die digters. Dit sluit aan by verskillende universele simboliese waardes wat aan 'n 

kind toegeskryf kan word. Volgens De Vries (1974:96) dui 'n kind onder andere op 'n nuwe begin en hy 

haal Milton aan: "The childhood shows the man, As morning shows the day." Verder dui die kind op die 

toekoms, antisipeer toekomstige ontwikkelinge en bring genesing. Die kind bring totale inspirasie, 

sterkte, hannonie en tydloosheid. (De Vries, 1974:96). Al hierdie simboliese waardes kan ook in 

bogenoemde tekste ingelees word. 



Stemming 

Gedigte wat negatiewe emosies weerspieel en waamit verlatenheid gelees kan word, verwys na die 

Anglo-Boeroorlog: die eerste gedig is "Dis al" (p.127) vanuit 'n manlike perspektief en die tweede stel 

gedigte is ''tifus oral" en "in die donker" (p.127) vanuit 'n vroulike perpektief. Die gedigte wat positiewe 

emosies uitbeeld, dra veral 'n gevoel van onstuitbaarheid en oonvinning. Dit kom na vore in "Die Kind" 

(p.133) en in die slotgedig, "'n Groet" (p.147), wat as 'n klimaks dew 'n kleiner deel van 

Afrikaanssprekende lesers ervaar kan word en waarmee bulle kan identifiseer. Vir 'n groot deel van wit 

Afrikaanssprekende adolessente leser is die politieke oorwinningsgedig vervreemdend. Die gedig word 

egter ook 'n aanklag teen die nuwe regering en is deel van die swart Afrikaanssprekende adolessente leser 

se leesewaring. Ook dit kan vervreemdend ervaar word weens die aanvallende toonaard daarin. Die 

gedig kan selfs emosioneel as opmiend en opswepend ervaar word. In red 6 word gelees: "Die vloek van 

haat en apartheid sal afneem", en dan volg: "Verraaiers! Julle sP julle het vir ons vryheid gebring! 11 Kyk 

hoe verdraai julle die waarheid" (1.28-29). Tog was Vemaak (vergelyk Bylaag A) terdee bewus van die 

ernosionele aanspraak - positief of negatief - wat die insluit van sodanige gedig op die adolessente leser 

kan h% Die gedig "begrafnis van 'n guerrilla" (p.142) weerspieel negatiewe emosies: die man as 

slagoffer van gebeure. Die adolessente seun sal waarskynlik nie hiermee wil identifiseer nie. Die drie 

gdigte wat vanuit 'n vroulike perpektief kyk, is emosioneel sterk verwoord. Hierdie drie gedigte is "tifus 

oral", "in die donker" (p.127) en "demonstrasieles" (p.138-139) en is skokkende, ontstellende en selfs 

grusame tekste. Daarmee slaan Krog die persepsie die nek in dat vroue eufemisties oor ontstellende sake 

skryf. Sy skryf oop tot op die been, maar dit veroorsaak nie noodwendig dat die adolessente meisie met 

hierdie tekste kan identifiseer nie, inteendeel. Lyding word deur sodanige tekste as iets universeels 

uitgebeeld. Dit versterk die weeerbaarheid van vandag se jongmense. 

lntertekstualiteit 

In afdeling 8 is verskeie gediggroepe op grond van ooreenstemmende ondenverpe saamgegroepeer. Die 

eerste gediggroep het die Anglo-Boereoorlog (p.126-127) as agtergrond en betrek "Foto-Boerevegters" 

(p.126). "Dis al", "tifus oral" en "in die donker" (p.127). In 'n tweede gediggroep word die onreg van die 

apartheidswette in drie gedigte uitgedruk. Dit is "Geboortesertifikaat" @.130), "Die bulldozers" en 

"Koue misreen rol" (p.131). In die afdeling is daar egter net twee gedigte wat werklik as intertekse van 

rnekaar gelees kan word. Dit is "Die kind" b.133) van Ingrid Jonker en "die kind is nie dood nie" 

(p.134) van Fanie Olivier. Hierdie intertekste word egter nie op grond van 'n hoe frekwensie van 

ooreenstemmende spore aan mekaar verbind nie, maar we1 op grond van 'n herhalende reel in die 

grondteks wat die titel word van die eindteks. Die grondteks word bevestig deurdat 'n kind in die 

algemeen nou 'n spesifieke kind met 'n naam word. In die volgende gediggroep word 'n kyk gebied op 

gevangenskap en teregstellings, voortspmitend uit apartheid: "Steve Biko", "Die teregstelling" en "5 

Oktober 1988" (p.136). Onluste teen apartheid word betrek in "Het jy gesien?" en "kalmte" (p.137), 



asook "demonstrasieles" (p.138-139). Die gedig ''Sharpeville, 1960" (p.129) kon ook hierby ingesluit 

gewees het. In 'n vyfde gediggroep word die blanke jongman as slagoffer van die apartheidstelsel 

uitgedmk in "Saluut" (p.140), "landmyn" en "saam na die noorde" (p.141). 'n Sesde gedigpaar word 

saam groepeer op grond van guerrillavegters teen apartheid met "begrafnis van 'n guerrilla" en "Die 

guerrilla" (p.142). Die laaste gedigpaar fokus op kinders as slagoffers van apartheid: "Rosalientjie van 

Kakamas" en "Am 'n kind" (p.143). In hierdie gediggroepe kom sestien gedigte voor oor die 

apartheidsbedeling. Die bloemlesingsamesteller het sterk, politieke intertekstuele verbande getrek in die 

samestelling van Versreise. 

Daar is egter ook ander gedigte in hierdie afdeling opgeneem wat oor apartheid handel, maar wai nie deel 

vorm van 'n gedigpaar of -groep nie. Dit is "woorde" (p.125), "Dankie tog, apartheid!" (p.144), "27 

April 1994" (p.145) en "Eers het 0's apa't geloep" (p.146). Die slotgedig in hierdie afdeling en ook in 

Versreise venuoord 'n sterk teenreaksie teen apartheid. Meer as twee derdes van die gedigte in afdeling 8 

kan dus beskou word as politieke anti-apartheidsgedigte, soos wat samesteller Vermaak (vergelyk Bylaag 

A) dit reeds in 1991 wou doen. Sosiale kommentaar op die Suid-Afrikaanse samelewing kom dus veral 

na vore in betrokke gedigte met 'n sterk politieke strekking. 

4.3 "Tydlyn van gebeure rondom die wereid van die Afrikaanse digkuns" (p.148-167) 

Agter in die bloemlesing Versreise kom 'n uitgebreide "Tydlyn van gebeure rondom die w&reld van die 

Afrikaanse digkuns" voor. In die eerste twee kolomme word internasionale gebeure en gebeure in Suid- 

Afrika chronologies aangebied, tenvyl in die derde kolom gedigte uit Versreise gegee word wat met dit 

spesifieke historiese gebeure in verband gebring kan word. In die vierde en laaste kolom word selfs 'n 

tweede bloemlesing betrek. Versreise is in 2001 gepubliseer. Volgens 'n mededeling van Faasen (2004) 

het Woordreise teen lunie 2004 nog nie amptelik verskyn nie. Tog is in die eerste uitgawe en eerste dmk 

van die proefuitgawe, 'n publikasiejaar, naamli 2003, geantisipeer. Woordreise is ook volgens Vermaak 

(vergelyk Bylaag A): "vir jonger lesers en ook vir tweedetaallesers". Om gedigte uit 'n bloemlesing 'n 

jaar voomit in 'n tydlyn te betrek, gens  aan bemarking. 

Vertikaal is die tydintewalle opgedeel in dekades, vanaf 1860 tot 2000. Die dekade 1890-1899 ontbreek, 

alhoewel die datums 1890, 1896 (twee mad) en 1897 we1 in die kolomme verskyn. Die gehalte van die 

tydlyn word dadelik onder verdenking geplaas met die voorkoms van so 'n ooglopende fout. Die tydlyn 

is volgens die titel 'n poging om oor veertien dekades die "gebeure rondom die wereld van die Afrikaanse 

digkuns" (p.148) uit te beeld, maar die inhoud van sommige dele van die tydlyn bevraagteken die mate 

waarin gebeure wtl verband hou met "die Afrikaanse digkuns" (p.148). Dit beeld we1 feite van algemene 

historiese belang uit, met spesifieke aandag aan die kunste en met inskrywings ook oor skilders, 

opvoerings en skrywers. Viljoen (Beeld,2002:9) skryf dat die tydlyn hierdie bloemlesing besonder geskik 

maak om voor te skryf aan senior leerlinge. Die tydlyn is te danke aan twee faktore: die groot aantal 



boeke wat gebeurtenisse van die afgelope eeu of millennium boekstaaf en Vermaak (vergelyk Bylaag A) 

se eie belangstelling in die Geskiedenis. Met die tydlyn wou die bloemlesingsamestellers die 

anderskleurige Afrikaanssprekende bedag maak op sy eie, belangrike plek binne die Afrikaanse 

lenerkunde, aldus Vermaak (vergelyk Bylaag A). Vermaak is dankbaar as lesers reageer en tot die 

gevol@ekking kom dat Versreise 'n poging is om die negatiewe beeld van Afrikaanse as die taal van die 

onderdmkker te verander in 'n positiewer beeld (vergelyk Bylaag A). 

"Gebeure: InternasionaaIn 

Wanneer na die Afrikaanse digkuns venvys word, word dam in die eerste plek aan die fisiese mimte van 

Suid-Afnka waar Afrikaans as moedertaal voorkom, gedink Dit is algemene p r d C  om die kolom 

"Gebeure: Internasionaal" eerste te plaas en werk van die wyer raamwerk na die spesifieke saak. Nadat 

wseldfeite en merkers van onhvikkeling gegee is, word ingefokus op gedigte opgeneem in Versreise. 

Daarrnee word egter ook die wanpersepsie geskep dat daar baie gedigte is wat venvys na internasionale 

gebeure. Verder is internasionale gebeure oor 'n wye spektrum vakgebiede betrek. Die ontwikkeling van 

'n historiese bewussyn en 'n bewussyn dat die w&reld groter is as ons eie mimte en probleme, is egter 

belangrike bates van die tabel. 

Die eerste venvysing in die kolom "Gebeure: Internasionaal", dui byvoorbeeld op 'n mediese deurbraak. 

Binne dieselfde dekade, 1860-1869, word ook venvys na die tabel van cbemiese elemente en 'n 

ingenieursprestasie met die opening van die Suezkanaal. N&rens kon gedigte uit die "Afrikaanse 

digkuns" in aansluiting met hierdie gegewens gevind word nie. In die dekade 1870-1 879 verskyn Charles 

Darwin se boek, The Descenr ofMan, oor die evolusieteorie. Dit is die eerste gebeure waarby 'n gedig uit 

Versreise aansluit, naamlik "Die skedel lag al buil die gesig" (p.69) van Wilma Stockenstrtm. In die vier 

dekades 1880-1889, 1890-1899, 1900-1909, 1910-1919 is dam geen gedigte in Versreise opgeneem wat 

raakpunte vertoon met gebeure op internasionale gebied nie. 

Ander gedigte uit Versreise wat we1 verband hou met internasionale gebeure is die twee gedigte "Die saai 

lewe" (p.48) van Theunis Engelbrecht en "xenomanie" (p.39) van Clinton V. du Plessis. Hierdie gedigte 

hou verband met die Franse digters Andrt Breton en Paul Eluard se manier van eksperimenteer met 

"outomatiese skryfwerk". Dit is om alles neer te skryf net soos dit uit die brein vloei. Eersgenoemde 

digter was die skrywer van First Surrealist Manifest (1924). "Lied van die kinders" (p.128) van Lina 

Spies sluit aan by Hitler se finale oplossing van die Joodse probleem met die gaskamers van Dachau, 

Auschwitz en Bergen-Belsen in die Tweede W@reldoorlog. Dit verwys ook na die Koreaanse oorlog 

(1950-1953). die Vietnamese oorlog (1964) en die Sesdaagse Oorlog tussen Israel en Egipte, Jordanie en 

Sine, wat uitgebreek het op 5 lunie 1967. Joan Hambidge se "Een sprong vir ..." (p.33) venvys na die 

eerste mens op die maan, die Amerikaner Neil Amstrong, se woorde: "That's one small step for man, one 

giant leap for mankind." Die Wee gedigte "Virtual reality" (p.77) van George Weideman en "e-sonnet" 



(p.92) van Johann Lodewyk Marais sluit aan by rekenaars, rekenaarspeletjies en die www. (world wide 

web) wat die kubermimte laat krimp. Na vigs word venvys as "die plaag van Afrika" en dis die grootste 

oorsaak van dood onder jongmense. Dit word verwoord in "Rekenskap" (p.98) van Prevot van der 

Menve en "Gordon Engelbrecht: eks-citizen" (p.103) van Stephan Bouwer. Uit 'n totaal van 239 gedigte 

opgeneem in Versreise is daar slegs nege tekste wat raakpunte vertoon met internasionale gebeure 

opgeneem in die tydlyn. Die bestaansreg van so 'n uitgebreide kolom van internasionale gebeure word 

bevraagteken indien so min tekste werklik daarby aansluiting vind. Tog dui dit iets anders aan. Suid- 

Afrika is 'n gei'soleerde land en Afrikaans is daardeur 'n ge'isoleerde tad, ver van sy Europese wortels en 

gekonfronteer met groot probleme van sy eie. 

Die afleiding kan dus gemaak word dat die internasionale tydlyn deurgaans gevul word met 'n magdom 

interessante inligting, maar wat grotendeels nie betrek word in die "AGikaanse digkuns" nie, soos reeds in 

die eerste ses dekades se gegewens bewys is. Gegewens wat verder in die internasionale tydlyn betrek is, 

is die grondslag van sommige literere strominge, internasionad bekende literkre werke soos Tolstoi se 

War and Peace, filosofiese werke en ander genres soos die skilderkuns, musiek, films en dramas. As 

genresoorte vind hierdie voorbeelde nog eerder 'n plek in 'n tydlyn vir poesie as mediese en 

ingenieursdeurbrake en die verskyning van groot handelsname en ekonomiese ineenstortings, veral as 

laasgenoemde ongekwalifiseerd ingesluit is sonder enige weerspieeling daarvan in die "Afrikaanse 

digkuns". 

"Gebeure: Suid-Afrika" 

Die Suid-Afrikaanse tydlyn lyk in wese heeltemal anders in vergelyking met die internasionale tydlyn. 

Weg is ingenieurswonders, mediese deurbrake, die vestiging van die lugvaart en handelsname. Die 

taalgeskiedenis van Afrikaans (daarby ingesluit is literere hoogtepunte) en die politieke geskiedenis van 

Suid-Afrika maak die mggraat van die tydlyn uit. Die fokus val veral op die politiek en daannee word 

die band tussen die politiek en die letterkunde beklemtoon. 

Die eerste aanknopingspunt tussen die Suid-Afrikaanse tydlyn en 'n gedig uit Versreise is "Stories" 

(p.149) van Jan Swanepoel, wat die ontdekking van goud in 1886 en die gevolge daarvan venvoord. Die 

Anglo-Boereoorlog (1899-1902) vind weerklank in vyf gedigte soos "Foto Boerevegters" (p.126) van 

T.T. Cloete, "Dis al" (p.127) van Jan F.E. Cilliers, "Digter" (p.10) van D.J. Oppennan, "tifus oral" en "in 

die donker" (p. 127) van Antjie Krog. Eugene N. Marais se gedig "Winternag" (p.150) verskyn in Junie 

1905 in Land en volk en is 'n teken van vernuwing in die Afrikaanse poesie. Op 'n soorgelyke manier 

sluit C. Louis Leipoldt se gedig "Jy s& vir my: 'Ou boetie, wat moveer jou?"' (p.151) aan by "Oom Gert 

vertel en ander gedigte" van dieselfde digter. Die woord "moveer" word in die tydlyn verkeerd, maar 

taalkundig korrek, as "motiveer" aangehaal. A.G. Visser se gedig "Die geheim" (p.153) hou verband met 

gesondheid en sluit aan by die feit dat hy ook 'n mediese dokter was. "Ballade van die Grysland" (p.153) 



van D.J. Opperman weerspieEl die geskiedenis van verstedeliking en die hvee weergawes van "Psalm 8" 

(p.154) van Totius en van Hans du Plessis sluit aan by die eerste vertaling van die Bybel in Afrikaans in 

1933. Joan Hambidge skryf die gedig "Totius (1877-1952)" (p.95) na aanleiding van Totius as een van 

die bekendste figure en grondlegger van die Afrikaanse letterkunde. 

Twee derdes van die gedigte uit Versreise opgeneem in die tydlyn, sluit direk aan by die taalgeskiedenis 

of politieke geskiedenis van Suid-Afrika. Dit word cak veral duidelik later in die tydlyn met gegewens 

soos die Wysiging van die Ontugwet van 1927 (1950), die Wet op Bevolkingsregistrasie (1950), die 

Groepsgebiedewet (1950), die Wet op Onderdrukking van Kommunisme (1950) en die Naturellewet 

(1951), almal op bladsy 156. Na aanleiding van hierdie wetgewings verskyn Adam Small se gedig 

"Geboortesertifikaat" (p.130) in Versreise. Talle sodanige wetgewings wat deel was van die 

apartheidsbedeling en wat later weer opgebef is, is in die tydlyn opgeneem. In 1986 word 34 wette 

herroep, maar geen gedigte weerspied hierdie belangrike onhvikkeling in die politieke geskiedenis nie. 

Hoogtepunte uit die meer onlangse politieke geskiedenis waarby gedigte aansluit, is "Die kind" (p.133) 

van Ingrid Jonker, sy interteks "die kind is nie dood nie" (p.134) van Fanie Olivier en "27 April 1994" 

(p. 145) van Vincent Olipbant. 

"Verbandhnudende gedigte in Venreire" 

Alboewel die benaming "Tydlyn van gebeure rondom die wheld van die Afrikaanse digkuns" alle 

Afrikaanse gedigte impliseer, word dit in die kolomme beperk tot opgenome gedigte in twee 

bloemlesings, by name Versreise en Woordreise. Die titel van die tydlyn sluit dus nie aan by wat dit in 

werklikheid bied nie. 67 tekste uit Versreise verskyn in die tydlyn. Dit is 28% van die totale aantal 

tekste. Twee derdes daarvan sluit aan by gebeure in Suid-Afrika en een derde by intemasionale gebeure. 

Sommiges tekste soos "Lied van die kinders" (p.128) van Lina Spies sluit aan by intemasionale gebeure 

en verskyn teen 'n hoe frekwensie, deurdat dit tot vier keer in die tydlyn opgeneem is. "Die kind" (p.133) 

van Ingrid Jonker sluit weer aan by Suid-Afrikaanse gebeure en is drie keer in die tydlyn opgeneem. 

Daardeur word 'n sekere relevansie aan die spesifieke tekste verleen. Hoewel daar baie betrokke 

literatuur in Afrikaans is, is daar steeds ook baie gedigte wat met meer universele sake gemoeid is. 

Relevansie aan betrokke literatuur word ook op die tekseksteme vlak verleen en daarom kan dit as 

kunsmatig ervaar word. Deur die gevestige procede om in die horisontale kolomme intemasionale en 

Suid-Afrikaanse gebeure eerste te plaas en dan daama eers uit te kom by Verbandhoudende gedigte in 

Versreise, word die indruk op 'n subtiele wyse geskep dat die geskiedenis die uitgangspunt van tydlyne is 

en nit die poesie nie. By die samestelling van 'n bloemlesing spesifiek aan die minder ervare adolessente 

leser, behoort die opgenome poesie egter die uitgangspunt in sodanige tydlyn te wees. 



"Verbandhoudende gedigte in Woordreise" 

lndien die tydlyn werklik 'n poging was om die Afrikaanse digkuns in sy breer omvang teen 'n historiese 

agtergrond te plaas, moes hierdie laaste kolom eerder aan alle moontlike Afrikaanse gedigte afgestaan 

wees, in plaas van net gedigte uit die bloemlesing Woordreise Vermaak se antwoorde in Bylaag A laat 

blyk inderdaad dat Woordreise "'n regstellende aksie" op Versreise is, veral met betrekking tot die ras en 

geslag van die opgenome digters. Daarmee word die moontlikheid van leemtes in Versreise erken. 

4.4 Geheelindmkke van die bloemlesing na ontleding 

4.4.1 Verteenwoordigende tekste 

In Versreise is agt verteenwoordigende gedigte vir analise geldentitiseer op grond van meerduidigheid of 

gelaagdheid. Hierdie benadering skep egter verkeerdelik die indmk dat alle tekste 'n groot mate van 

meerduidigheid en gelaagdheid bevat. As gevolg van die benadering val die klem derhalwe op digters 

wat veral poesie vir volwassenes skryf. Dit is onder andere Cloete se "God die digter" (p.16), 

Stockenstrirm se "'n Boom proes" (p.67), Opperman se "Ballade van die Grysland" (p.84-85) en Krog se 

"demonstrasieles" (p.138-139), alhoewel Krog se vroeere gedigte eerder vir die adolessente leser geskikte 

leesstof is. 

Gelaagdheid is nie 'n algemeen geldige maatstaf vir 6f die relevansie 6f die gehalte van 'n vers nie. Die 

gedig wat egter die meeste metaforiese tadgebmik weerspied tussen die a@ ge'identifiseerde 

verteenwoordigende tekste, is "Ballade van die Grysland" (p.84-85) in afdeling 5. Tog word daar nie 

soveel betekenislae daardeur ontsluit nie. Daarteenoor weerspieel "Die kranksinnige" (p.119) in afdeling 

7 die minste metaforiese taalgebmik, met net soveel gelaagdheid in betekenis as in "Ballade van die 

Grysland" (p.84-85). Afdeling 7 bevat ook die meeste gedigte wat min metaforiese taalgebmik vertoon. 

'n Driekwart van alle tekste in hierdie bloemlesing bevat slegs drie voorbeelde en minder van 

metaforiese taalgebmik. Verskillende lae van betekenis word egter nie noodwendig verbind aan die 

hoeveelheid metafore in 'n teks nie. Gedigte opgeneem in Versreise weerspieel 'n groter meerduidigheid 

of gelaagdheid in betekenis as bloot die metaforiese taalgebmik. 

Daar is ook 'n verskeidenheid van ondenverpe in die agt afdelings en die geydentifiseerde 

verteenwoordigende tekste. Die gedig wat die meeste is ondenverpe bevat, is "("die geheue 'n kou vol 

voeltjies") - Plato" (p.135) van Breytenbach in afdeling 8. Slegs enkele voorbeelde van metaforiese 

tadgebmik kom daarin voor. Ondenverpe word doelbewus deur bloemlesingsamestellers gebruik om die 

leserspubliek, veral die adolessente leserspubliek, gebteresseerd te k g  in die bloemlesing. 



4.4.2 Algemene kenmerke van die bloemlesing 

Die bloemlesing is tematies in agt afdelings verdeel en gedigte uit die br& s p e k t ~ m  van Afrikaanse 

poeie is volgens hierdie temas bymekaar geplaas. Die tekste is nie almal opgeneem uit reeds bestaande 

digbundels nie, maar ook verkry uit tydskrifte en op die internet. Behalwe dat die bloemlesingsamesteller 

doelbewus intertekstualiteit as litedre verskynsel in 'n aparte afdeling betrek, kom intertekstuele gedigte 

ook in al die ander afdelings voor. In sommige afdelings probeer die bloemlesingsamestellen in 'n mate 

'n ordeningsbeginsel toepas. In die afdeling waarin gedigte opgeneem is wat die liefde uitbeeld - "dan is 

grootword so?" - is gepoog om die gedigte wat dui op gebroke liefdesverhoudings aan die einde van die 

afdeling saam te groepeer. In afdeling 5 - "sandland en grysland" - is alle gedigte wat die plattelandse 

milieu betrek aan die begin van die afdeling saam gegroepeer, tenvyl gedigte wat die stad uitbeeld, later 

in die afdeling saam gegroepeer is. 

Tydruimtelikheid 

Seisoene in Versreise word veral deur die herfs verteenwoordig. Hierdie seisoensgebonde gedigte is egter 

nie net beperk tot afdeling 4, wat oor tyd handel nie. Dit sluit ook soms aan by tekste in afdeling 5,  oor 

mimte. "Winternag" (p.66) in afdeling 4 sluit so aan by "karoowinter II" (p.82) in afdeling 5. "Karon- 

dorp: someraand" (p.78) is deel van afdeling 5, maar kon ook in afdeling 4 gestaan het weens die 

verwysing na snmer. "R&n in die voonvinter" (p.118) en "Winter in die voorreen" (p.118) is ook 

herfsgedigte, maar knm voor in afdeling 7. Deur hierdie multiduidigbeid van gedigte word die hele 

bloemlesing as 'n hegte struktuur saamgebind. Die Wes-Kaap vat in die winterx2nvalstreek in Suid- 

Afrika en daarom is die tydsaanduidende titel ook mimtebepalend. Die bydrae tot die adolessente leser se 

identiteitsvorming is dew tydsbeelding veral gefokus op die Kaapse lesen. 

In Versreise word die Afrikaanssprekende adolessent se identiteit met Suid-Afrikaanse mimtelike en 

kulturele en politieke venvysings in tekste bevestig. Plekname kom oomlnedig in tekste dwarsdeur die 

bloemlesing voor. Dit sluit veral plekname uit die Kaap in. Sommige plekname kom herhalend voor 

soos die Kaap, Karoo en die Baai (Port Elizabeth). Enkele van die plekname venvys na opstande en 

onluste, soos die herhalende Langa. Wanneer 'n afleiding gemaak word nor die voorkoms van plekname 

in Versreise, is dit duidelik dat die bloemlesing mimtelik hnofsaaklik Kaaps georibteerd is. Vir die 

adolessente leser in die noordeliker provinsies van Suid-A&ika, soos die Vrystaat, Gauteng, Mpumalanga, 

die Noordelike Provinsie, Kwazulu-Natal en Noordwes sal die invloed van hierdie ruimtes op hulle 

identiteitsvorming beperk wees. Veral wanneer hierdie leser nog nooit die Kaap besoek het nie. 

Die Suid-Afrikaanse plantegroei word ook in 'n klompie tekste betrek en bevestig sodoende mimtelike 

identiteit. "Blommekykers" (p.46) betrek die plante "gousblom en sporrie" (r.10), "strikdassies, pietsnot 

en hongerblom I/ en ... varkensknol" (r.21-22), "bittergousblom /I en gihelkbos" (r.40-41). In "die groen 



vinger van God" (p.71) word die woorde "...fynbos... rooistompie en heide" ( e l  5) betrek. In 

"karoowinter II" (p.82) word verwys na "gannabos" (1.1). Volgens die HAT (1994:234) is gannabos 'n 

versamelnaam vir verskillende groottes struike met 'n brak smaak en geliefd onder diere. Genoemde 

plantsoorte is tipiese inheemse Afrikaanse benamings en eie aan die Namakwaland, die Kaapse 

Skiereiland en die Karoo - dus almal plantsoorte eie aan die Kaap. Dus is hierdie plante identifiseerbaar 

vir die adolessente leser in die drie Kaapse provinsies, maar nie noodwendig vir die adolessent in die 

noordeliker provinsies van Suid-Afrika nie. Die identifiseerbaarheid van beide plek- en plantname loop 

hand aan hand en word positief in die suide, maar positief of negatief in die noorde ervaar. Enkele tekste 

bevat plantsoorte wat in die br&r Suid-Afrikaanse mimte voorkom. "Werklose" (p.50) betrek die plante 

"kameeldoring" (1.10) en "'n kameelpeul" (r.13). "Glaukus klim uit die water" (p.72) weerspieel die 

woorde "oorblare van die olifant" (r. 10). Dit word olifantsoor in die Afrikaans nomenklatuur genoem en 

venvys na die plant Colocasia antiquorum (Sheat,1987:391). In "Ukhozi" (p.104-105), die 

verteenwoordigende teks van afdeling 6, word tipies Suid-Afrikaanse plantegroei betrek met woorde 

soos: "aalwyn en naboom I ...p almiet" (re1 13-14), "soetveld en koppe /I van klontergraniet" (re61 16-1 7) 

en "stamvrug" (red 32). Slegs die tekste "Werklose" (p.50) en "Ukhozi" (p.104-105) weerspieel 

plantegroei uit die noordeliker, droer dele van Suid-Afrika. 

Behalwe vir die Afrikaanse nomenklatuur in plekname en plantegroei, spreek die algemene Afrikaanse 

kultuur uit 'n groot aantal tekste. Die Afrikaanse kultuur as identifiseringsbron is nie onderhewig am 'n 

wid-noord verdeling nie en daarom behoort alle Afrikaanssprekendes met die meeste tekste te kan 

identifiseer. Dit strek vanaf sakemanne wat Bybels versprei, mynbou, kossoorte, sportmanskap, 

beskouings op manlikheid en die regterstuw van voertuie. Die landskap en verskillende 

bevolkingsgroepe, sportgeorienteerdheid in 'n sonnige land, te kort vakansies, diep dreunklanke, die wind 

en die wildslewe dui op Suid-Afrika se natuurskoon en ontspanningslewe. Die politieke lewe uitgebeeld 

in die gedigte strek vanaf diskriminerende wette in die ou bedeling soos die pasboekwette, klassifikasie 

op grond van ras, 'n politieke stelsel en verkiesing tot by heldeverering in die nuwe bedeling. Die 

adolessente leser was nie deel van die plitieke onderstrominge wat deur hierdie gedigte uitgebeeld word 

nie, daarom is dit hoofsaaklik interessante leesstof. Identifikasie met enige van dii tekste sal van individu 

tot individu verskil. 

In sommige tekste kan ook 'n b r e r  Afrikaruimte gelees word. In "besoekersboek" (p.4) word na 

rotstekeninge verwys met die woorde: "'n h e r  het my gewys 11 waar jagtonele oorgebly het teen die 

krans" (reel 9-10). Dit word herhaal in ''as petica" (p.16) met die woorde "wSt hy van die groewe wat 

geskuur I1 is in die woestynrotsbank deur 'n gletser" (reel 3-4). Hierdie verskynsels van rotstekeninge en 

gletsergroewe in woestynrotsbanke kom nie net in Suid-Afrika voor nie, maar we1 dwarsoor die Afrika 

kontinent. Dit kom ook duidelik na vore op die buiteblad illustrasie van Versreise. Die adolessente leser 

wat rotstekeninge eersterangs ervaar het, sal homself die beste kan identifiseer as kind van Arika. "Lied 

van die fietsen"(p.21) betrek die breR Afrika mimte met benamings soos "Salisbury" (r.3) en "Lupani I1 



deur Jafuta 11 Lundi 11 oor Matetsi" (r.10-13). Die donker klanke van Afrika vind neerslag in die woorde 

"die diep dreunklanke" (r.3) in die gedig "Suidoos" (p.66). "Die kind" (p.133) venvys aan die einde van 

die teks breer na die ganse Afrika en "Am 'n kind" (p.143) fokus op die jong Patrick Muller: "en jou 

hande eet die grond van aFrika" (r.13). Die Suid-Afrikaanse mimte word dus omvattend in tekste 

uitgebeeld, tenvyl die br&r Afrikaruimte 'n byna stil en selfs bedreigende ooderstroming vorm. 

Spreker en perspektief 

Die bekende, alledaagse w&reld van die adolessent soos dit weerklank vind in die poesie wat hy lees, sal 

die grootste imp& h& op sy gemoed. Daarom sal 'n ek-spreker (as manier van vertel) met 'n adolessente 

perspektief (as manier van kyk) groter identifikasie met tekste tot gevolg h&. Die ek-spreker kom in byna 

die helfte van die tekste voor. 

'n Duidelike volwasse perspektief kan uit die helfte van die tekste gelees word, ongeag watter manier van 

vertelling in die gedigte realiseer. Daarteenoor kom 'n adolessente perspektief in 'n klein minderheid van 

tekste voor, waarskynlik omdat adolessente selde goeie pobie kan skryf. Gedigte met 'n duidelik 

adolessente perspektief word veral aangetref in afdeling 2 - "dm lyk grootword so?". Dit lei tot groter 

betrokkenheid van die adolessente leser by die tekste en verboog lesersgenot en 

identifikasiemoontlikhde. In meer as 'n kwart van die tekste kan of 'n volwasse 6f 'n adolessente 

perspektief gelees word, afhangende van wie die leser is. Dit is dus nie net die teks wat leidrade gee met 

betrekking tot perspektief nie, maar dit word ook in 'n mate deur die leser bepaal. Die enigste 

verteenwoordigende teks wat 'n ek-spreker met 'n adolessente perspektief uitbeeld, is "elegie vir 'n 

skoolloopbaan" (p.20). 

Perspektief kan ook aan geslag verbind word in 'n kwart van die gedigte in Versreise. Geslagsrolle word 

deur middel van houdings betrek. Beide die man en vrou se houding teenoor werk word venvoord in 

minstens vyf tekste. Verdere tekste venvoord die man se houding teenoor ontspanning, die vrou se 

houding teenoor haar eie liggaamlikheid en die hoofsaaklik manlike perspektief in gedigte wat sosiale 

kommentaar lewer. In "Ballade van die Grysland" (p.84-85) is die lotgevalle van die ek-spreker dik van 

'n man. In "Ukhozi" (p.104-105) is die hele teks 'n wisselwerking tussen 'n joernalis (manlik of vroulik) 

en die manlike slagoffer. Die vroulike perspektief word weerspieEl in "elegie vir 'n skoolloopbaan" 

(p.20) en "demonstrasieles" (p.138-139). '0 Manlike of vroulike perspektief kan aan "Die kranksinnige" 

(p.119) verbind word. In heelwat tekste in Versreise val die fokus op 'n kind of groepe kinders of op 'n 

adolessent, maar die perspektief is diC van 'n volwassene. 'n Voorbeeld daarvan onder die 

verteenwoordigende tekste is "die stmatkind" (p.52) - afdeling 3. 



Ondemerpe en tematiek 

Die aantal gedigte in Versreise wat slegs een teenoor meerdere ondenverpe bevat, is byna gelykop 

verdeel in die bloemlesing. Daardeur is dit duidelik dat die bloemlesingsamestellers tekste met meerdere 

ondenverpe as gelykwaardige, steeds geskikte leesstof vir adolessente lesers beskou. Gedigte met meer 

as twee ondenverpe per teks bied waarjkynlik groter uitdaging aan die adolessente leser en kan ook as 

geskikte leesstof vir die volwasse leser beskou word. Dit het egter nie noodwendig 'n groter gelaagdheid 

of meerduidigheid tot gevolg nie. "Gedagtes van die beseerde arbeider" (p.56-57) en "("die geheue 'n kou 

vol voeltjies") - Plato" (p.135) vertoon in so 'n mate meerduidigheid of gelaagheid met betrekking tot 

betekenislae, dat hulle geskiktheid vir die adolessente leser onder verdenking kom. 

Tabel 1: Aard van onderwerpe in die verteenwoordigende tekste in die Afrikaanse bloemlesing 

Ondenverpe in gedigte vir die veronderstelde adolessente leser moet verkieslik aansluit by hulle 

alledaagse leefwereld. Verskeie onderwerpe en selfs kombinasies van ondenverpe kon in die opgenome 

gedigte geydentifiseer word. Die aard van hierdie onderwerpe hou egter ook verband met verskeie 

onhvikkelingsaspekte, waardeur die lewe van die adolessent elke dag geraak word. Hoewel die aard en 

hoeveelheid van ondenverpe in verband gebring kan word met groter kompleksiteit, staan dit nie direk in 

verhouding tot meerduidigheid nie. 

I I 1 
elegie vir 'n skoolloopbaan / p.20 I Ansa v.d. Walt I skool plus verliefdheid / liefde 

Vyf van die verteenwoordigende tekste bevat elk twee ondenverpe: 

Gedig 

I I I 
Ukhozi 1 p.104-I05 I Lucas Malan / dood plus mimte plus beroep 

God die digter 1 p.16 I T.T. Cloete I taal- en skryfvermoe plus religie 

Bhdsy 

die straatkind 

'n Boom proes 

Die kranksinnige 

Die oorblywende verteenwoordigende tekste bevat elk drie ondenverpe: 

Linda Roos 

Wilma Stockenstfim 

S.J. Pretorius 

p.5 1 

p.67 

p.119 

Gedig 

1 I 1 / sosiale kommentaar 1 

Digter 

houdings plus mimte 

mimte plus emosies 

mimte plus liggaamlikheid 

Demonstrasieles 

Sekere kombinasies van ondenverpe kom telkens voor. Ruimte en 'n emosionele belewing van mimte 

kom in gedigte in twee afdelings van die bloemlesing voor: afdelings 5 en 8. Ruimte en dood of religie 

Ondemerpe 

Ballade van die Grysland 1 p.84-85 I D.J. Opperman I mimte plus emosies plus religie 

Bladsy 

p.138-139 

Digter Ondemerpe 

Antjie Krog verhoudings plus emosies plus 



kom in gedigte in drie afdelings voor: afdelings 4, 5 en 6. 'n Onderwerp wat dus deurlopend in die 

meeste afdelings in Versreise voorkom, is mimte. 

Metaforiek 

Metaforiese taalgebmik word deurlopend aangewend vir identiteitsbeelding. In "Die blom in die lapel" 

(p.24) word na die afgestorwe huweliksmaat verwys as "wederhel" (1.3). Behalwe dat dit rymdwang is, is 

dit ook woordspeling en impliseer dit twee betekenisse: wederhelf en ook dat hierdie wederhelf hom al sy 

he1 op aarde gegee het. Woordspeling as metaforiese taalgebruik verleen dikwels 'n tikkie humor aan die 

teks, soos in "Vaalvalkie" (p.117), waarin die valkie ewe benoud sy lot bekla: dat hy vassit in 'n rympie 

wat W.E.G. Louw baie jare gelede geskryf het. Daarmee kan die adolessente leser identifiseer. 

In "Die berggans het 'n veer laar val" en "Kontak" (p.32) word onder andere simboliek betrek. Die 

adolessente leser besef met "Die berggans het 'n veer laat val" (p.32) dat 'n konkrete veer tot simbool 

verhef kan word deur 'n abstrakte betekenis soos die liefde daaraan te heg. Dit het oor tyd heen 'n 

gevestigde simbool in Afrikaans geword. Die adolessente leser kan simbole in sy persoonlike lewe 

probeer benoem nadat hy met die teks geldentitiseer het. In "Kontak" (p.32) simboliseer die terugkerende 

duif hoop en nuwe lewe, terwyl Biedermann (1992:lOO-101) na die duif op die volgende manier verwys: 

'The doves reputed peaceful, gentle character ... made it a symbol of love and tenderness." Dit behek ook 

die Bybelgeskiedenis met Noag wat telkens 'n duif uitgestuur het tydens die sondvloed, om droe grond te 

verken in Genesis 8%-11 (Bybe1,1993:25-26). Die adolessente leser wat die Bybel se religieuse 

agtergrond ken, word met die teks behek en hy identifiseer intuitief met die teks. 

Kontras blyk reeds uit die titel "Die skedel lag al huil die gesig" (p.69). Die laggende skedel van die 

mens verwys na al die kreatiewe kultuurdinge waarmee by hom besig hou, soos "woon- en 

sakekomplekse" (1.12) en om "skagte te sink" (1.15). Tog is die mens ironies genoeg ook heeltemal in 

staat om dit te vemietig: " ...as ons wou 11 alles onherhaalbaar in allerlaaste oplaaiing 11 woes skoon kan 

laat ontbrand." (reel 20-22). Dit word verder deur die mens se huilende gesig uitgebeeld, die sagter 

vleesgevulde skedel wat in s t a t  is om 'n emosie te vertoon, soos om te huil. Die skedel gryns onder die 

sagte weefsel. Met hierdie dualiteit in hom word die mens sy hele lewe gekonfronteer. Die adolessente 

leser word ook algaande daarvan bewus en identifiseer met beide die positiewe en negatiewe in hierdie 

teks. 

Stemming 

Reeds in die voorwoord van Versreise word die leser daarop ingestel dat 'n groot verskeidenheid in 

stemming, toonaard of bant in die tekste verwoord is: "van geestige, selfs lawwe gedigte tot dit waaroor 

nagedink moet word; van gedigte wat streel en hoos tot dik wat skok en ontstel" (Versreise, 2001:XI). 





verontrustende effek op die adolessente leser se gemoedstoestand he sodra hy besef die gedigte is geen 

onnodige gewroeg nie, maar 'n spi&lbeeld van 'n gewelddadige samelewing. Ten spyte van die 

moontlike emosionele implikasies van hierdie ernstiger tekste, beskou Vermaak (vergelyk Bylaag A) die 

geheelindmk wat die bloemlesing maak nie as t t  besinnend en neerdmkkend nie, veral in vergelyking met 

vorige bloemlesings soos onder andere Senior Keur (1991) en Senior Verseboek (195 I). 

Intertekstualiteit 

lntertekstualiteit is 'n sterk eienskap van moderne W i e  en dit blyk duidelik uit die bloemlesing as 

geheel. Uit afdeling 1 is die gedigte "Digter" (p.10) van D.J. Opperman, "Ontnugterde digter" van Daniel 

Hugo en "Ingeperk" van Trienke Laurie (p.1 I) intertekste van mekaar. Uit afdeling 2 is die gedigte 

"(klein liefdesgedig vir my vrou)" en "(hveede klein liefdesgedig vir my vrou)" (p.27) van Breytenbach 

intertekstueel verbind. Uit afdeling 3 kom twee groepe intertekstuele tekste voor: "Ofskonn die saal se 

ligte nie meer brand en "In hierdie klug vergeet soms 'n akteur" (p.41) van Ina Rosseau, amok "Vrees 

van die arbeider" (p.57) van D.J. Opperman, "Gedagtes van die beseerde arbeider" (p.56-57) van G.A. 

Watermeyer en "Gedagtes van die nie-arbeider" (p.57) van Louis Esterhuizen. Uit afdeling 4 is 

"Vroegherfs" (p.64) van N.P. van Wyk Louw en "Kaapse herfswinter" (p.65) van Landi Pieters 

intertekste van mekaar. Uit afdeling 5 volg die twee variasies van Psalm 8 (p.80), die eerste van Totius 

en die twee van Hans du Plessis in Griekwa-Afrikaans. 'n Tweede stel intertekstuele tekste is "Van al my 

land se Tafelberge" (p.81) van Boerneef en 'Tulbagh" (p.81) van Annette Snyman. Uit afdeling 6 is 

"Kersliedjie" (p.109) van D.J. Opperman en "Krismiskind" (p.110) van Poem Mooney intertekste van 

mekaar. Uit afdeling 8 reageer "Die kind" (p.133) van Ingrid Jonker en "die kind is nie dood nie" (p.134) 

van Fanie Olivier intertekstueel op mekaar. 

Bogenoemde twintig tekste kon saam met die reeds bestaande vyfiien tekste in afdeling 7 opgeneem 

wees, sonder dat hierdie afdeling met 35 gedigte in totaal te uitgebreid in vergelyking met die ander 

afdelings sou wees. Deurdat hierdie intertekstuele tekste verspreid deur die bloemlesing voorkom, dui dat 

daarop dat tekste op verskillende moontlike plekke in 'n bloemlesing benut kan word. Afdeling 7 kon 

ook vervang word met gedigte oor byvoorbeeld ouer-kindverhoudings, tenvyl die intertekstuele gedigte 

nog mi61 verspreid in die ander afdelings aangebied word. Sosiale kommentaar in intertekstuele gedigte 

word veral venvoord in "Behoefie aan ongunstige weers- en ander omstandighede" (p.115) van T.T. 

Cloete en "tussentydse verslag" (p. I 16-1 17) van Clinton V. du Plessis. "Behoefie aan nngunstige weers- 

en ander omstandighede" vind inhoudelik ook aanklank by drie tekste uit afdeling 5: ''wy" en 

"Tweespalt" (p.79) en "eerste worp" (p.83). Hierdie gedigte speel die Suid-Afrikaaanse mimte en die 

Europese ruimte teen mekaar af. Dit is dus nog 'n intertekstuele verbintenis tussen afdelings 7 en 5. 



4.5 Slot 

Beide die rolspelen Vermaak (vergelyk Bylaag A) en Faasen (vergelyk Bylaag C) venvys na die 

teikenleser van Versreise as die hoerskooljeug. Odendaal brei uit op die teikenlesersgroep met: "Soek die 

ondenvyser, dosent of belangstellende leser egter meer agtergrondsinligting ..." (Volksblad, 2002:6). 

Viljoen spreek hom egter direkter uit: "Dit is besonder waardevol dat die bundel sy teikengehoor (senior 

leerlinge en studente) in staat stel om met die digters in gesprek te tree" en "Versreise is 'n bundel wat 

veral tienen en jong mense sal geniet en wat hul liefde vir poEsie sal aanwakker. Ek wil dit sterk by 

ondenvysers aanbeveel" (Beeld, 2002:9). 

Odendaal verbind in sy resensie die tematiese indeling van Versreise aan artikels van Hennie Aucamp wat 

die afgelope dekade in Klasgids verskyn het. Daarmee venverklik die samestellers van Versreise iets van 

'n tematiese benadering tot literatuurstudie. Versreise is volgens bom: "'n Ononderbroke verkenning van 

die digteks as soorl soos dit in Afrikaans rondom u~verse le  temas 'n verskeidenheid gestaltes aangeneem 

het" (Volksblad, 2002:6). Beide resensente venvys na bydraes deur bekende digters aan die begin van die 

agt afdelings, waarin hulle praat oar hulle eie werk en ook raad gee aan voornemende digters. Viljoen 

noem dit: "'n unieke trek van die bloemlesing ... En dit is boeiend om opvattings te vergelyk" (Beeld, 

2002:9). Hoewel interessant, ontstaan die vraag tog of soortgelyke inligting nie reeds verskyn het voor in 

bloemiesings soos Senior Verseboek (1951) nie. T6t was gedigte weliswaar nie tematies in afdelings 

gerangskik nie, maar algemene inligting oor digters met gepaardgaande foto's het wtl verskyn. 

Beide resensente wys daarop dat daar 'n goeie balms gehandhaaf word tussen klassiek en bydenvets, 

tussen bekend en onbekend en dat dam langs die werk van bekende en gevestigde digters poesie staan van 

tieners en minder bekendes "waarvan sommige nog geen bundels die lig laat sien het nie" (Odendaal, 

2002:6). Hierdie opmerking gee aanleiding tot die verdere opmerking dat die @sic varieer "van die 

meesterlike tot die minder goeie" (Odendaal, 2002:6). Daarmee plaas Odendaal egter die gehalte van 

minstens sommige van die tekste in Versreise onder verdenkiig Viljoen vul Odendaal aan met die 

woorde: "Selfs nuwe gedigte uit Lit-Net en oor e-pos word ingesluit" (Viljoen, 2002:9). Albei resensente 

laat na om die keuses van hierdie bydenvetse en onbekende tekste en die bronne waaruit die tekste gekies 

is, te bespreek. Vermaak (vergelyk Bylaag A) ignoreer die vraag of dam spesifieke kriteria was vir die 

insluiting van die ongepubliseerde gedigte, waarskynlik vanwee die sterk tematiese benadering in die 

bloemlesing. Tog is dit nie ongewoon dat tekste van Afrikaanse digters uit vroe& geslagte naas modeme 

tekste in bloemlesings aangehied word nie, die ongewone is wtl dat sommige van die tekste deur e- 

posverbinding bekom is en dus werklik nog totaal onbekend is aan die leserspubliek. Hiedie opgenome 

nuwe gedigte is dus nog nie gekanoniseer in die Afrikaanse letterkunde nie. Volgens Odendaal (2002:6) 

neig die keuses van tekste meer na die kontemporere tekste en wissel dit van die onmiddellik toeganklike 

tekste tot dit wat groter uitdagings bied. Die meerderheid tekste in Versreise is inderdaad ni% 1960 

gepubliseer. In elke afdeling is egter ook enkele tekste opgeneem wat voor 1960 gepubliseer is. 



Met die teksanalises het dit duidelik gehlyk dat die adolessente leser spontaan met sommige poetiese 

aspekte kan identifiseer en met sommiges nit, selfs binne dieselfde teks. Dit weenpieel 'n balms tussen 

die bekende en die uitbreiding van die adolessente leser se venvysingsraamwerk. Seisoengebondenheid 

verraai Kaapse tekste in afdelings 4 en 7. Veral die geografiese mimte is Kaap ge6rienteerd dew die 

Afrikaanse nomenklatuur in plek- en plantname. Dit blyk duidelik uit afdelings 2, 4, 5 en 6. Dit beperk 

die identifikasiemoontlikhede vir die adolessente leser. Die Afrikaanse kulturele mimte strek egter wyer 

as net die geografiese ruimte van die Kaap, veral in afdelings 1, 3, 6, 7 en 8. Die breE Afrikmimte word 

as onderstroming in enkele tekste betrek. Die adolessente perspektief of kyk op sake kom voor in slegs 

enkele tekste in afdelings 1, 2, 4, 6 en 7, maar kom nie werklik tot sy reg nie. Die meerderheid tekste is 

vanuit 'n volwasse perspektief geskryf. Perspektief word nie net deur die teks bepaal nie, maar is ook 

dikwels afhanklik van die leser se blik. Verskillende geslagte se perspektief word betrek in afdeling 3, 5 

en 8. Uiteenlopende stemmings kom voor soos vrolike venvondering in afdelings 1, 2, 4 en 5 versus 

vervreemding in afdelings 6 en 8. 

Minstens 'n twintigtal temas korn gesamentlik uit die agt afdelings sterk na vore. Hierdie temas sluit nie 

altyd direk aan by die belewingsw&reld van die adolessente leser waarvoor die bloemlesing saamgestel is 

nie. Uit afdeling 1 blyk die temas die maklike en moeilike van poesieskryf en verskillende besinnings met 

betrekking tot wat poesie is, die plek van poesie en die plek van die digter in die samelewing. Die temas 

ondersteun die literere beskouing en outeurspoetika van Vermaak (vergelyk Bylaag A), maar sluit nie aan 

by die adolessente leser se belewingsw&reld nie. Die temas wat 'n gewroeg oor die liefde en die 

gebrokenheid van liefdesverhoudings in afdeling 2 behels, dui eerder op 'n volwasse as adolessente 

perspektief op die liefde. Hierdie perspektief geld ook vir die temas in afdeling 3 - dat die mens primer 

'n enkeling bly en dat die beskikbaarheid van werk 'n mens se finansiele onafhanklikheid, 

verhoudingslewe en selfbeeld bei'nvloed. 'n Getematiseerde herfs in afdeling 4 is van die min temas 

waarby adolessente sonder hvyfel sal kan aanklank vind. Nog 'n tema wat vir adolessente 

lesenvriendelik is, is die kuberruimte in afdeling 5, ten spyte daarvan dat dit as verslawend op sy 

besoekers uitgebeeld word. Temas in afdeling 6 wat soos 'n skok tot die adolessente leser kom, is dat 

familielede ook kan doodgaan en dat kinders nie aan die dood ontkom nie. Twee temas in afdelings 7 en 

8 wat by mekaar aansluit, is die vergelyking van verskillende tye met betrekking tot politieke bedelings 

teen 'n Suid-Aftikaanse mimte en die skade wat s6 'n vorige politieke bedeling aan Suid-Afrika en sy 

inwoners berokken het. Die laaste afdeling in Versreise betrek nie 'n universele tema soos die liefde, 

dood, tyd, ensovoorts nie, maar die politieke geskiedenis van Suid-Afrika Daarin kan die Afrikaanse 

identiteit dubbel ontken word deur die gebmik van vreemde name of diskriminerende assosiasies met 

Afrikaanse name. Sonder bemiddeling van die ondenvyser is dubbele vervreemding van die 

Afrikaanssprekende adolessente leser ook moontlik deur middel van penpektief op die vroeae Suid- 

Afrikaanse geskiedenis t n  op die meer onlangse Suid-Afrikaanse geskiedenis in afdeling 8. 



ldentiteitsbeelding vind ook plaas deur vormlike aspekte van paesie soos die rninder algemene 

metaforiese taalgebruik: simboliek, ironie en humor. Woordspeling as vorm van metaforiese taalgebmik 

kom voor in afdelings 1 ,2 ,5  en 6, maar behels ook 'n bekoorlike spel met die leser se oog en begrip met 

betrekking tot verskillende digvonne en die verhouding tussen inhoud en vorm in tekste in afdelings 3 en 

4. Hierdie subtiele spel word as aangenaam ervaar en lei tot identiteitsvorming. Simboliek kom veral 

voor in afdelings 1, 5,6,  7 en 8. lronie en humor kom minder voor. Humor word veral weerspieel in die 

limerieke in Versreise. 

Deur intertekstualiteit in 'n aparte afdeling in Versreise te betrek, wyk die samestellers af van 'n volledige 

tematiese benadering in die bloemlesing. Intertekstualiteit in afdeling 7 is 'n liteere tendens wat aan die 

adolessente leser bekend gestel word. Die ander afdelings weerspiel nie litersre tendense nie. In bierdie 

ander afdelings gaan dit egter om tematiese intertekstuele verbande wat gel& word. 

Die tydlyn agter in die bloemlesing vertoon verskillende klein gebreke. Daardeur word die gehalte 

daarvan onder verdenking geplaas. Alboewel interessante toegevoegde waarde tot die bloemlesing, was 

Afrikaanse pabie in die algemeen of die poaie opgeneem in Versreise nie die uitgangspunt vir die 

saamstel daarvan nie, maar eerder die geskiedenis. Dit sluit aan by die laaste afdeling van die 

bloemlesing, waarin byna 'n beheptheid met die Suid-Afrikaanse politieke geskiedenis uitgebeeld word 

en waarin "struggle"-gedigte opgeneem is. Tog bly gedigte oor universele sake altyd relevant. Die 

kolom oor internasionale gebeure kan bykans nie geregverdig word deur die aantal tekste verteenwoordig 

in die bloemlesing nie. Die verwysing na die bloemlesing Woordreise dien as bemarking, terwyl dit nog 

in die publikasiepyplyn is. 

Samevattend is die inligtingskwaliteit in die bloernlesing Versreise gewis nie skraal nie, as gekyk word na 

inleidende bydraes van die agt verskillende digters by elk van die agt afdelings, die inleidende grepies 

kommentaar, die agtergrondsinligting om die interpretasie van sekere gedigte te bemiddel, die tydlyn, die 

titelregister en die register van digters. Behalwe vir die registers, is hierdie ander bykomende inligting 

egter hoofsaaklik opsioneel. Die tekste stlf, wat sentraal behoort te staan, kan daardeur oorskadu word. 

Die seggingskrag van die tekste word derhalwe aangetas. Sonder dat die inleidende bydraes dew digters 

ingesluit is, is daar genoeg tekste wat bydra tot die ontluistering van die digter. Sonder dat 'n tydlyn 

geraadpleeg hoef te word, is daar ook genoeg tekste ingesluit wat die politieke geskiedenis van Suid- 

Afrika uitbeeld. Dit is alles ekstra inligting wat die bloemlesing 'n gewigtige, swaar gevoel gee, ten spyte 

van die ligte - maar weer eens opsionele - illustrasies. Andm as verwag, lei die illustrasies nie die 

adolessente leser se aandag af van die tekste nie. Dit ondersteun eerder die teksinhoudelike. Die leser se 

aandag kan we1 afgelei word deur 'n oormaat hder ,  bykomende inligting. Alles in ag genome, word die 

bladbeeld net te besig. Alboewel die tyd na elf jaar ryp was vir 'n Afrikaanse bloemlesing aan 

adolessente, skep dit in geheel die indmk van net te. 



In die tekste word die veronderstelde adolessente leser se direkte leefwheld te min betrek. Te min tekste 

is werklik kontempore5r met venvysings na die elektroniese w&reld en die kubermimte waarin adolessente 

globaal funksioneer. Van 'n adolessente perspektief kom weinig tereg, alhoewel die tekste vir die 

adolessente leser geselekteer is. Die afgeleide temas spreek hoofsaaklik van 'n volwasse perspektief. 

Alhoewel die bloemlesing uitdruklik vir die hoerskooljeug van graad LO tot 12 saamgestel is en dit 'n 

suksesverhaal is as gevolg van groot oplaes en goeie skoolverkope (Faasen, vergelyk Bylaag C), getuig 

die van tekste van 'n hder  leserspubliek. Die laaste afdeling wat hoofsaaklik sosiale kommentaar lewer 

op die Suid-Afrikaanse politieke geskiedenis, maak van die teks veral leesstof vir studente en 

volwassenes. Dit blyk t6g ten einde laaste dat Versreise onder andere ook politieke doelwitte kon he: om 

die Afrikaanse anderskleurige student bewus te maak van 'n eie belangrike plek binne die Afrikaanse 

letterkunde en om die beeld van Afrikaans as die tad van die onderdrukker by Afrikaans tweedetaal 

studente te verbeter. 



HOOFSTUK 5: ONTLEDING VAN DIE NEDERLANDSTALIGE BLOEMLESING, MET 

GEKLEURDE BILLEN ZOU HET GELUKKIGER LEVEN ZIJN (1996) 

5.1 Inleiding 

Hoofstuk 5 handel oor die beskrywing en ontleding van die Nederlandstalige bloemlesing, Met gekleurde 

billen zou het gelukkiger leven zijn (1996). Geheelindrukke van die bloemlesing, soos dit verkry is uit die 

verwerking van die literere kritiek uit Wee artikels in liter&e tydskrifie en vier resensies in koerante, 

word betrek. Die artikel "De bloemlesing als breekijzer" dew Harry Bekkering het verskyn in Literatuur 

zonder leeftiid ((1997:153-168). Dirk de Geest se artikel "Geklewde billen in een geklede broek?" het 

verskyn in Leesidee Jeugdliteratuur (1996:269). Die koerantresensies sluit in "Geurige lieve mandarijn" 

deur Marjoleine de Vos soos dit verskym het in NRC Handelsblad (1996), "Kleurige billen en 'n 

sjimpansee" deur Jant van der Weg in Fries Dagblad (1997), "De gekleurde billen van Bernlef' deur 

Ingrid Brouwer in Her Parool(1996) en "Poezie, geplukt voor de jongere aarde" deur Jan Smeekens in 

Provinciale Zeeuwse Courant (1 997). 

Daama volg 'n bespreking van die bydraes deur die bloemlesingsamesteller, Jan van Coillie, en die 

illustreerder, Jan Bosschaert. 'n Derde rolspeler se mening is van die uitgewer, Norbert Franckx. Die 

bydraes is verkry deur middel van vraelyste via e-posverbinding. Hierdie vraelyste is as Bylaes D tot F 

ingesluit. In die teksanalises word hierdie rolspela se menings deurgaans betrek waar dit van 

toepassing is. 

Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn (1996) is die mees resente bloemlesing vir adolessente 

in die Nederlandse taalgebied deur Van Coillie. Die bloemlesing word voorafgegaan dew Als je goed om 

je heen kijkr zie je dat alles gekleurd is (1990) deur Tine van Buul en Bianca Stigter. Alhoewel 

laisgenoemde bloemlesing hom beskikbaar stel in sy subtitel aan lesen van alle ouderdomme: 

"Gedichten voor kinderen van alle leeftijden," is die teikenleser eintlik die kind op basisskool of 

laerskool, soos dit in Suid-Afrika genoem word. 'n Ander bundel wat net soos die bloemlesing van Van 

Coillie die adolessent as leser in gedagte gehad het, is Goedernorgen, welterusten (1975) deur Kees Fens. 

Al is daar 'n tydsverloop van elf jaar tussen die hvee bloemlesings aan adolessente, beskou Bekkering 

(1997:166) Van Coillie se bloemlesing as mosterd na die maal. Hy s& onomwonde dat hy teleurgesteld is. 

Die inleiding is buitengewoon skraal, en daarin kry die leser meer te lese oor die jeugdige bestaan van die 

bloemlesingsamesteller as oor die redes vir sy keuses. Bekkering (1997:167) se grootste beswaar is dus 

gel& in die ontbreking van argumente vir die keuses. 

Die bloemlesing is saamgestel uit twaalf afdelings, ingedeel volgens ondenverpe wat aansluit by 

psigologiese sake wat volgens die ontwikkelingpsigologie vir adolessente belangrik is. Afdeling 1 - 

"dichten" - handel oor die skryf van gedigte. Hierdie afdeling funksioneer as die bekendstelling van die 



bloemlesing aan die veronderstelde adolessente leser met betrekking tot w&t @sic is. Die adolessent 

behoort ook hierin gei'nteresseerd te wees. Afdeling 2 - "groeipijnen" - handel oor die emosionele 

skommelinge wat adolessente lesers ervaar met betrekking tot volwasse- en onafhanklikheidswording. 

Hierdie emosionele skommelinge vloei dikwels voort uit 'n snel veranderende liggaam in die adolessente 

fase. Dit is waaroor afdeling 3 - "in de groei" - handel. Verliefdheid is vir die adolessente leser van 

kardinale belang en gedigte daaroor in afdeling 4 - "verliefde liefde" - sluit aan by die sosiale 

ontwikkelingsaspek, net soos die gedigte in die volgende afdeling. In afdeling 5 - "familie" - is gedigte 

opgeneem wat die verhouding met veral die ouers, maar ook ander familielede, uitbeeld. Die nouer 

gesinskring is die plek waar die adolessent bewustelik en onbewustelik onderrig word in sy optrede 

teenoor ander mense, met ander woorde in die verhoudingslewe. 'n Ander ruimte wat 'n belangrike rol 

speel in die adolessent se daaglikse lewe, is die skwl. In afdeling 6 - "school" - word gedigte oor die 

skoollewe aan die adolessente leser voorgehou. Spmkies, fantasiet en verhale venvoord morele waardes, 

norme en standaarde van 'n samelewing en dm van jongs af by tot persoonlikheidsontwikkeling. 

Bekende sprokies word voortdurend oorgeskryf en nuwes kry hulle beslag. In afdeling 7 - "sprookjes en 

verhalen" - word gedigte aangebied wat by hierdie hyna intuitiewe behoefte van lesers aansluit en wat die 

adolessente leser se persoonlikheidsontwikkeling verder stimuleer. Persoonlikheidsontwikkeling vind 

ook plaas by die hantering en verwerking van dood. In afdeling 8 - "dood" - word gedigte aan die 

adolessente leser voorgehou wat die hantering van dood uitbeeld. In afdeling 9 - "dag en nacht" - dien 

tyd as ondenverp en in die daaropvolgende afdelings, afdeling 10 - "stad en land" - en afdeling 11 - 

"wind en water" - dien ruimte as ondenverp. Beide tyd en mimte is belangrike faktore in die 

persoonlikheidsontwikkeling van die adolessente leser. Die laaste afdeling is afdeling 12 - "dieren" en 

betrek verhoudings met troeteldiere en houdings teenoor wilde diere. Net soos afdelings 4 en 5, sluit 

afdeling 12 aan by die adolessente leser se sosiale ontwikkeling. 

In hierdie hoofstuk word teksanalises van elke individuele teks ondemeem aan die hand van verskillende 

uitgangspunte gebaseer op poesieteoretiese aspekte en intertekstualiteit in elke afdelingl' van Met 

gekleurde billen zou her gelukkiger leven zijn. Eerstens word 'n uitgebreide bespreking van een 

verteenwoordigende teks per afdeling aangebied. Daar is niC uitgegaan van 'n aanname dat die eerste 

teks in elke afdeling die teks is wat die hele afdeling verteenwoordig nie. 'n Teks met 'n groot mate van 

meerduidigheid is geydentifiseer vir bespreking. Hierdie meerduidigheid is bepaal op grond van die 

metaforiese taalgebruik as vormlike aspek in kombinasie met die relevansie van die ondenverpe en die 

temas wat daardeur ontsluit word as inhoudelike aspek in elke teks. 

Daarna volg 'n poesieteoretiese bespreking van die algemene kenmerke van elke afdeling van die 

bloemlesing aan die hand van verskillende tekste. Die uitgangspunte sluit in tyd- en mimtebeekding, 

asook spreker en perspektief per afdeling. Die adolessente leser se persoonlikheidsontwikkeling word 

" Alhoewel ntrens in Met gekleurde billen zou hetgelukkiger Iewn @in na die woord afdeling verwys word nie, 
vergernaklik dit die venvysings in die bespreking van die bloemlesing. 
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versterk deur tekste wat aansluit by sy eie toekomsgerigheid, tenuyl pynlike emosionele emarings 

uitgedmk word in tydspronge in tekste, asof normale chronologiese tydsverloop venwing word. Verder 

word die adolessente leser se identiteit eerstens binne die br&r Europese kulturele mimte en geografiese 

mimte bevestig en din deur die Nederlandse kultuur en mimte. Adolessente perspektief blyk veral uit die 

eente deel van die bloemlesing, waarin die teksondenverpe op die onmiddellike belewingsw&eld van die 

adolessent gerig is, soos afdeling 2 - "groeipijnen", afdeling 3 - "in de groei", afdeling 4 - "verliefde 

liefde", afdeling 5 - "familie" en afdeling 6 - "school". Ondenverpe wat herhaaldelik voorkom, gee 

aanleiding daartoe dat spesifieke temas per afdeling geydentifiseer kan word. 

Omdat vorm en inhoud in die W s i e  onlosmaaklik van mekaar is, word die poetiese werkswyse in die 

tekste ontleed om aan te toon hoe poetiese tegniek die tematiese van die gedigte ondersteun, uitbou en 

versterk. Die vormlike kenmerk uit die mieteor ie  wat ontleed word ten opsigte van identiteitsbeelding, 

is metaforiese taalgebmik. Identiteitsbeelding vind ook plaas deur minder algemene metaforiese 

taalgebmik soos ironie, simboliek en allegorie. Ander stylfigure wat in tekste analiseer word, is herhaling 

en kontras. Venvondering loop soos 'n goue draad dew Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven 

zijn, ten spyte van die teenwoordigheid van tekste wat ook negatiewe stemmings venvoord. Die 

uitgewer, Norbert Franckx (2003), verwys in die bemarkingsbrosjure van die bloemlesing dat die 

puberteit seker die mees poetiese leeftyd is en dat adolessente bars van emosies en konfik. In nog 'n 

uitgangspunt van elke afdeling word 'n uitgebreide bespreking gegee van die verbande tussen 

geTdentifiseerde, intertekstuele tekste wat as gedigpare op teenoorstaande bladsye geselekteer is, 

hoofsaaklik op grond van ooreenstemmende ondenverpe. Die vertaalde tekste deur die Amerikaanse 

digter, Shel Silverstein, word apart bespreek. Die rede hiemoor is die kritiek wat die insluiting van diC 

gedigte in hierdie Nederlandstalige bloemlesing in liteere tydskrifartikels en koerantresensies ontlok het. 

Al bogenoemde uitgangspunte word saamgevat om 'n geheelindmk van die analise van die tekste te gee. 

In die slotparagraaf volg 'n sintese oor al die bevindinge vanaf die literere kritiek, die aandeel van die 

rolspelers, die analise van die gedigte, moontlike lesersreaksies, interteksuele tekste en die Silverstein- 

gedigte. 

5.2 Toepassing van die skemas vir analise en vergelyking op Metgekleurde billen zou hef gelukkiger 

leven zijn 

In die analises tree die tekste, net soos in die Afrikaanse bloemlesing, as ontmoetingsterrein op tussen die 

veronderstelde adolessente leser in die Nederlandse taalgebied en die opvoeder vanuit die Afrikaanse 

taalgebied. Dit kan ook beskou word as 'n gespreksterrein of 'n derde mimte wat ontstaan. In die geval 

van teksanalises in die Nederlandstalige bloemlesing is die afstand tussen opvoeder en adolessente leser 

egter n6g groter as by die Afrikaanse bloemlesing, vanwee die taalverskille. 



Nederlandstalige adolessente leser ----------- TEKS ------------ Afrikaanse opvoeder 

Die adolessente leser resepteer die teks volgens sy eie ontwikkelingsvlak en verwysingsveld, tenvyl die 

opvoeder die teks ondersoek met die oog op verskeie aspekte wat by die Nederlandstalige adolessente 

leser se leefw&reld sal aansluiting vind en wat moontlik by hom ingeskerp sal kan word. 

5.2.1 Afdeling 1: "dichten" 

5.2.1.1 "Een lung gedicht" 

Met die lees van die titel "Een lang gedicht" (p.1 I )  van Daniel Billiet kom die adolessente leser voor een 

van die meerduidige tekste in afdeling I te staan. Meerduidigheid word in hierdie teksanalises bepaal op 

grond van die metaforiese taalgebmik (vormlike aspekte), in kombinasie met die ondenverpe 

(inhoudelike aspekte) en die tematiese rykdom wat daardeur ontsluit word. Op so 'n wyse word 'n 

verteenwoordigende teks van elke afdeling bepaal. Die oorkoepelende, allegoriese metafoor waarin die 

geliefde en die gedig gelyk gestel word aan mekaar, word venvoord in die slotstrofe: "Je bent een lang 

gedicht," (r.17). Die volgende vier metafore vorm onderdele daarvan: "Je ogen zijn twee strofen. .." ( r . 9 ,  

". ..strofen in mij // bekende tn.. .vreemde hierogliefen" (r.6), "En altijd blijf jij refrein" (r.14) en "mag ik 

je aanhalingstekens zijn?" (r.18). Die metafoor "we (zijn) elk een vleugel van S n  vogel." (r.8), pas 

inhoudsgewys nie in by bogenoemde vier teksgerigte metafore nie, maar kan verband hou met die 

inspirasie wat vanaf die geliefde na die "ik" toe uitgaan. Die personifikasie ''tot twee /I kuiltjes in je 

wangen mij vangen" (1.3-4) en die vergelyking "als een lichtreclame licht je op" (r.13) vorm verder deel 

van metaforiese taalgebmik. Herhaling van die tydaanduidende "Soms" (r.1 en 9) en kontras soos 

"bekende t n  ... vreemde" (r.6) kom ook voor en beklemtoon die kompleksiteit van die verhouding tussen 

die "ik" en die geliefde. Die ondenverp taal- en skryfvermoe verbind met verliefdheid. 

Die ooreenstemmende onderliggende algemene behoeftes en daamit voortvloeiende leesbehoefies in die 

gedig korreleer met die kognitiewe ontwikkeling en sosiale ontwikkeling van adolessente lesers. Die 

behoeftes behels om jou eie woorde en 'n Self te vind in 'n verhouding met 'n ~nder".  Dit word 

uitgedruk in 'n vorm van skoonheid soos die gedig en dit hou verband met die bloemlesingsamesteller, 

Van Coillie (vergelyk Bylaag D), se literere beskouing. Volgens hom is emosies soos verliefdheid 

intense ewarings van die adolessent en word dit in sy keuses in hierdie eerste afdeling duidelik dat by 

dikwels kies vir die behoefte om verliefdheid in woorde of gedigte uit te dmk. Van Coillie (vergelyk 

Bylaag D) maak egter niC bewustelik gebruik van die verband tussen die ontwikkelingpsigologie en 

gekose tekste nie. 

12 Self, Ander en Nie-realistiese dimensie word deurgaans met hoofletters geskryf na aanleiding van Elsabe 
Steenberg se geydentifiseerde leesbehoefles. 
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In hierdie gedig speel die innerlike gebeure hoofsaaklik af in die gemoed van 'n gewone figuur, die "ik"- 

spreker, af wat die geliefde soos 'n teks lees. Dit gee egter uiterlik aanleiding tot 'n verduideliking en 'n 

versoek, want die hele gedig is gerig tot 'n toehoorder, die geliefde. Die suggestie van tydsverloop is 

aanwesig en vind slegs uitdrukking in die herhaling van "Soms" (r.1 en 9). Telkens word die "ik" se 

reaksies in die res van strofes I en 3 teenoor mekaar gestel. Daaruit kom 'n gevolgtrekking wat begin 

met die tydsaanduidende woorde "En altijd" (r.14), wat dui op universele tyd. Die verteltyd en vertelde 

tyd is as gevolg van die direkte rede in die gedig gelyk aan mekaar. Geen eksplisiete mimtelike orientasie 

is teenwoordig nie, behalwe die mimte binne 'n gedig. Die gedagtes van 'n "ik"-spreker kan vanuit 'n 

volwasse 6f adolessente perspektief gelees word. Die perspektief (of kyk) op die inhoud hang gevolglik 

af van die betrokke leser. Hierdie "ik" plaas hom teenoor die "je" op wie hy verlief is. 'n Positiewe 

stemming is erkenning, vertroudheid en venvondering in woorde soos: "lijkt het we1 // of ik je zelf 

geschreven heb" (r. 1-2). Venvondering kan veral by adolessente voorkom wanneer liefdesverhoudings 

ter sprake kom, omdat dit 'n relatief nuwe ewaring in hulle sosiale onhvikkeling is. Begrip vir die 

ingewikkeldheid van 'n verhouding vind ook weerklank in woorde soos: " ...begrijp ik niet wat ik keer 11 

op keer weer lees" (r.11-12). 

Tipografies bestaan die teks uit hvee kwatryne plus vyf r&ls plus 'n tersine plus 'n koeplet. Hierdie 

strofe-indeling kan slegs verklaar word aan die hand van die teksinhoudelike. Strofe 3 staan inhoudelik 

teenoor strofes 1 en 2, terwyl strofe 4 (die tersine) as samevatting dien. Die versoek tot die geliefde volg 

in die koeplet as klimaks van die gedig. 'n Gebroke rympatroon kom voor, maar die klankpatroon word 

uitgebrei deur die teenwoordigheid van halfrym met onder andere assonansie in: "Stapel ik je wmrd v%r 

wwrd ..." (r.3) en alliterasie in: " ... een yleugel van &n vogel" (r.8). Die monoloogvorm maak die teks 

werklikheidsgetrou en dit vind aanklank by die adolessente leser. Ook die retoriese vraag in die 

slotkoeplet stem die adolessente leser tot nadenke. 

5.2.1.2 Algemene kenmerke van die afdeling 

Met die inleidingsgedig in afdeling 1, naamlik "En ik vroeg aan de dichter" (p.8), en selfs met die 

daaropvolgende gedig, "De dichter is een koe" (p.9), word die aansien van die digter binne die 

Nederlandstalige gemeenskap bevestig. Daarmee is dit duidelik dat die digter 'n geliefde en bekende 

figuur is wat bewondering en respek ontlok. Dat die inspirasiemateriaal vir gedigskryf onder verdenking 

geplaas word in "Het mooiste beeld" (p.15) en dig soms as ontvlugting van die werklikheid uitgebeeld 

word in "Dagboekfragmente" (p.18), doen in totaal nie afbreuk a m  die gewildheid van die digter in die 

Nederlandse taalgebied nie. 



Tydruimtelikheid 

In die meeste van die gedigte in afdeling 1 word tydsaanduiding sterker as ruimtelike oriatasie 

uitgebeeld. In "Vermaak-leed" (p.12) sped die teksinhoud in die "heden" (r.2) en "lente" (r.7) af en dit 

word bevestig met "vandaag" (r. 16). Met ''Dagboekfragmenten" (p.18) sped die gedig af op "zaterdag" 

(r.1). Daar word gepoog om tyd tot stilstand te bring in die eerste vergelyking: "schrijven is als drinken 11 

geen kou geen tijd N geen honger voelen" (r.2-4). Tydsduur word betrek in die voorneme in "Het 

gedicht" (p.20) in die woorde: "Opdat je nooit vergaat" (r.1). Daarna word verder voomitgereik na die 

toekoms aan die begin van strofe 2: "Eeuwen hiervandaan" (r.5). Dit sluit aan by die adolessente leser se 

toekomsgerigtheid. In "Wakker worden" (p.21) word die tyd weer eens tot stilstand gebring en verbind 

aan die rede vir en die tyd waarop die gedig geskryf word, naamlik "ochtend" (r.1). 

Die Nederlandse kultuur word betrek in die titel "De dichter is een koe" (p.9). Dit is 'n deurlopende 

metafoor en geen vreemde verwysing in die Nederlandse taalkonteks nie. Daarin is die koei 'n geliefde 

dier wat welvaart uitbeeld (veral uit die boerdery geskiedenis). In die gedig "PoEzie" (p.17), word 'n 

bre% Europese mimte betrek in die vergelyking "m dun als de sneeuw gaat liggen" (r.5), want sneeu is 

nie net beperk tot Nederland nie, maar kom dwarsdeur Europa voor. 

Spreker en perspektief 

In twee derdes van die gedigte in hierdie eerste afdeling, word die teksinhoud vertel deur 'n "ik"-spreker. 

Dit kan konkreet uit elke teks gelees word met telkens 'n eksplisiete verwysing na "ik". Aan die helfie 

van hierdie tekste kan 'n volwasse of 'n adolessente perspektief gekoppel word, afhangende van wie die 

leser is. 'n Adolessente perspektief op sake kan veral in die volgende gedigte gelees word: "En ik vroeg 

aan de dichter" (p.8), "Ik vouw de witte vellen" (p.lO), 'Met mooiste beeld" (p.15) en "lk" (p.16). Die 

perspektief in "En ik vroeg'aan de dichter" (p.8) kan aan 'n jong meisie gekoppel word, weens die 

verwysings na die strikkie en die h o o p  in die hare. Terselfdertyd kom daar ook wisselwerking in 

dieselfde gedig voor tussen die "ik" en die digter, van wie die "ik" 'n gedig verwag. Die vou van 

waaiertjies of ander papiervorms, terwyl die "ik" peins oor die onbereikbaarheid van die geliefde, is 

uitgebeeld in "Ik vouw de witte vellen" (p.10) en tipies aan adolessente se gedrag. In "Het mooiste 

beeld" (p. 15) venvonder die "ik" hom aan die taalgebmik van die digter, maar vind dit waaroor geskryf 

word, nie altyd so aangenaam nie. Met jeugdige voortvarendheid I& hy sy eie inspirasiebron vir 'n gedig 

aan die leser en die digter voor. In "Ik" (p. 16) is die spreker nog soekende na 'n eie identiteit en probeer 

dit ook vind deur te skryf. 'n Liriese subjek kan aan die oorblywende derde van die tekste in afdeling 1 

gekoppel word. 



. Temntiek 

In afdeling 1 kom meestal gedigte voor wat die ondenverp taal- en skryfvermoe uitbeeld. Hierdie 

ondenverp is die uitgangspunt van die afdeling en word venvoord in die titel "dichten". Dit hou verband 

met Van Coillie (vergelyk Bylaag D) se l i t e r k  heskouing en is deel van sy outeurspetika, maar hou nie 

noodwendig verband met die helewingsw&reld van die adolessente leser nie. In sommige gedigte word 

taal- en skryfvermoti in komhinasie met ander onderwerpe uitgebeeld, waarvan die kombinasie met 

verliefdheid meermale voorkom soos in die verteenwoordigende teks, "Een lang gedicht" (p.1 I), asook 

"En ik vroeg aan de dichter" (PA), "lk vou de witte vellen" (p.10), "Het gedicht" (p.20) en "Wakker 

worden" (p.21). Verliefdheid is dus 'n gewilde ondenverp in komhinasie met taal- en skryfvermoe. 'n 

Tema wat hiemit afgelei kan word, is dat verliefdheid die skryf van gedigte stimuleer. 'n Beeld op wii 

die digter is in "De dichter is een koe" (p.9), die literere heskouings van digters in "Vermaak-leed (p.12) 

en "Een groot schrijver" (p.13), die inspirasiemateriaal vir digters in "Weet gij waar de wind geboren" 

(p.14) en "Het mooiste heeld" (p.15) en die motivering waarom digters skryf in "Ik" (p.16) en "Potizie" 

(p. 17) is van die temas wat uit die tekste afgelei kan word. 

Metaforiek 

By die bespreking van metaforiese taalgebmik in afdeling 1 val die fokus veral op wat die gedig is. Die 

gedig word gelyk gestel aan 'n dogtertjie se gesig in "En ik vroeg aan de dichter" (p.8) en aan 'n 

meisiesgesig in "Het mooiste beeld" (p. 15). In "En ik vroeg aan de dichter" (p.8) word die gedig ook met 

'n tuin vergelyk. Behalwe dat die geliefde 'n lang gedig is in "Een lang gedicht" (p.1 I), word die vermoe 

van e s i e  om te kan troos, vergelyk met die optrede by 'n dogtertjie se siekhed. In "lk vouw de wine 

vellen" (p.10) en "Vermaak-leed" (p.12) ontwikkel die aangeduide kontras in ironie. In "Ik vouw de 

witte vellen" (p.10) is daar kontras te hespeur tussen kennis van papier en kennis van die geliefde. 

Eengenoemde is haie meer uitgehreid as laasgenoemde en sluit daarom aan by adolessente meerdere 

ewaring van skoolgaan teenoor mindere ervaring van verliefdheid: "als ik papier zal kennen 11 zoals ik 

jou we1 nooit" (r.13-14). Dit is tog ironies, omdat in die volwasse lewe venvag word dat die liefde ales  

omsluit, ook kennis van papier. Die kontras in "Vermaak-lee# (p.12) is reeds in die titel sigbaar en dit 

word herhaal in die woorde: "Eens blijden Dichter's klacht" (r.1). Alle mense is dankbaar in voorspoed, 

maar die ironiese is dat dit nie die geval is by dii digter nie. Voorspoed ondermyn die digter se 

kreatiwiteit. Die gelykstelling tussen digter en koei is 'n dewlopende metafoor in "De dichter is een koe" 

(p.9) en dus allegories aangewend. 

Stemming 

'n Groot verskeidenheid emosies kan uit die tekste in afdeling 1 gelees word. Positiewe emosies oorheers 

egter en veral 'n samevattende geheelindruk van venvondering kan uit heelwat tekste gelees word. 'n 





"zoals s~orm met zacht geritsel in de tuin" (r.3), "of (zoals) de kat die de kolder in z'n kop krijgt" (r.4), 

"zoals brede rivieren /I met een kleine bron 11 verscholen in het woud" (r.5-7), "zoals een vuurzee /I met 

een lucifer I die de sigaret aansteekt" (reel 8 tot 10) en "zoals liefde met een blik" (re1 11). Die titel 

herhaal in reel 1 en gedeeltelik in reel 14. Kontras kom voor in woorde soos: "grote woorden" (r.1) 

teenoor "kleine daden" (r.2). 

Die twee onderwerpe behels sosiale kommentaar plus 'n emosionele reaksie op genoemde kognitiewe 

inspanning. Die onderwerpe vind as gevolg van kognitiewe onhvikkeling en emosionele onhvikkeling 

aansluiting by die algemene behoefte van adolessente om emosioneel te worstel met die eie vermohs en 

vaardighede en om kommentaar op die samelewiog te lewer. Dit is deel van formeel-operasiooele denke 

wat geleidelik by die adolessente leser ontwikkel wanneer hy die samelewing bevraagteken (Papalia, 

1993514). Ten spyte van die verband tussen hvee onhvikkelingsaspekte en teksonderwerpe, het Van 

Coillie (vergelyk Bylaag D) die seleksie van hierdie (en ander) tekste inwitief gedoen, sonder bewuste 

besluite en oorweging op hierdie gronde. Die hvee behoeftes om te lees oor die Self en oor die Ander 

word ook in hierdie teks betrek. 

'n Liriese subjek op basis van 'n ongeydentifiseerde waarnemer se alomteenwoordigheid, is aan die woord 

in "Verzet begint niet met grote woorden ..." (p.24). Die perspektief kan wees van 'n volwassene of van 

'n adolessent, afhangende van wie die leser is. 'n Tydstip word uitgedruk met die twee inleidende 

woorde: "Verzet begint" (r.1) en dit word omgekeerd herhaal in: "begint verzet" (r.14). Deur hierdie 

herhaling word die moment waarop verset begin, beklemtoon. In die slotr&l volg die daaropvolgende 

uiterlike handeling met "en dm". Verset gaan dikwels gepaard met intense emosies, maar die stemming 

in die teks is nugter, lerend en verduidelikend. Daarmee gee die teks vir die adolessent die versekeriog 

dat dit aanvaarbaar is om in verset te kom, ook al is dit teen gesag. Verder word die suggestie by die leser 

gelaat dat groot dinge bereik kan word, al begin mens klein. Die afleiding kan daarom verder gemaak 

word dat die perspektief eerder van 'n volwassene is. Bekende ~ i m t e s  soos "in de tuin" (r.3) en "in bet 

woud" (r.7) word in die vergelykings hetrek. 

5.2.2.2 Algemene kenmerke van die afdeling 

Die benaming "goeipijnen" van afdeling 2 hou veral verband met gedigte wat die emosionele pyn en 

worsteling van die veronderstelde adolessente leser uitbeeld. Dit is algemeen bekend dat die adolessensie 

'n hoogs emosionele tydperk in 'n jongmens se lewe is. Hierdie emosionele skommelinge hou dikwels 

verband met sy eie snel veranderende liggaam, maar ook met die verwerking van nuwe verhoudings en 'n 

orientering bione die adolessent se &I groter wordende omgewing. Die belangrike rol wat emosies in sy 

alledaagse leehereld speel, word dus deur die insluiting van gedigte daaroor in hierdie afdeling bevestig. 



In 'n derde van die gedigte in afdeling 2 is daar beide tydsaanduidings en mimtelike orientasie 

teenwoordig, soos byvoorbeeld in shofe 4 van "Afscheid" (p.35): "Maar achter deze hoek I/ een 

werelddeel, I1 achter dit ogenblik 11 een zee van tijd" (r.8-11). D a m e  word die vewlegtheid van tyd- en 

mimtebelewing in 'n gedig weer eens bevestig. In "Vanzelf' (p.25) word 'n chronologiese tydsverloop 

verbind aan seisoene, soos in strofe 2: "Het jaar gaat van de I1 zomer over in de herfst" (r.3-4). Dit word 

in die slotstrofe verder verbind aan die grootwordproses van die veronderstelde adolessente leser. Die 

gedig "op dinsdag verliezen" (p.26) beeld 'n tydstip in strofe 1 uit. Daama volg 'n tydsprong na 

"dinsnacht" (r.6), waarop alles in nuwe verhoudinge tot stand kom. Die interessante ommiling of 

chiasme van hoe dinge in nuwe verbande aangroei, beklemtoon die gegewe dat dinge dikwels verander en 

soms vinnig, selfs oomag, kan verander. Subjektiewe en sikliese tydsbelewing deur die emosionele "ik"- 

spreker word deur weeksdae uitgebeeld in "Pessimist" (p.27). Die gedig begin en eindig op "maandag" 

( I  en 1 I )  Hierin word die adolessente leser se geneigdheid tot depressie, veral by die adolessente 

meisie, venvoord (Papalia, 1993:496). Waar in "Vanzelf' (p.25) en "op dinsdag verliezen" (p.26) 

gefokus word op die adolessente leser se fisiese verandering binne tydsverloop, bandel "Weglopen" 

(p.37) oor emosionele groei deur middel van subjektiewe, sikliese tydsverloop soos waargeneem deur die 

"ik"-spreker en soos ook uitgebeeld in "Pessimist" (p.27). In "Weglopen" (p.37) word dit verwoord met 

woorde soos: "Nu" (r.2), "De avond (rS), "laat" (r.10 en 15) en weer "Nu" (r.17). Die gedig "In het 

gedicht" (p.41) verwoord die wisselende gemoedskommelinge van 'n geestesversteurde. Dit word 

uitgedmk in die belewing van tydspronge met woorde soos: "Dagen" (r.5 en 6), "Soms" (r.8-10) en die 

kontras tussen "momenten" en "eeuwenlang" (r.1 I). 

Die Nederlandse kultuur word eerstens in die taalgebmik van die volgende gedig betrek: "Soms" (p.28) 

met die woorde "flink de pest in" (r.l), "heel de dag te balen" (r.3) en "vind ek iedereen een klier" (r.4). 

Hierdie aanhalings is in 'n inheemse, soon "slangtaal" wat in Nederland gepraat word, naamlik 

Bargoensch en eersgenoemde twee aanhalings sal vertaal kan word met iets soos "gatvol" in Afrikaans. 

Die emosionele geladenheid van die gedig verwoord ook Van Coillie (1999:251) se siening dat die 

puberteit bars van emosies. Louw et al. (1998:390) verwys daama as die storm-en-drangtydperk van die 

adolessensie. Die inleidingsreel "tusen bove en beneden" (p.32) vorm ook die titel van die gedig. 

Ruimtelik kom die verwysing voor na 'n bo- en ondewlak in die persoonlike mimte van die adolessent se 

woonhuis. Bo verwys na die persoonlike mimte van die "ik" se slaapkamer, tenvyl onder verwys na 

gesinsmimtes soos die kombuis en die woonkamer. In "De jonge wolf' (p.36) se woorde "door het bos" 

(r.2) kan ook na die breer Europese opset venrys word, omdat daar ook in ander Europese lande bebosde 

gebiede voorkom. "Weglopen" (p.37) venuoord 'n tipies Nederlandse mimte, omdat dit na beide die 

fietsryer en die dyke verwys met woorde soos: "een fietser op de dijk" (r.9). 



Spreker en penpektief 

Driekwart van die gedigte in afdeling 2 word aangebied deur 'n "ik"-spreker, soms ook in die meervoud. 

Dit kan gelees kan word uit die tekste met verwysings na "ik", "mij" of "we". "ln het gedicht" (p.41) 

weerspieel 'n volwasse perspektief, omdat kranksimigheid eerder aan getraumatiseerde volwassenes as 

aan adolessente se lewens gekoppel word. Drie tekste kan beide 'n volwasse of adolessente perspektief of 

kyk op sake weerspieel, naamlik "Afscheid" (p.35), "De pijnfuif' (p.40) en "Een grapje dat mag" (p.43). 

Die meerderheid tekste weerspieel egter 'n adolessente perspektief. 'n Liriese subjek kom in enkele 

tekste voor, waarvan twee uit die perspektief van 'n adolessent, naamlik "Vanzelf' (p.25) en "op dinsdag 

verliezen" (p.26) en een uit die perspektief van 'n kind, naamlik "Stoplicht" (p.31). Die adolessente 

perspektief word in 'n beheptheid met die eie voorkoms (Papalia, 1993:496) veral venvoord in "Vanzelf' 

(p.25) en "op dinsdag verliezen" (p.26). 

Temntiek 

Enkele gedigte in afdeling 2 weerspieEl slegs emosionele belewing. Die meerderheid gedigte weerspieel 

emosionele belewing gekoppel aan iets konkreets wat hierdie emosies ontlok. Die verteenwoordigende 

teks van hierdie afdeling, "Verzet begint niet met grote woorden ..." (p.24), bevat die tydstip waarop 

sosiale kommentaar begin plus 'n emosionele reaksie daarop. Die tema is dat venet klein en byna 

ongemerk begin in iemand se redeneewennoe, maar dat dit die potensiaal het om vinnig uit te brei tot iets 

groots. Gewilde kombinasies is gedigte waarin tyd of mimte gekoppel word 'n emosionele belewing van 

die betrokke tyd of mimte. In byvoorbeeld "Vanzelf' (p.25) en "Pessimist" (p.27) word tyd emosioneel 

beleef en in ander gedigte soos "Soms" (p.28), "tussen boven en beneden" (p.32), en "Wit" (p.39) word 

mimte weer intens emosioneel beleef. In sommige gedigte soos "Weglopen" (p.27) en "In het gedicht" 

(p.41) is die noue verband tussen tyd en mimte duidelik te lees. Temas wat herlei kan word, is dat tyd 

ononderbroke voortgaan en dat verskeie aspekte van menslike ontwikkeling daaraan gekoppel kan word. 

Gedigte waarin twee kontrasterende mimtes teen mekaar afgespeel word, is die vervelige veiligheid van 

binne teenoor die opwindiig en gevaar buite in "Spleen" (p.29) en "Afscheid" (p.35) en die koestering 

van bo teenoor die blootstelling van onder in "tussen boven en beneden" (p.32). Veweling is volgens 

Louw ef al. (1998:390) deel van die adolessent se storm-en-drangtydperk. Emosionele pyn verbind am 

tyd en ruimte kom voor in "De pijnfuif' (p.40) en "In het gedicht" (p.4 I). Daaruit kan die volgende tema 

afgelei word: pyn is deel van alle mense se bestaan. 

Metaforiek 

Naas 'n verskeidenheid vergelykings, metafore en personifikasie ontwikkel kontras tot ironie in onder 

andere die volgende twee tekste. In "op dinsdag verliezen" (p.26) word dinge verloor, maar teen 



Dinsdagnag groei dieselfde dinge weer aan. Die verrassende en ironiese is dat die teruggroei versteurd 

aan inder dinge plaasvind. Dinge kom sodoende in nuwe verhoudinge tot stand. In "Het groene 

stoplicht" (p.30) neem die "ik" hom herhalend voor dat hy die groen lig betyds moet had - waarskynlik 

met sy fiets, maar ironies genoeg jaag hy tog uiteindelik oor die kmising teen die rooi lig in. Die titel 

"Buigen" (p.33) bevat woordspeling as metaforiese taalgebmik. Die "ik" beleef sy eie persoonlike 

verandering asof hy b6 ander in die geheim uitstyg en wanneer die ander in 'n boog verby hom fietsry, 

ervaar hy dit asof hulle voor hom buig: "En een bocht I/ is we1 een soort van buigen" (r.8-9). Die 

herhaling van die vraag in die begin- en slotred van "Afscheid" (p.39, vestig die adolessente leser se 

aandag op die onsigbare teenwoordigheid van onheil en bevredig sy behoefte om ook angs te ervaar. Die 

metafoor wauin pyn as 'n partytjie dwarsdeur "De pijnfuif' (p.40) aangebied word, bevat humor en 

ironie. Die humor en ironie I& daarin opgesluit dat die pyn soos voedsel warm gehou word op die kaggel 

en dat daar oorgenoeg is vir al die gaste, terwyl die hartseer is dat dit juis pyn is wat aangebied word en 

nit voedsel nie. 

Stemming 

Byna die helfte van die gedigte in afdeling 2 bevat hoofsaaklik positiewe emosies met 'n deurlopende 

samevattende stemming van venvondering, wat veral voorkom in "op dinsdag verliezen" (p.26) en 

"Buigen" (p.33). Beide positiewe en negatiewe emosies word ook gesamentlik in tekste weerspieel. 'n 

Sekere gebalanseerdheid met betrekking tot die ondenverp word sodoende venvoord, byvoorbeeld in 

"Afscheid" (p.35). In hierdie teks word eerstens 'n besorgdheid uitgespreek in die vorm van 'n versoek: 

"Zul je voorzichtig zijn?" (r.1 en 12). Die besorgheid is egter die resultaat van 'n gevoel van onheil met 

betrekking tot oneindige mimte en tyd, waarteen 'n eenvoudige handeling afspeel. 

Intertekstualiteit 

Twee gedigpare kom in afdeling 2 voor. Die eerste gedigpaar is "Het groene stoplicht" (p.30) deur Diet 

Verschoor en "Stoplicht" (p.31) deur She1 Silverstein. Reeds in die titels is die gedigte mimtelik 

verbonde aan rnekaar met hierdie bekende stadsmimte. By die "ik"-spreker in "Het groene stoplicht" 

(p.30) is dam geen twyfel oor sy eie optrede met betrekking tot die groen lig nie. By hom is daar die 

venvagting van en die vrees vir die onverwagte, naamlik om teen die rooi lig in te jaag. Die 

onvoorstelbare gebeur. Hy jaag tog oor die kruising terwyl die lig rooi is. By die liriese subjek in 

"Stoplicht" (p.31) spreek die optrede van vertwyfeling. Besluiteloosheid is 'n pmbleem waannee alle 

pubers van tyd tot tyd omgaan (Papalia, 1993524). Die optrede van die vertelinstansies by die robot in 

die twee gedigte weerspreek mekaar, deurdat doelgerigheid in die eerste teks en besluiteloosheid in die 

tweede teks uitgebeeld word. Die tweede gedigpaar is "De jonge wolf' (p.36) deur Jan van Nijlen en 

"Weglopen" (p.37) deur Johanna h i t .  Om weg te loop, weerspieel 'n behoefte aan onafhanklikheid, 

wat eie is aan adolessensie (Louw er 01.. 1998:449). Dit sluit ook aan by die naam van die afdeling, 



naamlik "groeipijnen", wat veral oor emosionele skommelinge en vraagstukke handel. In "De jonge 

wolf' (p.36) ervaar die "ik"-sprekm 'n dringende behoefte aan onafhanklikheid en hy voer 'n gesprek met 

sy vader daaroor: "Jij vader was ook eenmaai kind" (r.7). Hy vra dan as't ware toestemming om weg te 

loop. Die "ik" trek metafories 'n parallel tussen hom en die wolf in die sprokie Rooikappie. Die wolf is 

jonk en wil die wireld verken: "ik vind de weg we1 door het bos" (r.2). In hierdie reel lyk dit of daar vir 

'n kort wyle rolvenvarring by die "ik" intree, want dis eintlik Rooikappie wat haar weg deur die bos moes 

vind. Selfs dit is eie aan adolessente wat vir kort tye verlies aan 'n eie identiteit ervaar, soos Gerdes dit 

verwoord (1988:302). Die "ik"-spreker in "Weglopen" (p.37) het reeds weggeloop, maar ervaar teen die 

aand verlatenheid en hartseer by gebrek aan die ouerhuis. Dit is eerder met verligting en dankbaarheid 

wat die "ik" gelate saam met sy vader temgkeer huis toe. Die "ik" ervaar dat hy met betrekking tot 

onafhanklikheid in twee rigting getrek word. Dit is ook tipies aan adolessensie. Die tweede teks 

weerspreek die eerste deurdat 'n oonveldigende behoefie aan onafhanklikheid in die eerste teks nog nie 

die koestering en beskeming van die ouerhuis op hierdie stadium in die tweede teks kanselleer nie. 

5.2.3 Afdeling 3: "in de groei" 

5.2.3.1 "Gelukkiger leven" 

"Gelukkiger Leven" (p.49) deur J. Bemlef is ryk aan metaforiese taalgebmik in kombinasie met verskeie 

ondenverpe. Dit is die rede waarom die teks as verteenwoordigend gei'dentifiseer is. Een deurlopende 

metafoor geld, waarin die begrensde wkeld van die boude van die apesoort, die mandril, kontrasterend 

vergelyk word met die onbegrensdheid van die "ik" se wbeld, oorheers in die gedig. Hierdie metafoor is 

uit 'n relatief onbekende wereld aan die adolessent in die teks aangebied. Tog het die adolessent daagliks 

blootstelling aan die media en kon hy waarskynlik die mandril op 'n natuurprogram gesien het. Drie 

vergelykings kom voor in die volgende woorde: "Ik daarentegen ben zo anders bioot 11 als een avond aan 

het strand" (strofe 2), "mijn stem lijkt uit een ets te komen" (strofe 3) en "Rangschikkend als een kind 

zijn speelgoed ... trek ik een grens" (strofe 4). In hierdie laaste vergelyking is die grens wat die "ik" trek 

'n abstrakte element in die vergelyking. Personifikasie kom voor in strofe 2, wanner die rollende 

spoelklippies in die golwe en ook die palmbome die "ik" se handpalms buig en wuif. Liggaamlike 

bewustheid, waarop die adolessent verskerp ingestel is vanwee sy eie liggaamlike veranderinge, spreek 

sterk uit "Gelukkiger leven" (p.49). Liggaamlike bewustheid is in hierdie teks verbind aan die uitbundige 

emosies van die mandril. Hierdie ondenverpe word weerspieisl in twee leesbehoeftes, wat daaroor handel 

om oor die Self te lees en waarin daar deur liggaamlike ontwikkeling en emosionele ontwikkeling met die 

begrensinge van die eie liggaam geworstel word. Van die verband tussen die tekste en 

ontwikkelingsaspekte was die samesteller, Van Coillie (vergelyk Bylaag D), onbewus. 

Die mandril besit uit die perspektief van die adolessente "ik"-spreker 'n sekerheid oor sy eie identiteit en 

sy eie mimte met die woorde: "hier eindig ik 11 daar begint de wereld" (r.2-3). By die "ik" is daar egter 



onsekerheid oor die eie identiteit en veral oor 'n eie, persoonlike mimte, byvoorbeeld in die woorde: "...in 

mijn kamer /I trek ik een grens, steeds weer verdwenen" (r.11-12). Tyd word slegs op 'n indirekte wyse 

in die gedig betrek in die vergelyking: "lk ... ben... 11 als een avond aan het strand" (r.4-5). Die stemming 

van die gedig spreek van groot uitbundigheid by die mandril teenoor die "ik" wat groot onsekerheid 

ervaar. Die mandril is in 'n sekere sin 'n voorbeeld vir die "ik". Die slotreel van hierdie gedig volg na 'n 

aandagstreep in die voorafgaande reel en is ook die titel van die bloemlesing: "met gekleurde billen zou 

he1 gelukkiger leven zijn" (r.15). 

5.2.3.2 Algemene kenmerke van die afdeling 

'n Intense liggaamlike bewustheid spreek uit die tekste opgeneem in afdeling 3. Hierdie gedigte getuig 

van 'n wye verskeidenheid aspekte wat verband hou met die liggaam, soos die behoefte daaraan om 

gesoen te word en 'n gepaardgaande erotiese bewustheid, 'n bewustheid van liggaamlike veranderinge, 

slegte gewoontes wat die gesondheid benadeel, siekte, liggaamlike ongemak, vertroude grense waarbinne 

die liggaam funksioneer en selfs die behoefie en skoonheid daarvan om te urineer. 

Tydruimtelikheid 

In die meerderheid gedigte in afdeling 3 word tydmimtelikheid gesamentlik betrek. Speelse 

lewenswysheid word tydsgewys uitgedmk in 'Neuze neuze" (p.46): "Onderzoek I /  toonde dat een 

ochtendlijke 11 kus de levenstijd met vijf N jaar doet stijgen" (r.6-9). Daarna volg die retoriese w a g ,  ook 

uitgedmk in tyd: "Waarom il wil jij me vroeger dood?" (r.9-10). 'n Tydsprong word gemaak na "1896" 

(r.17), waarin na die lengte van die eerste soen op film verwys word in terme van afstand op dieselfde 

filmrol: "een lengte van 165 meter" (r.19). In "De voorkant" (p.53) is die tydsverloop chronologies en 

word w e e  spreekwoorde betrek in die woorde: "de tijd zal moeten leren" (r.13 en 27) en "vroeg of laat" 

(r.30). "Hoog op de gele wagen" (p.55) eindig met 'n spreekwoord: "Beter een half uur gelukkig in de 

maveldamp li Dan tien jaar maf tussen de dennenaalden" (r.ll-12). Daarvolgens word kortstondige 

geluk a1 rokende verkies b6 langdurige ongeluk met van lug in jou longe. Ten spyte van die 

ongesondheid daarvan, eksperimenteer byna talle adolessente met die rookgewoonte (Papalia et 01, 

1993500). 

Die Nederlandse kultuur word betrek met die gedig "Hoog op de gele wagen" (p.59, deurdat dit ook kan 

verwys na 'n Nederlandse volksliedjie met dieselfde naam, waarin dit handel oor iets goeds wat 

verbygaan. Die liedjie begin met: "Hoog op die gele wagen I/ rijd ik langs berg en dal" (r.1-2) en eindig 

met: "Hoe graag bleef ik daar bij de linde N maar't gaat voorbij, voorbij" (r.19-20). Die woorde "Beter 

een half uur gelukkig in de maveldamp il Dan lien jaar maftussen de dennenaalden" (r.11-12) dm baie 

gewig deurdat die verrotting van blare vir Nederlanders gmot betekenis inhou. Hulle handhaaf die 

lewenshouding dat iets eers tot niet of verby moet gaan (verrot), voordat daar nuwe lewe uit kan spmit. 



In die gedig word egter verwys na "dennenaalden" (r.12) wat eintlik moeilik verrot en lank nag 'n vars 

geur versprei. Die "ik" verbind sy eie geluk aan 'n kortstondiger lewe as gevolg van die rookgewoonte en 

verkies dit bi, langdurige ongelukkigheid ten spyte van gesondheid. "Fietsend kwamen mijn dijen" (p.48) 

bevat die woorde: "Daarna die buizerd" (r.5). Die "buizerd" is 'n roofv&l bekend in die Nederlandse 

milieu. In "De voorkant" (p.53) word vergelykend venvys na 'n volwasse vrou se borsmaatgrootte met 

die woorde: "Net wveel als Beatrix" (r.1 l en 25). Hierdie vergelyking met Beatrix se borste betrek die 

koningin van Nederland. In "Van de verbeelding" (p.60) word venvys na: "de slee waarop je gleed I1 de 

heuvel af' (r.1-2) asook "de sneeuwrand" (r.4). Die aangehaalde gedeeltes kan na die brea Europese 

~ i m t e  venvys waar adolessente deurgaans vertroud is met sneeu in die winter. 

Spreker en perspektief 

Meer as twee derdes van die tekste in afdeling 3 weerspieel 'n "ik"-spreker wat direk uit die tekste gelees 

kan word. Die volgende tekste weerspieel 'n suiwer adolessente perspektief, omdat venkeie fasette van 

hierdie lewenstadium daarin uitgebeeld word: "Gelukkiger Leven" (p.49), "Kus" (p.47), "Fietsend 

kwamen mijn dijen" (p.48). "Dirk had de langste piemel ..." (p.52) en "De voorkant" (p.53). "Gelukkiger 

leven" (p.49) venvoord die adolessente leser se behoefte aan privaatheid. "Kus" (p.47) en "Fietsend 

kwamen mijn dijen" (p.48) venvoord op humoristiese en op subtiele wyse erotiese ontwaking by die 

adolessente leser. In "De la musique avant toute chose" (p.51) word skoonheid in die mees onvenvagte 

situasie waargeneem, naamlik waar geiirineer word. Twee tekste wat intense bewustheid rondom 

liggaamlike verandering vanuit verskillende geslagte se perspektiewe weerspieEl, is "Dirk had de langste 

piemel ..." (p.52) en "De voorkant" (p.53). In albei tekste gaan dit om jeugdige ongemak en 

selfbewustheid by seuns en meisies. 

In enkele gedigte kom 'n liriese subjek voor. Perspektiefwisseling kom voor in "De voorkant" (p.53). 

Byna die hele gedig het 'n liriese subjek as verteller vanuit die adolessente meisiesperspektief. In die 

twee slotreels verskuif die perspektief na die van 'n volwasse manspersoon. Ander gedigte wat 'n 

definitiewe meisiesperspektief weerspieel, is "Neuze neuze" (p.46). "Kus" (p.47) en "Fietsend kwamen 

mijn dijen" (p.48). Gedigte vanuit 'n seunspenpektieflq, is "De la musique avant toute chose" (PSI), 

"Dirk had de langste piemel ..." (p.52) en "Toen ik een kleine jongen was" (p.54). In "Over 3 soorten van 

lachen" (p.57) is die perspektief dii van 'n dertigiarige volwassene wat terugkyk op hoe daar gelag is op 

sewentienjarige ouderdom, maar ook voomitkyk na hoe dam moontlik gelag sal word op vyftigjarige 

ouderdom. Aangesien hierdie teks 'n suiwer emosionele reaksie uitbeeld, ontstaan die vraag of die gedig 

nie ook tuishoort in die vorige afdeling nie, waarin dit handel oor die emosionele skommelinge waaraan 

adolessente onderhewig is. 

l4 Waar 'n definitiewe adolessente perspektief in 'n teks weerspieEl word, word ook willekeurig na 'n mans- of 
seunsperspektief verwys. 
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0 Tematiek 

In hierdie afdeling kom liggaamlikheid as bekende onderwerp vir die adolessente leser voor. Die titel - 

"in de groei" - dui op liggaamlike verandering. Dit sluit aan by die adolessent se sterk bewustheid van sy 

eie liggaam. Die tema wat uit die verteenwoordigende teks, "Gelukkiger leven" (p.49) herlei kan word, is 

dat dit geen maklike taak is om mens se persoonlike mimte af te baken, te handhaaf en om vir jouself 

privaatheid binne die gesinsopset, maar ook binne die gemeenskap, op te eis nie. Enkele ander tekste 

waarin liggaamlike bewustheid gepaardgaan met 'n emosionele reaksie, is "Neuze neuze" (p.46), "De 

voorkant" (p.53), "Hoog op de gele wagen" (p.59, "Ziekenhuis" (p.56) en "Het is heet!" (p.59). In ander 

tekste word die emosionele reaksie aangevul met 'n erotiese bewustheid, byvoorbeeld in "Kus" (p.47), 

"Fietsend kwamen mijn dijen" (p.48) en "Toen ik een kleine jongen was" (p.54). Herleihare temas is 

onder andere dat om iemand te soen, 'n baie belangrike gebeurtenis is en dat liggaamlike verandering tot 

selfbewustheid en selfs tydelike ontevredenheid lei. Uit verskeie van hierdie temas word die 

verhoudingsproblematiek waarmee die adolessent worstel, ook aangesny. 

Metaforiek 

Verskeie voorheelde van vergelykings. metafore en penonifikasie word in die tekste in hierdie afdeling 

weerspieel. Een van die treffende voorbeelde van metaforiese taalgebmik is dat urine beskou word as 

skoon kristal en musiek van die liggaam in "De la musique avant toute chose" (p.51). Herhaling van 

spesifieke strofes in "De voorkant" (p.53), naamlik strofes 2 en 4, gee 'n liriese aanslag aan die teks en dit 

tree as refrein op. In "Toen ik een kleine jongen was" (p.54) kom woordspeling as vorm van metaforiese 

taalgebmik voor in die herhaling van reel 7 in reel 9: "dan slaat mijn harde hoofd tegen de planken" (r.7) 

word letterlik bedoel, maar met "stoot je je hooft tegen de beddeplank" (1.9) word skalks na die liefdespel 

verwys. 

Stemming 

In die helfte van die gedigte in afdeling 3 kan 'n positiewe stemming gelees word. 'n Deurlopende 

emosie bly steeds venvondering. In "Kus" (p.47) lees die ge'interesseerde adolessente leser mee en d m  

kom die verrassende in die slotreel: "maar het glas was zo koud" (r.18). Dit sal waarskynlik aanleiding 

gee tot 'n skaterlag, want die "ik" het die onvenvagte gedoen en die soen wat hy intensief op televisie 

hekyk het teen die spieel gaan oefen. 'n Vriendinnetjie onthreek in hierdie situasie in die gedig en dit is 

die tikkie hartseer wat as deel van humor verwag word. Emosies wat uit die manlike penpektief blyk, is 

positiewe verwondering oor die erotiese met betrekking tot liggaamlike ontwikkeling en geborgenheid in 

by-voorbeeld "Toen ik een kleine joogen was" (p.54) en negatiewe emosies soos skaamte en 

selfbewustheid in "Dirk had de langse piemel ..." (p.52). Emosies wat aan die vroulike perspektief 



gekoppel kan word, is eerstens positiewe venvondering soos in "Kus" (p.47) en tweedens negatiewe 

ongeduld en ontevredenheid soos in "De voorkant" (p.53). Albei geslagte ervaar egter venvondering. 

Intertekstualiteit 

Drie gedigpare oor uiteenlopende ondenverpe kon in afdeling 3 ge'identifiseer word. Die eerste gedigpaar 

Is "Neuze neuze" (p.46) van Daniel Billiet en "Kus" (p.47) van Thera Coppens. Albei gedigte handel oor 

soen. In "Neuze neuze" (p.46) is die "ik" verwytend teenoor 'n "jij", wat hom nie wil soen nie, maar 

slegs 'n hand uitsteek. In "Kus" (p.47) word die uitvoer van 'n soen op televisie (net groot belangstelling 

dopgehou en teen die spieel geoefen. Die fisiese teenwoordigheid van 'n geliefde ontbreek in albei tekste 

en daarom vul die tekste mekaar aan. Die tweede gedigpaar betrek "Merk op de wc te laat ..." (p.50) deur 

Jos van Hest en "De la musique avant toute chose" (p.51) deur Pierre Kemp. Albei tekste bestaan uit ses 

re&. In "Merk op de wc te laat ..." (p.50) troos die liriese subjek iemand in 'n ongemaklike situasie op 

die toilet sonder toiletpapier met die woorde: "Bedenk dat je niet de enige bent. 11 Kom tot rust" (r.5-6). 

In "De la musique avant toute chose" (p.51) vind die "ik"-spreker die skone daarin om te urineer. Die 

Frame titel is waarskynlik ook 'n poging om iets chic toe te voeg aan 'n banale inhoud. 'n Derde 

gedigpaar kon gei'dentifiseer word op grond van liggaamlike veranderinge tydens die puberteit. In "Dirk 

had de langste piemel ..." (p.52) deur Eddy van Vliet, heleef 'n manlike "ik"-spreker intense 

selfbewustheid by 'n openbare swemhad en eindig die gedig met: "mij schamen over mijn te dunne 

benen" (r.15). lntens selfbewustheid is volgens Papalia er al. (1993:495) kenmerkend van die puberteit. 

In "De voorkant" (p.53) van Willem Wilmink vertel 'n liriese subjek van die moontlikhede wat die 

ontwikkeling van jong meisietjies se bonk inhou en dat niemand werklik weet presies hoe dit eendag 

gaan lyk nie. Aan die einde van die gedig oor s6 'n sensitiewe ondenverp, blyk die perspektief van 'n 

manlike, volwasse persoon met die woorde: "Ook als iemand is gekomen 11 die ze mooi vindt? En ze 

streelt?" (r.35-36). Die twee gedigte in die gedigpaar vul mekaar aan en h e l d  dus liggaamlike 

bewustheid by beide jong seuns en jong meisies uit. 

5.2.4 Afdeling 4: "verliefde liefde" 

5.2.4.1 "Toen je mij met lichte" 

In "Toen je mij met lichte" (p.76) van Hanny Michaelis kom veral die vergelyking as metaforiese 

taalgebmik voor. In die eerste vergelyking in reEl 1 tot 3 lees die jy in die gedig die "ik"-spreker soos wat 

iemand braille lees. Later in die gedig in reel 11, word die stilword in die "ik" se binneste vergelyk met 

'n I& kerk. Dit beeld daardie idealistiese, hyna voonverklik ervaring tydens erotiese hewuswording, uit. 

In die twee slotreEls word personifikasie betrek met "het ogenblik waarop het orgel 11 zijn triomfantelijke 

stem verheft" (r.13-14). Daarmee word die feestelikheid en oonvinning waarmee die liefdespel vir albei 

persone gepaardgaan, beklemtoon. Hierdie verteenwoordigende gedig laat verskeie ondenverpe aansluit 



by mekaar, naamlik verliefdheid en die liggaamlikheid en die erotiese. Dit korrespondeer met twee 

algemene behoeftes van die adolessent, naamlik 'n worsteling met die aanvaarding van die eie 

liggaamlikheid in 'n verhouding met die geliefde. Die leesbehoeftes word uitgedruk in 'n behoefte om 

oor die Self en oor Ander te lees. 

Slegs drie uiterlike gebeure kom voor: die geliefde streel die "ik", die "ik" haal verlos asem en die "ik" 

voel die geliefde se hartklop teen sy bors. Imerlik ontketen dit heelwat mier gewaanvordinge. Drie 

natuurbeelde sped voor die "ik" se geestesoog af en 'n afwagtende stilte en gewyde atmosfeer word 

ervaar, soos voor dramatiese orrelklanke 'n kerkgebou wl .  'n Volwasse of adolessente "ik"-spreker is 

aan die woord en dit word bepaal dew die betrokke leser. 'n Spesifieke tydstip in die liefdespel word 

uitgebeeld, naamlik die oomblik net voor die klimaks in die twee slotreEls. Die voorspel word reeds in 

reel I ingelei met die woord "Toen...". Ruimtelik behels die drie natuurbeelde die volgende: "legden 

leeuwen en tijgers I1 hun kop op de poten" (1.4-S), "slangen rolden N zich op" (reel 6-7) en "zelfs de 

schorpioen 11 trok zich terug" (r.7-8). Maar die werklike ewaringsterrein l i  "in mijn bimenste" (r.1 I). 

Emosioneel ervaar die "ik"-spreker verligting, byna asof verlos van spanning in reel 8. Alles in die 

natuur word rustig en kalm en ook die "ik" word "stil" (r.1 I). 'n Totale stemming van rustige 

tevredenheid word weerspieel. 

Tipografies bestaan die strofe-indeling in die gedig uit een, deurlopende, wyvloeiende vers en beeld 

daarmee die toenemende intensiteit in die liefkosings uit tot by die klimaks. 'n Gebrek aan volrym word 

in balms gebring deur halfrym, waarin verskeie woorde in die teks twee-twee met mekaar dlitereer, 

byvoorbeeld in "legden leeuwen" (r.4). Baie subtiel venvys dit dat die liefdespel deur twee persone 

teweeggebring word. Die teks bestaan uit ook twee sime en die verdeling is min of meer in die helfte van 

hierdie deurlopende teks. Die fokus kom a m  die begin van elkeen van die twee sinne terug na die "ik"- 

spreker se werklike, uiterlike ervaring van die liefdespel n i  'n meevoering in verbeeldingspel. 

5.2.4.2 Algemene kenmerke van die afdeling 

Met die naam van afdeling 4 - "verliefde liefde" - word verskillende betekenismoontlikhede met 

betrekking tot die liefde saamgevat. Die veronderstelde adolessente leser ervaar verliefdheid net so intens 

as die volwasse leser, wat waarskynlik 'n beter begrip van die volle omvang van die ware liefde het. 

Behalwe dat die adolessent verliefdheid intens ervaar, besef hy nie dat dit 'n kortstondige en verbygaande 

ervaring is nie en wil hy dikwels sy "groot liefde" as ewigdurend en onvervangbaar beskou. 

Bewondering vir die geliefde, frustrasie, vrese, verlange, meevoering, uitbundigheid en herinneringe 

vorm dles deel van verliefdheid en word in hierdie tekste uitgebeeld. 



Tydruimtelikheid 

In "lk noem je bloemen etc." (p.63) word bewondering vir die geliefde oor tye heen ingesluit met die 

kontrasterende woorde: "in de vroegte" (r.2) en "in de nacht" (r.4 en 7). "Na die dag met jou" (p.74) 

verwys met tydspronge terug na 'n dag vol intimiteit en weer terug na die hede: "Dit weet ik nu" (r.7). 

Tydsverloop word in dieselfde teks gesuggereer met die woord "langzaam" (r.9). Die samevanende 

gevolgtrekking in "Eerste keer" (p.78) vanuit 'n woulike perspektief op die eerste seksuele ervaring, is 

tydsgebonde en verrassend ontnugterend: "Liefde 11 is verlede tijd voor lief' (r.8-9). Dit is volgens 

Papalia et al. (1993505) nie weemd dai adolessente met seks eksperimenteer nie. In "Voor een dag van 

morgen" (p.83) word toekomsgerigte raad aan 'n geliefde gegee: daar moet aan alles en byna aan almal 

vertel word hoe lief die "ik" die geliefde gehad het. Die teks is 'n heen-en-weerbeweging deur middel 

van tydspronge tussen toekoms en verlede. 

Tipies Nederlandse venvysings kom voor in "lk noem je bloemen etc." (p.63) met "merel" (r.2) en in 

"Bandrekorder, eenvoudig" (p.73) met die woorde: "het suizen van het gas" (r.5). 'n Merel is 'n 

voelsooort wat net in Nederland voorkom, terwyl die geluid van gas in die b i~eshu i se  venvarmingstelsel 

deel is van Nederland se besonder, goeie venvarmingstelsel gedurende die wintermaande, te danke aan 'n 

reuse ondergrondse gasbron. Op bladsy 71 word daar metafories verwys na SiberiE, terwyl daar in 

"Tegen het krakende hek" (p.77) na 'n Frame parfuum verwys word in die woorde: "soir de /I paris" (r.3- 

4). Ruimtelike venvysings sluit dus die breEr Europa in. 

Spreker en perspektief 

Op een gedig na bevat alle gedigte in afdeling 4 'n "ik"-spreker wat eksplisiet uit die tekste gelees kan 

word. Slegs een teks kan identifiseer word met 'n definitiewe volwasse perspektief, naamlik "Voor een 

dag van morgen" (p.83). In die meerderheid tekste kan k i d e  'n volwasse of adolessente perspektief 

gelees word. In die oorblywende tekste kan 'n adolessente perspektief gelees word. Die enigste teks 

waaruit 'n liriese subjek gelees kan word, vanuit 'n volwasse of adolessente perspektief - afhangende van 

wie die leser is, is "Schrijf am je toekomstige liefie" (p.64). Tekste waarin vanuit 'n manlike perspektief 

gekyk word, is "lk noem je bloemen etc." (p.63), "Briefie" (p.65), "Verliefd" (p.67), "pa zend een pakje" 

(p.69) en "De eerste keer" (p.79). Die volgende tekste kan aan 'n woulike perspektief gekoppel word: 

"Ik ben verliefd" (p.66), "Natuurlijk" (p.68), "Het gesprek" (p.70), "Film" (p.75), "Eerste keer" (p.78) en 

"Herinnering" (p.81). In 'Natuurlijk" (p.68) gaan verliefdheid gepaard met die tipies intense 

seltbewustheid van adolessente (Papalia,1993:495). "Film" (p.75) venvoord erotiese gewaanvordinge by 

die adolessente meisie, ten spyte daarvan dat daar in groepsverband uitgegaan word. 



Temmtiek 

Byna die helfie van die gedigte in afdeling 4 bevat die gedagte van verliefdheid. Verliefdheid is van 

besondere belang in die sosiale ontwikkeling van die adolessent se lewe en hy raak dikwels verlief op die 

pad na volwassenheid. Ander gedigte bevat verliefdheid telkens in kombinasie met 'n ander onderwerp 

soos die liggaamlike, die erotiese of tad- en skryfvermoe. Die vraag ontstaan of die Wee tekste met die 

onderwerpe verliefdheid en taal- en skryfvermo&, naamlik "Schrijf aan je toekomstige lietje" (p.64) en 

"Briefje" (p.65), nie ook in afdeling 1 sou kon tuishoort nie. In hierdie afdeling is ook enkele tekste 

opgeneem waarin die volgende kombinasie herhalend voorkom: verliefdheid en 'n liggaamlike 

bewustheid en die erotiese. Dit kom onder andere voor in die verteenwoordigende teks 'Toen je mij met 

lichte" (p.76) en die herleibare tema daaruit is dat die liefdespel met vreugde, oonvinning en imerlike 

vrede gepaardgaan. Ander temas wat uit die afdeling herlei kan word, is die verheerliking van die 

geliefde, 'n behoefie aan vertroeteling deur die geliefde, 'n ingesteldheid op mekaar in geringe dingetjies 

en verliefdheid wat lei tot erotiese gewaanrordinge. 

Metnforiek 

Die geliefde word in "Ik noem je bloemen etc." (p.63) metafories gelyk gestel aan blomrne, 'n mere1 en 

narsings in die nag. Die ironiese in "Verliefd" (p.67) is dat die "ik" verwag het dat hy na sy eerste soen 

nie sou kon slaap of studeer nie, dat by nie sou wou eet nie en van liefde alleen sou wou leef, maar dit 

gebeur nie en alles voel normaal. Hy dink aanvanklik dat hy nie gesond is nie, maar dan besef hy dat die 

meisie dalk verlief is, maar hyself ironies genoeg nie. lronie is ook teenwoordig in "Pa zendt een pakje" 

(p.69) tussen die oenskynlik onshldige titel en die grusame inhoud van die pakkie. Die verliefde 

jongman ontvang volgens die teks letterlik sy geliefde se hand in 'n pospakkie. Herhaling van strofes 2 

en 4 in "lk ben verliefd" (p.66) dien as refrein. Herbaling van verskillende woorde en r e l s  in "Voor een 

dag van morgen" (p.83) kan as skakels beskou word waarmee die inhoud van die gedig saamgebind word, 

byvoorbeeld "vertel dan" of "vertel het" (reel 2, 4, 8, 10, 12 en 13), "hoeveel ik van je hield" (r.3 en 7), 

"hoe ik je liefhad" (r.14 en gevarieerd in 19-20) en "Ze zouden" (r.16 en 17). 

Stemming 

Meer as die helfte van die gedigte in hierdie afdeling beeld positiewe emosies uit en dit behoort si, te 

wees, siende dat afdeling 4 oor die ondenverp verliefdheid handel. Verliefdheid is volgens Louw et al. 

(p.1998:458-459) baie bealngrik vir die adolessent. Deurlopende aantoonbare emosies is veral 

verliefdheid en verwondering, maar dit word ook gebalanseer met nugterheid soos in "Film" (p.75) en 

"Herinnering" (p.81). Humor kom voor in "Schrijf aan je toekomstige liefje" (p.64) deurdat die 

liefdesbrief in die bottel nie in die see gegooi word soos verwag nie, maar we1 in die beperkte mimte van 

'n glasbak. Die gedig eindig steeds hoopvol met "Wacht op het wonder" (r.5) ten spyte van die 



onmoontlikheid daman en dit is humoristies - 'n lag met 'n tram. Emosies gekoppel aan die manlike 

perspektief sluit in psitiewe gewaarwordinge soos opwinding en uitgelatenheid, verliefdheid en 

bedwelming, maar ook negatiewe emosies s w s  teleurstelling en ontnugtering, seltbewustheid en 'n 

nugter aanvaarding van dinge. Vanuit die vroulike perspektief word onsekerheid en waagmoed, 

seltbewustheid en spyt, ontnugtering, nugterheid en afstandelikheid ervaar. Vera1 nugterheid en 

ontnugtering kan in een meer as een teks uit beide geslagte se perspektiewe op verliefdheid gelees word. 

Albei geslagte eksperimenteer met seks (Papalia et aJ., 1993505) 

lntertekstualiteit 

Agt gedigte word in vier gedigpare betrek in afdeling 4. Die eerste gedigpaar is "Schrijf aan je 

toekomstige liefje" (p.64) van Jos van Hest en "Briefje" (p.65) van Gil van der Heyden. Die 

ooreenstemmende onderwerp is briefsluyf. In die eerste teks word gesinspeel op die alombekende idee 

van 'n briefie in 'n bottel wat in die see gegooi word om eendag uit te s p e l  in die hande van 'n geliefde. 

In "Briefje" (p.65) handel die gedig oor 'n liefdesbriefie wat in die klaskamer aangestuur word en dan in 

die verkeerde hande beland: "Karin verdomme. 11 Brietje was voor Els bestemd" (r.11-12). Hierdie 

ruimte en gebeure bevestig mekaar en is bekend aan elke adolessente leser. In die tweede gedigpaar 

handel die tekste oor verliefdheid. In "lk ben verliefd" (p.66) van Willem Wilmink is die "ik"-spreker 'n 

jong meisie wat daarmee worstel of sy die persoon waarop sy verlief is daarvan moet vertel en of sy nie 

'n gek van haarself sal maak nie. Daarteenoor handel "Verliefd" (p.67) deur Andre Sollie oor 'n seun wat 

besef dat hy nie verlief is nie, a1 is die meisie waarskynlik verlief op hom. Die derde gedigpaar is 

"Praten" (p.72) deur Ed Franck en "Bandrekorder, eenvoudig" (p.73) deur Remco Campert. Die tekste 

bevestig mekaar daarin dat selfs die teenwoordigheid van die geliefde in klein handelinkies vervullend is, 

soos "jouw hand dichtbij" (r.6) in "Praten" (p.72) en "of als je slikt, keelschraapt 11 een schoen 

uitschopt"(r.4) in "Bandrekorder, eenvoudig" (p.73). Daarteenoor handel die volgende en laaste 

gedigpaar van afdeling 4 oor die eerste seksuele ervaring. 1n"Eerste keer" (p.78) deur Ted van Lieshout 

ervaar die jong meisie as "ik"-spreker ontnugtering en verbasing in die eerste strofe. Die herhaling van 

"Dan door mij heen" (r.4 en 5) beklemtoon dat die eerste seksuele ervaring plaasgevind het, maar dat dit 

'n leegte laat wat altyd bybly en daarom die half ontnugterende gevolgtrekking: "Liefde I1 is verleden tijd 

voor lief." (r.8-9). Daarteenoor ervaar die jong seun sy eerste seksuele ervaring in "De eerste keer" (p.79) 

deur Diet Verschoor as opwindend: "ik voel me uitgelaten, opgelucht en blij" (r.8) en in die slotre&l: "Het 

windt me op en maakt me ook verlegen" (r.lO). 



5.2.5 Afdeling 5: "lamilie" 

5.2.5.1 "Voor vader" 

"Voor vader" (p.96) van Hans Lodeizen word as verteenwoordigende teks van afdeling 5 bespreek. 'n 

Voorbeeld van 'n metafoor en vergelyking kom voor in die woorde dat die trein soos 'n persoon is: "die 

de nacht als een handschoen aan- 11 en uittrekt" (1.3-4). Terselfdertyd is dit ook 'n voorbeeld van 

personifikasie, omdat 'n menslike handeling aan die trein toegeskryf word. Handskoene aan- en uittrek 

is 'n baie bekende beeld in die Nederlandse en trouens die Europese opset. Die tweede metafoor verbind 

dieselfde handeling aan die dag in die woorde: "of legde de dag haar handschoen 11 niet op een tafel" (r.8- 

9). Weer eens bevat hierdie metafoor ook personifkasie, maar nou word 'n menslike handeling aan tyd 

toegeskryf. Herhaling van die aanspreekvorm "vader" (r.1 en 5), van die frase "wij zijn samen geweest" 

(r.1 en 4) en "mijn lippen" (r.11) kom voor asook kontras van nag en dag. Die ondenverp ouer- 

kindverhouding sluit as gevolg van sosiale ontwikkeliog aan by die algemene behoefte aan verhoudings 

en by die behoefte om oor Ander te lees. 

'n Gewone "ik"-spreker is vanuit 'n adolessente perspektief aan die woord, omdat die gedagtes tot 'n 

vader gerig word. Hy koester die herinneringe aan samesyn met sy vader tydens 'n nagtelike treinrit. 

Nou is dam egter geen samesyn meer nie, want die vader is dood, tenuyl genesing in die toekoms in 

vooruitsig gestel word. In Nederlands, soos in Afrikaans, bestaan die uitdrukking om die handskoen op te 

neem. Dit beteken om 'n uitdaging te aanvaar. In die gedig word die handskoen egter op die tafel 

neergele. Daar is dus geen uitdaging nie, behalwe "zachte genezing" (r.lO) wat wag. Tydsverloop word 

aangedui met woorde soos: "de nacht" (reel 3), "de dag" (r.8) en "in de toekomst" (r.10). Twee bekende 

ruimtes word betrek met die woorde: "in de langzame trein" (r.2) en "in de vrolijke bries van een groene 

auto" (r.7). In die slotstrofe word die intense versugting en verlange waarmee "Voor vader" (p.96) begin 

het, uit eie keuse verswyg. Daardeur word hierdie verlange juis beklemtoon.' 

5.2.5.2 Algemene kenmerke van die afdeling 

Die gedigte opgeneem in afdeling 5 hetrek nogmaals die veronderstelde adolessente leser se 

verhoudingslewe net soos in afdeling 4. Hierdie verhoudingslewe in afdeling 5 vind egter sy grondslag in 

die gesinsopset. Die verhouding met die ouers word prim& in hierdie afdeling vanwe die groot aantal 

gedigte daaroor opgeneem. Die ouerfiguur wat die sterkste op die voorgrond tree in 'n verskeidenheid 

gedigte, is die vader. Ander gesin- en familielede waama in die tekste venvys word, is susters, oumas en 

oupas. 



Tydruimtelikheid 

Die prohlematiek rondom 'n swyende vadetiiguur word deur middel van tydspronge bender in "Vaders" 

(p.86). In hierdie teks swyg die vader "altijd" (1.10) en moet hy "elke avond" (r.12) m e  aan die "ik"- 

spreker vra oor "vandaag" (r.13) en "zaterdag" (r.14) en "wanneer" (r.15) hulle saam gaan fietsry. 

Tydsverwysings eindig met die samevatting "Als hij dan" (r.16) geleer het om te gesels. Tydsverloop 

geskied in die volgende teks, "Ruzie" (p.100), deur middel van temgvenvysing - aanvanklik na die 

verlede met "Altijd" (r.l), maar ook voortdurend. Daama volg 'n tydsprong terug in die hede: "Maar 

vanavond" (r.4). Gewaanvordinge verloop dan chronologies met: "Eerst heel zacht en dan weer tuider" 

(r.7), die kortstondige verligting dat pappa "eind'lijk thuis" (r.8) is en dan die ontdekking dat die ouers 

msie maak. In "Papa's huis" (p.102) word verwys na "voltooid verlede" (r.4). Daama volg deur 

tydspronge twee verwysings na die toekoms: eerstens die verre toekoms: "later" (r.6) waarin die "ik"- 

spreker selfstandig gaan woon en die onmiddellike toekoms, waarin die moeder "Morgen" (1.7) in 'n 

ander huis intrek. Adolessente venverk dikwels pynlike situasies soos egskeiding en msies deur 

idealisties daaroorheen, as't ware deur middel van 'n tydsprong, uit te reik na 'n eie beter toekoms, 

waarin hy vir homself sal sorg. Hierdie idealisme is deel van die adolessent se ontwikkeling, al is hulle 

geneig tot 06ridealisme sonder om rekening te hou met die werklikheid (Louw ef al., 1998:428). 

Tipies Nederlandse mimtes, verwysings en handelinge, kom in die volgende gedigte so voor: "Voor 

vader" (p.96) met die woorde: "in de langzame trein zonder hloemen" (r.2), "Afscheid" (p.103) met die 

woorde: "op het pemn" (r.4), "Vuilniszakken" (p.107) met die woorde: "wachtend op de bus" (r.1 I)  en 

"Samenzang" (p.110) met die verwysing na: "merel" (1.1). In eersgenoemde drie tekste kom die 

uitstekende openbare ve~oerstelsel van Nederland te sprake. Daarvan is trein- en busry 'n alledaagse 

ervaring vir die Nederlandse adolessent. Met tipies Europese mimtes, verwysings en handelinge as breer 

verwysingsraamwerk, word bedoel voorbeelde soos in die gedigte "Vader" (p.90) met die woorde: "het 

wakke ijs" (r.6) en 'n gedig met 'n Duitse titel "Drei ~ b h a n d l u n ~ e k '  (p .95bat  verwys na die religieuse 

mimte: "in de kathedraal" (r.19). 

Spreker en perspektief 

In 'n meerderheid van die gedigte in afdeling 5 word die gedig venvoord deur 'n "ik"-spreker, tenvyl 'n 

liriese subjek in 'n mindere mate voorkom. By die twintigtal gedigte weerspieel uitsluitlik 'n adolessente 

perspektief, wat direk gelees kan word uit hierdie tekste. Drie tekste weerspieel selfs 'n kindperspektief. 

In sommige tekste kan daar duidelik geslag uit die perspektief waardeur daar na sake gekyk word, gelees 

word. Die slotreel in "Vader" (p.90) bevat vanuit die vader se perspektief die woorde: "Jongen, je vader 

is trots op je." Ook die volgende gedig, "Afstand" (p.91), weerspieEl 'n manlike perspektief met die 

woorde: "Ik werd zijn zoon" (reel 7). Terwyl in "Samenzang" (p.110) die ouma haar kleinseun aanspreek 

met die woord "jongen" (r.4). Hierdie kleinseun besef later dat sy ouma hom probeer gemsstel en dat sy 



Die perspektief in hierdie gedig is die van 'n adolessente "ik"-spreker. Dit word alreeds in die titel 

weerspieel, waarmee die adolessent se IeefwZreld opgeroep word. Die eerste reels van die gedig bevestig 

hierdie leefw&eld, deurdat die "ik" homself motiveer om sy swak punte te verbeter: "lk moet me 

konsentreren, I/ wil ik de vier kwijtraken,"(r.l-2). Daarmee kan menige adolessente leser identifiseer. 

Die tydstip waarop die kat te laat kom, word deur moeder oor die hoof gesien, want sy "zal ham nooit 

straffen" (r.7). Die implikasie is dat die "ik" we1 gestraf sal word vir soortgelyke gedrag. Dieselfde 

situasie met betrekking tot skoolwerk word later in die teks herhaal: "Ze ... hoefi nooit een rapport te 

vresen" (r.lO). Die kat se bevoorregte posisie word deur die herhaling van "nooit" beklemtoon. 

Ruimtelike orientasie is bekende milieu van die ouerhuis. Reel 5 begin met "Daar ligt onze poes ...". 

tenvyl die volgende reel moontlik op nog 'n metafoor dui: "Ze gaat door het luikje naar buiten" (r.9). Dit 

kan beteken dat die kat meer vryheid het om te kom en gaan soos sy wil, teenoor die "ik"-spreker wat 

verbind is aan sekere huisreels en wat eers sy huiswerk moet klaarmaak. Emosioneel dui die teks op 'n 

adolessente "ik" wat homself motiveer vir sy huiswerk, maar hy voel by implikasie vasgekeer daardeur. 

Hy beny hulle kat en is selfs 'n hietjie jaloers op die kat. 

5.2.6.2 Algemene kenmerke van die afdeling 

Die skoolmilieu is belangrik in elke veronderstelde adolessente leser se lewe, gegewe die groot deel van 

elke weeksdag wat hy daar deurbring. Gedigte oor die skoollewe en alles wat daarmee verband hou, gee 

'n werklikheidsgetroue weerspieeling van die adolessent se IeefwZreld. Gesagsfigure soos die rektor en 

die liggaamlike oefening ondenvyseres van opvoedkundige instansies soos skole, word deur die inhoud 

van enkele tekste ontluister. Dit bevorder identifikasiemoontlikhede met die tekste opgeneem in hierdie 

afdeling. Die teikengroep waanoor die bloemlesing saamgestel is, word met ingeslote afdelings soos 

hierdie duidelik en ondubbelsinnig in gedagte gehou. 

Tydruimtelikheid 

Chronologiese tydsverloop kom duidelik voor in "Leerling" (p. 1 17). Die teks begin met "Iedere ochtend" 

(r.1). In strofe 2 volg die woord "vandaag" (r.6) as tydsmerker en in strofe 3 volg "alle dagen" (r.9). Die 

gedig sluit af met 'n toekomsblik op die leerling se vordering: "En later" (r.11). In "Natuurkunde" 

(p.119) word venvys na 'n spesifieke "dampige najaarshemel" (r.5) waarin die jong seun se begrip soos 

'n "leeuwerik" (r.4) opgestyg het en dat niemand hom "ooit nog temggezien" (r.7) het nie. Sukses word 

gehpliseer as gevolg van sy wetenskaplike insig en dit sluit aan by die adolessente leser se intellektuele 

seltkonsep (Gerdes, 1988:85). 'n Chronologiese tydsverloop sluit aan by die adolessente leser se 

voomitreiking na die toekoms. Die gedig "Ziek" (p.124) speel met die wanbegrip van watter dag van die 

week dit is. Die tydsbesef van "vandaag" (r.1) ontlok 'n reaksie, naamlik skoolsiek, totdat die "ik" besef 

dit is Saterdag: "Zaterdag ... is het vandaag zaterdag?" (r.29). Skielik is die skoolsiek oor en gaan die "ik 

lekker buiten spelen" (r.30). In "Kloppen svp" (p.125) word 'n spesifieke tydperk afgebaken: "van 



september '35 tot juni '38" (r.1). 'n Lewensles wat die "ik"-spreker in daardie tyd geleer het, word 

aangebied - al is dit ook spottendenvyse. 

Die tipiese Nederlandse ruimte word betrek in die titel van "Middelbaar onderwijs" (p.121). In 

Nederland word na die hoerskool of sekondsre ondenvys venvys as "middelbaar ondenvys". In 

"Kloppen svp" (p.125) word met die woorde: "aan de laan van meerdervoort te d m  haag" (r.5) eksplisiet 

na Den Haag venvys. Die afkorting venvys na die Frans vir asseblief, naamlik "s'il vous plait". Dit sluit 

aan daarby dat Frans as tweede taal in Nederlandse skole aangebied word en dat Nederlandssprekende 

adolessente 'n basiese kemis van Frans besit. In die gedig "De oude school" b.128) word verwys na die 

woorde: "platen van ridders met een kruis" (1.4) en "Goejanverwellesluis" (1.5). Die aanhaling uit r&l 4 

venvys oa wapenskilde en wapenskilde kom op baie ou geboue in Nederland voor. Goejanvenvellesluis 

is 'n klein plekkie in Nederland. Tipies Europese mimtes, venvysings en handelinge kom voor in 

"Opstellen" (p.120) met die woorde: "Een boswandeling" (r.2) as die opstelonderwerp aan leerders. Die 

adolessente leser is oor die algemeen vertroud met natuurlike 6f aangeplante bosse soos in Europa en 

Nederland, waario selfs op daaglikse basis 'n wandeling gemaak kan word. 

Spreker en perspektief 

'n Duidelik identifiseerbare "ik"-spreker kom in die helfte, naamlik sewe van die veertien gedigte in 

afdeling 6, voor. Die meeste van hierdie sewe gedigte b i d  'n penpektief van die adolessente "ik"-spreker 

aan. Die ander helfte van die gedigte word aangebied vanuit 'n liriese subjek se kyk op sake en die helfte 

van hierdie tekste weerspieel beide 'n volwasse of adolessente perspektief. In "Leerling" (p.117) word 

vroeg in die teks reeds na die manlike geslag venvys met: "ledere ochtend gaat hij trouw naar school," 

(r.1). S6 ook in "Natuurkuode" (p.119) met die woorde: "zei het jongetje" (r.2). In "Middelbaar 

ondenvys" (p.121) is dit die mansonderwyser wat bewus is van die voorkoms van "het mooiste meisje 

van de klas" (r.1). "Lichamelijke oefening" (p.123) weerspidl implisiet die perspektief van 'n 

adolessente seun. In "De oude school" (p.128) word eksplisiet venvys na die rook van sigarette by die 

fietsrak, die skiet van klappers op die ondenvyser se verjaarsdag en 'n voetbalwedstryd. Hierdie 

volwasse perspektief deur 'n liriese subjek kan dus ook aan 'n manspersoon gekoppel word. "Gepest" 

(p.122) is waarskynlik uit 'n meisie se perspektief, want die "ik" huil - "mijn wangen nat. 11 Wt& gepest 

op school. Eerst Joban," (r.2-3). Die feit dat Johan verantwoordelik is vir die getreiter, impliseer 'n 

meisiesperspektief. In "Ziek" (p.124) word die hele skoolsiek optrede gekoppel aan "Annetje Van Pool" 

(r.2). 

Tematiek 

In afdeling 6 word minstens in die helfte van die gedigte meer as eeo ondenverp per gedig betrek. In 

"Huiswerk" (p.118) is die tema 'n vermyding van skoolwerk dew die bevoorregte posisie van die huiskat 



te bewonder. Die volgende woorde: "Ik moet me konsentreren, 11 wil ik die vier kwijtraken" (r.1-2), hou 

ook verband met die adolessente leser se intellektuele seltkonsep (Gerdes, 1988:85). In drie van die 

gedigte in hierdie afdeling kom die kombinasie skool en tad- en skryfvermo& ter sprake: "Opstellen" (p. 

120), "I lie wil geenszins zeggen dat ik laai" (p.126) en "De lingu'istieke logika van het Nederlands" 

(p.127). Laasgenoemde twee gedigte maak aanspraak op die adolessente leser se formeel-operasionele 

denke, wat volgens Papalia er al.(1993:514) gekenrnerk word deur sistematiese logika en waarop die 

taalleer van alle tale gebaseer is. Volgens Louw et a1 (1998:420) word dieselfde formeel-operasionele 

denke hoog aangeskryf in die Westerse kulture. Weer blyk dat hierdie gedigte ook dalk kon pas in 

afdeling 1 van die bloemlesing. Dit dui op die inherente meerduidigheid van tekte. 

Bloemlesingsamestellers kon sommige tekste in meer as een afdeling plaas, maar kies om die tekste op 

sekere plekke in die bloemlesing te benut. Die volgende twee gedigte verwys na skool plus 'n 

bewustheid van die liggaamlike, maar verskil ten opsigte van die erotiek en verliefdheid. "Lichamelijke 

oefening" (p.123) betrek die erotiese saam met skool en liggaamlikheid en "Middelbaar onderwijs" 

(p.121) betrek verliefdheid en bewondering saam met skool en liggaamlikheid. Dit is deel van die 

adolessent se alledaagse leefw&reld en hierdie gedigte beweeg op die adolessente leser se 

verwagtingshorison. Temas wat uit venkillende tekste herlei kan word, is onder andere dat skool 

vooruitgang bring, dat die onderwyser-leerder verhouding soms m&r word as wat die veronderstel is om 

te wees en dat taalleer ingewikkeld is. 

Metaforiek 

Die twee stylfigure herhaling en kontras kom in twee tekste voor, naamlik "Middelbaar onderwijs" 

(p.121) en "Gepest" (p.122). In "Middelbaar onderwijs" (p.121) is dit die onderwyser wat mymer: "Wat 

mu d'r 11 gebeuren als zij tien jaar ouder I/ en ik eens lien jaar jonger was?" (r.6-8). Die kontras in die 

volgende strofe beklemtoon die onmoontlikheid van sy mymering: " ... hij vergeet hoe hij verdorde N en 

hoe haar leven net begint" (r.9-10). In "Gepest" (p.122) is dit die adolessente meisie wat as "ik"-spreker 

in die teks huil: "met mijn neus, mijn wangen nat" (r.2) en dan kom sy tot die gevolgtrekking: "zo droevig 

N dat het bijna prettig wordt" (r.ll-12). Dit sluit aan by die adolessente leser se geneigdheid om intense 

emosionele skommelinge te ervaar (Louw et o1.,1998:390). Herhaling in 'n derde teks, naamlik 

"Lichamelijke oefening" (p.123), rond nie net die gedig as 'n geheel af in die begin- en slotreel nie, maar 

beklemtoon ook die blywende indruk wat die ondenvyseres gemaak het op die adolessente seun as "ik"- 

spreker in die teks. Die gedig "Kloppen svp" (p.125) weerspieel 'n sekere waardigheid, nie net in die 

naam van die instansie nie, maar tot op die vlak van toiletgebruik met spesifieke instruksies. Tog word 

daarmee gespot in die slotreels van strofe 1: "in geval van twijfel I1 wende men zich tot de rector" (r. 15- 

16). Sodoende word die rektonkap aan hierdie instansie op humoristiese wyse ontluister. Dit word 

voortgesit in die samevattende slotstrofe, waarin die toiletgebruiker afgeraai word om ooit rektor te word. 



Stemming 

Presies die helfte van die gedigte in afdeling 6 kan as positief ervaar word. Behalwe venvondering, kom 

hier ook drie tekste voor wat lerend en didakties van aard is, maar tog ook bietjie spot, naamlik "Kloppen 

svp" (p.125), "1 lie wil geenszins zeggen dat ik laai" (p.126) en "De lingui'stieke logika van het 

Nederlands" (p.127). Drie gedigte kan emosioneel as negatief ervaar word. In twee van hierdie drie 

tekste word verwamng, spot en selfs satire uitgebeeld. Dit is in "De lingui'stieke logika van het 

Nederlands" (p.127) en "Tas" (p.130). Emosies gekoppel aan die manlike perspektief is hoofsaaklik 

positief van aard, soos pligsgetrouheid, venvondering en ontroering. Daarteenoor is die emosies met 

betrekking tot 'n vroulike perspektief, hoofsaaklik negatief van aard. Vera1 hartseer, opstandigheid en 

lusteloosheid kom na vore. Dit sluit aan by Louw er al. (1998:439) se uitlating dat veral adolessente 

meisies is wat geneig is tot depressie. Hierdie tekste weerspiel dus die adolessente meisie se emosionele 

leefw&reld. 

lntertekstualiteit 

Twee gedigpare kom in hierdie afdeling voor. Die eerste gedigpaar word aangebied vanuit die 

perspektief van die ondenvyser. In "Opstellen" (p.120) van T. Van Deel gee die onderwyser sy leerders 

opdrag dat hulle 'n opstel moet skryf. Dertig leerders begin min of meer dieselfde, raak dan deurmekaar 

en dit gee amleiding tot gemiddelde resultate. In "Middelbaar ondenvijs" (p.121) van Driek van Wissen 

word die mymeringe van die ondenvyser oor 'n mooi meisie in sy klas weergegee. Die tweede gedigpaar 

is "1 lie wil geenszins zeggen dat ik laai" (p.126) van Drs. P en "De lingui'stieke logika van het 

Nederlands" (p.127) van H. Hagers. Albei gedigte handel oor die ondenverp klank-, woord- en 

betekenisspel en sluit dus bymekaar aan. In die eerste gedig vind hierdie spel tussen verskillende tale 

plaas, naamlik Nederlands, Engels en Duits. In die volgende gedig handel dieselfde spel oor die logika in 

die taalkunde van die Nederlandse tad. 

5.2.7 Afdeling 7: "sprookjes en verhalen" 

5.2.7.1 "Het oude zeilschip" 

In "Het oude zeilschip" (p.136) van Jan van Nijlen is verskeie voorbeelde van personifikasie as 

metaforiese taalgebmik gei'dentifiseer wat twee deurlopende metafore ondersteun. Die sentrale en 

allegoriese metafoor begin waar na die ou skip in die hawe verwys word as "het groot karkas" (r.2). 

lndien aangeneem word dat die karkas ook venuys na die4 van 'n voel, sluit die volgende metafoor daarby 

aan met die beeld van nietige vo&ls in vlug oor die massa water van wyd oor die oseaan in die woorde: 

"op de oceaan een kleine, wine vlek" (r.7). Hierdie metafore word deur die volgende voorbeelde van 

personifikasie versterk: Die romp van die seilskip is "het groot karkas" (r.2), "en? heeft gedanst" (r.6), 



'Thans is het oud" (r.8) en "onzegbaar droef en kaal" (r.13). Die gedig kan as 'n verhaal of 'n sprokie 

beskou word met 'n narratiewe lyn. Dit korreleer met die adolessent se algemene behoefte aan sprokies, 

verhale, fantasieg en angs en vergestalt in die Nie-realistiese dimensie van leesbehoeftes. 

'n Ongerdentifiseerde verteller is aan die woord by monde van 'n liriese subjek en op grond van 

alomteenwoordigheid en alwetendheid. Daar kan met beide 'n volwasse of adolessente perspektief na die 

teksinhoud gekyk word. Tydsverloop word uitgebeeld deurdat die gedig in die hede begin. Vanaf strofe 

2 is 'n terugblik in die verlede van die seilskip, beginnende met die woord "Eens" (r.5). 'n Temgkeer na 

die hede vind plaas met die woord "Nu" (r.13). Tydsverloop word derhalwe siklies uitgebeeld in hierdie 

gedig. Die mimtelike orientasie in die teks is eweneens bekend met woorde s o x  "in het dok" (r.2), 

"duizend, duizend mijlen, 11 op de oceaan" (r.6-7), "noordelijk kanaal" @.lo), "door eevnaars lichten 

nacht," (r.11) en "van het zuiden" (r. 14). Deurdat beide noorde en suide genoem word, word die kontras 

tussen koue en woeste noorde en die warm, stil suide, asook die w&reldreise van die ou seilskip, 

beklemtoon. Negatiewe emosies soos verlatenheid en eensaamheid word verwoord, tenvyl 'n hartseer 

stemming spreek uit die woorde: "onzegbaar droef en kaal" (r.13). 

5.2.7.2 Algemene kenmerke van die afdeling 

Sprokies, fantasiee en verhale hoort nie net by kinders nie, omdat dit die samelewing se morele sedes, 

waardes en nome weerspiel en beklemtoon. Gevestigde sprokies word in sommige tekste herskyf en 

sodoende kontemporsr gemaak, tenvyl nuwe sprokies in digvonn ook tot stand kom. Die bedoeling van 

sprokies en fantasie en verhale aan die veronderstelde adolessente leser is nie om hulle daarmee te 

verkleineer nie, inteendeel. Daardeur word op subtiele wyse die basiese morele waardes van hulle 

samelewing bevestig. Verder word die adolessente leser se w6reld deur fantasie groter gemaak. 

Tydruimtelikheid 

Die meeste gedigte in afdeling 7 bevat beide tydsaanduidings en ruimtelike orientasie. Chronologiese 

tydsverloop word uitgebeeld in "De boekenkamer" (p.132) met die venvysings na "de dag" (rS), "nacht 

leunt door het raam" (r.9) en "is de lucht vol slaap" (r.lO). In "Vertelsel" (p.134) word 'n spsifieke 

tydstip uitgebeeld met die woorde: "Als de maan" (r.6). Tydsverloop kom verder voor in die woorde: 

"reeds jaren" (r.1 I) ,  asook "en het huis blijft eeuwig" (r.12). In "Doorbraak" (p.135) word die teks begin 

deur terugvenvysing of analepsis met die woorde: "Eens, eens" (r.1). Tydstilstand word direk daama 

venvoord met: "sloeg de tijd dicht" (r.2). 'n Apokaliptiese interpretasie van die teks word moontlik deur 

die woorde: "de onsterfelijkheid was aangebroken" (r.6) en "Het zag /I de laaste dag" (r.lO-1 I). 

Daarvolgens breek die eindoordeel aan en begin die ewigheid, waarin geen tydsbesef meer sal wees nie. 

'n Tydstip word beklemtoon in "De Chineesche danser" (p.137) met die herhaling van "de nacht" (r.5 en 



13) en 'n lang tydsverloop asook universele tyd kom voor in "Besluiteloos sprookje" (p.140) en 

"Sprookje" (p.141). Dit is eie aan sprokies. 

Jemeppe en Luik is plekke in BelgiE en kan as deel van die br&r Europese ruimte beskou word. Dit kom 

voor in die gedig "Er woonde in Jemeppe" (p.143) met die verdere venvysing na "Luik" (r.2). In "Boere- 

charleston" (p. 153) kan daar weens die musikale verwysings in die teks met die woorde in: "In de Ton" 

(r.27) verwys word na die Nederlandse kiiderlied "Jan Huigen in de Ton". Die titel venvys egter ook na 

'n Amerikaanse Negerlied. Tipies Europese ruimtes word op die volgende wyses betrek: "Besluiteloos 

sprookje" (p.140) met die woorde: "Diep in het bos" (r.1). Hierdie woorde is nie net eie aan sprokies nie, 

maar bekend in die bre& Europese opset. Die bergpiek die "Annapurna" (r.1) is in Nepal en deel van die 

Himalayas. Dit kom voor in "Einde van het ijstijdperk" (p.154). Die teks eindig met heide oud- 

Nederlands en Latyn as die oorspronklikste stukkie Nederlandse lenerkunde in die woorde: "Hebban alla 

vogalas nestas hagunnan, 11 hinase hic anda thu" (r.35-36). Dit beteken: Het alle voels nessies begin, 

behalwe ek en jy? 

Spreker en perspektief 

Meer as die helfte van die gedigte in afdeling 7 het geen ekplisiete "ik"-spreker nie, maar eerder 'n liriese 

subjek as ongei'dentifiseerde verteller vanuit 'n alomteenwoordigheid en alwetendheid. Daarteenoor kan 

in die oorblywende tekste 'n "ik"-spreker aangedui word. Die meerderheid van tekste kan beide 'n 

adolessente 6f 'n volwasse perspektief h&, afhangende van die leser. Met die afwesigheid van Silverstein- 

gedigte in die afdeling, sluit slegs een inder gedig 'n kindperspektief in, naamlik "We waren alleen in 

huis" (p.146). Met die aantal tekste waaruit 6f slegs 'n volwasse perspektief of 'n volwasse of 

adolessente perspektief gelees kan word, word die relevansie van sprokies tot in die volwasse lewe 

heklemtoon. In w e e  tekste kan 'n manlike perspektief gelees word, naamlik in "Besluiteloos sprookje" 

(p.140), waarin die dwergies 'n humoristiese wysiging aanbring in die eeuaue oorspronklike sprokie en 

in "Juniors dodendans" (p. 150-1 5 I), waarin Hans se moeder hom in strofe 9 aanspreek met die woorde: 

"Lieg toch niet Hans" (r.54). In "Sprookje" (p.141) word 'n vroulike perspektief aan die "ik"-spreker 

gekoppel na aanleiding van die slotstrofe: "maar nooit 11 in mijn sprookje 11 vond Sneeuwwitje 11 een prins 

11 die bleef' (r.11-15). 'n Vroulike perspektief kan ook gelees word in die titel van "Het kleine meisje had 

groot verdriet" (p.147). 

Tematiek 

In 'n kwari van die gedigte in afdeling 7 kom slegs sprokies en verhale voor. Die tema in die 

verteenwoordigende teks, "Het oude zeilschip" (p.136), is dat alles verbygaan - ook die glorietye van 'n 

groot seilskip. Die meerderheid gedigte bevat meerdere ooderwerpe. 'n Wye verskeidenheid 

kombinasies van onderwerpe kom voor, maar 'n herhalende patroon is die drie gedigte met sprokies en 



verhale plus verliefdheid. Dit kom voor in die gedigte "Besluitloos sprookje" (p. 140), "Sprookje" (p. 141) 

en "Ballade" (p.142). 'n Ander herhalende patroon is sprokies en verhale plus die dood of religie. 

Hierdie kombinasie kom voor in "verboden toegang" (p.133) en "De Chineesche danser" (p.137). 'n 

Derde groep gedigte bevat die herhalende komhinasie sprokies en verhale plus dood plus sosiale 

kommentaar. Dit kom weer voor in die gedigte "lshi" (p.138) en "Eva" (p.139). Volgens Sutherland et 

a1.(1981:22) is daar by die adolessent 'n toenemende bewuswnrding van rasse en sosiale o m s  en hierdie 

o m s  word dan veral in "lshi" (p.138) verwoord. In "Eva" (p.139) word die religie bevraagteken en 

integreer die laatadolessent sy venvonve kennis met huidige problematiek in sy beplanning van die 

toekoms. Ge'integreerde gewaanvordinge is volgens Papalia et a1 (1993514) deel van formeel- 

operasionele denke. Temas wat uit sommige van die tekste herlei kan word, is dat sprokiesagtige 

verliefdheid dikwels niks oplewer nie, dat iets onnoemhaar geheimsinnigs gepaardgaan met 'n religieuse 

beskouing en dat mense doodgaan omdat hulle geTsoleer word as verskynsels. 

Metaforiek 

In "Vertelsel" (p.134) beklemtoon die herhaling van "houten huis" (r.1 en 7), "houten wagen" (1.3 en 14) 

en "wine paard" (1.2 en 13) dat die magie of die toweragtige hly, ten spyte daarvan dat die tyd verhygaan. 

Die blywende toweraglige kan as troos dien vir die adolessente leser in sy snel veranderende leefw6reld 

as gevolg van sy eie ontwikkeling. In "lshi" (p.138) word die ironiese lot van die hoofkarakter 

beklemtoon deur kontrasterende herhaling soos: "gekoesterd" (1.3 en 14) en "houden van lshi [hem]" 

(1.17 en 22). Ten spyte daarvan dat die blankes van lshi gehou het en hom sogenaamd gekoester het 

omdat hy die laaste lid van sy stam is, sterf hy van venvaarlosing aan tuberkulose - 'n siekte wat deur die 

mediese w6reld van die blankes genees kon word. Dit is ironies. Simboliese waarde kan verbind word 

aan die wit perd in die apokaliptiese interpretasie van "Doorhraak" (p.135). Die wit perd venvys na die 

oonvinning tydens die eindoordeel, waarin Jesus as miter op 'n wit perd sal verskyn volgens Openbaring 

19:Il (Bybel, 1998:343). Woordspeling as vnrm van metaforiese taalgebmik in "Ballade" (p.142) is 

duidelik op die voorgrond in die interpretasies van "elfje" (r.1) as feetjie, maar ook as syfer. Wanneer die 

"twaalfje" (re1 2) hom minder ma& of verneder om by sy maatjie te pas in die woorde: "Hij sneed een 

stukje uit zichzelf, 11 toen was de twaalf nog slechts een elf'(r.11-12), skrik hy sy geliefde elfie af en vlug 

sy huilend van hom weg. Die ingeslote lewensles aan die adolessente leser in die ironiese wending in di t  

ballade, is sekerlik dat mens jouself nooit moet verneder in 'n verhouding nie. Kontras kom as stylfiguur 

ook voor in "Het kleine meisje had groot verdriet" (p.147) en "Juniors dodendans" (p.150-151). In alhei 

tekste word spanning geskep vir die onderpndse wsreld van die dooies. 

Stemming 

Stemming bly moeilik vergelykbaar en is slegs kwalitatief te bepaal. Positiewe teenoor negatiewe 

emosies word we1 onderskei. Emosionele skommelinge, waartydens beide positiewe en negatiewe 



emosies ervaar word, kan in sommige tekste gelees word. Dit gee weer aanleiding tot opmerkings oor die 

kompleksiteit van en gebalanseerdheid in emosies. 'n Gelyke hoeveelheid gedigte bevat beide positiewe 

en negatiewe emosies. Vrolikheid en humor kom voor in "Eva" b.139) en "Boere-charleston" (p.153). 

In 'n groter aantal gedigte kan negatiewe emosies gelees word. Behalwe 'n gevoel van verlatenheid, kom 

veral die grieselrigheid van die doderyk in afdeling 7 na vore in gedigte soos "'t Enge restaurant" (p.144), 

"Het kleine meisje had groot verdriet" (p.147), "Juniors dodendans" (p.150) en "Voonvereldlijk 

landschap" (p.156). Emosies gekoppel am die manlike perspektief in "Besluiteloos sprookje" (p.140) is 

radeloosheid, want hulle sit "hopeloos verlegen" (r.9) en "zitten lusteloos te dromen" (r.15). 'n 

Humoristiese wysiging word aangebring in diC eeu-oue sprokie as Sneeuwitjie se prins maar 'n 

"kantoorbediende" (r.20) kan wees. In "Juniors dodendans" (p.150-151) ervaar Hans 'n universele vrees 

en angs vir die dood. In "Sprookje" (p.141) word beide drome en ideale, maar ook ontnugtering, aan 'n 

vroulike perspektief gekoppel. Alhoewel afdeling 7 oor sprokies, fantasiet? en verhale handel, is dit 

dikwels negatiewe emosies wat uit bierdie tekste blyk. 

lntertekstualiteit 

In hierdie afdeling kom vyf gedigpare voor. Die eerste gedigpaar is "Vertelsel" (p.134) van Maurice 

Gilliam en "Doorbraak" (p.135) van Adriaan Roland Holst. Daarin die0 die beeld van 'n wit perd as 

spoor tussen die uiteenlopende tekste. Volgens Van LieropDebrauwer (2002) het Van Coillie bier 'n 

gedigpaar gemaak wat feitelik geen gedigpaar is nie. Die rede is dat die eerste teks, "Vertelsel" (p.134) 'n 

sprokie is, maar "Doorbraak" (p.135) apokalipties interpreter kan word as verwysend na 'n Bybelse 

gegewe in Openbaring 19:11 (Bybel, 1998:343). Die twee Italiaanse sonnette, "Het oude zeilschip" 

(p.136) van Jan van Nijlen en "De Chineesche danser" (p.137) van Martinus Nijhoff kan as 'n gedigpaar 

beskou word op grond van vormlike ooreenkoms. 'n Derde gedigpaar het die onderwerp en algemene 

behoefte om kommentaar te lewer op die samelewing as basis van ooreenkoms. Dit is "lshi" (p.138) van 

Bert Schierbeek en "Eva" (p.139) van Ted van Lieshout. In "lshi" (p.138) word die ldianekarakter 

oeoskynlik goed hehandel, hy "wordt gekoesterd" (r.3), maar tog doen niemand moeite dat hy ingeent 

word teen tuberkulose nie en sterf hy onnodig as gevolg van verwaarlosing. In "Eva" (p.139) word die 

rede waarom Eva laaste geskep is, verbind aan haar eie optrede na die sondeval en die gevolge daarvan. 

Die gedigpaar wat die afdeling die beste verteenwoordig, is "Besluiteloos sprookje" (p.140) van Koos 

Schuur en "Sprookje" (p.141) van Paul Snoek, aangesien albei tekste 'n venverking is van die sprokie 

Sneeuwitjie. Die afdelingnaam is "sprookjes en verhalen" en die tekste sluit bymekaar aan, maar staan 

ook in kontras met mekaar met betrekking tot perspektief. Die laaste gedigpaar in afdeling 7 is "Het is 

moeilijk te beschrijven" (p.148) van Hans van de Waarsenburg en "Als kinderen" (p.149) van Bennie 

Sieveriek. In albei tekste val die fokus op die slagoffers van oorlog. In die eerste teks is dit 'n onlangse 

gebeurtenis waarvan foto's nog die tydskrifvoorblaaie pryk. In laasgenoernde teks sped fantasie 'n 

toenemende rol in oorloe van lank gelede. Dit handel oor "oud ijzer" (r.9), maar die gesneuwelde soldate 

word voor die geestesoog opgeroep met die woorde: "helmen 11 met de schedels er nog in" (r.10-l I). 



5.2.8 Afdeling 8: "dnnd" 

5.2.8.1 "Doodgaan" 

Die gedig "Doodgaan" (p.161) van Armand van Assche word bespreek as verteenwoordigende teks in 

hierdie afdeling. Metaforiese taalgebruik in kombinasie met verskeie ondenverpe, naamlik die dood, 

houdings teenoor diere en die verhouding met 'n vriend word in die teks weerspiel. Wat betref sosiale 

ontwikkeling en persoonlikheidsontwikkeling behoort die teks aan te sluit by twee algemene behoeftes en 

leesbehoeftes van die veronderstelde adolessente leser. Die algemene behoeftes wat alle verhoudings 

insluit asook die behoefte om meer oor die dood te weet, manifesteer in die leesbehoeftes oor die Ander 

en oor die Nii-realistiese dimensie. Metaforiese taalgebruik sluit in vergelykings, 'n metafoor en 

personifikasie. In die eerste vergelyking vergelyk die "ik"-spreker hom met iets wat eie is a m  sy eie 

leeh&reld: "Soms ... stuif (ik) als een locomotief N door een mierennest" (r.1-2). In die volgende twee 

vergelykings word die proses van doodgaan met iets nader aan die natuur vergelyk: "Doodgaan is ... Meer 

zoals 11 een nagel, blind 11 in het hout geslagen" (r.13-15) en "Doodgaan is ... zoals de bladeren van de 

bomen vallen ..." (r.15 en 17-18). Die metafoor volg net na die laaste vergelyking in die gedig: 

"Doodgaan is 11 klokken luiden als het hart 11 niet meer klopt ... (r.15-17), asof dit byna gepaardgaan met 

vreugde, terwyl personifikasie weer net n i  hierdie metafoor volg: "... een groot 11 verdrietig bed maken" 

( 8 - 9 )  Die betrokke voonverpe in die gedig kom al nader aan die "ik"-spreker en word algaande 

persoonliker. Eers is dit net 'n ruspe wat doodgetrap word. Vervolgens loop die "ik" deur 'n miemes. 

Dit word beskou as "toch iets anders 11 dan echt doodgaan" (r.4-5). Daama volg die dood van die "ik" se 

duif en heelwat later in die teks die dood van "mijn vriendje" (r.20). 

Uiterlik gebeur heelwat: die "ik" trap 'n ruspe dood, loop deur 'n miernes, begrawe sy duif in 'n 

sigaarkissie en staan na sy afgestonve vriendjie en kyk - hy wil horn wakker ma& In die "ik" se 

gedagtegang word die dood met verskeie dinge vergelyk. Die "ik"-spreker is 'n gewone figuur en kyk 

vanuit 'n kindperspektief na die dood. Dit kan uit die teks gelees word as gevolg van die kinderlike 

optrede om die dooie duif in 'n sigaardosie te begrawe. 'n Tydsverloop in die gedig word begin met 

"Soms" (r.l). Later in die teks volg: "Doodgaan is voor lang 11 langer dan achter een gordijn 11 verborgen 

z i n .  ( I  3 Die verrassende met betrekking tot tyd is die retoriese vraag in die slotrdl: "Wanneer 

word hij wakker?" (reel 22), tenuyl beide die "ik" en die leser besef die vriendjie is dood. Bekende 

mimtes word betrek met: "door een mieremest" (r.3), "in een sigarenkistje onder de I1 grond" (r.8-9) en 

"op een bed liggen tussen veel rozen" (r.21). Op emosionele vlak neem die ems en spanning in verband 

met doodgaan toe. In reel 4 tot 5 word doodgaan eers ontken, daarna volg erkenning van dood en 

simpatie met die eie, dooie duifie. Die emosie "verdrietig" (r.19) word eksplisiet genoem. Sodra dit oor 

die dood van 'n vriend gaan, word dit byna onhanteerbaar hartseer en vernal die "ik" op 'n kinderlike 

wyse weer in ontkenning met die vraag: "Wanneer word by wakker?" (r.22). 



Geen strofe-indeling kom voor nie. Dit is een, vryvloeiende vers. 'n Sekere toename aan intimiteit kan 

am die inhoud van hierdie deurlopende teks gekoppel word. Klankmatig ontbreek 'n vaste rympatroon. 

Sewe sinne kom in willekeurige lengtes deur die teks voor, maar die retoriese slotvraag is die kortste en 

beslaan net een reel. Hierdie retoriese vraag stem tot nadenke en sal waarskynlik by die "ik"-spreker 'n 

intense emosionele reaksie ontlok. 

5.2.8.2 Algemene kenmerke van die afdeling 

Doodgaan is deel van die lewe en gaan gepaard met intense emosies. 'n Adolesent kan sy eie dood 

verbeeldingryk antisipeer en emosioneel daarop reageer. Gedigte oor doodgaan kan ook as vertroostend 

dien vir die adolessente leser wat al daarmee gekonfronteer is. Die fokus val in hierdie afdeling eerstens 

op die dood van die eie ek, tweedens op die dood van 'n vriend of 'n familielid, maar veral derdens op die 

dood van diere, soms 'n geliefde troeteldier. Afdeling 8 word afgesluit met 'n enkele gedig waarin 

gestreef word na 'n gebalanseerde lewensuitkyk, terwyl die geliefde sterwende is. 

Tydruimtelikheid 

In "Wie gaat, wat blijft" (p. 160) begin en eindig die teks met dieselfde woorde: "Als ik verdwijn" (r.1 en 

12). Daartussen word uiteengesit presies hoe dinge sal aanhou voortbestaan by die dobd van die eie ek. 

In die slotreel word sikliese tydsverloop beklemtoon dew die woorde: "en dag en nacht en dag" (r. 12). 

Die trauma van 'n fietsongeluk waarin 'n vriend oorlede is, word deur tydspronge uitgebeeld in "Op 

vlucht voor een landkaartje" (p.164). Die teks begin met temgvenvysing na "altijd" (r.1). Daama word 

die ongeluk in die geheue opgeroep met "Toen" (r.6) en "tenvijl" (r.9). Die tydsverloop na die ongeluk 

word verwoord met: "maar kan je niet, nooit vinden" (r.15). Die gedig eindig met 'n samevanende 

gevolgtrekking waarin die "Ik" tog die dood van sy vriend venverk het: "Nu fietsen wij altijd samen I/ jij 

en ik" (1.16-17) . In "Hond met bijnaam Knak" (p.168) word God se seen op Knak vir die hede en die 

toekoms drie mad in die teks gewa in re& 1, 6 en 13. "Hij is nu dood" (r.2) verskaf die rede daarvoor. 

Analepsis deur 'n tydsprong volg daarna met die verwysing na "Toen" (r.4 en 5). 

In "Amnesty" (p.166) word weer ems, soos in ander tekste opgeneem in hierdie bloemlesing, verwys na 

'n koei in: "Je kunt I/ houden van een koe" (r.2-3). Die verwysing is tipies Nederlands vanwee die 

belangrike rol van welvaart wat 'n koei in die Nederlandse kultuur speel. 'n Tipies breR Europese mimte 

kom in die volgende gedig, "Wie gaat, wat blijft" (p.160), xi voor: "ronde sneeu des winters op de 

wegen" (r.lO). Die verwysing kan as Europees beskou word, omdat "ronde sneeu" verwys na 

"ongekontroleerde sneeu" (Van Dale, 1977:842) en soms gedurende die Europese winters voorkom. Die 

Europese milieu word verder in dieselfde gedig betrek met die verwysing na 'n Frame dansterm in: 

"speelse pirouettes van de regen" (r.1 I). In die gedig "Op de vlucht voor een landkaartje" (p.164) word 



verwys na: "tussen de straatstenen" (r.12). Ou Europese stede besit straatjies uitgele met keistene of 

rondgekapte klippe. 

Spreker en perspektief 

'n "IF-spreker kan uit tien van die agtien gedigte opgeneem in afdeling 8 gelees word. Soms is dit net 'n 

volwassene wat in s t a t  is tot 'n sekere perpektief, vanwee ingeslote lewenservaring, byvoorbeeld in 

"Handen" (p.159) en "Balans" (p.175). In heelwat gedigte kan met beide 'n volwasse of 'n adolessente 

perspektief na sake in die gedig gekyk word. Slegs aan twee tekste kan 'n adolessente perspektief 

gekoppel word, naamlik in die tekste "Op vlucht voor een landkaartje" (p.164) en "Ik dacht dat hoog in 

de lucht" (p.173). In die oorblywende agt gedigte is 'n liriese subjek aan die woord, byvoorbeeld in 

"Amnesty" (p.166), "Verkeersslachtoffer" (p.167), "Hond met bynaam Knak" (p.168), "Dood paard" 

(p.170), "'t Paard" (p.171) en "Plaatje om te kleuren" (p.174). Slegs in "Het word nacht. Hy was de 

piloot" (p.162) word 'n adolessente perspektief weerspied. Die gedigte "Het word nacht. Hij was de 

piloot" (p. 162) en "Balans" (p. 175) belig die gebeure in die tekste ook vanuit 'n manlike perspektief. 

Tematiek 

Die tema wat herlei kan word uit die teks "Doodgaan" (p.161), is dat dood hanteerbaar is as dit om 

insekte of selfs 'n troeteldier se dood gaan, maar dat dit byna onhanteerbaar raak wanneer dit nader aan 

die eie ek beleef word en byvoorbeeld oor die dood van 'n vriend gaan. Die tema van hierdie 

verteenwoordigende teks word grotendeels beklemtoon deurdat soveel van die opgenome tekste oor die 

dood van diere handel, relatief min oor die dood van mense en geen tekste oor die dood van 'n ouer nie. 

Die klem val in ses tekste op die dood van diere, soos 'n konyntjie, honde, perde en 'n duif. 'n Ander 

tema afgelei uit "0, als ik dood zal, dood zal zijn" (p.158) en "Wie gaat, wat blijft" (p.160) is die 

besinning oor die eie dood, voontellings oor hoe geliefdes sal optree en hoe die wereld maar gewoonweg 

sal aangaan. Dieselfde tema is egter ook af te lei uit die gedig "Voor een dag van morgen" (p.83) in 

afdeling 4, wat oor die liefde handel. 

Metaforiek 

Die dood word metafories aan verskeie dinge gelyk gestel in hierdie afdeling. Die bekendste metafore vir 

die dood is sekerlik dat om dood te wees vergelyk word met om te slaap in "0, als ik dood zal, dood zal 

zijn" (p.158) en dat die dood 'n port is waardeur die mens beweeg in die gedig "Op vlucht voor een 

landkaartje" (p.164). Verder word dood in verskeie tekste metafories gelyk gestel aan die wagproses, iets 

wat in die hemel oorkook, klokke wat aan't h i e  gaan en 'n vlienier wat horn te pletter vlieg. In "Ik 

dacht dat hoog in de lucht" (p.173) word 'n intense doodsverwagting van 'n skolier op 'n bepaalde plek 

verwoord. Die "iF-spreker is onbewus van die simboliese waarde van die kraaie wat hy sien, naamlik 



dat kraaie dood voonpel (Cooper, 1978:47). Die teks eindig met kontras: "Ik was bijna mondood, I/ 

maar ik leefde nog" (r.19-20). Dood word ontken in "Verkeersslachtoffer" (p.167). Daarom word op 

ironiese wyse die volgende van die dooie diertjie verwag: "ook dode konijntjes vinden zelf / I  we1 de weg 

terug naar huis" (r.7-8). 'n Kort teks waarin die stylfiguur herhaling intensief aangewend word om die 

dood te beklemtoon, maar ook om die twee strofes te verbind, is "0, als ik dood zal, dood zal 

zijn"(p.158). Kontras kom voor in "Wie gaat, wat blijft" (p.160) en dit is reeds uit die titel duidelik. Die 

hele teks word opgesom in die woorde: "Als ik verdwijn bestaat de wereld voort" (r.1). Herhaling en 

kontras as voorbeelde van stylfigure kom heelwat voor in "Balans" (p.175). Die woord "morgenrood" 

(r.1 en 10) kontrasteer met "avondrood" (r.lO) en telkens word elkeen van die drie strofes se inhoud in 

balms gebring deur die woorde: "Maar ook de dood" (reel 3,6 en 1 1). 

Stemming 

Uit slegs 'n kwart van die gedigte in afdeling 8 - "dood" - spreek 'n positiewe stemming. In twee van 

hierdie tekste bestaan die wil om die dood op een of ander wyse te oorwin, soos in "0, als ik dood zal, 

dood zal zijn" (p.158) en "Handen" (p.159). Uit twee ander tekste word op 'n nugter, afstandelike wyse 

kommentaar gelewer op die dood, soos in "Amnesty" (p.166) en "Balans" (p.175). Tekste wat positiewe 

i n  negatiewe emosies oor die dood weerspidl, is "Het word nacht. Hij was de piloot" (p.162), "Op vlucht 

voor een landkaartje" (p. l64), "Tbuis" (p. l65), "Dood paard" (p. l7O), "'t Paard" (p. 17 1) en "Plaatje om 

te kleuren" (p.174). Emosies gekoppel aan 'n manlike perspektief in "Het word nacht. Hij was de piloot" 

(p. 162) en "Balans" (p. 175) is 'n gespanne aandag vir die tragiese, self te midde van positiewe toestande 

soos in laasgenoemde teks. Verder dui dit op 'n nugter beskouing van gekompliseerde omstandighede. 

Intertekstualiteit 

In afdeling 8 word slegs twee gedigpare aangetref. Die eerste gedigpaar is "Hond met bijnaam Knak" 

(p.168) van Jan Hanlo en "Heide met hond" (p.169) van Rutger Kopland. Albei hierdie gedigte handel 

oor die dood van 'n hond. In albei tekste word God aangeroep. In "Hond met bynaam Knak" (p.168) 

word God se seen drie maal (reel 1 ,6  en 13) op Knak gewa, terwyl die venvysing na God in "Heide met 

hond" (p.169) in kontras met die eerste teks eerder 'n uitroep van pyn is. In albei tekste bring die 

venvysing na tyd die realiteit van die dood onder die leser se aandag: in "Hond met bijnaam Knak" 

(p.168) met die woorde: "Hij is nu dood" (r.2) en in "Heide met hond" (p.169) die woorde: "Wind is hij 

nu" (r.7). Die tekste sluit dus op verskeie wyses bymekaar aan. Die hveede gedigpaar handel oor die 

dood van 'n perd. Dit is "Dood paard" (p.170) van Gerrit Achterberg en "'t Paard" (p.171) van Hans 

Tentije. Die twee tekste sluit bymekaar aan met betrekking tot hierdie onderwerp. 



5.2.9 Afdeling 9: "dag en nacht" 

5.2.9.1 "Een oud lied" 

Die verteenwoordigende teks wat in afdeling 9 bespreek word. is "Een oud lied" (p.199) van Lucebert. 

Die gedig bevat heelwat metaforiese taalgebmik, waarvan die meerderheid personifikasie is. Die 

volgende boorbeelde kan uit die teks gelees word: "De tafels stoeien met de stoelen" (r.2), "feestende 

hoeden" (r.5), "Wenende bomen" (r.6), "Zoals de nacht naar haar metode" (r.9), " ... de nacht ... 11 

... kweekt" (r.9-lo), "Verre sterren sterven" (r.1 I), "sterren sterven voor straf' (r.11) en "de nacht ... /I 
Maakt ... allen dromen af '  (r.9 en 12). Hierdie voorbeelde van metaforiese taalgebmik beweeg geleidelik 

van die mensgemaakte wereld (tafels, stoele en hoede) na die natuw (borne, nag en sterre). Die metafoor: 

"Als de maan staat op haar steel" (r.4) stel twee natuurdinge gelyk aan mekaar, naamlik die maan en 'n 

blom. Metaforiese taalgebmik is in kombinasie met tyd en mimte, wat weer gesamentlik weerspietl word 

in een algemene behoefte en leesbehoefte van die adolessent: die behoeftes aan orientering van die Self 

binne tyd en ruimte. 

Innerlike gewaanvordinge skep die raarnwerk vir 'n ryk verskeidenheid emosies en nie-menslike figure 

tree in die maanverligte tuin op, soos die tafels, stoele en borne. 'n Liriese subjek vertel vanuit 'n kyk 

deur 'n volwasse perspektief. Hierdie tipe verteller is soos 'n onge'identifiseerde waarnemer, alwetend en 

alomteenwoordig en in staat om die kind se vermoe tot dagdromery in te skat: "Een kind moet zich we1 

erg intomen I1 Om niet levenslang te dagdromen" (r.7-8). Die tydstip wat uitgebeeld word, is die nag 

volgens woorde soos "de maan" (r.4) en "de nacht" (r.9). Ruimtelike orientering is bekend deurdat 'n 

pragtige tuintoneel onder 'n pried in strofe 1 venvoord word. Daar word geleidelik oorbeweeg in 'n 

droomlandskap wanneer daar na "dagdromen" (r.8) venvys word. Dit is ironies dat die nag alle drome 

betindig, want gewoonlik is die nag deel van 'n droomlandskap en is dit juis die tyd om te droom. 

Aanvankfik begin die gedig met 'n gevoel van venvondering in strofe 1. Konhas ontstaan tussen die 

emosies "feestende" (r.5) en "Wenende" (r.6) en is vanwee die voorsetselgebmik "Onder" (r.5) 

wedersyds uit~ilbaar. Dit kom daarop neer dat die hoede ook wenende kan wees en die bome feestende. 

Ten slotte eindig die gedig in ontnugtering wanneer die nag 'n einde maak aan alle drome. Hierdie 

verteenwoordigende gedig bevat dus 'n verskeidenheid emosies en 'n gebalanseerde stemming vanaf 

venvondering na onmugtering word uit die teks weerspietl. 

Tipografies bestaan die strofe-indeling in hierdie gedig uit drie kwabyne, soos heelwat ander tekse in die 

bloemlesing. Alhoewel elke versreel met 'n hoofletter begin, is dit nie telkens 'n afsonderlike gedagte nie 

en gee dit geen aanduiding van sinsverdeling in die teks nie. Klankmatig wissel die rympatroon in elke 

strofe vanaf omarmende rym in strofe 1, gebroke rym in strofe 2 en paanym in strofe 3. 'n 

Onderliggende tweeslagmaat, jambiese 6f trogei'ese metrum, kan aan die teks opgedwing word. Hierdie 



metrum sluit op intui'tiewe vlak aan by die algemene belewingsw&reld van die leser, waarin baie dinge op 

'n tweeslagmaat plaasvind, soos voetstappe, asemhaling en die hartklop. 

5.2.9.2 Algemene kenmerke van die afdeling 

Tekste wat die tydsverloop van een dag uitbeeld, is chronologies in hierdie afdeling deur die 

bloemlesingsamesteller gerangskik. Tien gedigte oor die oggend begin met wakkerword in die eerste teks 

"De vogels" (p.178) met die woorde: "Vanmorgen werd ik wakker" (r.1). Agt gedigte wat daarteenoor 

gewaanvordinge tydens die aand en nag venvoord, begin met die gedig "Avendgeluiden" (p.189). 

Geleidelik word deur die inhoudelike oorbeweeg na tekste wat 'n droomlandskap verwoord, soos met die 

verteenwoordigende teks, "Een oud lied" (p.199). Nie alle drome is egter goeie drome nie en daarom 

word nagmerries ook venvoord in onder andere "Hoofden" (p.202). Die onheilspellende word selfs 

verder gevoer deur 'n teks soos "Maansverduistering" (p.204). 'n Vewlegtheid van tyd en ruimte kom in 

die opgenome tekste voor. Tyd word beide as onderwerp en as tema in gedigte betrek. 

Tydruimtelikheid 

A128 gedigte in afdeling 9 bevat beide tydaanduidings en ruimtelike orientasie, wat nie noodwendig so 'n 

intensiewe manifestasie van tyd verteenwoordig as wanneer tyd as tema in 'n teks aangedui word nie. 

Hierdie afdeling handel egter oor tyd as uinvenele verskynsel en daarom word tyd ook in al die tekste 

aangetref. Tydsaanduiding word dikwels duidelik uit die titels. Titels waarin eksplisiet na aand en nag 

verwys word, is byvoorbeeld "Avendgeluiden" (p.189), "Avond" (p.190), "De triestigheid 's avonds" 

(p. l91), "Nacht" (p.194, 198 en 201), en "Nachtwaarts" (p.196). 

In "Zondagmorgen" (p.181) word die tydstip waarop 'n nuwe dag aanbreek, venvoord met "De zon 

begint met muntjes licht" (r.1). Dit word verder bevestig met: "de dag is argeloos van gezicht" (r.3) en 

eindig herhalend met "de nieuwe dag" (r.8). Tyd is die enigste ondenverp in hierdie teks. In 

"Startproblemen" (p.183) word subjektiewe tyd chronologies dew die "ik"-spreker venvoord. 

Samevattend word begin met "het beleg tussen morgen 11 en avond" (r.2-3) en "de nieuwe dag" (r.3). 'n 

Tydsprong na ander "ochtenden" (r.5) roep gebeure op wat gewoonlik vir die "ik" gepaardgaan met 

opstaantyd. Dit is asof sy gedagtes en emosies daarheen afdwaal, maar dan skrik hy op 'n spesifieke 

tydstip terug met die woorde: "tot broers li natte hand op mijn schouder klapt" (r.15-16) en "ik 11 me de 

dag in schrik" (r.17-18). Tyd en die emosionele belewing daarvan dien as onderwerpe in hierdie teks. 

Tyd manifesteer ook binne die bestek van een dag in "Paarden voor de ramen" (p.188): tussen 

"vanmorgen" (r.3) en "die late avond" (reel 9). Bekende tydsgrense word venkuif soos: "het was ook al 

de achtste dag" (r.2) in plaas van sewe dae van die week en "een jaar van dertien maanden 11 drieEnvijftig 

weken" (1.7-8) in plaas van 'n jaar van twaalf maande een Wee-en-vyftig weke. Tyd word dus 



onrealisties uitgebeeld en gaan gepaard met intense emosies: "alles 11 werd teveel" (r.8-9). In "Avond" 

(p.190) word venvys na: "buurman wast 11 de auto tot ze glanst I1 als een foto in de zon" (r.5-7). Dit 

venvys na die besondere lang someraande in Nederland - tot tienuur, balfelf in die aand. Tyd en mimte is 

hier onlosmaaklik verbind aan mekaar. In "Maansverduistering" (p.204) word die noue verband tussen 

tyd en mimte beklerntoon wanneer tyd uitgedruk word as mimtelike orientasie: "We keken naar de maan 

11 die langzaam opgevreten werd 11 door tandwolf of zo iets" (r.1-3). 

Tipies Nederlandse venvysings kom in die volgende tekste so voor: in die gedig "Slaapwandelen" (p. 193) 

met die woord: "vreemdelingendienst" (r.8), in die gedig "Koorts" (p.203) waarin na die bekende beeld 

van die blou en gee1 treine in Nederland venvys word: "In de verte fluit 11 Het altijd helder langs de 

landen." (r.11-12) en in die gedig "Avond" (p.190) met die tydsvenvysing na die lang somenaande in 

woorde soos: "als een foto in de zon" (r.7). 

Spreker en perspektief 

Die meeste van die gedigte in afdeling 9 word vertel deur 'n liriese subjek. Aan drie tekste kan 'n 

volwasse perspektief gekoppel word ter wille van die algemeen-menslike van tydsbelewenis. In enkele 

ander gedigte is 'n "ik"-spreker, ook in die mee~oudsvorm "we", ekplisiet teenwoordig. Aan sommiges 

daarvan kan 'n volwasse 6f adolessente perspektief gekoppel word, athangende van wie die betrokke 

leser is. In die volgende vyf tekste word egter uitsluitlik 'n adolessente perspektief weenpied: 

"Febmarizon" (p.179), "Startproblemen" (p.l83), "Nacht" (p.201), "Hoofden" (p.202) en 

"Maansverduistering" (p.204). Die adolessente perspektief en aansluiting by die adolessente wkreld word 

deur die volgende venvysings in tekste duidelik. In "Febmarizon" (p.179) word 'n vergelyking getref 

met "een meisjeskamer" (p.179). Die "ik"-spreker in "Startproblemen" (p.183) tob oor sy 

geskiedenistoets en sy msie met Els en voel skuldig teenoor sy ma. Vrees en nagmerries word venvoord 

in "Nacht" (p.201) en "Hoofden", tenvyl 'n "tandwolf' (r.3) die maan tydens maansverduistering opvreet 

in ""Maansverduistering" (p.204). Slegs een gedig bevat perspektiefwisseling. Dit is "In bed" (p.195) 

en dit kom voor tussen die liriese subjek en 'n "ik"-spreker, wat eers in die slotreiil die vemoude mimte 

van die bed vir homself opeis: "Ja, mijn bed is mijn zevende hemel" (r.12). 

Tematiek 

In afdeling 9 beteken tyd as ondenverp dat die totale teks oor tyd handel en dit behels mt t r  as blote 

tydsvenvysings binne 'n teks. Die meerderheid gedigte bevat die kombinasie tyd en mimte, soos ook in 

die verteenwoordigende teks, "Een oud lied" (p.199). Die tema in hierdie teks is dat jy in 'n mooi ou tuin 

kan dagdroom, maar dat alle drome in die tuin snags Windig word. Ander kombinasies van onderwerpe 

is tyd en 'n sterk emosionele belewing van tyd, asook tyd en verliefdheid. In die volgende gedigte is die 

kombinasie tussen ondenverpe identies, naamlik tyd en mimte en 'n emosionele belewing van tyd en 



mimte. Dit korn onder andere voor in "Flora en Trauma" (p.197), "Nacht" (p.201), "Hoofden" (p.202) en 

"Koorts" (p.203). Enkele ternas wat uit sommige tekste herlei kan word, is dat 'n nuwe dag dikwels 

betowering inhou, aande betower 06k, maar soms is daar iets dreigends aan en nagte is vol grieselrighede. 

Metaforiek 

Metaforiese taalgebruik wat water- of seebeelde oproep, korn in verskeie tekste voor. In "Februariwn" 

(p.179) seil die straatgebeure uit die verte die dag bime. Die "ik"-spreker word in "Pril" (p.185) 

waarskynlik wakker na 'n reEnerige en storrnagtige nag, want die stad word met 'n akwarium vergelyk. 

Die voetgangers se wapperende hemde op pad na die hawe, word in "het sloeg twaalf uur" (p.200) gelyk 

gestel aan seilhote met die woorde: "ieder ogenblik konden ze N zeilboot worden" (r.6-7). 

Herhaling en kontras as voorbeelde van stylfigure korn in heelwat tekste voor. In "De vogels" (p.178) 

word die frase "van de vogels" (r.2, 4, 6 en 8) in die verskillende strofes as samebindende element 

herhaal. Daardeur word die betekenis ook beklemtoon. In die gedig "In bed" (p.195) tree die titel op 

dieselfde wyse as in eersgenoemde gedig as samebindende element op, deurdat dit dien as 

inleidingswoorde in elkeen van die drie strofes (r.1, 5 en 9). Herhaling van die voegwoord "en" staan 

bekend as polisindeton en korn voor direk onder mekaar in "Paaxden voor de ramen" (p.188, r.2-7). 

Herhaling korn as begin- en slotwoorde voor in "Er drijven kleine" (p.186) met die woorde: "Er drijven 

kleine 11 witte stippen ... " (r.1-2 en 11-12). Herhaling en kontras volg met die woorde: "en toch heeft 

niemand kwaad gedaan" (r.3) teenoor "de land weet dat er kwaad gedaan is" (r.lO). Daarrnee word die 

volgende gevolgtrekking ongedaan gemaak: "Alles is dus in orde" (r.8). 

Stemming 

In 'n derde van die tekste in afdeling 9 korn positiewe en negatiewe emosies in kontras met mekaar voor. 

Dit dui dikwels op 'n gehalanseerde beskouing op die spesifieke saak venvoord in die gedig. Hierdie 

emosioneel, ryk, geskakeerde gedigte bied uitdagende leesstof vir die adolessente leser, omdat dit dui op 

kompleksiteit en gebalanseerdheid. Tekste waarin dit byvoorbeeld voorkom, is "Startproblemen" (p.183), 

"Er drijven kleine" (p.186) en "Nacht" (p.198). Tien gedigte beeld slegs positiewe emosies uit, tenvyl 

stille verwondering as deurlopend gelees kan word in tekste soos "Teder" (p.180), "het sloeg twaalf uur" 

(p.200) en "Sloot" (p.205). Daarteenoor vertoon ongeveer nog 'n derde van die gedigte negatiewe 

emosies. Negatiewe emosies van wees en angs oor die aand of nag word in tekste verwoord. Anz 

(1998:144-145) verklaar die oorsprong van angslus by h e r s  aan die hand van die kompensasieteorie. 

Daarvolgens probeer die leser deur die e ~ a r i n g  van literbe angs kompenseer vir byvoorbeeld 'n saai en 

oninteressante lewe deur van die lewe self te ontvlug, aldus Richard Alewyn (An% 1998:144). Dit is 

egter nie wees en angs met betrekking tot die nag wat soos verrnoed word deurlopend voorkom nie, maar 





Uiterlik gebeur niks nie, maar daar word slegs 'n beskrywing van die "hooikeerder" gegee. Hierdie nie- 

menslike figuur kry we1 menslike eienskappe en sodoende spreek dit tog tot die adolessente leser. 'n 

Liriese subjek is aan die woord uit die perspektief van 'n volwasse persoon. Tydsverloop is aanduibaar 

uit die verlede tydsvorm van die werkwoorde, hyvoorbeeld 'keggemaaid" (r.1). "Nu" (r.5) word betrek 

en die toekoms word uitgedruk dew uitdrukkings soos: 'kordt hij meer I/ en meer stof van de schuur" 

(r.6-7). Temgvenvysing na die verlede begin met die woord "Tmijl"  (r.9). Die mimtelike orientasie is 

bekend met woorde soos "hier" (r.2) en "de schuur" (r.7). Heimwee spreek uit die hele teks oor hoe die 

implement was, nadat aanvanklik bewondering ontlok is met 'n woord soos "moo?' (r.3). Nou ontlok die 

implement slegs nog toegeneentheid met woorde soos: "vriendelijke machine" (r.8). 

Tipografies bestaan die strofe-indeling uit drie kwatryne. Dit blyk tot dusver 'n gewilde strofe-indeling in 

die bloemlesing te wees. 'n Gehroke rympatroon kom voor, tenvyl die eente twee kwatryne elk uit twee 

sinne bestaan. Die laaste kwatryn bestaan uit een sin en die voorlees tempo word daardeur ietwat versnel. 

5.2.10.2 Algemene kenmerke van die sfdeling 

Binne afdeling 10 - "stad en land" - volg eerstens meer gedigte oor die stadsmilieu (dertien) en tweedens 

effens minder gedigte oor die planeland (nege). Hierdie rangskikking van tekste is doelbewus deur die 

bloemlesingsamesteller gedoen. Die afdeling begin met stadsgedigte deur die gedig "De Dapperstraat" 

(p.208). Tussen hierdie twee stelle gedigte oor stad en land, kom twee tot drie tekste voor oor verlate, 

houvallige ruimtes in "Landlopers sliepen hier" (p.222), "Schrifiuur" (p.223) en selfs "Schoonmaak" 

(p.224). Gedigte oor die planeland word afgesluit met die teks "het landschap komt als een kelner" 

(p.233). Die slotgedig in hierdie afdeling hou weer verband met die stadsmilieu, naamlik "Openbare 

vewoer" (p.234). Die platteland word oor die algemeen positiewer uitgebeeld in die tekste as die stad. 

Die hele afdeling bevat egter gedigte wat oor al hierdie verskeie ruimtes as onderwerp en as tema handel. 

Tydruimtelikheid 

In afdeling 10 kom daar heelwat gedigte voor wat beide tydsaanduidings en Nimtelike venvysings bevat. 

In "liever in de parken waar sneeuw" (p.212) kom tydspronge voor met die woorde "'s nachts" (r.3), "de 

lente" (r.5) en die herhaling van "vanavond" (r. I I). "ln de snack-bar" (p.214) begin met te~gvenvysing 

na "vroeger" (r.2) en verloop dan chronologies met die woorde: "pas later" (r.8) en "nu" (r.9). 'n 

Vewlegtheid van tydsaanduiding en mimtelike oribtasie kom met tydspronge voor in "Oude en nieuwe 

steden" (p.219) met woorde soos: "oude" (r.2), 'bit onze tijd" (r.7), "de jaren door 11 en teikens weer" 

(r.11-12) en "architecten van vandaag" (r.13). In "Landlopers sliepen hier" (p.222) word weer 'n poging 

aangewend om tyd tot stilstand te bring met die woorde: "Bevroren tijd" (r.5). Dit sluit aan by "Einde 







In "Oud buiten" (p.229) kom die volgende vergelyking in die slotstrofe voor: "En in de nacht strompelt 

een koe I1 als een oude dichter uit de sloot" (r.12-13). Hierdie vergelyking sluit aan by die allegoriese 

metafoor in "De dichter is een koe" (p.9) in afdeling 1. Daarvolgens is die digter en die koei ewe geliefde 

figure in die Nederlandse kultuur. 

Stemming 

Uit 'n kwart van die gedigte in afdeling 10 kan 'n oorheersend positiewe stemming gelees word, veral 

emosies van vrolikheid en opgewektbeid. Uit 'n ander kwart van die tekste kan weer net 'n negatiewe 

stemming gelees word en die herhalende emosie is die neerdmkkende gedagtes aan ('n eie) dood binne 

die stadsmilieu, ten spyte daarvan dat hierdie afdeling "stad en land" heet en nie oor die ondenverp dood 

handel nie. Dit word in twee gedigte venvoord, naamlik "Stadgenoot" (p.209) en "Aantekeninge van een 

flatbewoner" (p.220-221). In die helfte van die tekste in afdeling 10 kom beide positiewe en negatiewe 

emosies voor. Die tekste is dus oor die algemeen emosioneel kompleks en weerspieel 'n gebalanseerde 

blik op die werklikheid van die onmiddellike mimte. In beide die gedigte wat 'n manlike perspektief 

uitbeeld, naamlik "in de snack-bar" (p.214) en "Het lied van Mustafa" (p.215), kan positiewe sowel as 

negatiewe emosies gelees word. Die ooreenstemmende emosie in albei hierdie die tekste is 'n bewussyn 

van die teenwoordigheid van armoede. Vreemdelinge se perspektief word gegee op 'n ekonomies 

welvarende Nederland. In "in de snack-bar" (p.214) venvys die "ik"-spreker op 'n wrang manier na sy 

eie "hondebaan" (r.13). wat nie beter is as sy toekoms in sy gewese vaderland nie. 

lntertekstualiteit 

Vier gedigpare kan ook in afdeling 10 naas mekaar geydentifiseer word soos wat die 

bloemlesingsamesteller dit doelbewus saamgroepeer het. Die eerste gedigpaar is "in de snack-bar" 

(p.214) van Halil Giir en "Het lied van Mustafa" (p.215) van Willem Wilmink waarin buitelanders of 

vreemdelinge ("allochtonen") in Nederland na vore kom. Albei tekse venvoord die ervaringe van 'n "ik"- 

spreker, maar in die eerste teks is 'n gelate aanvaarding van lewensomstandighede wat in Amsterdam nie 

beter is as waaraan die "ik" gewoond was nie, tenvyl die "ik" in die tweede teks heimwee het na Marokko 

en vir hom in sy vaderland eendag 'n bmid wil gaan uitsoek. Die twee tekste vul mekaar aan en is 

aktueel. Dit betrek hierdie vreemdelinge as stedelinge, tenvyl die afdelingnaam "stad en land" is. Die 

tweede gedigpaar dra die spoor van ooreenstemming reeds in hulle titels: "Een stad" (p.218) van Fetze 

Pijlman en "Oude en nieuwe steden" (p.219) van Willem Wilmink. Albei die stede in die gedigte is om 

torings gerangskik. In "Een stad" (p.218) met die woorde: "de hoge torens kwamen op mij neer" (r.4) en 

in "Oude en nieuwe steden" (p.219) in die woorde: "... fraai gebouwd 11 om torens heen" (r.2-3). Die 

derde gedigpaar handel oor die ondenverp verlate huise en sluit die gedigte "Landlopers sliepen hier" 

(p.222) van Willem van Toorn en "Schriftuur" (p.223) van Ida Gerhardt in. In die vierde gedigpaar 

verskuif die fokus na die platteland met gedigte oor verskillende graansoorte soos lusern en koring. Die 



gedigte is "De hooikeerder" (p.226) van H.H. ter Balkt en "Het koren en het kaf' (p.227) van Gaston 

Burssens. In "De hooikeerder" (p.226) word 'n beeld van veroudering, agteruitgang en vernal van 'n eens 

betroubare stuk masjinerie uitgebeeld. In "Het koren en het kaf' (p.227) word 'n negatiewe konnotasie 

van Nederlandse spreekwoorde omgeskakel in iets g o d s  en minder nutteloos. Dit kan ook as 

liefdesgedig gelees word. 

5.2.11 Afdeling 11: "wind en water" 

5.2.11.1 "Onweer in het moeras" 

Ruimtelike oriEntasie kom sterk na vore in "Onweer in het moeras" (p.247) van M. Vasalis. Dit korreleer 

met die algemene behoeftes om jouself binne tyd en ruimte te kan orienteer en vind neerslag in die 

leesbehoefte om oor die Self te lees. In "Onweer in het moeras" (p.247) kom veelvuldige metaforiese 

taalgebmik in die vorm van vergelykings, metafore en personifikasie voor. Die meer word vergelyk met 

'n maansteen: "blauw en roze als een maansteen" (r.2). Die voels spat uit die rietbos 10s: "Als in een 

donker smederij" (r. 15). 'n Minder opvallende vergelyking met die woord "of' volg in die slotstrofe: "'t 

was of ik zelf werd omgesmeed" (r.22). Metafore sluit in: "elke halm e m  groene speer" (r.4), "de hemel 

open en slaat dicht" (r.13), soos 'n dew wat oop en toeslaan en "vonkenregens vogels" (r.17), waarin die 

gee1 vo&ls soos 'n re& van vuurvonke lyk. Deur die personifikasie: "elke speer staat dank alleen" (r.9, 

word beide slankheid en alleenheid as menslike eienskappe heklemtoon. Personifikasie kom ook voor in 

"de gele schare 11 vogels" (r.lO-11) en "duizend vurige vlerken" (r.18), wat kan dui op 'n karaktertrek, 

asook "sombere zwerk" (r.19). Met die herhaling van woorde soos "elke" (r.4 en 5) en "licht" (r.6 en 7) 

en kontras hlssen onder andere "Licht en schaduw" (r.7) word die fyn detail van die waameming 

beklemtoon. 

In 'n groot deel van die teks, die eerste drie strofes, is daar geen identifiseerbare verteller aan die woord 

nie en kan die teks beskou word as die weergawe van gegewens deur 'n liriese subjek. 'n 

Perspektiefwisseling vind egter plaas sodra 'n "ik"-spreker in die slotstrofe na vore tree. Daar word 

vanuit 'n volwasse perspektief gekyk. 'n Spesifieke tydstip word verwoord: die reaksie in die natuur op 

'n donderslag. Die ruimtelike orientasie is bekend en word toenemend intiemer, byvoorbeeld: "Naast het 

vlakke gladde meer" (r.l), "In de hemel" (r.8), "in een donker smederij" (r.15) en "Mijn hart" (r.21). 

Emosioneel word 'n beskrywing van 'n toneel gegee en dit word in die slotreel verpeaoonlik met die 

volgende woorde: "ik kwam er sterk en nieuw vandaan" (r.24). Dit sluit aan by die emosionele 

ontwikkeling van die adolessent dat selfs natuurtonele intens ervaar en verpersoonlik kan word. 'n 

Stemming van verwondering, 'n bietjie mistiek en dankbare blymoedigheid spreek uit die teks. 



5.2.11.2 Algemene kenmerke van die afdeling 

Hierdie afdeling - "wind en water" - wat natuurelemente venvoord, sluit in 'n groot mate aan by die 

vorige afdeling - "stad en land" - , wat ruimtelike sterk geijrienteerd is. Die afdeling begin met die gedig 

"De wilden wind" (p.236) en sluit verder gedigte in oor onweer, sneeulandskappe, blomme, borne, stil 

strome of riviere en die see. Die afdeling sluit ook aan by die huiteblad illustrasie, waarin dieselfde 

natuurelemente, wind en water, teen 'n oorheenend blou agtergrond uitgebeeld word. 

Tydruimtelikheid 

In afdeling 1 I bevat die meerderheid gedigte beide tydsaanduidings en mimtelike verwysings. In 

"Onweer" (p.239) word 'n relatief geringe, chronologiese, tydsverloop tydens "onweert" (r.1) aangetref. 

Die tydsverloop word verleng aan die einde van die teks deur middel van 'n retoriese vraag: "En hoe lang 

dnurt het dan nog?" (r.9). Hierdie vraag volg na intensiewe fokus op die lyding van voels tydens so 'n 

storm. 'n Toekomsgerigte vraag vanuit volwasse penpektief in die gedig "Deze aarde, wij hehben ze 

opgebruikt"(p.243) volg in die woorde: "Wat geven wij onze kinderen mee ... " (r.5). Nadat dit deur 

middel van negatiewe voorbeelde beantwoord is, word die natuur se reaksie venvoord: "Sindsdien doven 

de lentes uit 11 en dorren vroeg de grassen" (r.11-12). Sikliese tyd word venvoord in "Dieren" (p.245) 

met terugverwysende tydspronge in die herhaling van "vannacht" (r.2 en 3), en "nu" (r.4). Die 

onveranderlike van tyd word beklemtoon deur die herhaling van "altijd" (r.1, 8 en 13) op strategiese 

posisies in die twee strofes in "Zeeklacht" (p.255). 

Die w e e  blomsoorte in die gedig "Bloemen geuren" (p.248): "tulp" (r.2) en "krokussen" (r.5), word as 

tipies Nederlands beskou word. Europese ruimtes word betrek in die gedigte "Sneeuw" (p.244) met die 

herhaling van die woord "wit" (r. 1, 3, 9 en 1 I), wat na sneeu verwys en "Dieren" (p.245) met die woorde 

"wit woud" (r.3). Die twee tekste en andere dwarsdeur die bloemlesing wat na sneeu verwys, is egter nie 

n& verteenwoordigend van die br&r Europese ruimte nie, mam verteenwoordig ook Asie, Noord- 

Amerika en Suid-Amerika, waar dit van tyd tot tyd sneeu. Die titel van die gedig "Visser van ma yuan" 

(p.253) bevat 'n Oostene verwysing in die titel met die woorde: "ma yuan". 

Spreker en perspektief 

In 'n derde van die gedigte in afdeling 11 is 'n "ik"-spreker in die enkelvoud of in die meewoud duidelik 

te lees. Die meeste hiervan weerspieel 'n volwasse perspektief. Geen identifiseerbare verteller kom in 

die oorblywende twee derdes van die gedigte voor nie en dit kan gelees word as vertelling deur 'n liriese 

subjek. Die helfte van die tekste weenpieel 'n volwasse 6f 'n adolessente penpektief. 



Tematiek 

Twee derdes van die twintig gedigte in afdeling 11 bevat die mimte waarbime die teks afspeel as 

onderwerp, soos 'Onweer in het moeras" (p.247). Die tema in hierdie verteenwoordigende teks verwys 

na die weerligstraal oor die vreedsame meer wat lyk soos in 'n smedery en die "ik'-spreker se hart wat 

skielik by die waarneming van die toneel, daardeur gesmee, verander en sterkgemaak word. Die 

oorblywende derde van die gedigte bevat elk meerdere onderwerpe, met die kombinasie is tussen die 

mimte en emosionele belewing van die mimte as die gewildste. 'n Tema wat aan die leser se emosies 

verbind kan word, is dat die krag van die wind mens en dier onmstig stem soos in "De wilde wind" 

(p.236-237) wat eindig met die vraag: "Wie durft er, als 11 zo 'n wilde wind 11 beginf 11 onwaakzaam 

wezen?" (r.37-40). Die gewaanvording dat sneeu en stilte hand aan hand gaan, kan as tema afgelei word 

uit "Sneeuw" (p.244) en "Dieren" (p.245). Blomme en bome verryk die mens se lewe in verskeie 

ingeslote tekste, soos onder andere "Bloemen geuren" (p.248) en "Onder de bomen" (.251). Nog 'n tema 

afgelei uit tekste in hierdie afdeling is dat die see onveranderd bly, soos in "De zee" (p.254) en 

"Zeeklacht" (p.255). 

Metaforiek 

lronie kom voor in die gedig "Minimal" (p.240) wanneer die "ik"-spreker byna niks het om oor te skryf 

nie, maar die "bijna niets" (1.4) tog belangrik genoeg ag om oor te skryf. Dit word veral in die tweede 

strofe verwoord: "Bijna niets I1 om naar te kijken 11 en juist dat 11 bekijk ik" (r.4-7). Normaalweg word 

stilte met mstigheid en vrede geassosieer, maar in "Stilte" (p.241) word "de angstwekkende 11 stilte" (r.4- 

5) ook ironies as vreesaanjaend in reel 9 en 10 ervaar. Min adolessente lesers sal mmntlik bewus wees 

daarvan dat stilte ook bedreigend kan wees. Herhaling as bekende stylfiguur kan nie ignoreer word in die 

gedig "ik draai een kleine revolutie af '  (p.242) nie, veral wanneer hierdie inleidingsreel ook gevarieerd 

herhaal in reel 2 en 12. Ander herhalings is: "ik ben" (r.3 en 4), "ik draag ... op I in mijn hoofd" (r.5 en 6) 

en "op mijn rug rust" (r.7 en 8). Dit verbind die gedig deur beklemtoning as 'n eenheid. In die gedigpaar 

"Sneeuw" (p.244) en "Dieren" (p.245) word die woord %i? op verskillende wyses herhaal. In 

"Sneeuw" (p.244) word "wit" (r.1) as werkwoord gebmik en in reel 3, 9 en I I word dit ook as 

selfstandige naamwoord gebruik, byvoorbeeld: "Onhoorbaar is 11 het wit" (r.2-3). In "Dieren" (p.245). 

word "wit" as gewone byvoeglike naamwoord gebruik in: "Witte morgen" (r.1) en "Wit woud" (r.3). 

Simboliek dra by tot 'n verrykte interpretasie van die gedig "Bloemen geuren" (p.248). Volgens 

Biedermann (1992:135) is blomme universele simbole van jong lewe, vitaliteit, "joie de vivre", die einde 

van die winter en oorwiming oor die dood. Wit blomme simboliseer onskuld en reinheid, maar ook die 

dood. In "Bloemen geuren" (p.248) word verskillende blomme met mekaar vergelyk. Die "roos" (r.2 en 

9) simboliseer byvoorbeeld die liefde en die angelier - "anjer" - (1.5, 8, 12 en 13) simboliseer die dood. 

Die waarskuwing om nie a m  die angelier te mik nie, kry bykomende betekenis wanneer die simboliese 

waarde van hierdie blomsoorte in ag geneem word. Die adolessente leser sal net met die simboliek in 



hierdie teks kan identitiseer met ondenvysersbegeleiding. In "Onder de bomen" (p.251) geld die 

allegoriese metafoor waarin bome vriende is, dwarsdeur die gedig. 

Stemming 

Die meerderheid van die gedigte in afdeling 11 weerspieiil 'n positiewe stemming. Dit sluit a m  by die 

opmerking in die vorige afdeling, waarin dit duidelik word dat gedigte oor die platteland positiewer 

emosies weerspieel as gedigte oor die stadsmilieu. Gedigte wat die natuur op die platteland beskryf, is 

oorheersend positief. Mooi beslaywings kom voor in "lk dm% een kleine revolutie a f '  (p.242) en 

"Onweer in het moeras" (p.247). Rustigheid word weerspieel in "Sneeuw" (p.244) en "Visser van ma 

yuan" (p.253), terwyl geborgenheid weer voorkom in "Dieren" (p.245) en "Onder de bornen" (p.25 1). 

Intertekstualiteit 

Vyf gedigpare kan in afdeling 1 1  gelees word. Die eerste gedigpaar is 

"Sneeuw" (p.244) van Roland Jooris en "Dieren" (p.245) van Rutger Kopland. Albei dit gedigte handel 

oor sneeu en die aansluitende spoor tussen die tekste is die woord "wit". Die Wee tekste sluit bymekaar 

aan, net soos in die volgende gedigpaar. In hierdie tweede gedigpaar is die ooreenstemmende spoor reeds 

in die titels te lees: "Bloemen geuren" (p.248) van K. Schippers en "Bloemen" (p.249) van Leo Vroman. 

Die derde gedigpaar is "Boom" (p.250) van Aleidis Dierick en "Onder de bomen" (p.251) van Fetze 

Pijman. Alboewel die titels en ook die Wee inhoude tematies in 'n mate bymekaar aansluit, deurdat dit 

handel oor watter nut bome vir mense het, is die eerste teks konkreter, tenvyl die tweede teks bome op 'n 

abstrakte manier uitbeeld as vriende. Die tekste staan dus teenoor rnekaar. Die vierde gedigpaar betrek 

die gedigte "Melopee" (p.252) van Paul van Ostaijen en "Visser van ma yuan" (p.253) van Lucebert. 

Hierdie tekste se ooreenkoms I@ egter nie op die vlak van ooreenstemmende ondenverpe of afgeleide 

temas nie, maar op die vlak van hulle samestelling. In beide tekste is daar interaksie tussen die mimtelike 

orientering bo en onder, maar ook tussen maan en rivier in "Melopee" (p.252), wat effens gevarieerd 

aangebied word as interaksie tussen wolke en golwe in "Visser van ma yuan" (p.253). Die twee tekste 

bevestig mekaar. Die haste gedigpaar se ooreenstemmende spoor is weer eens in die titels te lees: "De 

zee" (p.254) van Bert Schierbeeck en "Zeeklacht" (p.255) van Cees Buddingh. Die gedigpaar handel oor 

die see en betrek die water in hierdie afdelingnaam - "wind en water", maar venvys ook na die 

Nederlandse landskap, waarin 'n noue verbondenheid tussen elke Nederlander en water voorkom. 

Hierdie tekste het dieselfde tema, naamlik dat die see altyd onveranderlik bly. 



5.2.12 Afdeling 12: "dieren" 

5.2.12.1 "hoop op iwosyg" 

Die metaforiese taalgebmik in die verteenwoordigende teks "hoop op iwosyg" (p.261) van Lucebert 

betrek 'n vergelyking, metafore, personifikasie en simboliek, asook die stylfigure herhaling en kontras. 

Die metafoor kom eerste voor, waarin verwys word na die veredos van die iwosyg: "in zijn iiis gewasse 

doedelsak" (r.3). Heelwat later in die gedig kom weer 'n metafoor voor: "nu nog zit hier iwosyg 11 met 

zijn spmitjes stronehoof' (r.19-20). Daain word die stronehoof beskryf as die roosvnrmige lote aan die 

stengel van sekere koolsoorte soos "spmitjes" (Van Dale, 1977:913). 'n Vergelyking waarmee 'n emosie 

met 'n mensgemaakte voorwerp vergelyk word, kom voor in: "het is hem (de iwosyg) emst als een 

rasp"(r.12). Dit kan aansluit by die stem van die "iwosyg", wat moontlik grof is soos 'n rasper. 

Personifikasie waarin ongewone handelinge aan hierdie verbeeldingsdiertjie verbind word, kom 

meermale voor: "een kwakende koptelefoon" (r.9), "heeft hij (de iwosyg) gelezen" (r. 1 I), "een rasp ... 11 ... 
11 met zijn beide handen" (r.12-14) en "(de iwosyg) denken" (r.15). Herhaling van "is hij" (r.4, 5 en 7) 

beklemtoon die iwosyg se teenwoordigheid. Dieselfde met "en een" (r.9 en 10). Kontras word veral in 

strofe 1 gestel tussen "droevig en vrolijk" (r.4), "dromend en woetend" (r.5) en "wroetend en vrolijk" 

(r.7). Verder simboliseer 'n kraai die dood, maar die iwosyg het horn opgdet in reel 8. Die onderwerpe 

diere en fantasie kan in "hoop op iwosyg" (p.261) geldentifiseer word. Dit is 'n verbeelde diersoort, 

aangesien die iwosyg dinge doen wat geen gewone voel sal doen nie. Daar word byvoorbeeld in r&l 1 na 

die iwosyg as klein verwys, tog eet hy 'n kraai in r&l 8 en ook 'n telefoon in r d l  9. Verder lees die 

iwosyg uit 'n "lammertjesleerboek" (r.lO). Dit is vir hom 'n saak van ems in reel 12 en hy dink aan die 

toekoms in reel 16 en hoe hy sal transformeer van "een giftige walgvogel" (r.2) na een 

"onzelieveheersbaasje I1 een zindelijk sieraad" (r.17-18). Dit alles maak van die iwosyg 'n 

fantasiediertjie. Hierdie twee ondenverpe sluit aan by die adolessent se algemene behoeftes om meer te 

weet oor diere en om fantasiee te h@. Dit vergestalt verder in leesbehoeftes oor die Ander en in die Nie- 

realistiese dimensie. 

In "hoop op iwosyg" (p.261) is 'n liriese subjek aan die woord as gevolg van sy alwetende kennis van die 

iwosyg se emosies in r d l  4 tot 7 en sy gedagtes in r d l  17 tot 18. Dit is die perspektief van 'n 

volwassene. Tydsduur word uitgebeeld wanneer die gedig begin met beskrywings in die teenwoordige 

tyd. Daarna volg 'n toekomsblik met die woorde: "over hoeveel jaren nadato nadaden 11 zal hij een 

onzelieveheersbaasje 11 een zindelijke sieraad zijn in de wereld?" (1.16-18). Dit sluit aan by die 

adolessent se ander tydsperspektief (Gerdes, 1988:302) met 'n toekomsgerigte ingesteldheid, 'n strewe na 

beter en mooier en 'n besef dat tyd afgestaan behoort te word a m  bepaalde aktiwiteite en planne. 'n 

Temgkeer na die hede volg, beginnende met "nu nog" (r.19). Die mimtelike nrientasie in "hoop op 

iwosyg" is vaag, maar in kontras met mekaar in woorde soos: "daar" (r.1) en "hier" (r.19). Dit is asof die 

beeld van die iwosyg al nader kom. Veral in strofe 1 word positiewe en negatiewe emosies in kontras 



met mekaar gestel. Hierdie kontrasterende emosies word voortgesit wanneer die negatiewe in reEl2 hoop 

om te verander in die positiewe in reels 16 tot 18. 

5.2.12.2 Algemene kenmerke van die afdeling 

In afdeling 12 word gedigte gegroepeer wat die veronderstelde adolessente leser se verhouding met 'n 

troeteldier of houding teenoor wilde diere verwoord. Selfs gedigte oor fantasiediere is ingesluit. Die 

afdeling begin met 'n gedigpaar oor honde. Daama volg gedigte oor fantasiediere, die koei, perde, 'n kat, 

voelsoorte en in die laaste klompie gedigte, wilde diere soos die olifant, die kameel en kameelperd, 

vlermuise, meeue en 'n duif. Met die eerste deurblaai, wil dit dus voorkom asof die 

hloemlesingsamesteller ook in hierdie afdeling 'n spesifieke ordeningstruktuur in gedagte gehou het. Die 

eerste kompie gedigte sluit veral troeteldiere in, terwyl die gedigte in die tweede helfte van die afdeling 

veral verwys na wilde diere. 

Tydruimtelikheid 

In afdeling 12 bevat ongeveer twee derdes van die gedigte beide tydsaanduidings en ruimtelike 

orientering. In "De bozbezhozzel" (p.260) word tydsverloop uitgebeeld deur middel van tydspronge: "En 

als het sneeuwt" (reel 6) verwys na winter. Daama volg "Wanneer" (r.7), "En als" (r.9) en "Nu" (r.11). 

In die gedig "Je kat" (p.267) volg geringe, chronologiese tydsverloop deur die inleidingswoord: 

"Vanmiddag" (r.l), opgevolg deur "plotseling" (r.2) en "onverwacht" (r.lO). Die titel van die gedig 

"Winterslaap" (p.275) verwys na die proses van hibemering deur sommige kleiner diersoorte, soos 'n 

"egeltje" (r.1) in die Europese winter, wat in "november" (r.1) begin. Volgens Van Dale (1977:220) is 

die "egeltje" (r.1) 'n inseketende soogdier met "stekels bezet", behorende tot die familie Erina 'ceus. Die 

Erinaceus europaens is volgens die HAT (1994584) die krimpvarkie. Die krimpvarkie ontwaak weer: 

"Pas als de lente terugkomt in de loop van maart" (r.8). Daar het dan volgens die teks "hijna twintig 

weken" (r.9) verloop. In die gedig "Giraffe" (p.278) word hierdie pragtige diersoort terugverwysend 

beskou as komende "uit een andere tijd" (r.lO). 

In die gedig "Winterslaap" (p.275) met die woorde "Sint" (r.2), "sneeuw, ijs en hagelbuien" (r.6) en 

"camaval" (r.7) en in die gedig "Meezen" (p.282) met die woord "hargoensch" (r.24), kom tipies 

Nederlandse venvysings voor. "Sint" (r.2) en "wnaval" (r.7) in "Winterslaap" (p.275) verplaas die teks 

onmiddellik na die suide van Nederland, waar die grootste konsentmie van Rooms-Katolieke kerke 

vwrkom en waar daar binne hierdie kerkverband kamaval gevier word, veertig dae vwrafgaande a m  

paastyd. Die verwysing na "hargoensch" in "Meezen" (p.282) verwys na 'n informele tipe "slangtaal" 

wat op straat onder jongmense of minder gegoede mense in Nederland gepraat word. In ander gedigte 

word tipies Europese ruimtes hetrek. "In de grote stad van Londen" (p.259) met die venvysing na 

London in die titel asook reel 1 en 6, die titel in "Paard gezien bij circus Shaszhurger" (p.264). "Circus" 



(p.265) met: "sneeuw op het land" (reel 2) en 'Tegen de ketterij der straaljagers" (p.281) met die 

venvysings na: "ghandibeesten" (r.17) en "monniken van assisi" (r.18). In "Geest '53" (p.258) word na 

die woord "urinoir" (r.2) venvys, wat van Frame oorsprong is en wat venvys na openbare toilet. Dit is 

weer eens, net soos elders in die hloemlesing, 'n chic verwoording van 'n byna banale onderwerp. 

0 Spreker en perspektief 

In minder as 'n derde van die gedigte in afdeling 12 kan 'n "ik"-spreker, of die meervoudsvorm daarvan 

"we", gelees word. Die meerderheid gedigte in hierdie afdeling weenpieel egter 'n liriese subjek. 

Perspektief in die meerderheid tekste word bepaal deur die betrokke leser van die teks en kan daarom of 

'n volwasse perspektief of 'n adolessente perspektief wees. Slegs uit een teks word 'n definitiewe 

adolessente perspektief gelees. Dit is in die gedig "Je kat" (p.267), waarin die kat teenoor die seun s&: 

"Jongen, wat zie je bleek" (r.40). Die kat is 'n besondere geliefde troeteldier in Nederland. 

Tematiek 

Die gedigte in afdeling 12 bevat byna almal 'n ondenverp wat handel oor die een of ander diersoort. 

Ander gedigte bevat weer meerdere ondenverpe. Die kombinasie diere en fantasie kom in twee gedigte 

voor. Dit is in die gedigte "hoop op iwosyg" (p.261) en "De bozbezbozzel" (p.260). Dit is juis op grond 

van die bykomende ondenverp fantasie dat hierdie hvee gedigte 'n gedigpaar naas mekaar vorm. Die 

tema in "hoop op iwosyg" (p.261) is dat die lelike en onaanvaarbare sal groei en onhvikkel en uiteindelik 

mooi en onskuldig sal wees. Ander komhinasies van ondenverpe is: diere en verliefdheid in "Twee 

paarden" (p.266), diere en bewustheid van die eie liggaamlike in "Je kat" (p.267) en diere en sosiale 

kommentaar in "Tegen de ketterij der straaljagers" (p.281). Twee temas wat uit verskillende tekste in 

hierdie haste afdeling afgelei kan word, is dat wilde diere en ook wilde perde getem kan word. In kontras 

daarmee mag mense nie die vryheid van wilde diere en voels inperk nie. 

Metaforiek 

Die stylfiguur herhaling kom voor in die titel van die gedig "Twee paarden" (p.266) en in reel 1 en 5. Die 

mimtelike orientering van die twee perde is ook identies, maar ietwat venkillend venvoord: "stonden 

tegenover elkaar" (r.1) en "Tegenover en naast elkaar" (r.3) en " ... met het hoofd 11 tegen de hals van de 

ander" (r.5-6). Ook die tydsaanwysing word herhaal in die woorde: "lente en zomer tegelijk" (r.2-4). 

Tyd en ruimte word deur hierdie herhalings beklemtoon, juis om die droomverlorenheid later in die teks 

te halanseer. In "Tegen de ketterij der stralejagers" (p.281) kom intensiewe herhaling van verskillende 

reels en woorde voor, byvoorbeeld: "laten de vogels protesteren" (r.1, 4,7), "tegen de" (r.2, 3, 5 en 6) en 

"geen ... meer" (r.8 en 9). Met hierdie baie herhalings word die voels opgeroep om te protester teen die 

mense se aanslag op hui natuurlike omgewing, sodat mense tot bekering of insig kan kom met betrekking 



tot hul onnadenkende optrede: "en laten de mensen zich bekeren" (1.19). In die spitsvondige, vertaalde 

gedig "De kameel heeft een beha" (p.277) herhaal die titel ses keer op spesifieke plekke in die teks: 

telkens in die eerste, derde en slotreSls van die w e e  strofes. Daardeur word die inhoud beklemtoon. 

Menslike beginsels, norme en waardes word op die kameel afgedwing en juis dit is die lagwekkende. 

Humor kom twee keer voor in "Olifant" (p.276) met die woorde: "terwijl z'n kont doet denken 11 aan een 

vals gebit 11 dat net is uitgenomen" (r.5-7) en "hoe zou jij kijken 11 als ze je lul op je neus gezet hadden?" 

( 8 9 )  Die ironiese in "Stil verbond" (p.271) is dat k i d e  die seun en die kraai alleen is, maar dat hulle 

tog saam is, soos verwoord in die slotred: "Ze zijn alleen en bij elkaar" (r.lO). 'n Deurlopende metafoor 

wat dus allegories aangewend is, is die rowers of motorkapers wat voorgestel word as bye "in glanzend 

nvartleren pakken" (p.280). Daardeur kry die semantiese waarde van die teks ekstra seggingskrag vir die 

adolessente leser, want hy is vertroud met bye in die somer. Die bloemlesing eindig met die gedig 

"Eensklaps" (p.287), waarin verwys word na 'n wit duif wat skielik opvlieg. Beide wit en duif het 

volgens Biedermann (1992:75 en 100) simboliese waarde van onskuld, vrede, liefde en teerheid. Die 

"ik" ervaar die duif se vertrek as: "laat zij slechts N verte il in mij na" (r.8-10). Dit kan interpreteer word 

as 'n samevatting van die bloemlesing Met gekleurde billen zou her gelukkiger leven zijn waarmee die 

bloemlesingsamesteller hoop om die adolessente leser met genoegdoening te laat nadink oor alles wat hy 

gelees het. 

Stemming 

'n Meerderheid gedigte in afdeling 12 beeld hoofsaaklik 'n positiewe stemming uit. Geestigheid kom 

veral voor in "Op een big" (p.272), "Op een kip" (p.273) en "De kameel heeft een heha" (p.277). Ander 

positiewe emosies soos verwondering en bewondering word weerspieel in gedigte soos "Giraffe" (p.278), 

"Vleermuis" (p.279) en "Wat zijn walvissen moo? (p.286). In enkele gedigte kom weer negatiewe 

emosies na vore. So spreek die gedigpaar oar die "Reiger" (p.268 en 269) van verlatenheid in die grys, 

tipies Nederlandse waterlandskap. 'n Minderheid gedigte weerspi&l beide positiewe en negatiewe 

emosies. 

lntertekstualiteit 

Ses gedigpare kan in afdeling 12 naas mekaar geplaas word. In a l k i  die gedigte "Geest '53" (p.258) van 

Joh. C.P. Alberts en "In de grote stad van London" (p.259) van Daan Zonderland kom die sanitZre 

behoeftes van honde in stede as onderwerp voor. Minstens drie spore kan as ooreenstemmende idees in 

die tekste gelees word: honde, hulle gebrek aan sanit6re geriewe en die stad as mimtelike orientering. Die 

hveede gedigpaar is "De bozbezbozzel" (p.260) van Cees Buddingh en "hoop op iwosyg" (p.261) van 

Lucebert. Dit is eers na deurlees van die tekste dat die aansluitingspunt tussen die tekste gelees kan word 

as ooreenstemmende fantasiediertjies. Die tekste vul mekaar aan. In die derde gedigpaar "Paard gezien 







uitroep: "Hoe, wat is het heet!" (r.1, 6 en 11). Verder blyk 'n kindperpektief ook uit die venvysing na 

"drie liter limonade" (r.5) en die onskuldige venvysings na kaal- of naakwees in reels I0 en 15. 

Emosioneel word 'n ligte, vrolike en opgewekte stemming weerspieel. 

In "Een goede raad" (p.99) in afdeling 5 is slegs die verhouding tussen ouer en kind betrek. Dit stem 

ooreen met dieselfde algemene behoefte van die kind en die adolessente leser aan 'n goeie verhouding 

tussen hom en sy ouers. 'n Tydstip word uitgedruk met die woorde: "Als je borden af moet drogen" (red 

1). Dit word herhaal in reels 3 en 5 en sodoende beklemtoon. Die kombuis as bekende mimte word slegs 

ge'impliseer en is nerens eksplisiet uitgedmk nie, behalwe in die slotr&l, met die afwysende metafoor "ga 

maar weg" (r.8). Daar word uit die perspektief van 'n kind gekyk op die afdroogwerk tydens 

skottelgoedwas, gelees uit woorde soos: "spelen is er niet meer bij" (r.4). Die onthutsende, pynlike en 

humoristiese wegjaag by die taak deur die moeder in die slotreEl, word voorafgegaan dew 'n besef van 

die veeleisendheid van die taak deur die kind. 

In "Zij kreeg haar pony niet" (p.104) vertaal deur Willem Wilmink, kom die verhouding met die ouers 

plus die verbeelde, gefantaseerde verhouding met 'n ponie voor. Dit word bymekaar getrek in een 

algemene hehoefte op die verhoudingsvlak, waarin soms omealistiese eise of venvagtings aan die ouers 

gestel word. 'n Tydsverloop word slegs ge'impliseer in die narmtiewe lyn van die epiese teks. Die gedig 

begin met die dogtertjie wat die ponie sien, impliseer tydsverloop en eindig met waar sy uit pure 

verdrietigheid dood is. Die perspektief in die gedig is 'n volwasse blik van 'n liriese subjek, wat heelwat 

begrip en simpatie vir die kind toon. Die verteller probeer vir die kind 'n sp ie l  van haarself voorhou. 

Dialoog van beide die meisie en haar ouers stel die verhaal direkter en realistieser voor en dit dui ook op 

perspektiefwisseling. In 40 reels word 'n verhaaltjie voorgehou en in die laaste vier reels volg 'n 

opsomming as lewensles aan heide die kind en die ouers. Die meisie in hierdie gedig is "lief en aardig" 

(r.1). Later "mekkerde het meisje" (r.16) en sy praat selfs "verbinerd" (r.21). Haar emosionele 

agtemitgang word verder beskryf met die woorde: "Het m e  meisje huilde" (r.29) en eindig met "haar 

hartje was gebroken" (r.37). In die volgende reel word die figuurlike taalgebmik konkreet wanneer sy 

doodgaan. Emosioneel word die gedig al ernstiger en selfs bietjie makaber. Die gedig eindig op 'n 

laagtepunt. Twee lewenslesse word lerend op 'n speels wyse in die teks voorgehou: dat mens van 

verdriet kan doodgaan word uit 'n kindperspektief as waarskuwing aan alle ouers voor te hou; dat die 

kind horn nie moet verknies oor onbenullighede nie, word vanuit 'n volwasse perspektief aan alle kinders 

voorgehou 

Die Silverstein-gedig in afdeling 6 is "Ziek" (p.124) en vertaal dew Them Coppens. Die bewustheid van 

die eie liggaam geaktiveer deur die verpligting om skool toe te moet p a n ,  korreleer presies met die kind 

en die puber se liggaamlike bewustheid en die hekende skoolmilieu, waaraan hy die grootste deel van 

elke weeksdag blootgestel is. Tyd is we1 belangrik, want dit sorg vir 'n humoristiese wending in die 

laaste drie reels van die gedig. Dit begin met: "'Ik kan vandaag niet naar school,"' (r.1) en eindig met: 





keer kan 'n kindperspektief aan tekste verbind word. Dit is in die volgende tekste: "Poezietsie op mijn 

fietsie" (p.19), "Stoplicht" (p.31), "Jeuk op dat plekje" (p.58) en "Een goede raad" (p.99). In die 

oorblywende drie Silverstein-gedigte kon 'n "ik"-spreker gevind word. Hierdie "ik"-spreker vertoon in 

twee tekste 'n duidelike kindperspektief. Dit is in "Het is heet!" (p.59) en "Ziek" (p.124). In ses van die 

nege Silverstein-gedigte kon dus 'n kindperspektief gelees en deur aangehaalde woorde en frases bewys 

word. 

Op die gebied van vormlike aspekte bevat ses tekste weinig voorbeelde van metaforiese taalgebmik. 

Kombineer 'n gebrek aan metaforiese taalgebmik in 'n teks met slegs onderwerpe wat veral geskik is vir 

die kind en puber, din is die teks eerder hedoel vir die kind as leser. So 'n tipe teks toon dikwels ook 

weinig gelaagdheid met betrekking tot betekenismoontlikhede. Hierdie gevolgtrekking word verder 

versterk deur die bykomende teenwoordigheid van 'n moontlike kindperspektief. 

Vyf Silverstein-gedigte weerspieEl slegs geestigheid in positiewe emosies soos speelsheid en verrassing 

en die tekste is lig, laf, vrolik en opgewek. Negatiewe emosies kom ook voor. In "Vrolijk" (p.42) word 

emstig gesinspeel op die kortstondigheid, oppervlakkigheid en valsheid van voomemens tydens Kerstyd 

en dit gee 'n ander betekenisdimensie aan die titel. In "Zij kreeg haar pony niet" (p.104-105) word 

positiewe emosies geleidelik met negatiewe en afbrekende emosies vervang, totdat die teks as 'n 

waarskuwing en lewensles aan beide kind en ouers voorgehou word. Die gedig "Ziek" (p.124) keer die 

lusteloosheid en opstandigheid oor die komende skooldag om in opgewondenheid by die besef dat dit 

Saterdag is. Een teks bevat egter we1 humor - 'n lag met 'n tram. Dit is in "Een goede raad" (p.99) en 

daarin word die veeleisendbeid van 'n eenvoudige taak opgevolg dew 'n onthutsende en pynlike, maar 

tog ook humoristiese, wegwys van die kind. Slegs e n  Silverstein-gedig voldoen dus werklik aan die eis 

van humor, a1 word dit deur Van Coillie (vergelyk Bylaag D) aangevoer as rede vir hulle insluiting in die 

bloemlesing. 

Die leser wonder onwillekeurig oor Van Coillie se interesse in en prominensie wat hy aan die 

Amerikaanse kultuur verleen. Kom dit neer op 'n soort liefde-haat verhouding, waarin EwopeiSrs eintlik 

Amerikaners se vermoe om werklik net te speel, bewonder, maar weier om dit te erken? Alles in ag 

genome, word die resensent Smeekens (1997) se waameming dat hierdie "humoristiese" verse eerder 

gerig is aan tienjariges as aan adolessente, bevestig. Met die keuse van die vertalings van die Silverstein- 

gedigte is daar weliswaar, soos wat De Vos (1996) dit stel: "weinig moeite gedaan om wat ingewikkelder 

en interessanter poezie te kiezen". 



5.4 Geheelindmkke van die bloemlesing 

5.4.1 Verteenwoordigende tekste 

In Met gekleurde hillen zou het gelukkiger leven zijn is daar in totaal twaalf tekste as verteenwoordigend 

geanaliseer en breedvoerig bespreek. As die metaforiese aspekte van die tekste nader beskou word, is dit 

opvallend hoe sterk daar van personifikasie gebmik gemaak word. Waar 'n mens 'n groot mate van 

betekenisdigtheid en meerduidigheid sou venvag op grond van die veelvuldige en gevarieerde gebmik 

van metaforiese taal, is dit nie noodwendig regdeur die bloemlesing die geval nie. Nogtans het die klem 

in die analises geval op digters wat nie as jeugdigters beskou word nie en wat eerder bekend staan as 

"moeilike" digters. Op sodanige manier is twee tekste van Lucebert as verteenwoordigend geanaliseer, 

naamlik "Em oud l i e d  (p.199) en "hoop op iwosyg" (p.261). Ander "moeilike" digters wie se gedigte 

ook geanaliseer is, is Remco Campert met "Verzet begint niet met grote woorden ..." (p.24) en M. Vasalis 

met "Onweer in het moeras" (p.247). Alhoewel slegs een ondenverp per gedig as logies aanvaar word, 

wys die verteenwoordigende tekste dit anders uit. In byna die heltle van die twaalf gedigte is daar 

weliswaar tekste waarin meer ondenverpe in kombinasie met mekaar gelees kan word. 

Bloemlesingsamestellers soos Van Coillie (vergelyk Bylaag D) stel dit self duidelik dat die ondenverpe 

waaroor die meeste gedigte handel en die tematiek wat daaruit ontwikkel, oor die algemeen geskik bevind 

is vir 'n bloernlesing vir die adolessente leserspubliek. 

5.4.1 Algemene kenmerke van die bloemlesing 

Die bloemlesing is tematies in twaalf afdelings verdeel en gedigte uit die bree spektmm van Nederlandse 

poesie is volgens hierdie temas bymekaar geplaas. Die tekste is almal opgeneem uit reeds bestaande 

digbundels en is ook reeds bime die Nederlandse taalgebied gekanoniseer. Behalwe dat die 

bloemlesingsamesteller doelbewus gedigpare skep deur gedigte met ooreenstemmende onderwerpe en 

temas op teenoorstaande bladsye te plaas, het hy ook in sommige afdelings in 'n mate 'n 

ordeningsbeginsel probeer toepas. In die afdeling waarin gedigte opgeneem is wat tyd uitbeeld - "dag en 

nacht", is gepoog om die tydsverloop van 'n dag uit te beeld: vanaf opstaantyd die oggend tot by 

slapenstyd saans, wat drome en nagmerries insluit. In afdeling 10 - "stad en land" - is alle gedigte wat 

die stadsmilieu betrek aan die begin van die afdeling saam gegroepeer, tenryl gedigte wat die platteland 

uitbeeld, later in die afdeling saam gegroepeer is. 

Tydruimtelikheid 

Gekombineerde tydsaanduidings en ruimtelike oribtasie korn in 'n meerderheid van byna twee derdes 

van die gedigte in Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn vow. Daarmee word die 

vemlegtheid tussen tyd en mimte bevestig. Die eie orientering binne tyd en mimte vorm 'n belangrike 



aspek van die adolessent se persoonlikheidsontwikkeling. Dit is daarom nodig dat 'n bloemlesing aan 

veronderstelde adolessente lesers die tyd en ruimte waarbinne die adolessent leef, bevestig, maar ook 

genoeg suggesties laat van 'n beter toekoms met 'n verskeidenheid verbeeldingryke oplossings van 

huidige probleme. 

'n Chronologiese tydsverloop in tekste sluit aan by die adolessente leser se besondere sterk 

toekomsgerigtheid. Hierdie vooruitreik na die toekoms word in sommige tekste sterker venvoord as in 

ander, byvoorbeeld in die gedigte: "Het gedicht" (p.20), "Papa's huis" (p.102), "Leerling" (p.117), 

"Natuurkunde" (p.119) en "De boekenkamer" (p.132). Behalwe chronologiese tydsverloop, is daar ook 

tydspronge aanwesig, soos onder andere in die leks "Papa's huis" (p.102). Dit is asof die adolessent bo- 

oor die ouers se egskeiding heen uitreik na 'n eie, beter toekoms, wat hy vir homself wil uitwerk. 

Tydspronge kom ook in ander tekste voor wat as pynlike ewarings in die adolessente leser se gemoed 

afspeel, soos 'n gebrek aan goeie kommunikasie tussen vader en kind in "Vaders" (p.86), rusie tussen 

ouers in "Ruzie" (p.lOO) en die dood van 'n vriend en 'n troeteldier in "Op vlucht voor een landkaartje" 

(p. 164) en "Hond met bynaam Knak" (p. 168). 

Tog probeer digters dikwels 'n stukkie van die tyd vasvang of tot stilstand bring met hulle gedigte. Dit 

word ook in 'n aantal tekste uitgebeeld in Mer gekleurde billen zou her glukkiger leven zijn, soos in 

"Dagboekfragmenten" (p.18) "Wakker worden" (p.21), "Doorbraak" (p.135), "Eide  van het ijstijdperk" 

(p.154-155) en "Landlopers sliepen hier" (p.222). Die verband tussen laasgenoemde twee tekse word die 

beste uitgedruk in "Landlopers sliepen hier" (p.222) met die woorde: "Bevroren tijd" (r.5). In 

"Doorbraak" (p.135) word tyd eintlik opgehef deurdat daar in die leks na die ewigheid venvys word, 

waarin geen tydsbesef is nie. Die gedig betrek ook die adolessente leser se moontlike religieuse 

bewussyn, aangesien dit apokalipties ge'interpreteer kan word. Daarteenoor word tyd veral in gedigle met 

sprokies as onderwerp oorsigtelik oor 'n lang tyd aangebied, soos in "Vertelsel" (p.134), "Besluiteloos 

sprookje" (p.140) en "Sprookje" (p. 141). 

In Met gekleurde billen zou her gelukkiger leven zijn word die Nederlandstalige adolessent se identiteit 

met bepaalde tipiese venvysings na die Nederlandse konteks en kultuur bevestig. Hulle kom dit dalk self 

nie eers eksplisiet agter nie. Die venvysings sluit eerstens die koei, die "slangtaal" Bargoensch en 

fietsryers op dyke in. Met die dyke voer die Nederlanders nou a1 eeue lank 'n stryd teen die see, omdat 'n 

groot deel van Nederland onder seespieel gelee is en hulle voortdurend bedag moet wees op 

oorstromings. Die "buizerd"(r.5) in "Fietsend kwamen mijn dijen" (p.48) is 'n bekende roofvoel. Die 

vergelyking met Beatrix se borste betrek die koningin van Nederland. 'n Nederlandse volksliedjie, 'n 

merel en die geluid van gas in die binneshuise verwarmingstelsel is herkenbare alledaagshede vir 

Nederlandse adolessente. Die uitstekende openbare ve~oerstelsel in Nederland word betrek in die 

venvysing na treinry. Daar word selfs na die baie gewilde gewoonte van die Nederlanders venvys om vir 

iemand 'n boeket te koop. In Nederland word na die hoerskool venvys as "middelbaar ondenvys" soos in 



die gelyknamige teks op bladsy 121. 'n Eksplisiete venvysing na Den Haag en wapenskilde wat op baie 

ou geboue in Nederland voorkom, is bekend en alledaags vir die Nederlandssprekende adolessent. 

Goejanverwellesluis en Amsterdam is die enigste ander w e e  plekname in Nederland, Belgie uitgesluit, 

waarna daar in die bele bloemlesing venvys word. Die belangrike rol wat die vreemdelingdiens speel in 

die alledaagse lewe van vriende, kennisse, familie en kollegas van ouers van Nederlandse adolessente, is 

nie te onderskat nie. Nederland het oor die algemeen 'n sterk multikulturele samelewing. Die twee 

blomsoorte, tulpe en krokusse, word as tipies Nederlands beskou. Die suide van Nederland, waar die 

grootste konsentrasie van Rooms-Katolieke kerke voorkom en waar daar binne hierdie kerkverband 

kamaval gevier word, word ook verwoord. 

Die Nederlandstalige adolessent se identiteit word egter selfs sterker in 'n br& Europese ruimte bevestig 

deur venvysings na kultuur en plekname dwarsdeur die bloemlesing. Tipies Europees is die venvysing na 

'n bo- en ondewlak in die woonhuis. Bo venvys na die persoonlike ruimte, terwyl onder venvys na 

gesinsruimtes soos die kombuis en die woonkamer. In tot tien gedigte word na sneeu verwys, wat nie net 

die Nederlandse ruimte nie, maar die bele Europese ruimte in die winterseisoen betrek. Natuurlike of 

aangeplante bosse soos dit voorkom in Europa en Nederland, word ook in tekste genoem, byvoorbeeld in 

venvysings na 'n boswandeling. Ou Europese stede bevat straatjies uitgel& met keistene of rondgekapte 

klippe. Veral die verwysings na adellike jong vrouens, kan oor die algemeen as Europees ervaar word 

met sy middeleeuse geskiedenis. 'n Bre% Europese ruimte word ook betrek met verwysings na Londen, 

Straszburger en Assissi. Die hof van Assisen is volgens Van Dale (1977:92) 'n geregshof in Belgie en 

Frankryk wat oordeel oor die beskuldigings van swaar of groot misdrywe. 

Die oorweldigende invloed wat kultuur op identiteitsvorming het, kom sterk na vore in die bloemlesing. 

Kulturele ruimte strek oor landsgrense heen en is selfs interkontinentaal. Minstens ses van die twaalf 

afdelings, naamlik afdelings 1, 3, 6, 8, 9 en 11 venvys eksplisiet daama. Daarteenoor kom daar weinig 

plekname in die gedigte voor wat na plekke in Nederland en Belgie verwys - dit is slegs Den Haag, 

Amsterdam en Goejanverwellesluis in Nederland en lemeppe en Luik in Belgie. Veral plekname in 

afdelings 2, 4 en 7 verwys na Europese ruimtes soos Engeland, Duitsland, Belgie, Frankryk, Israel in die 

Midde-Ooste, Siberie en selfs die Himalayaberge. Uit a1 bogenoemde voorbeelde is dit duidelik dat die 

Nederlandstalige bloemlesing, Met gekleurde billen zou her gelukkiger leven zijn, die Nederlandse en 

Belgiese adolessent se identiteit inklusief bevestig binne die bre& Europese gemeenskap, maar ook 

eksklusief bevestig binne die Nederlandse taalgemeenskap. 

Spreker en perspektief 

Vir die adolessente leser is dit belangrik om poesie te lees wat 'n bekende leefwsreld weerspidl. Dit 

gaan nie om die penpektief as sodanig nie, maar we1 om die vraag of 'n adolessente leser by die gedig sal 

aanklank vind, of so 'n jeugdige leser met die teks sal kan identifiseer. Dit is die rede vir die spesifieke 



aandag aan die perspektief. 'n Mens kan venvag dat tekste wat 'n adolessente "ik"-spreker aan die wnord 

het, diC tekste is wat die grootste impak op sy adolessente leser sal he. 

In Met gekleurde billen zou her gelukkiger leven zijn kom tekste voor met 'n "ik"-spreker sowel as tekste 

waarin 'n liriese suhjek aan die woord is. Die "ik"-spreker kom in net meer as die helfte van die tekste 

eksplisiet voor. Dit word veml duidelik uit gedigte wat die alledaagse leefw&reld van die adolessent 

uitbeeld, soos die skool. Dit lei tot grotex betrokkenheid by die teks en verhoog lesersgenot. Net meer as 

'n kwart van alle tekste, venvoord 'n duidelik leesbare adolessente perspektief. Van die tekste met 'n 

adolessente perspektief word veral aangetref in afdeling 2 - "groeipijnen" en afdeling 5 - "familie". 'n 

Adolessente perspektief kom dus voor in sake wat die adolessent ten nouste raak. Van die twaalf 

verteenwoordigende tekste is dit slegs die volgende drie tekste wat 'n adolessente "ik"-spreker 

weerspiel: in afdeling 3 - "Gelukkiger Leven" (p.34), in afdeling 5 - "Voor vader" (p.96) en in afdeling 

6 - "Huiswerk" (p.118). Vanaf afdeling 7 is daar egter weinig tekste waarin 'n adolessente perspektief 

weerspieel word. Trouens, in afdeling 7 - "sprookjes en verhalen" - en afdeling I I - "wind en water" - 

is daar ge6n tekste opgeneem met 'n definitiewe adolessente perspektief nie. Waar daar nie met sekerheid 

'n adolessente of volwasse perspektief uit 'n gedig gelees kan word nie, hang die perspektief af van die 

betrokke leser. 

In agt van die twaalf afdelings kan van die tekste aan 'n manlike of woulike perspektief in die gedigte 

gekoppel word, naamlik in afdeling 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10. 'n Vroulike perspektief word verbind aan die 

behoefte vir 'n goeie gedig in afdeling 1 en vir 'n soen in afdeling 3. In afdelings 3 tot 7 word die manlike 

en vroulike perspektiewe in vier gedigpare met ooreenstemmende onderwerpe betrek. In afdeling 8 word 

die dood vanuit manlike perspektief verwoord in "Het word nacht. Hij was de piloot" (p.162) en 

"Balans" (p.175). In afdelings 3, 4, 5 en 7 word daar ongeveer dieselfde aantal tekste aan perspektiewe 

vanuit beide geslagte gekoppel. 

Ondemerpe en tematiek 

By nadere ondersoek van die onderwerpe en tematiek van die gedigte, blyk dat in byna 90% van die 

gedigte in Met gekleurde billen zou her gelukkiger leven zijn, meerdere ondenverpe of kwessies voorkom 

wat dui op die kompleksiteit van die temas. Tog is dit duidelik dat die bloemlesingsamesteller meerdere 

ondenverpe per teks nie as te ingewikkeld vir die veronderstelde adolessent leser beskou nie. Dit het 

egter nie noodwendig 'n groter gelaagdheid of meerduidigheid in betekenis tot gevolg nie. Bekkering 

beskuldig Van Coillie in Literatuur zonder leefrijd (1997:153-168) as Vlaming juis daarvan dat hy te 

ooglopend gekies het vir identifikasie met en direkte invoelbaarheid vin tekste in die seleksieproses. 

Bekkering verontskuldig homself as Nederlander inderdaad as kritikus van hierdie bloemlesing deur te 

venvys na die gewraakte Hollandse arrogansie, waarin dam dikwels ges& word: "in Nederland doen ze het 

beter". Hy betrek daarom 'n landgenoot van Van Coillie in sy artikel, naamlik Dirk de Geest, wat tot 'n 



soortgelyk slotsom kom. Bekkering (1997:168) sluit die artikel af waarin hy De Geest aanhaal: " ... het 

accent ligt toch hoofzakelijk op de herkenbare problematiek en de mogelijkheid voor jongeren om zich 

zonder meer te identificeren met de achterliggende spreker en de elegant vertolkte boodschap. Daardoor 

krijgt de verzameling echter ongemerkt eeo nogal stereotiepe bijwijlen zelfs moraliserende ondertoon". 

Van Coillie (vergelyk Bylaag D) gee toe dat hy vir direkte invoelbaarheid gekies het, maar tog tesame 

met 'n tikkie geheimsinnigheid. Hy beskou dit ni6 as negatiewe kommentaar nie. Gedigte wat 'n groot 

gelaagdheid in betekenismoontlikhede b i d ,  sal waarskynlik 'n groter uitdaging aan die adolessente leser 

bied en kan ook as geskikte leesstof vir volwassenes beskou word. Sodanige tekste is egter redelik 

beperk in hierdie bloemlesing. 

Tabel 2: Aard van ondemerpe in verteenwoordigende tekste in die Nederlandstalige bloemlesing 

Oodenverpe in gedigte vir die veronderstelde adolessente leser moet verkieslik aansluit by bulle 

alledaagse leefw&eld. Verskeie onderwerpe en selfs kombinasies van onderwerpe kon in die opgenome 

gedigte ge'identifiseer word. Die aard van hierdie onderwerpe hou egter ook verband met verskeie 

ontwikkelingsaspekte, waardeur die lewe van die adolessent elke dag geraak word. Hoewel die aard en 

hoeveelheid van ondenverpe in verband gebring kan word met groter kompleksiteit, staan dit nie direk in 

verhouding tot meerduidigheid nie. 

Vier van die verteenwoordigende tekste bevat slegs een ondenverp, naamlik: 

Gedig [ Bladsy I Digter ] Ondenverp 

I I 1 
"De hooikeerder" 1 p.226 / H.H. ter Balkt / Ruimte 

I , 

1 "Onweer in het moeras" 1 p.247 1 M. Vasalis I Ruimte 

"Voor vader" verhouding met 'n ouer 

"Het oude zeilschip" / p.136 I Jan van Nijlen / sprokies en verhale 

Die volgende gedigte bevat w e e  ondenverpe: 

Gedig 

"Een lang gedicht" 

"Verzet begint niet met grote 

woorde ..." 

"Gelukkiger leven" 

"Huiswerk" 

"Een oud lied" 
- 
"Hoop op iwosyg" 

Bladsy 

p.1 l 

p.24 

p.49 

p.118 

p.199 

p.261 

Digter 

Daniel Billiet 

Remco Campert 

J. Bernlef 

Fetze Pijlman 

Lucebert 

Lucebert 

Onderwerpe 

taal-en skryfvermoe plus verliefdheid 

~ i m t e  plus emosionele belewing 

liggaamlike bewustbeid plus emosies 

skool plus taal- en skryfvermoe 

tyd plus emosionele belewing 

diere plus fantasie 



Die volgende twee gedigte bevat drie onderwerpe: 

Gedig ( Bladsy I Digter 1 Ondenverpe I 

bewustheid plus die erotiese 

"Doodgaan" ( p.161 ( Armand van ( dood plus verhouding teenoor diere plus 

I 

I I 1 Assche 1 verhouding met 'n vriend I 

"Toen je mij met lichte" 

Sekere kombinasies van ondenverpe kom meermale voor. Tyd plus ruimte kom in drie afdelings van die 

bloemlesing voor, naamlik in afdelings 9, 10 en 11. Tad- en skryfvermoe is 'n ander onderwerp wat in 

vier afdelings voorkom, naamlik in in afdelings 1, 4, 5 en 6. Tyd, ruimte en tad- en skryfvermoe kom 

dus in 'n groot mate in Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn voor. 

In sekere gevalle kan die posisie van die gedigte in die bloemlesing beredeneer word. Die drie gedigte in 

afdeling 1 wat die skryf van 'n gedig plus verliefdheid betrek, naamlik "Een lang gedicht" (p.1 I), "Het 

gedicht" (p.20) en "Wakker worden" (p.21), kon argumentsonthalwe ook opgeneem wees in afdeling 4 - 

"verliefde liefde". Die verteenwoordigende teks in afdeling 12 - "dieren" - "hoop op iwosyg" (p.261). 

kon in kombinasie met die ander gedig "De bozbezbozzel" (p.260), ook opgeneem wees in afdeling 7 - 

"sprookjes en verhalen" - omdat albei hierdie gedigte oor fantasiediere handel. Dit dui op die 

multiduidigheid van die tekste se plekke, waar hierdie tekste oral in die bloemlesing kan funksioneer en 

dit bind die bloemlesing as 'n hegte struktuur. 

p.76 

Onderwerpe wat egter in ses van die twaalf afdelings van die bloemlesing voorkom en gevolglik in 'n nog 

groter mate beklemtoon word as tyd, ruimte en taal- en skryfvermoe, is verliefdheid en intense emosies. 

Verliefdheid kom voor gedigte in afdeling 1 - "dichten", 4 - "verliefde liefde", afdeling 6 - "school", 

afdeling 7 - "sprookjes en verhalen", afdeling 10 - "stad en land" en afdeling 12 - "dieren". Intense 

emosies kom weer voor in gedigte in afdeling 2 - "groeipijnen", afdeling 3 - "in de groei", afdeling 4 - 

"verliefde liefde", afdeling 9 - "dag en nacht", afdeling 10 - "stad en land" en afdeling 11 - "wind en 

water". Die intensiteit van emosies met betrekking tot verliefdheid word saamgetrek in gedigte in 

afdeling 4. In afdeling 5 - "familie" - beeld driekwart van die gedigte die verhouding met 'n ouer of 

albei ouers uit. Daaruit kan die afleiding gemaak word dat die verhouding tussen die adolessent en sy 

ouer 'n besondere groot rol in sy lewe sped. Daarom is tekste wat hierdie verhouding venvoord baie 

belangrik in bloemlesings aan adolessente. In afdeling 8 - "dood" - handel die helfte van die gedigte oor 

die dood van 'n dier of 'n troeteldier. Die adolessent word indirek as't ware beskerm teen die realiteit van 

die dood van 'n ouer of 'n familielid. Dit is asof die bloemlesingsamesteller wegskram van die 

hartvemkeurende en intense emosies wat gepaardgaan met die verlies van 'n ouer, dew geen tekste 

daaroor in te sluit nie. Tog is daar kinders en adolessente wat al hierdie tipe verlies moes leer hanteer. 

Tekste oor die dood van 'n ouer sou vir sulke adolessente soveel kon beteken. 

Hanny Michaelis I verliefdheid plus liggaamlike 



Metnforiek 

Die stylfiguur herhaling kan in 'n groot verskeidenheid tekste in Met gekieurde billen zou het gelukkiger 

[even zi~n gei'dentifiseer word in die herhaling van woorde, re% frases en semantiese eenhede. Die 

funksie van herhaling verskil, maar een deurlopende funksie is dat inhoud daardeur beklemtoon word. 

Herhaling van die begin- en slotreel in 'n gedig sluit tekste as afgeronde eenhede af, soos in "Afscheid" 

(p.39, "Vaders" (p.86), "Lichamelijke oefening" (p.123) en "Er drijven kleine" (p.186). In "Ik ben 

verliefd" (p.66) en "De voorkant" (p.86) herhaal strofes 2 en 4 as 'n soort refrein in die gedigte. In ander 

tekste soos "Voor een dag van morgen" (p.83), "De vogels" (p.178), "In bed" (p.195), "Stadsgezicht" 

(p.213) en "ik draai een kleine revolutie a f '  (p.242) dien herhaling as skakels wat die gedig as 'n eenheid 

saambind. 

Naas herhaling kom kontras ook as stylfiguur in heelwat tekste voor. Dikwels vloei ironie voort uit 

kontras. Kontras is nie altyd eksplisiet teenwoordig in die leks nie, maar kan ook afspeel in die gemoed 

van die adolessente leser, deurdat sy venvagtinge en wat die leks aanbied, nie met mekaar klop nie, 

byvoorbeeld in "Ik vouw de wine velle" (p.10), "lshi" (p. 138) en "Verkeersslachtoffer" (p.167). 

Woordspeling en allegorie as vorme van metaforiese taalgebruik kom in ewe veel tekste voor. 

Betekenisontginning van woorde soos "buigen", "elfie", "rode vlag", "dood lachen" en "kaf" lei tot 

woordspeling. Allegorie van die digter as koei, die "ik"-spreker as Mowgli en bome as vriende kom in 

verskillende tekste voor. Simboliek kom ten done ook voor. Die toebroodjie en horlosie word tot 

simbole van die moeder- en vaderfiguur geskryf deur die "ik"-spreker in "Niemand thuis" (p.97). Ander 

simbole wat in tekste voorkom, is die wit perd, kraaie, blomme (soos die roos en angelier) en die wit duif. 

Stemming 

Die positiewe lewensingesteldheid van die bloemlesingsamesteller, Van Coillie, blyk reeds uit die 

inleidingsin in die "- woord vooraf -": "PoEzie kan je leven kleur geven: warme pasteltinten, verrassende, 

wonderlijke combinaties of vrolijke, brutale verfspanen" (19965). Daarmee laat hy die suggestie by die 

voornemende leser dat die meerderheid tekste in Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn veral 

'n positiewe stemming weerspieel. Dit is inderdaad ook die geval. 

Die oormaat van positiewe emosies word bevestig deur bykans die helfle (46%) van die tekste in die 

bloemlesing. Positiewe emosies en stemmings soos erotiese gedagtes, verliefdheid, deemis, toewyding, 

nugterheid, geborgenheid en lerende tekste kom voor. Die positiewe emosies in tekste in hierdie 

bloemlesing kompenseer vir die bewering wat Louw et a1.(1998:439) in hulle venvysing na Richards en 

Larson (1993) maak, dat die adolessent geneig is tot minder uitmatig positiewe en meer negatiewe 



emosies as die jonger kind. Hierdie positiewe tekste vervul dus 'n emosionele leemte by die adolessente 

leser. 

Verwondering is by uitstek diC stemming wat deurgaans in tekste in die eerste ses afdelings gelees kan 

word, maar veral in afdelings 1, 2, 9 en 12. Venvonderingspoesie is filosofies van aard en raak verskeie 

aspekte van die adolessent se lewe, volgens Van Coillie (vergelyk Bylaag D). Daarom kom 

verwondering voor in kombinasie met ander emosies soos die erotiese, verliefdheid, deernis, stilte, 

vrolikheid en humor. Enkele tekste waaruit venvondering weerspieel word, is: "Het mooiste beeld" 

(p.15) - afdeling I, "Wit" (p.39) - afdeling 2, "De la musique avant toute chose" (p.51) - afdeling 3, 

"Schrijf aan je toekomstige liefie" (p.64) - afdeling 4, "Volle maan" (p.94) - afdeling 5, "Lichamelijke 

oefening" (p.123) - afdeling 6, "De vogels" (p.178) - afdeling 9 en "Otifant" (p.276) - afdeling 12. 

Ten spyte daarvan dat Van Coillie (vergelyk Bylaag D) beweer dat dam min humor teenwoordig is in 

Nederlandse tekste, kon dit tog onder andere gei'dentifiseer word in "Vermaak-lees' (p.12), "De pijnfuif' 

(p.40), "Kus" (p.47), "Schrijf aan je toekomstige lietje" (p.64), "Kloppen svp" (p.125) en "Olifant" 

(p.276). 

Daarteenoor kon daar in 'n kwart van die gedigte in hierdie bloemlesing 'n negatiewe stemming gelees 

word. Negatiewe emosies soos ontnugtering, vrees, venvaning, gedisorienteerdheid, grieselrigheid en 

neerdrukkende gedagtes oor die dood kom voor. Negatiewe emosies is nie uitgesluit by adolessente 

meisies en seuns nie. Volgens Louw el al. (1998:439-440) is veral negatiewe emosies soos woede en 

depressie by meisies geldentifiseer en gevoelens van geymteerdheid en aggressiwiteit by seuns. 

Verlatenheid is egter die emosie wat die meeste voorkom en voorbeelde van sodanige tekste kon gevind 

word tekste in afdelings 7 ,9  en 12. 

In effe mCk as 'n kwart van die gedigte in Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn kon 'n 

kombinasie van beide positiewe en negatiewe emosies gevind word. Dit dui op 'n sekere emosionele 

gebalanseerdheid wat pas by laatadolessensie en volwassenheid, ongeag die onderwerp. Veral by 'n 

ondenverp wat intense emosies oproep soos die dood, word tekste waaruit beide positiewe en negatiewe 

emosies weerspieel word, aangebied. 

Intertekstunliteit 

46 gedigpare wat in totaal 92 gedigte betrek, is in Met gekleurde billen zou her gelukkiger leven rijn 

gei'dentifiseer. Die meeste van hierdie gedigpare is gei'dentifiseer op grond van ooreenstemmende 

onderwerpe en aansluitende spore in tekste, maar nie almal nie. Vier gedigpare is op grond van ander 

ooreenkomste gei'dentifiseer, sms: onderwysersperspektief in afdeling 6 - "Opstellen" (p.120) en 

"Middelbaar ondenvijs" (p.121), strofebou, naamlik twee ltaliaanse sonnette, in afdeling 7 - "Het oude 



zeilschip" (p.136) en "De Chineesche danser" (p.137), samestelling in afdeling 11 - "Melopee" (p.252) 

en "Visser van ma yuan" (p.253) en samestelling en strofebou in afdeling 12 -"Op een big" (p.272) en 

"Op een kip" (p.273). Terselfdertyd word met laasgenoemde Wee tekste 'n andersoortige 

intertekstualiteit betrek, deurdat dit die enigste gedigpaar deur dieselfde skrywer is, naamlik Kees Stip. 

Dam is vier gedigpare ingesluit oor perde in afdelings 7, 8, 19 en 12 (die magiese verskyning van 'n wit 

perd, die dood van 'n perd, perde en tydaanduidings en perde by die sirkus) en twee gedigpare oor honde 

in afdelings 8 en 12 (honde wat urineer en die dood van 'n hond). Soms gebeur dit dat 'n gedigpaar 

vanuit 'n manlike en 'n vroulike perspektief teenoor mekaar geplaas word en die inhoud van die tekste 

juis op SO 'n wyse beklemtoon word. Dit is uit afdeling 3: "Dirk had de langste piemel" (p.52) vanuit die 

manlike perspektief en "De voorkant" (p.53) met die jong meisie as aangesprokene; uit afdeling 4: "Ik 

ben verliefd" (p.66) vanuit woulike perspektief en "Verliefd" (p.67) vanuit manlike perspektief, asook 

"Eerne keer" (p.78) vanuit woulike persepktief en "De eerste keer" (p.79) vanuit manlike perspektief en 

afdeling 7: "Besluiteloos sprookje" (p.140) vanuit manlike perspektief en "Sprookje" (p.141) vanuit 

vroulike perspektief. 

Gedigpare is 'n interessante verskynsel in die samestelling van hierdie bloemlesing wat aansluit by 

intertekstualiteit as eienskap van die moderne po&ie. Dit kan ook in ander hloemlesings en digbundels 

voorkom. 

5.5 Slot 

Die uitgangspunt om 'n verteenwoordigende teks in elke afdeling van hierdie bloemlesing te identifiseer, 

is doelbewus vir gelaagdheid of meerduidigheid as 'n vereiste vir goeie poesie gekies, ook goeie poesie 

aangebied vir die adolessente leser. Die gelaagdheid van die verteenwoordigende tekste word in hierdie 

spesifieke navorsing bepaal op pond van metaforiese taalgebruik in kombinasie met die onderwerpe en 

die betekenislae wat daardeur ontsluit word. Dit hou weer verband met die adolessente leser se algemene 

behoeftes en leesbehoeftes. Hierdie behoeftes ontstaan as gevolg van die invloed van verskillende 

ontwikkelingsaspekte. 

Twaalf tekste in die twaalf afdelings is geanaliseer en breedvoerig bespreek. Wanneer na die digters van 

hierdie verteenwoordigende tekste gekyk word, is dit duidelik dat hierdie tekste ook afkomstig is van 

digters wat vir die volwasse leser skryf. Tog is jeugdigters so05 Daniel Billiet, Fetze Pijlman en andere 

nie uitgesluit van die verteenwoordigende tekste nie. Waarin hierdie bloemlesing volgens Bekkering 

(1997:167) werklik verskil van die voriges, is die mate waarin Vlaamse skrywers daarin opgeneem is. In 

ander bloemlesings kom Vlaamse jeugskrywers soos Daniel Billiet, Ed Franck, Jos van Hest, Gil vander 

Heyden, Bart Moeyaert en And16 Sollie nouliks in beeld. Die Vlaamse jeugdigter word volgens 

Smeekens (1997), deur een derde van die 122 digters in Met gekleurde billen zou her gelukkiger leven zijn 



verteenwoordig. Dam word ook tot die gevolgtrekking gekom dat die opgenome, vertaalde gedigte van 

Silverstein hoofsaaklik vir die kind as leser bedoel is. Die verteenwoordigende gedigte en die Silverstein- 

gedigte vorm s k  8% van die gedigte in Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn. Daar kan 

dus aangeneem word dat die grootste hoeveelheid van die oorblywende 92% van die gedigte geskik is vir 

die adolessente leser. Opvallend in die Nederlandse teks is die voorkew vir die gestroopte gedig met min 

tradisionele poetiese middele. 

Meer as een ondenverp hou in dat die gedig sonder een van die ondenverpe nie tot stand sou kon kom nie. 

Daar is 'n interaksie tussen verskillende waarnernings wat vervleg met mekaar as een teks aangebied 

word. Daaruit kan weer temas afgelei word. 

In twee derdes van die tekste is daar 'n presiese korrelasie tussen ondenverp en die algemene behoefte 

asook die leesbehoefie van die adolessent. Om dus 'n bloemlesing saam te stel uitgaande van algemene 

ondenverpe, is die korrekte benadering waarin die adolessent se behoefies ook spontaan verreken word. 

Alhoewel daar dikwels van die standpunt uitgegaan word dat alle taal metafories is, bevat tot 30% van 

alle tekste in die bloemlesing Met gekleurde billen zou her gelukkiger leven zijn geen vergelykings, 

metafore, personifikasie en ander vorme van metaforiese taalgebmik nie. Hierdie tekste is eerder geskik 

vir die kind. Daarteenoor bevat tot soveel soos 53% van die tekste relatief min voorbeelde van 

metaforiese taalgebmik per teks. Dit is veral geskik vir die kind en vroee adolessente leser. Die 

oorblywende 17% van die tekste besit meerdere voorbeelde van metaforiese taalgebmik. Hierdie tekste 

bied groter uitdaging vir die adolessente leser. Dit is ingewikkelder en interessanter en kan lei tot 'n 

groter mate van gelaagdheid in betekenis. Tog is hierdie gedigte by verre in die minderheid met 

betrekking tot die res van die gedigte. 

Herhaling, kontras en ironie kom in al die afdelings van die bloemlesing voor. Woordspeling kom voor 

in afdelings 2, 3, 7 en 10 en allegorie kom voor in afdelings, 1,2, 5, 1 l en 12. Simboliek kom voor in 

afdelings 5, 7, 8, 11 en 12. Al hierdie manifestasies van metaforiese taalgebmik in die bloemlesing 

verryk die adolessente leser, ten spyte daarvan dat die tekste bedrieglik eenvoudig voorkom. 

Toekomsgerigtheid in tekste in afdelings 1, 5, 6, en 7 sluit aan by die adolessente leser se 

toekomsvenvagting, maar pynlike emosionele evarings versteur dieselfde toekomsgerigtheid en 

tydspronge word dan in tekste gebmik in afdelings 5 en 8, wat oor familieverhoudings en die dood 

handel. Talle kulturele en mimtelike verwysings, soos verwysings na sneeu, veroorsaak dat hierdie 

tydsverwysings ook mimtebepalend is vir h i d e  die Europese en Nederlandse mimte. Gedigte speel 

sodoende 'n groot rol in die identifisering van die adolessent as Europe& in die eerste instansie en as 

Nederlander of as Belg in die tweede instansie. Die kulturele mimte is wyer en omvattender as die 

geografiese ruimte. Die ideale verteller wat maksimum belewing van die teks dew die adolessente leser 

sal verseker, is 'n adolessente "ik"-spreker. Die adolessente perspektief kom verder eerder in die eerste 



helfte van die bloemlesing voor as in die tweede helfte weens die aard van die afdelings, terwyl die 

verskillende geslagte se perspektiewe die duidelikste blyk waar dieselfde ondenverpe voorkom. Met 

gekleurde billen zou her geluwger leven zijn gee konkreet gestalte aan verwonderingspoi!sie. 

Venvondering is die positiewe emosie wat 500s 'n goue draad dwarsdeur die bloemlesing voorkom. 

37 temas is uit twaalf afdelings in gedigte in Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn afgelei. 

Alhoewel dam temas is wat nie by die belewingsw2reld van die adolessente leser aansluit in afdeling 1 

nie, kan verliefdheid as inspirasiemateriaal van digters, tog aan 'n moontlike adolessente perspektief 

verbind word in "Een lang gedicht" (p.1 I), "Het mooiste beeld" (p.15) en "Ik" (p.16). Egosentrisme soos 

dit verwoord word in "Ik" (p.16) is volgens Louw et al. (1998:423) tipies aan adolessensie. Die tema - 

ononderbroke tyd wat verband hou met menslike groei en ontwikkeling, betrek die adolessente leser se 

leefw2reld in tekste soos "Vanzelf' (p.25) in afdeling 2. Al twaalf die ge'identifiseerde temas in afdelings 

3 - "in de groei", 5 - "familie" en 6 - "school" sluit aan by die adolessente leser se leefwkreld. Temas 

soos 'n verheerliking van die geliefde en verliefdheid wat lei tot erotiese gewaarwordings, sluit in 

afdeling 4 by die belewingsw2reld van die adolessent aan in tekste soos "Je bent zo" (p.62) en "Film" 

(p.75). Vanaf afdelings 7 tot 12 is daar geen temas geldentitiseer met 'n definitiewe aansluiting net by 

die adolessente leser se leefw2reld nie. Die laaste heltle van die bloemlesing betrek in toenemende mate 

dus ook die IeefwSreld van die volwasse leser. 

In die intertekstuele gedigpare word veral die bydraes van jeugdigters in Nederland en Belgii! duidelik 

erken. Tog ontbreek name van "moeilike" digters wat veral vir volwassenes skryf ook nie in die 

gedigpare nie, soos "Dood paard" (p.170) van Gerrit Achterberg en "Schriftuur" (p.223) van Ida 

Gerhardt. Volgens Van der Weg (1997) is dit nie vreemd dat jeugdigters naas digters vir volwassenes, 

maar wat ook jongmense aanspreek, soos Gerrit Achterberg en Ida Gerhardt, in hierdie bloemlesing 

voorkom nie. Hierdie gedigpare is doelbews op teenoorstaande bladsye saamgegroepeer deur die 

samesteller, hoofsaaklik op grond van ondenverpe. Ooreenstemmende spore kon in sommige tekste 

gevind word en dit verteenwoordig byna 'n tweede soort intertekstualiteit. SIegs een gedigpaar is deur 

dieselfde digter geskryf, wat 'n derde soort intertekstualiteit verteenwoordig. lntertekstualiteit waar 'n 

teks spesifiek reageer op 'n reeds bestaande teks, is egter skraal verteenwoordig in hierdie bloemlesing. 

Samevattend is Met gekleurde billen zou her gelukkiger leven zijn 'n bloemlesing wat 'n positiewe bydrae 

kan lewer tot die identiteitsvorming van die adolessente leser wat so pas hierdie onsekere fase in sy eie 

ontwikkeling betree het. Die inligtingskwaliteit van die bloemlesing is volgens Bekkering (1997:166) 

egter skraal. Van Coillie beperk hom tot twee registers, een met betrekking tot die outeurs en een met 

betrekking tot die titels. Alhoewel Bekkering (1997:166) die register met betrekking tot 'n willekeurige 

reeks trefwoorde noem, tel hy dit nie in by die registers nie en is dit byna 'n stilswyende ontkenning 

daarvan. De Geest (1996) verwys we1 na die trefwoordregister as besonder leeswiendelik en didakties, 

maar die noukeurigheid daarvan word dadelik onder verdenking geplaas deur Ingrid Brouwer in "De 



gekleurde billen van Bemlef", soos dit verskyn bet in Her Parool (1996). Daarin maak sy dit duidelik 

hoe moeilik dit was om iets so ooglopends soos die titel van die bloemlesing, Met gekleurde billen zou 

her gelukkiger leven zijn, in die trefwoordregister op te spoor. Nog "billen", nog "geluk" is as trefwoord 

opgeneem in die register. Dit kon eers opgespoor word onder "lichaam", waaronder daar nog agtien 

ander bladsyvenvysings verskyn. Opsporing van die bloemlesing se titel is met moeite en met 'n omweg 

gedoen. Dit stem die voornemende leser onrustig. Daarom kom De Geest (1996) tog ten slotte tot die 

gevolgtrekking dat die trefwoordregister baie ergerlike foute bevat. Volgens Van der Weg (1997) is die 

die bloemlesing aantreklik en in stewige band uitgegee. Dit is ook handig dat onderaan elke gedig direk 

aangegee word uit watter bundel dit afkomstig is. Tog venvys De Geest (1996) ook na die foute in 

dieselfde bibliogratiese verwysings onderaan elke gedig. Beide Smeekens (1997) en De Vos (1996) 

verwys daarna dat die tekste wat te lank was vir een bladsy, slordig en smaakloos ingeperk is tot 'n 

kleiner lettergrootte. De Geest (1996) ervaar dat boeiende digters, maar wat nie spesifiek vir kinders 

geskryf het nie, min opgeneem is in die bloemlesing. Voorbeelde wa! hy noem, is Martinus Nijhoff en 

Jan Hanlo. Sogenaamde "moeilike" outeurs wat ook treffende verse geskryf het en waarvan beslis meer 

opgeneem kon word, is Tellegen en Kouwenaar. Verder bevraagteken De Geest (1996) die enkele kere 

wat daar negentiende eeuse digters soos Guido Gezelle opgeneem word. Daarom kom De Geest (1996) 

tot die gevolgtrekking dat hierdie bloemlesing miskien we1 bedoel is vir die jonger adolessent, hlssen 

twaalf en veertien jaar, maar nie eintlik bedoel is vir ouer adolessente vanaf sestien jam nie. Opmerklik is 

dat gedigte van Annie M.G. Schmidt heeltemal ontbreek, maar dan skryf Bekkering (1997:166) dit self 

daaraan toe dat die bloemlesing bedoel is vir leers vanaf twaalf jaar. Alles in ag genome behoort die 

laatadolessente leser te vra na bundels en bloemlesings met 'n groter inligtingskwaliteit en wat 'n groter 

uitdaging a m  hulle leeservaring stel. 



HOOFSTUK 6: SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKINGS 

Tydens die ondersoek het dit duidelik na vore gekom albei bloemlesings 'n weerspieeling is van die 

onderskeie samelewings waarin dit tot stand gekom het, maar dat daar ook spesifieke konstantes tussen 

die twee bloemlesings bestaan wat oor tyd- en mimtegrense heen strek. 

Die doel van die studie was soos volg: 

Om die insigte van resepsie-estetika, ontwikkelingpsigologie, algemene behoeftes en leesbehoeftes en 

poesieteorie as gebmiksinstmmente te benut ten einde identiteitsbeelding in bloemlesings vir 

adolessente te bepaal. 

Om 'n analise, interpretasie en evaluering te gee van identiteitsbeelding in Versreise en Met 

gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn. 

Om die verskille en ooreenkomste tussen Afrikaanse en Nederlandstalige poesietekste vir die 

adolessent te identifiseer en daaruit af te lei watter tipe tekste bydra tot 'n eie Afrikaanse identiteit en 

'n eie Nederlandse edof 'n eie Vlaamse identiteit, en watter tipe tekste nie net tot Afrikaanse, 

Nederlandse en Vlaamse adolessente spreek nie, maar moontlik tot alle adolessente. 

In die loop van die eerste drie hoofstukke is die bree agtergrond vir die vergelykende benadering van die 

studie uiteengesit. In hoofstuk 2 is die uitgangspunt die resepsie-estetika, waarin eerstens die produksie 

en tweedens die resepsie van bloemlesings belangrik is. Die resepsie van bloemlesings word as tweede 

komponent van resepsie-estetika besonder beklemtoon. In die resepsie van bierdie bloemlesings speel nie 

net die gevormde openbare mening 'n rol nie, maar veral die adolessente leser vir wie dit saamgestel is. 

Die ontwikkelingpsigologie gee 'n uiteensetting van die verskillende ontwikkelingsaspekte waardeur die 

adolessent se lewe beynvloed word. Dit word verbind met die ontstaan en bevrediging van spesifieke 

leesbehoeftes. Die produksie van bloemlesings as eerste komponent van resepsie-estetika, word in 

besonder beklemtoon in hoofstuk 3. 

Om 'n analise, interpretasie en evaluering te gee van identiteitsbeelding in gedigte vir die adolessente 

leser in Versreise en Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn, is spesifieke poesieteoretiese 

aspekte as verdere gebmiksinstrumente in hoofstuk 4 en 5 aangewend. Weens die tematiese benadering 

wat albei bloemlesingsamestellers in die samestelling van die bloemlesings gebruik bet, het die 

ondenverpe van tekste as inhoudelike komponent 'n besondere rol gespeel. Dit is veral verbind aan 

metaforiese taalgeb~ik as die onderskeidende en betekenisdraende vormlike aspek van poesietekste. 

Poesietekste se intertekstuele verbande tree in albei bloemlesings sterk op die voorgrond, en daarom het 

die semantiese benadering besondere aandag gekry. 



In hierdie slothoofstuk word die verskille en ooreenkomste van die Afrikaanse en Nederlandse tekste in 

die bloemlesings onderling aangetoon, waarvolgens verskeie gevolgtrekkings uit die resultate gemaak 

word. Uit die verskille het dit wat eie is aan 'n Afrikaanse, Nederlandse of Vlaamse identiteitsbeelding in 

poeietekste, na vore gekom. Uit die ooreenkomste het dit wat eie is aan alle poesietekste vir adolessente 

lesers na vore gekom. Daamit kon sekere aanbevelings gemaak word vir die samestelling van 

toekomstige bloemlesings vir adolessente lesers. 

6.1.1 Algemene kenmerke van die bloemlesings 

Met die seleksie van gedigte vir die onderskeie bloemlesings vertoon die bloemlesingsamesellers 

uiteenlopende houdings. Terwyl die temas as bepalende uitgangspunt vir albei bloemlesings gegeld het, 

soek die Afrikaanse samestellers letterlik oral tekste, ook ongepubliseerde tekste en tekste wat nog net in 

tydskrifte en op internet verskyn het. Dit word aangedui onderaan elke teks. Daarteenoor word tekste 

wat nog nie gekanoniseer is, nie in ag geneem in die samestelling van die Nederlandstalige bloemlesing 

nie. Nederlandstalige tekste se publikasiebron en da tum is ook nougeset onderaan tekste aangedui. 

6.1.2 Tydruimtelikheid 

6.1.2.1 Verskille tussen die Afrikannse en Nederlandstalige bloemlesings 

Seisoensgebonde gedigte, veral herfsgedigte, kom opvallend voor in die Afrikaanse bloemlesing, 

Versreise. Hierdie herfsgedigte verwys of spesifiek na die Kaap of beskryf weerstoestande eie aan 'n nat, 

koue en winderige herfs wat net in die winterr&nvalstreek van Suid-Afrika, naamlik die Kaap, voorkom. 

Vir die adolessente leser woonagtig in die Kaap, is hierdie kontekstuele verwysings werklikheidsgetrou. 

Vir die adolessente leser in die res van Suid-Afrika is dieselfde verwysings ietwat vreemd. 

Seisoensverwysings, wat 'n verbondenheid aan 'n spesifieke mimte impliseer, het dus 'n beperkende 

invloed op die veronderstelde adolessente leser se identifikasiemoontlikhede met die tekste. 

Seisoensgebonde gedigte kom opvallend minder voor in die Nederlandstalige bloemlesing, Mer gekleurde 

billen zou her gelukkiger leven zijn. Gedigte wat na sneeu en ys verwys, betrek m e e d  die winterseisoen 

en veral winterstoestande eie aan die breer Europese mimte. Vir die adolessente leser in Nederland en 

Belgie is hierdie kontekstuele venvysings werklikheidsgetrou. Seisoensvenvysings in die 

Nederlandstalige bloemlesing het 'n vemimende invloed op die veronderstelde adolessente leser se 

identifikasiemoontlikhede met die tekste. 

In 'n enkele teks word na die Ian& sonnige somersaande in Nederland verwys, terwyl sonskyn in die aand 

nie deel vorm van die Afrikaanse adolessent se verwysingsraamwerk nie, veral nit  die Afrikaanse 

adolessent in die Suid-Afrikaanse binneland nie, waar die son dwarsdeur die jaar relatief vroeg 



ondergaan. 

Die twee bloemlesings kan dus aanleiding gee tot uiteenlopende reaksies by die veronderstelde 

adolessente leser met betrekking tot seisoensgebonde gedigte as spesifieke tydsaspek. Die tekste in die 

Afrikaanse bloemlesing gaan beperkend of eksklusief en tekste in die die Nederlandstalige bloemlesing 

gaan verruimend of inklusief om met identifikasiemoontlikhede vir die adolessente leser. In Suid-Afrika 

is die beperkende omgaan met identifikasiemoontlikhede juis Afrikagerig en in ooreenstemming met 

heersende opvattinge in die gemeenskap. Die hele openbare diskoers behels dat identiteit herbevestig 

moet word vanwee die snel veranderende samelewing - 'n land in 'n oorgangsfase. Die Nederlandse 

samelewing is daarteenoor stabiel en oor eeue gevestig. Daarom kan identiteit venvimend ook binne die 

breer Europese mimte bevestig word. 

Plekname in Versreise kom teen 'n hot frekwensie voor, maar behels grotendeels name uit die Kaap. Dit 

word ondersteun met plantname van die Kaapse fynbos soos dit in die volksmond bekend staan. Vir die 

adolessente leser woonagtig in die Kaap, is hierdie ruimtelike oritntasie deur middel van die plek- en 

plantname werklikheidsgetrou. Vir die adolessente leser in die res van Suid-Afrika is dieselfde 

geografiese verwysings vreemder. Aansluitend by seisoensverwysings, het ook die ruimtelike orientasie 

binne tekste in die Afrikaanse bloemlesing 'n beperkende invloed op dieselfde tekste as moontlike 

identifikasiemateriaal vir die adolessente leser. Verwysings na die bre&r Afrikaruimte is deur enkele 

tekste beperk tot subtiele ondershominge. Behalwe plek- en plantname word geografiese ruimte ook 

visueel uitgebeeld deur die buitebladillustrasie in pen, gekleurde ink en pastel, aldus Visser (vergelyk 

Bylaag B). Alhoewel Visser (vergelyk Bylaag B) ontken dat hy probeer het om 'n tipies Suid-Afrikaanse 

landskap weer te gee (graffitti is nie tipies Suid-Afrikaans nie), is dit 'n vaalbruin illushasie van onder 

andere rotstekeninge, wat die dr& klipperigheid van 'n "sandland" in die afdelingnaam "sandland en 

grysland" oproep. 

In Met gekleure billen zou het gelukkiger leven zijn kom plekname teen 'n heelwat laer frekwensie as in 

die Afrikaanse bloemlesing voor en behels slegs vyf name uit beide die Nederlandse en Belgiese mimtes 

gesamentlik. Dit word aangevul met enkele plantname soos tulpe en krokusse. Plekname wat na die 

breer Europese mimte verwys, kom me& voor, maar is in totaal steeds heelwat minder as plekname in die 

Afikaanse bloemlesing. Vir die adolessente leser in Nederland &n Belgie is hierdie geografiese 

verwysings werklikheidsgetrou. Aansluitend by seisoensverwysings, het ook die mimtelike orientasie in 

tekste in die Nederlandstalige bloemlesing 'n venvimende invloed op dieselfde tekste as moontlike 

identifikasiemateriaal vir die adolessente leser. Verwysings na die breer Europese mimte is deur heelwat 

tekste 'n groter werklikheid vir die adolessente leser. Behalwe plek- en plantname word geografiese 

ruimte ook visueel uitgebeeld deur die buitebladillustrasie in akriel en potlood, aldus Bosschaert 

(vergelyk Bylaag E). Alhoewel ook Bosschaert (vergelyk Bylaag E) ontken dat hy probeer het om 'n 

tipies Vlaamse en Nederlandse landskap weer te gee en hy 'n universele landskap wou skep, is dit 'n blou 



illustrasie met water en wind, waarin wind met klein wit strepies uitgebeeld word en wat aansluit by die 

afdelingnaam "wind en water". 

Die buitebladillustrasies weerspie2l inderdaad 'n droii Afrikamimte, soos dit in die gedigte in Versreise 

verwoord is, teenoor 'n watenyke Nederlandse mimte, soos dit in die gedigte in Met gekleurde billen zou 

her gelukkiger leven zijn verwoord is. 

Die twee bloemlesings sou derhalwe ook kon lei tot uiteenlopende reaksies by die veronderstelde 

adolessente leser met betrekking tot tydmimtelikheid as spesifieke aspek in gedigte. Die tekste in die 

Afrikaanse bloemlesing gaan steeds beperkend of eksklusief en die tekste in die Nederlandstalige 

bloemlesing gaan steeds v m i m e n d  of inklusief om met identifikasiemoontlikhede vir die adolessente 

leser. Daarmee word die besonder n66 verband tussen tye en mimte in tekste bevestig. Dit is tipies aan 

Suid-Afrika om die land en die landskap as 'n saak op sigself te sien en te ervaar. In Nederland is 

soortgelyke aanduidings eerder sekondkr. 

6.1.2.2 Ooreenkomste tussen die Afrikaanse en Nederlandstalige bloemlesings 

In beide bloemlesings is tekste opgeneem waarin 'n poging aangewend word om tyd tot stilstand te bring. 

'n Chronologiese tydsverloop in albei bloemlesings sluit aan by die natuurlike groei van dinge in die 

natuur en die toekomsgerigtheid van die adolessente leser. Daarby kom voorkeur vir 'n spesifieke 

seisoen in albei bloemlesings voor. In 'n enkele teks in die Nederlandstalige bloemlesing, naamlik "De 

voorkant" (p.53) kom Wee tydsgebonde spreekwoorde voor wat ook in Afrikaans bestaan, naamlik "de 

tijd sal moeten leren" (r.13 en 27) en "vroeg of laat" (r.30). Die Afrikaanse weergawes daarvan volgens 

Kritzinger en Sabbagha (1981:411 en 445) is: "die tyd sal ons dit leer" en "vroeer of later". 

Betekenisooreenkoms bestaan tussen hierdie intertalige spreekwoorde. Hierdie tydsverwysings is a- 

temporeel en hou diiwels verband met 'n universele terna soos liggaamlike veranderinge. A-temporele 

tyd is 10s van historiese tyd of chronologie. Tydspronge kom in tekste in albei bloemlesings voor, maar 

dit is veral uit die Nederlandstalige bloemlesing duidelik dat pynlike emosionele ervarings van 

adolessente dikwels uitgedmk word asof tyd verwring word. Sodoende word ook tyd getraumatiseerd 

aangebied. 

Alhoewel uiteenlopende kulturele verwysings in die twee bloemlesings voorkom, strek dieselfde kulturele 

verwysings in albei blwmlesings veel verder en wyer as blote plek- en plantname van die Nederlandse en 

Suid-Afrikaanse landskappe. Kulturele verwysings is terselfdertyd omvattend en tiperend en versterk in 

albei gevalle die veronderstelde adolessente leser se identifiasiemoontlikheid met die teks. Albei die 

illustreerders ontken dat die illustrasies tipies van die ontstaansmilieu van die bloemlesings is. Deur 

vergelyking van die illustrasies sClf en met in agneming van die teksinhoudelike, is egter duidelike bewys 

dat beide illustreerders t5n digters nie maklik loskom van hulle eie ruimtelike oritintering nie. 



6.1.3 Spreker en perspektief 

6.1.3.1 Verskille tussen die Afrikaanse en Nederlandstalige bloemlesings 

'n Duidelike adolessente perspektief kom in heelwat minder tekste in die Afrikaanse bloemlesing voor as 

in die Nederlandstalige bloemlesing. Die minderheid tekste waarin 'n adolessente perspektief tog 

voorkom. is eweredig vanaf afdelings 1 tot 8 deur die bloemlesing versprei. Geslagsrolle deur 'n manlike 

en 'n vroulike perspektief op sake, word op terloopse wyse in die Afrikaanse bloemlesing ingesluit. Die 

Afrikaanse adolessente leser bly hoofsaaklik onbewus van verskillende geslagte se perspehqiewe. 

Daarteenoor kom 'n duidelike adolessente perspektief in meer as 'n kwart van die tekste in die 

Nederlandstalige bloemlesing voor, waarskynlik vanwe2 die groter keuse wat beskikbare tekste in 

Nederlands aan die bloemlesingsamesteller b id .  Heelwat m&r tekste in hierdie bloemlesing weerspieel 

dus 'n adolessente perspektief as in die Afrikaanse bloemlesing. Hierdie tekste is veral oor die eerste ses 

afdelings van die bloemlesing versprei, waarin die ondenverpe ook in 'n groter mate die leefwereld van 

die adolessente leser weerspie2l. Geslagsrolle deur 'n manlike en 'n vroulike perspektief op sake, word 

op 'n doelbewuste wyse in die Nederlandstalige bloemlesing ingesluit. Tekste met dieselfde ondenverp 

op teenoorstaande bladsye word dikwels kontrasterend vanuit die manlike perspektief en die vroulike 

perspektief aangebied. Perspektiefsverskille tussen geslagte word sodoende beklemtoon. Die 

Nederlandse adolessente leser word sodoende bewus gemaak van verskillende geslagte se perspektiewe. 

6.1.3.2 Ooreenkomste tussen die Afrikaanse en Nederlandstalige bloemlesings 

Sprekers in beide bloemlesings kan geydentifiseer word as 6f 'n ek-spreker of 'n liriese subjek. Die ek- 

spreker gee 'n subjektiewer weergawe van 'n belewing en daarom is die inhoud van sodanige teks 

waarskynlik lewensgetrouer as by 'n weergawe deur 'n liriese subjek. Die teks se gepaardgaande 

geloofwaardigheid veroorsaak dat die adolessente leser spntaner daarmee identifiseer. Die 

identifikasieproses met 'n teks word n6g verder versterk as dit duidelik word dat die ek-spreker ook 

vanuit 'n adolessente perspektief kyk. 

6.1.4 Tematiek 

6.1.4.1 Verskille tussen die Afrikaanse en Nederlandstalige bloemlesings 

Verhoudings met vreemdelinge en randfigure in afdeling 3 - "medereisigers", tekste wat intertekstueel 

met mekaar kommunikeer in afdeling 7 - "in gesprek met mekaar" en sosiale en plitieke kommentaar in 

afdeling 8 - "die kinders is nie dood nie", kom nkt in die Afrikaanse bloemlesing, Versreise, voor. 

Aangesien die ondenverp wat die verhoudings met vreemdelinge en randfigure betrek nie die gesins- of 

familielewe raak nie, betrek dit ook eerder die jong volwasse leser wat verkennend en meelewend uitreik 
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na 'n eie sosiale lewe. Sy verwysingsraamwerk word sodoende uitgebrei. Die behoefte om kommentaar 

te lewer op die samelewing, die politieke bestel en selfs religieuse beskouings is 'n tipiese eienskap van 

die laatadolessent. lntertekstualiteit as teoretiese uitgangspunt en literhe denkrigting kry vreemd genoeg 

sy selfstandige staanplek tussen ander ondmerpe wat eerder verband bou met algemeen menslike 

aspekte. Daarom kan die Afrikaanse bloemlesing eerder as geskikte leesstof vir die student en jong 

volwassene beskou word, met 'n groot verskeidenheid tekste waarmee hulle sal kan identitiseer. 

Emosionele skommelinge in afdeling 2 - "groeipijnen", liggaamlike veranderinge in afdeling 3 - "in de 

groei", familie in afdeling 5 - "familie", skool in afdeling 6 - "school", sprokies en verhale in afdeling 7 

- "sprookjes en verhalen" en natuurelemente in afdeling 1 1  - "wind en water" en diere in afdeling 12 - 

"dieren", kom net in die Nerderlandstalige bloemlesing, Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven 

zijn, voor. Behalwe vir die onderwerpe wind, water en diere, betrek die ander onderwerpe die direkte 

leef- en ervaringsw2reld van die puber, wat moet aanpas by 'n snel veranderende liggaam, stom-en- 

drang emosies en die gesins- en skoollewe van elke dag. Die emosionele lewe van die adolessente leser 

en die bevestiging van sy morele waardes en norme, geniet besondere voorrang in die tekste in hierdie 

bloemlesing. Verhoudings met die ouers kom besonder sterk in tekste in hierdie bloemlesing na vore. 

Die gesinsverband staan gevolglik op die voorgrond. Daarom kan die Nederlandstalige bloemlesing 

eerder as geskikte leesstof vir die adolessente leser tot vyftien jaar beskou word, met net so 'n groot 

verskeidenheid tekste waarmee hulle sal kan identifiseer. 

6.1.4.2 Ooreenkomste tussen die Afrikaanse en Nederlandstalige bloemlesings 

In albei bloemlesings is gedigte in afdelings ingedeel volgens ondenverpe wat handel oor poesieskryf, 

verliefdheid of liefde, die dood en tog ook kontrasterende tydsaanduidings en ruimtelike orientering. 

Albei bloemlesings se eerste afdelings handel oor die ondmerp  patrsieskryf en dit hou verband met albei 

bloemlesingsamestellers se outeurspoetika en liter& beskouings. 

Verskille binne ooreenkomste 

Die tema ontluistering van die digter kom in verskeie tekste in die Afrikaanse bloemlesing voor, terwyl 

ontluistering ook in die Nederlandstalige bloemlesing voorkom, maar in verband met opvoeders soos die 

rektor van 'n erkende instelling. Tenuyl die digter in die Afrikaanse samelewing relatief onbekend is en 

nie eintlik geliefd is nie, is die digter in die Nederlandse samelewing geliefd en bekend en hy ontlok 

bewondering en respek. Die liefde kom in albei bloemlesings voor, maar word in die tekste verskillend 

verwoord. In die Afriiaanse bloemlesing val die fokus veral op volwasse liefde en die universele 

reikwydte daman. Die afdeling wat die liefde verwoord, sluit verder af met gedigte oor gebroke 

liefdesverhoudings en liefdestelewstellings. In die Nederlandstalige bloemlesing word veral verliefdheid 

verwoord, met 'n sterk ingesteldheid op die erotiese gewaanvordinge. Bewondering vir die geliefde, 



uitbundigheid, om meegevoer te word, maar ook verlange, vrese en frustrasies word verwoord. Die dood 

as onderwerp word ook verskillend in die twee bloemlesings hanteer: in die Afrikaanse bloemlesing 

handel alle gedigte oor die dood van mense en selfs groot groepe mense; in die Nederlandstalige 

bloemlesing handel die helfte van die gedigte oor die dood van diere en die ander helfte oor die dood van 

mense, maar dit sluit hoofsaaklik nit gesinslede en veral nie gmot groepe mense se dood in nie. In die 

Afrikaanse bloemlesing is ook tekste opgeneem wat 'n oorsig oor afgestorwe skrywersfigure se lewens 

gee asof die gedigte biografieg is. 

In albei bloemlesings word die positiewe invloed van die platteland uitgeheeld in gedigte wat dit mooi en 

rustig voorstel. Tog bestaan daar ook 'n klemverskuiwing tussen die bloemlesings met betrekking tot die 

uitbeelding van die stad en die platteland. In die Afikaanse bloemlesing word eerstens meer gedigte oor 

die platteland ingesluit, opgevolg deur ietwat m i n k  gedigte oor die stad. In die Nederlandstalige 

bloemlesing kom die teenoorgestelde voor: eerstens meer gedigte oor die stadsmilieu. opgevolg deur 

ietwat minder gedigte oor die platteland. Dit dui waarskynlik op ooglopende verskille in die samestelling 

van die onderskeie samelewings. Tenvyl groot dele van Suid-Afrika nog platteland is en ongerepte, oop 

ruimtes heslaan, is byna die hele Nedelandse samelewing verstedelik met piepklein plasies wat tussen die 

groot stede oorgebly het. 

6.1.5 Metaforiek 

6.1.5.1 Verskille tussen die Afrikaanse en Nederlandstalige bloemlesings 

'n Groot verskeidenheid metafore is in gedigte in Versreise betrek, en dit ma& vergelyking met die 

Nederlandstalige bloemlesing hyna onmoontlik. Metafore is die vorm van beeldende taalgebruik wat die 

meeste in die opgenome tekste voorkom. Die herfs tree op as metafoor van suiwering en verganklikheid 

in die volksbewussyn in die Afrikaanse bloemlesing. 

'n Groot verskeidenheid metafore is ook in gedigte in Met gekleurde billen rou bet gelukkiger leven run 

betrek, en dit maak vergelyking met die Afrikaanse bloemlesing eweoeens byna onmoontlik. 

Personifikasie is die vonn van metaforiese taalgebmik wat die meeste in die opgenome tekste voorkom. 

Die koei nee op as metafoor van welvaart in die volksbewussyn, maar ook van die digter, in hierdie 

Nederlandstalige bloemlesing. 

6.1.5.2 Ooreenkomste tussen die Afrikaanse en Nederlandstalige bloemlesings 

Alhoewel tekste in die Nederlandstalige bloemlesings bedrieglik eenvoudig vertoon, word alle vorme van 

metaforiese taalgebmik in albei bloemlesings amgetref. Nie net vergelykings, metafore en personifikasie 

kom in 'n groot verskeidenheid tekste voor nie, maar ander stylfigure soos herhaling en kontras kom byna 



net soveel voor. Woordspeling, ironie, allegorie en simboliek is as taalmanifestasies deel van metaforiese 

taalgebruik, 66k in tekste aan die adolessente leser. 

Verskeie universele simbole word in albei bloemlesings aangetref. Op die buitebladillustrasie van die 

Afrikaanse bloemlesing, word 'n rooi hartjie in graffiti aangetref, wat na verliefdheid verwys. Christelike 

simbole kom voor deur die getalle drie en sewe, wat na volmaaktheid venvys en deur die h i s ,  wat nuwe 

lewe en oonvinning oor die dood simboliseer. Wit blomme simboliseer jong lewe, vitaliteit, onskuld, 

reinheid en ook die dood, terwyl die swart kraai dood, onheil en mislukking simboliseer. Nog 'n 

universele simbool is die duif, wat onskuld, hoop en nuwe lewe simbloseer. 

Op die buitebladillustrasie van die Nederlandstalige bloemlesing word wit hartjies in 'n eweredige 

wolkformasie aangetref, wat ook na verliefdheid verwys. Heelwat minder Christelike simbole kom voor. 

Die wit perd simboliseer oonvinning in die eindoordeel. Blomme simboliseer jong lewe en vitaliteit, 

tenvyl die roos die liefde en die angelier die dood simboliseer. Nog 'n universele simbool is die duif, 

wat onskuld, hoop en nuwe lewe simbloseer. Die simboliese waarde van die kraaie in die lug, gaan 

onopgemerk by die adolessente ek-spreker in die Nederlandstalige bloemlesing verby, maar dit is tog 

teenwoordig. Ten slone word die duif as simbool van onskuld, hoop en nuwe lewe in die slotgedig van 

die Nederlandstalige bloemlesing betrek 

6.1.6 Stemming 

6.1.6.1 Verskille tussen die Afrikaanse en Nederlandstalige bloemlesings 

Die erkenning van emosies by 6f die veronderstelde adolessente leser 6f die bloemlesingsamestellers, het 

nie 'n belangrike rol gespeel in die seleksie van gedigte vir die Afrikaanse bloemlesing nie. Die 

laaste afdeling in die Afrikaanse bloemlesing bevat gedigte wat veral kornmentaar lewer op die politieke 

geskiedenis van Suid-Afrika. Dit was ook die eksplisiete bedoeling van Vermaak (vergelyk Bylaag A) en 

dit verleen 'n gewigtigheid, 'n ernstige, swaar stemming aan die bloemlesing. Dit kan selfs 'n 

vewreemdende invloed he op die Afrikaanse adolessente leser se identiteit. Die eland, olifant en 

gemsbok kan as mitiese figure tipies aan Afrika ge'interpreteer word in die buitebladillustrasie, volgens 

Visser (vergelyk Bylaag B). Dit dm by tot 'n stemming van geheimsinnigheid. Die antieke Egiptiese 

skrif herinner die adolessente leser am kontemporse selfone. Vanuit volwasse perspektief venvys die 

illustrasie na 'n uitbeelding van tyd oor groot tydsgrense heen. 

Daarteenoor erken Van Coillie (vergelyk Bylaag D) dat emosies 'n belangrike rol gespeel het in die 

seleksie van gedigte vir die Nederlandstalige bloemlesing. Nie net die ingeskane emosies van die tekste 

by die adolessente leser nie, maar ook we1 die erkenning van sy eie emosies as samesteller. Die 

bloemlesing moes h6m met 'n gevoel van venvondering laat. Van Coillie (vergelyk Bylaag D) kies ook 



doelbewus vir humor en sluit daarrnee nege vertaalde gedigte van Silverstein in. Tog blyk dit dat hierdie 

tekste eerder speels, laf, vrolik en selfs lerend is, sonder dat dit noodwendig humoristies is. Die vlerkies 

aan die mansfiguur in die buitebladillusbasie venvys volgens Bosschaert (vergelyk Bylaag E) na die 

liefdesengeltjie Cupido en dit dra by tot 'n speelse en opwindende stemming. Vanuit volwasse 

perspektief verwys die illustrasie egter ook na Pegasus uit die Griekse mitologie en die spreekwoord: "op 

zijn Pegasus stijgen" (Van Dale, 1977:743), wat beteken om te gaan dig. 

6.1.6.2 Ooreenkomste tussen die Afrikaanse en Nederlandstalige blwmlesings 

Sonder dat stemming of emosies 'n besonder belangrike rol by Vermaak (vergelyk Bylaag A) se seleksie 

van gedigte gespeel het, kom venvondering tog ook in heelwat tekste voor. Venvondering en speelse, 

ligte vrolikheid kom dus in albei bloemlesings voor, maar in die Nederlandstalige bloemlesing net teen 'n 

groter frekwensie as in die Afrikaanse bloemlesing. Ander ooreenkomste tussen die bloemlesings sluit 

aan by Van Coillie (vergelyk Bylaag D) se aanvoeling dat adolessente self byna altyd negatief oor die 

stadsmimte en positief oor die platteland skryf. Gedigte oor die stadsmimte weerspied in albei 

bloemlesings dikwels 'n negatiewe stemming van ingeperktheid, wat selfs tot selfmoordgedagtes kan 

aanleiding gee. Daarteenoor word die landelike, plattelandse mimte byna as g o d ,  helend en selfs 

romanties uitgebeeld. In albei bloemlesings word 'n bewustheid van armoede vanuit 'n manlike 

perspektief aangebied. Dit dra 'n stemming van ernstige besinning en nugterheid op die realiteit 

Daarteenoor word die erotiek met opgewondenheid en 'n gevoei van lewenskragtigheid vanuit die 

manlike perspektief in albei bloemlesings weerspieEl. Die vroulike perspektief op erotiek is in albei 

bloemlesings negatiewer en weerspieel gevoelens van kwesbaarheid, verslaentheid en venverping. Dit 

sluit aan by die adolessente meisie se geneigdheid tot depressiewe gevoelens, juis omdat haar liggaamlike 

ontwikkeling vinniger plaasvind as by die adolessente seun. 

6.1.7 Intertekstualiteit 

6.1.7.1 Venkille tussen die Afrikaanse en Nederlandstalige bloemlesings 

Intertekstualiteit word in die Afrikaanse bloemlesing op komplekser wyse hanteer as in die 

Nederlandstalige bloemlesing. Verskeie soorte intertekstualiteit word doelbewus aangebied en is nie net 

beperk tot afdeling 7 soos die indeling van die bloemlesing te kenne wil geen nie. Gedigte wat deur een 

digter geskryf is in reaksie op 'n reeds bestaande teks van 'n ander digter, gedigte wat dieselfde spore dra, 

gedigte met dieselfde deurlopende metafoor, gedigte wat deur dieselfde skrywer geskryf is en in gesprek 

tree met mekaar en verskeie tekste war vanuit dieselfde grondteks hulle oorsprong het, is verskillende 

soorte intertekstualiteit wat in hierdie bloemlesing opgeneem is. 



lntertekstualiteit word daarteenoor in die Nederlandstalige bloemlesing op eenvoudiger wyse hanteer as 

in die Afrikaanse bloemlesing. Een soort intertekstualiteit kom hoofsaaklik voor. Dit is tekste met 

ooreenstemmende ondenverpe, sonder dat bierdie tekste 'n doelbewuste reaksie op mekaar is. Hierdie 

tekste kom onaangekondig as gedigpare dwarsdeur die bloemlesing voor en vorm deel van die 

bloemlesingpoetika. Deurdat dit op teenoorstaande bladsye gerangskik is, word beide ooreenkomste en 

verskille tussen sodanige tekste beklemtoon. 

6.1.7.2 Ooreenkomste tussen die Afrikaanse en Nederlandstalige bloemlesings 

lntertekstualiteit as literere eienskap van die moderne poesie kom in albei bloemlesings voor. Dit dra 

besondere betekenis as besef word dat dit ten koste van h d e r  litergre eienskappe van die modeme pes i e  

is, soos byvoorbeeld die massakultuur en die eleklroniese kultuur. Albei laasgenoemde rigtings is 

besonder kontemporer en sal, alles in ag genome, aansluit by die adolessente leser se leefw6reld. Tog 

word juis intertekstualiteit in twee bloemlesings vanuit twee taalgebiede deur 'n groot verskeidenheid 

tekste as teoretiese uitgangspunt betrek. Daarmee verkry dit besondere relevansie. 

6.2 Samevatting 

Wanneer die twee slotgedigte van die twee bloemlesings met mekaar vergelyk word, word beide 

ooreenkomste en verskille in die twee bloemlesings beklemtoon. 

In "'n Groet" (p.147) in Versreise word politiek as ondenverp die draer van 'n uitdagende stemming en 

heldeverering vir anti-apartheidshelde. Dit is deel van Afrikaans in 'n nuwe tydvak: 'n nuwe politieke 

bedeling. Die ruimte word onmiddellik Suid-Afrikaans deur die name van die helde en verwysings na 

onder andere apartheid, haat, bloed en onskuldige slagoffers. Die fokalisasiehoek is vanuit 'n ek- 

sprekersinstansie met 'n adolessente perspektief. Die gedig weerspieel nie net oonvinning nie, maar dra 

ook die kiem van beskuldiging en uitdaging, ook teenoor die huidige regering wat ten spyte van die 

afwesigheid van apartheid nie daarin kan shag om die voortslepende geweld stop te sit nie. Daarom kan 

dit beide 'n venykende en ve~eemdende  invloed h& op Afrikaanssprekende adolessente lesers. Die 

gedig dui op die dinamiese, politieke proses binne Suid-Afrika. Baie van die opgenome politieke tekste 

kan as propagandisties beskou word. In propagandistiese tekste handel dit oor die bevordering van die eie 

saak en is daar nie mimte vir persoonlike lyding nie. Suid-Afrika is steeds 'n snel veranderende 

samelewing. Dit is veral die destyds, verbode, propagandistiese tekste gedurende die apartheidsjare deur 

Afrikaanse skrywers, wat die Afrikaanse leserspubliek subtiel voorberei het vir 'n vreedsame plitieke 

ommeswaai na demokrasie. 

In "Eensklaps" (p.287) in Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn word die duif die simboliese 

draer van vrede en onskuld en word die leser gelaat met 'n stemming van nadenkende venvondering. Die 



titel dui op 'n sekere tydstip en daarmee word gepoog om die presiese tyd waarop die duif opvlieg en ook 

die manier waarop die duif opvlieg, vas te vang. Ruimtelike onentering wys op die lei! plek van die duif 

en die effek daarvan op die "ik"-spreker is dat daar uitgereik word na 'n ongeydentifiseerde, dromerige 

"verte" (r.9). Daarmee word venvondering beklemtoon en word die bloemlesing as afgeronde en 

bevredigende poesiebelewing in die gemoed van die adolessente leser agtergelaat. Dit is ook uit hierdie 

en ander tekste duidelik dat die Nederlandstalige W s i e  ingebed I& binne 'n stabiele samelewing, waarin 

politiek en propaganda nouliks 'n rol speel. In die Nederlandstalige poesie handel tekste eerder oor die 

persoonlike belewing, die innerlike gedagtewereld en die bevestiging van morele waardes en norme. 

6.3 Aanbevelings vir toekomstige bloemlesingsamestellers 

Die subjektiewe tydsbelewing van 'n ek-spreker wat na moderne, eietydse, kontemportre sake en 

vraagstukke verwys, weerspiei!l die adolessente leser se leefwkreld ten beste en sal die beste 

identifikasiemateriaal in gedigte wees. 

Ruimtelike orientasie moet hoofsaaklik aansluit by die adolessente leser se bekende, geogratiese 

omgewing en die wkreld waarhinne hy leef, bevestig. Sodoende word sy eie identiteit ook 

bevestig. Tog moet mimtelike orientasie ook terselfdertyd b&r strek as die onmiddellike 

omgewing. Dit moet die adolessente leser se nuuskierigheid oor inder plekke prikkel en sy 

kennis uitbrei. 

Die adolessente leser identifiseer die sterkste met 'n ek-spreker wat vanuit 'n adolessente 

perspektief na dinge in sy bekende leefwkreld kyk. 

Ondenverpe moet die adolessente leser se direkte leef- en ervaringsw&reld weerspieel sodat sy eie 

identiteit daardeur versterk kan word. 

Gedigte wat die wonder van die liefde as positiewe, venykende en lewegewende ervaring 

venvoord, behoort vir die adolessente leser ingesluit te word. 

Gedigte wat verhoudings met die ouers en ander gesinslede verwoord, raak die kern van die 

adolessente leser se verhoudingslewe en behoort daarom in bloemlesings ingesluit te word. 

Alle vorme van metaforiese taalgebruik dm by tot gehalte van die tekste vir dieadolessente lesers 

en behoort daarom as maatstaf vir bloemlesingsamestelling te dien. 

Tekste wat 'n stemming van venvondering weerspieel, bewedig die adolessente leser se behoefte 

aan skoonheid en kweek poesieliefhebbers. 

Bloemlesings moet in diens staan van die gemeenskap waarbinne dit voortgebring word en tred hou met 

die vereistes van die gemeenskap. Poesie is nie "heilig" of "rein" nie. Dit moet 'n bydrae lewer tot die 

identiteitsontwikkeling van die adolessente leser dew die teenwoordigheid van identiteitsbeelding in 

tekste. Verskille en ooreenkomste tussen albei bloemlesings is aangetoon, sodat toekomstige 

bloemlesings daarby kan baat. 
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BYLAAG A: VRAE EN ANTWOORDE AAN SAMESTELLER - VERMAAK 

Agtergrond 

Vrae: 

1. Van wie het die inisiatief uitgegaan om die bloemlesing saam te stel: 

(a)enige van die bloemlesingsamestellers, 

(b)Tafelberg-Uitgewery, 

(c)'n ander instansie of departement? 

(d)lndien (c), watter instansie of departement? 

2. Ek neem am die samestelling van Versreise was ook vir u as samesteller 'n ekonomies aantreklike 

keuse. 

(a)ls my aanname korrek? 

(b)Indien wel, in welke opsig? 

(c)Indien nie, waarnm nie? 

(d)Wat was d h  u motivering vir die samestelling? 

3. Was die inisieerderl-s voorskrifielik teenoor u as bloemlesingsamestellers? Indien ja, in verband met 

watter aspeki-te van die bloemlesing? 

4. Het die inisieerderl-s van die bloemlesing 'n spesifieke teikengroep lesers in gedagte gehad met die 

samestelling? Indien ja, watter teikengroep? 

5. Volgens die voonvoord in Versreise bestaan daar ook 'n gepaardgaande Gids en riglyne. Is dit ook 

opgestel deur Nasou en doelbewus vir gebmik deur skole en 1 of tersitre instellings? 

6. In sewe van die agt insette gee die digters hulle eie menings oor onder andere oor hul skooljare, hul 

musieksmaak in hulle jong dae en raad aan jong skrywers. Dit is een van die aspekte in die bloemlesing 

wat die persepsie skep dat hierdie bloemlesing ook vir adolessente bedoel is. Ek neem am dit was 'n 

doelbewuste poging om sodoende 'n br& leserspubliek uit beide die hoerskool adolessentegroep en die 

naskoolse studentegroep te betrek? Indien nik, wat was die bedoeling om digters se menings - 
byvoorbeeld oor hulle skooljare - in sewe uit die agt bydraes te betrek? 

Antwoorde: 

From: adindaviii,mweb.co.za 

To: Carinapi@ds.co.za 

Sent: 19 September 2003 14:17 

Subject: RE: Vrae oor Versreise 

I. Nicol Faasen in die besonder. Hy het my gevra of ek die hnofsamesteller wou wees. Vnlgens hom 

was dit die aanslag en sukses van 'n vonge bloemlesing wat ek gedoen het onder my nooiensvan, Adinda 

L. Cilli6: Pret met poesie (gemik np leerders in grade 7-9) wat horn onder andere genoop het om my te 

vra. 



2. Destyds, met Prer metpoesie (1991) moes ek maar versigtig trap met die soort neo-sensuur wat toe in 

onderwysdepartemente gegeld het (geen kragwoorde nie, veral geen pejoratiewe venvysing na ras nie, 

ens.) Ek het lankal, veral nA 1994, gevoel die tyd is ryp vir vernuwing. Om die waarheid te st., ek het vir 

Kerneels Breytenbach van Human & Rousseau 'n lang voorlegging gemaak van toevoegings tot Pret met 

poesie, 'n hele aanvullende afdeling, wat aan die einde bygevoeg kon word, met "politieke" gedigte, 

kompleet met die vrae en besprekings daarhy. Hy het toe nie daarvoor kans gesien nie (Pret met poesie 

het in daardie stadium te g o d  verkoop!). Van die gedigte en m e  het ek toe later in Versreise gebmik. 

3. Nie juis nie. Nicol het vir Hendrik Viljoen (vakfasiliteerder: Afrikaans in Gauteng) geken, en ek het 

geweet van Lorenda Olivier, 'n dinamiese Afrikaans-onderwyseres aan die Charleston Hill Sekondsre 

Skool in die Paarl en Keith de Wet, hoof van B ~ c k n e r  de Villiers Primere Skool in Stellenbosch (vroeer 

'n Afrikaans-onderwyser aan 'n hmin hoerskool in die Stellenbosse distrik). Dan moes dit natuurlik ook 

spreek tot alle Afrikaanssprekendes. (Dit was onder andere ook die doel waarom Lorenda en Keith se 

insette moes help.) Dit was belangrik dat die keuse van gedigte verteenwoordigend sou wees van die 

ontwikkeling van Afrikaans en ook dat die hele aanslag inpas by uitkomsgebaseerde onderrig. Ek het van 

die begin af ges& ek wil dit in temas georganiseer, en dit het aangesluit by die UGO-benadering. (Dis ook 

daarmee in die agterkop dat ek die besprekings en vrae in die Handleiding en gids gedoen het.) 

4. Die teikengroep is hoofsaaklik eerstetaal-leerders in gr.10-12. 

5. Die Gids het ek alleen gedoen. Dit is eerder bedoel om besprekings in die klas aan die gang te kry - 

en hulle en die ondenvysers te probeer oorreed om meer as net die voorgeskrewe gedigte te lees of om die 

"Skryf self'-voorstelle te probeer. 

6. Die teikengroep wat ons in gedagte gehad het, was die hoerskool adolessentegroep. Die vrae oor die 

digters se skooljare was deel van die poging om doelbewus die misterie rondom digterwees te 

"ontluister". 

S t ~ k t u u r  

Vrae: 

7. Wat presies is die verband tussen Versreise en Woordreise? 

8. Waarom het u die gedigte in die bloemlesing Versreise in hierdie spesifieke agt afdelings ingedeel? 

9. Waner rol het die ontwikkelingpsigologie daarin gespeel? 

10. Is daar 'n rede hoekom dit in die spesifieke volgorde geplaas is? 

1 1. Waar kom die benamings van elkeen van die afdelings vandaan? 

12. Is die meegaande en verduidelikende paragrawe telkens bedoel as verhelderend vir hogenoemde 

benamings? 

13. Hou dit verband met u eie literatuuropvatting, dat u afdeling 1 oor die skryf van gedigte gemaak het? 

14. In afdeling 5 - sandland en grysland - is 33 gedigte ingesluit, waarvan die eerste en die laaste gedig 

oor die kubermimte handel. Agtien gedigte handel oor die platteland - sandland. Dertien gedigte handel 

oor die stad - grysland. 



(a)Sou u s& dat die planelandse milieu 'n groter invloed uitoefen op die gemiddelde adolessent en student 

as die stadsmilieu? 

(b)Dink u dit lewer 'n negatiewe bydrae tot hulle eie identiteitsontwikkeling, in die sin dat die wsreldwye 

tendens, verstedeliking, lewensvreemd vir hulle bly? 

15.(a) Sou u die natuurelement sand in sandland en die kleur grys I vaalheid, as tipies van die Suid- 

Afrikaanse landskap beskou? 

(b) Sped sand en klip (en selfs vuur) dus 'n groter rol as wind en water in die Suid-Afrikaanse landskap? 

16. Word die dood in afdeling 6 eerder vanuit 'n emosionele reaksie as vanuit 'n religieuse reaksie in 

gedigte betrek? 

17. Afdeling 7 -"in gesprek met mekaar" - betrek intertekstualiteit. Was u bedoeling met die insluiting 

daarvan, om daaraan 'n sekere relevansie te verleen? lndien nie, waarom het u nie ook gedigte oor 

massakultuur, die elektroniese kultuur of speelsheid, in aparte afdelings betrek nie? 

18. Gedigte wat kommentaar lewer op die Suid-Afrikaanse samelewing, is volop en opgeneem in die 

laaste afdeling. Vind dit volgens u meer aanklank by die student as byvoorbeeld by die adolessent? 

19.(a) Wat was die bedoeling om elke afdeling te begin met persoonlike insette van die volgende agt 

digters: Daniel Hugo, Breyten Breytenbach, Clinton V. du Plessis, Wilna Stockenstrtim, George 

Weideman, Joan Hambidge, T.T. Cloete en Vincent Oliphant. 

(b)Waarom juis di6 agt digters? 

(c)Waarom is slegs twee van die agt digters, wie se insette as inleiding gewa is, van die vroulike geslag? 

(d)Waarom is slegs twee van die agt digters, wie se insette as inleiding gevra is, van gekleurde herkoms? 

20. Adolessente en studente is fisies ingestel en sport georienteerd, selfs beroepssport georienteerd. 

Waarom ontbreek gedigte oor sport? 

21. Die student is in beroepsopleiding. Tog ontbreek gedigte oor hierdie groot en gewigtige besluit in 'n 

jongmens se lewe. Waarom sou dit wees? 

22. Gedigte oor sprokies en fantasiee kom op die eerste gesig ook nie voor in Versreise nie. Dink u as 

bloemlesingsamesteller dat studente nie meer behoefte het aan fantasie nie? 

23. Watter rol het die emosionele aanspraak wat die gedig op sy leser behoort te maak, gespeel by die 

seleksie van die gedigte vir die bloemlesing? 

24. Het humor 'n belangrike rol in die seleksie van gedigte gespeel vir die bloemlesing? 

25. In die Voonvoord (2002:XI) word verwys na: "van geestige, selfs lawwe gedigte tot dit waaroor 

nagedink moet word; van gedigte wat streel en troos tot di.4 wat skok en ontstel;" 

(a)ls die geheelindruk van die bloemlesing nie hoofsaaklik emstig en besinnend, selfs bietjie 

neerdrukkend in toonaard nie? 

(b)lndien nie, kan geestige, lawwe en humoristiese gedigte aan 'n spesifieke digterl-s se bydraes gekoppel 

word? 

26. Wat presies was u kriteria vir die seleksie van gedigte in bierdie bloemlesing? 

27. Op p.170 is 'n register volgens titel en op p.171 is 'n register volgens digters ingesluit in die 

bloemlesing. Wat is die noodsaaklikheid vir albei soorte registers? 



28. In resensies van Hein Viljoen in Beeld (2002:9) en Bernard Odendaal in Volksblad (2002:6) word 

genoem dat ook nuwe gedigte in Versreise ingesluit is. Viljoen skryf: "selfs nuwe gedigte uit Lit-Net en 

oor e-pos" is ingesluit in Versreise, tenvyl Odendaal skryf: "Langs die werk van bekende en gevestigde 

digters staan poesie van tieners en minder bekendes, waawan sommige nog geen bundels die lig laat sien 

he1 nie." Was daar enige kriteria vir die nuwe gedigte se insluiting in Versreise? Indien wtl, wat was die 

kriteria? lndien niC, wat was die rede vir die insluiting van sulke nuwe gedigte in 'n bloemlesing soos 

Versreise? 

Antwoorde: 

7. Woordreise is bedoel virjonger lesers en ook vir tweedetaallesers. 

8. In my lees van gedigte he1 ek verskeie moontlike kalegonee of temas in gedagte gehad en oorweeg. Ek 

he1 ook in die tyd alle moontlike bloemlesings wat in die versameling van EDULIS (die 

Onderwysbiblioteek van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement) bestaan, van Amerika, Engeland, Nieu- 

Seeland, AustraliE en natuurlik Suid-Afrika, deurgegaan om te sien watter temas daarin gebruik word en 

hoe en of dit kan ooreenstem met die leefwbeld van jongmense in Suid-Afrika. 

9. Ek weel nie mooi hoe om hierop te antwoord nie. Terloops, gisteraand, by die (haste) openbare 

optrede van Karel Schoeman by die D.J. Opperman-gedenklesing van US, bet dr. Johan Anker van die 

Bolandse Ondenvyskollege op Wellington (deesdae deel van die Kaapse Techikon) vir my gesC die 

studente geniet die gedigte in Versrelse baie. 

10. Ja, my oogmerk was van die begin af dat 'n leser (veral as dit 'n voorgeskrewe bundel is) m t b  as net 

die twintig of so voorgeskrewe gedigte moet lees. Dat hulle lus moet voel om van voor af deur te blaai. 

11. Die titels het feitlik almal iets te doen met of is 'n afleiding van 'n versreel uit 'n gedig in die betrokke 

afdeling. As ek vinnig kyk, is die uitsonderings "medereisigers" en "in gesprek met mekaar". 

12. In 'n sekere sin, ja. 

13. Ja, seker. 

14. (a) Nee, nie vandag meer nie, maar daar is gewoon meer "plattelandse"gedigte wat geskik en 

eksamineerbaar was. 

(b) Nee wat, ongelukkig is hierdie gedigte maar net gedigte. (Ek sal nie een oomblik dink dit kan 'n 

groter invloed op tieners uitoefen as die bombardering van die stadsbeelde op TV nie.) 

15. (a) Dalk tog. Maar onthou, ek woon in die Boland waar dit we1 in die somer droog is, maar nogtans 

nie vaal nie. 

(b) Sekerlik ja. (Ek he1 grootgeword op 'n plaas in die 00s-Kaap en weel maar te goed dat sand en klip 

en droogte die rede is waarom 'n boer se antwoord op die vraag, "Hoe gaan dit?" gewnonlik is: "Goed. 

Dit het mooi gereen." (Maar ek weet nie of ek jou vraag beantwoord het nie!) 

16. Ja 

17. Daar was natuurlik nie plek vir ander IiterCre verskynsels nie, maar in Woordreise het ons gekyk wat 

ons kon invoeg. 



18. Nie noodwendig nie en (ongelukkig) juis nie by die Suid-Afrikaanse adolessent nie. Maar ek wou 

doelbewus nie net konsentreer or sogenaamde smggle-gedigte nie (wat beslis nie almal van 'n hoe 

standaard is nie). Daarom het ek probeer om die hele vorige eeu te betrek en om na Vincent Oliphant se 

"oorsigtelike", stemmingsvolle gedig te begin met Cloete (een van my gunstelingdigters!) se "Foto 

Boerevegters" en om ook gedigte oor die Grensoorlog in te voeg en af te sluit met 'n paar gedigte uit die 

tyd na die verkiesing van 1994. 

19 (a) Ek wou doelbewus die digters nader aan die lesers bring. Ek is so bly "die mens agter die boek" 

kan deesdae maar as't ware saam met die leser, en veral die jong leser, sit en lees. Ek het, waar ek kon of 

tyd gehad het, vir die digters gebel of ge-e-pos en gevra waarom hulle juis sekere gedigte geskryf het, wat 

was die vonk daaragter, ensovoorts. 

(b) Daar is nie net een antwoord nie. In die eerste plek omdat hulle nog lewe en ek geweet het hulle sou 

interessant kon antwoord. En dan het die gedigte in die afdelings ons ook gelei. Die "temadigter", soos 

ons hulle genoem het, se gedig moes die eerste in die afdeling wees. Hulle was ook uiteenlopende digters 

wat, so het ons gehoop, oor 'n wye variasie ervarings sal skryf. En natuurlik het ek toe reeds geweet 

waner digters waarskynlik die temadigters van Woordreise sou wees. 

(c) Soos ek hierbo ges& het, het die afdelings se gedigte ook 'n rol gespeel. 

(d) Dit was baie belangrik dat die gedigte verteenwoordigend moes wees, nie net van die Afrikaanse 

digters nie, maar ook van die Afrikaans Eerstetaalleerders in ons skole (en dan spesifiek in in Wes- 

Kaapse skole). 

20. In Woordreise handel al die gedigte in die afdeling, "die vreug van spierkrag". 

21. Natuurlik is dit belangrik vir alle jongmense, maar, ai, dit is ongelukkig maar net gedigte en sal tog 

nie so 'n deurslaggewende rol in hulle lewens of besluite sped nie. 

22. In Woordreise is daar 'n afdeling, "ballades, berigte en stories". 

23. Nogal 'n groot rol . . . 
24. Ja ... 

25.(a) Miskien moet die gedigte eerder met die tipiese bloemlesings, soos Senior verseboek, Nuwe 

verseboek vir seniors, Digters en digkuns en ook Senior keur (waaraan ek ook jare gelede 'n aandeel 

gehad het.) Daarin is maar bittermin waaroor timers sal lag of selfs glimlag. 

(b) - Sjoe, ek weet nie. 

26. Heel belangrikste: om kinders lief te maak vir gedigte en om hulle te laat besef dat gedigte ook oor 

"gewone" sake handel. 

Om jong lesers (en hulle onderwysers) te laat besef dat Afrikaanse gedigte in bundels nie net 

gaan oor die gevoelens en ewarings van wit Afrikaanse mense nie. 

Ook baie belangrik, in die geval van Versreise baie meer as Woordreise, was dat die oorgrote 

meerderheid gedigte (haatlike woord:) eksamineerbaar moes wees. 

Dan moes die gedigte ook inpas by die temas waarop ons besluit het. (Dit het natuurlik 

beperkinge op die keuse geplaas, maar aan die ander kant, het ek geweet dat Versreise se jonger 



(mooier en ook k~curryker) kleinboetie sou sorg vir die gedigte wat nie in eersgenoemde ingesluit 

kon word nie. 

Dit was natuurlik ook belangrik dat die leerders moes kennis maak met gedigte wat strek van die 

vroegste jare en dan deur die Dertigers, Veertigen, Sestigers tot by die postmodernistiese digters. 

En dan het ek ook gereken dat dit 'n leemte sou kon vul vir mense wat nit  meer op skool of 

universiteit is nie en wat graag Afrikaanse gedigte wil lees, maar wat nie kans sien vir die 

swaanvigtige (weer daardie adjektief) en ook lenerlik swaar Groot verseboek nie. 

27. Dit is s6 lesersvriendelik. Een van die groot nadele van 'n bloemlesing wat in temas ingedeel is, is 

juis om vinnig 'n gedig of 'n digter op te spoor. 

28. Ek het gereeld elke week of twee deur al die gedigte op LitNet gegaan in die hoop dat ek 'n nuwe, 

relevante gedig sou kon opspoor. 

Binne die brdr  Suid-Afrikaanse samelewing 

Vrae: 

29. Wou u as samesteller met hierdie bloemlesing doelbewus die posisie van die Afiikaanse digter 

hewerseker binne die multikulturele samelewing? 

30. Twee vroulike en twee gekleurde digters se menings is opgeneem aan die begin van vier uit die agt 

afdelings. Tog kon hierdie verdeling meer gelykop gewees het: vier vroulike digters, waarvan twee 

gekleurd en twee wit en vier manlike digters, waawan twee gekleurd en w e e  wit. 

(a)ls bogenoemde ongelyke verdeling nie in stryd met Artikel no.9 in die Grondwet van die Republiek 

van Suid-Afrika no.108 van 1996, wat gelykheid ten opsigte van kleur en geslag as 'n onaantasbare reg 

bestempel nie? 

(b)Moet 'n bloemlesing binne Suid-Afrikaanse konteks nie juis hierdie onaantasbare regte binne die 

grondwet weerspieel nie? 

31. Afrikaanse gedigte oor die stryd teen apartheid kry in Versreise nuwe prominensie, byvoorbeeld 

Adam Small se "Geboortesertifikaat" (1961) en Peter Snyden se "Dankie tog, apartheid!" (1982). 

Hierdie gedigte is nie opgeneem in Poskaarte: beelde van die Afrikaanse poesle sedert 1960 (1997) of 

Groot verseboek 2000 (2000) nie. Is soortgelyke gedigte doelbewus ingesluit om 'n gebalanseerder beeld 

van Afrikaans te gee binne die politieke geskiedenis van Suid-Afrika? 

32. Adeling 6 - "om vry uit te vaar" - handel oor die dood en dood word in die inleidende paragraaf 

verbind aan 'n geloofstelsel en veral aan die Christelike geloof. 

(a)Vind u hierdie benadering nie eensydig, opdringerig en selfs gevaarlik in 'n land waarin 

godsdiensvryheid aan elke individu gewaarborg en as 'n onaantasbare reg bestempel word, volgens 

Artikel no. 9 in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika no.108 van 1996, nie? 

(b)lndien nit, is hier ook gedigte in die deel ingesluit wat ander groot geloofsgroepe se menings oor die 

dood venvoord, soos Rooms Katolisisme, die lslamitiese geloof of Boeddhisme? 

(c)Kan u enige voorbeelde noem? 



33. Agter in die bloemlesing is ingesluit: "Tydlyn van gebeure rondom die w&reld van die Afrikaanse 

digkuns (p. 148 tot 167). 

(a)Kom dit nie kunsmatig voor om op s6 'n manier 'n h e l d  te probeer vorm van die historiese 

venvikkelinge wat verband hou met die Afrikaanse digkuns nie? 

(b)Kon bierdie historiese verwikkelinge nie voldoende uit die seggingskrag van die tekste blyk nie? 

34. "interessante insigte in die heersende tydgees en stromings" (2002:XI) blyk uit die "Tydlyn van 

gebeure rondom die wsreld van die Afrikaaanse digkuns". Hierin word tekste hoofsaaklik verbind aan 

politieke gebeure en word oonveldigende klem op die politieke geskiedenis binne Suid-Afrika geplaas. 1s 

hierdie bloemlesing saamgestel om die negatiewe beeld van Afrikaans as die taal van die onderdrukker te 

verander in 'n positiewer beeld? 

35. Was die doel van die "Tydlyn ..." nie om vir die Afrikaanse anderskleurige student bedag te maak op 

'n eie, belangrike plek binne die Afrikaanse letterkunde nie? 

Antwoorde: 

29. Nee, ek het nooit so daaraan gedink nie. Ek het geweet daar het baie gedigte in die struggle-tyd 

verskyn, maar, eerlik, ek bet van die begin af ges&: omdat die digter woedend was, beteken dit nie wat hy 

of sy in bitterheid teen apartheid uitskreeu, is noodwendig 'n goeie gedig nie. 

30.(a) Ai tog, sekerlik nie. Ek, en ook nie my twee bruin medesamestellers nie, wou ooit doelbewus 'n 

wort "kwotastelsel" toepas nie. Dit het by die bespreking en insluit of weglaat van elke gedig gegaan oor 

die moontlike tienerleser wat die boek sou oopmaak. (En dm, soos ek reeds gese het, het ek geweet dat 

die nodige "regstellende aksie" in Woordreise toegepas sou word.) 

(b)Ai tog, sekerlik nie! 

3 1. Hier dink ek kan my antwoord by 18 ook geld. 

32.(a) Dit is darem nie 'n geskiedenishandboek wat voorgeskryf gaan word vir alle skole en wat alle 

leerders uit hulle koppe moet leer nie. Die voorgeskrewe boekekomitees van elke onderwysdepartement 

skryf elke jaar hvintig gedigte vir die gr.12'~ voor. Die ander grade, selfs a1 gebmik hulle die boek, kan 

self hulle gedigte kies. 

(b)Ek het oral gesoek vir gedigte, veral van mense van die lslamitiese geloof: hulle het immers byna 

almal aanvanklik Afrikaans gepraat! En dan is Breytenbach darem 'n Zen-Boeddhis. Maar sy gedigte 

oor die dood wat by die voete begin, is darem net eens te onverteerbaar vir jong lesers. 

(c)lsalmities: Achmat Dangor se bundel Bulldozer (Ravan Press, 1983) en Essop Patel se Afrikaanse 

gedigte in die versamelbundel They come at dmvn (1980), uitgewer onbekend, maar nie een daarvan het 

ingepas nie. Dan het ek natuurlik Bonaventure Hinwood se bundels ook deurgegaan, maar ek kon nie iets 

vind wat in 'n tema ingepas het en wat ook tienerleservriendelik was nie. 

33.(a) Ag, nee wat! My eintlike vakrigting, of die een waarin ek die verste gestudeer het, is geskiedenis, 

en ek is nog altyd gefassineer dew die invloed van gebeure op mense en natuurlik op Suid-Afrika. 

(b) Nee, ek dink jy het vergeet dat jong lesers (feitlik alle lesers) dink dit wat tien jaar gelede gebeur het, 

is geskiedenis. 



34. Ek het nooit so daaraan gedink nie, maar as j y  dink dit help om die beeld te verander, d m  is ek 

dankbaar. 

35. Ja, beslis. Ek het doetbewus in geskiedenisboeke, ens. gesoek vir die gebeurtenisse wat nie voorheen 

opgeneem of genoem is nie. 



BYLAAG B: VRAE EN ANTWOORDE AAN ILLUSTREERDER - VlSSER 

Agtergrond 

Vrae: 

1. Hoe het u as illustreerder in aanraking gekom met die bloemlesing Versreise? 

2. Dink u dis nodig om illustrasies by gedigte in te sluit vir veral jonger lesers en kinders, as in hierdie 

spesifieke bloemlesing vir studente? 

3. Sou u weer betrokke wil wees in die toekoms by die illustrasie van gedigte? 

4. 'n Inleidende opmerking in verband met u werk as illustreerder van Versreise? 

Antwoorde: 

From: "Jan Visser" 

To: 2iiic)gds.co.za 

Sent: 15 September 2003 04:02 

Subject: FW. Jan se vraelys 

1. Nicol Faassen het die digbundel van Phil du Plessis, Heracles by Valsbaai, wat ek illustreer het gesien 

en op grond daarvan het hy my genader. 

2. Illustrasies hehoort nie die aandag van die gedig af te trek nie, maar dit kan 'n jong persoon of kind se 

belangstelling prikkel. 

3. Ek het dit baie geniet en sou dit graag weer wou doen, al het die boekresensent van die Burger my erg 

afgekraak oor my werk 

4. Ek het eerstens die hele digbundel twee of drie keer deurgelees en begin onderskei tussen gedigte met 

meer visuele eienskappe en ander wat nie dadelik 'n prentjie in my kop laat spring nie. Ek het toe op 

eersgenoemde gekonsentreer. 

Die illustrasies 

Vrae: 

5. Met watter medium/-s het u gewerk in die illustrasies op die buiteblad en binne-in die bloemlesing? 

6. Die kunste word goed verteenwoordig deur die rotstekeninge en twee soorte skrifte. Wou u 'n 

spesifieke verhouding van letterkunde tot skilderkuns met mekaar probeer uitbeeld? 

7. Watter gevoel of toonaard wou u by die voornemende leser tuisbring met die insluiting van die rooi 

hartjie in die graffiti van die illustrasie? 

8. Staan dit in konhas met die gevoel of toonaard wat uit die rotstekeninge blyk? 

9. Suggereer die hartjie in die graffiti emosies soos spontaneyteit en verliefdheid? 

10. Het u as illusteerder doelbewus 'n spesifieke toonaard of atmosfeer in gedagte gehad met die 

illustrasie van figure en landskappe in die bloemlesing as geheel? 

I I .  By die aankondiging van die verskillende afdelings gebeur iets spesiaals: elke afdeling is ryklik 

geillusheer. Tog verskil die voorkoms of tegniek van die illustrasies. Afdelings 1,2, 3, 7 en afdeling 8 



sluit visueel bymekaar aan deurdat die veral (naak-)figure is, tenvyl afdelings 4, 5 en in 'n mate afdeling 

6 weer visueel bymekaar aansluit deurdat dit landskappe insluit. 

(a)ls hierdie waarneming korrek? 

(b)Indien wtl, is dit die enigste ooreenkoms? 

(c)Of I& die ooreenkoms ook op die gebied van tegniek? 

12. Sommige van die gedigte stlf is ook geillustreer: 

(a)Was dit die tekste wat besonder sterk tot u as leser en illustreerder gespreek het? 

(b)Met ander woorde, was die illustrasies spontane interpretasie van u as kunstenaar? 

13. Op sommige plekke in Versreise het oop spasies ontstaan asof 'n illustrasie of nog 'n teks eintlik op 

die bladsy ontbreek, byvoorbeeld op p. 24 langs R.K. Belcher se volkskwatryne en op p. 39 onder 

"xenomanie" van Clinton V, du Plessis. Kan u enige rede daarvoor gee? 

Antwoorde: 

5. Die illustrasies binne-in die boek is gedoen met pen en ink. Die buiteblad is in gemengde media: 

pentekening, gekleurde ink en pastel. 

6. Die buiteblad is geynspireer deur die gedig "Besoekersboek" van Fanie Olivier. Nee, ek het nie so 

intellektueel te werk gegaan soos om 'n verhouding van letterkunde met skilderkuns te probeer uitbeeld 

nie. 

7, 8 en 9. Ek vind hierdie vrae problematies vir my as skilder. Vir my werk die kreatiewe proses 

heeltemal nie intellektueel nie. Slegs visueel. Ek was beswaarlik bewus van die moontlike simboliek van 

die rooi hartjie. Op 'n deur in Parys het ek 'n spul graffiti gesien met onder andere 'n rooi hartjie. Ek 

wou nie doelbewus 'n bepaalde gevoel of toonaard by die leser tuisbring nie, en wou maar net 'n 

verskeidenheid van mensgemaakte merke in 'n "collage" byrnekaarbring. Elke kunstenaar werk op sy eie 

manier. Die nuwe geslag kunstenaars met hulle installasiekuns werk byvoorbeeld baie intellektueel, 

serebraal feitlik en het altyd 'n "filosofiese" uitleg byderhand. Vu my was skilderkuns nog altyd 'n 

visuele kunsvorm en ek glo jy kan nie 'n idee skilder nie, slegs 'n vorm (image). Ek lees baie: fiksie, 

filosofie, mitologie, selfs wetenskap. Al hierdie inligting is diep in my onderbewussyn geMre en duik 

waarskynlik onwillekeurig in my werk open ek is verbaas as kykers dit optel. 

10. Ek het die toonaard of atmosfeer van die gedig gevolg in my tekeninge, soms humoristies, soms 

pynlik hartseer ensovoorts. 

I I .  Die ooreenkomste tussen afdelings is nie doelbewus nie. Ek het my slegs laat lei deur die inhoud van 

die afdeling. Die ooreenkomste tussen tekeninge wat tegniek betref, is hoofsaaklik dat sommige 

voltooide tonale tekeninge is en ander slegs lyntekeninge. Die ooreenkoms is dus in tegkniek. 

12. Ek het die tekste uitgesoek om te illustreer wat die sterkste visuele inhoud het. Die illustrasies van die 

individuele gedigte was altyd my spontane interpretasie. 

13. Ek het we1 'n inset gelewer met die uitleg, maar slegs op 'n stadium waar sommige dinge nie meer 

kon veranda word nie of my voorstelle nie prakiies uitvoerbaar was nie. Ek weet nie wie die bladuitleg 



gedoen het nie. Ek het slegs saam met Nicol deur die bundel gegaan en voorstelle gemaak vir 

veranderings. 

Binne die b rd r  Suid-Afrikaanse, selfs Afrikamilieu 

Vrae: 

14. Dink u dat die buiteblad van hierdie bloemlesing 'n weerspieeling is van die tipiese Suid-Afrikaanse 

landskap? 

15. Die rotstekeninge sluit mooi aan by afdeling 5, wat "sandland en grysland" genoem word. 

(a)Het u daarmee probeer om iets van die ouderdom van die Afrika kontinent te sC? 

(b)Het u probeer om die leser binne die Afrika mimte te oriiSnteer? 

16. Die titel en die illustrasie van die buiteblad sluit wel byrnekaar aan in die sin dat dit 'n reis is, veral 

deur tyd, en 'n groot tydsverloop insluit. Dit word uitgebeeld deur iets antieks soos soos spykerskrif 

(ingesluit 'n vorm wat herinner aan die moderne selfoon!), rotstekeninge en grafitti. Is die afleiding in 

verband met die spykerskrif korrek? 

17. In die rotstekeninge op die voorblad is olifante en 'n eland. Agterop is duidelik 'n gemsbok. Kan 

enige van genoemde diere as mities binne die Afrika milieu beskou word? 

IS. Hoe vertroud is die Afrikaanssprekende student met enige van die moontlike mites? 

Anhvoorde: 

14. Ek dink nie so nie. Die graffiti is byvoorbeeld nie tipies Suid-Afrikaans nie. 

15. Nee op altwee vrae. 

16. Ek het al die vorms in Fanie Olivier se gedig gekry en dit bymekaar gegooi in 'n estetiese vorm van 

kleur, tekstuur en lyn. As u Egiptiese uitbeeldings bestudeer sal u honderde selfone sien. Die Egiptenare 

was 'n hoogsontwikkelde beskawing. 

17. Ek vermoed dat dit we1 as sulks beskou kan word, maar ek het dit nie bewustelik so bedoel nie. 

18. Ek sal ongelukkig net kan raai,maar ek dink daar is min van hulle wat kennis daarvan het. 



BYLAAG C: VRAE EN ANTWOORDE AAN UITGEWER- FAASEN 

Vemreise as  ekonomiese besluit 

Vrae: 

1. 1s Versreise deur uself of enige ander instansie of departement befonds? 

2.(a)Wat is die minimum oplaag van 'n bloemlesing wat u druk? 

(b)Wat beskou u as 'n groot oplaag? 

(c)Hoe groot was die oplaag van Versreise in 2001? 

3. Op welke wyses is Versreise bemark en aan die leserspubliek en voornemende kopers bekend gestel? 

4. Het Versreise reeds teen die tweede helfte van 2003 'n herdmk beleef of stel u as uitgewer 'n herdruk 

binnekort in die voomitsig? 

5. Met 'n sagtebanduitgawe bespaar u as uitgewery. 

(a)Weeg ekonomiese gewin swaarder as gehalte? 

(b)lndien nie, wat was die rede vir u keuses ten gunste van sagteband? 

6 .  Was die publikasie van Versreise by nabetragting ' n  finansieel aantreklike keuse? 

Antwoorde: 

From: "Nicolaas Faasen" 

To: "Carina" pi@,eds.co.za 

Sent: 12 September 2003 12:39 

Attach: Vrael .doc 

Subject: RE: Vrae oor Versreise aan uitgewer 

1 .  Dis op die normale manier deur die uitgewer gehanteer, met ander woorde die aanvanklike 

ontwikkelings- en dmkkoste is deur die uitgewery gedra. 

2.(a)In hierdie geval het ons met 3 000 as eerste nplaag begin, hoofsaaklik om die bundel bekend te kry. 

Ek moet byvoeg dat ons aanvanklik in Februarie 2001 net 60 kopie as "Print on demand"-kopiei! vir 

voorleggings aan departemente, ensovoorts laat druk het. Geen van hierdie kopie& is ooit verkoop nie. 

(b) Dis 'n relatiewe vraag, want die antwoord word bepaal deur die soort bundel, die stadium van die titel 

st: lewe wat dit herdruk word, of dit reeds &rens voorgeskryf is ensovoorts. Normaalweg sal ons venvag 

om ten minste 5 000 van 'n Afrikaanse titel te kan druk en herdmk. "Groot" sou dus wees vanaf 15 000 

tot 20 000. Let asseblief op dat die skoolboekbedryf ingrypend verskil van die algemene boekbedryf en 

dat die groottes van oplae geen ooreenkomste toon nie. 

(c) Die tweede oplaag was 63 000. 

3. Die primere mark is skole. Ons I &  dus hoofsaaklik boeke op uitnodiging voor aan 

ondenvysdepartemente se komitees. Daarbenewens stuur ons reklame-eksemplare aan kempersone in die 

onderwy~ onderwysopleiers en skoolboekhandelaars. NB-Uitgewers het voorleggings aan algemene 

boekhandelaars gedoen, ons het dit vir resensies voorgel& (resensies het onder andere in Die Burger en 

Beeld verskyn), en Corinne van der Spoel het 'n bekendstelling by die boekehuis in Johannesburg gereEl. 



Insig bied reeds 'n paar maande lank kop& van Versreise am as pryse vir hulle blokkiesraaisels. Die 

titel het natuurlik ook in pryslyste en pamflette verskyn. Weer eens: bemarking in die skoolmark en 

algemene mark verskil baie wyd. Byvoorbeeld: in die skoolmark voer 'n mens 'n paar aksies uit om 

uiteindelik groot verkope te kry, in die algemene mark moet jy met baie aksies swoeg om relatief min te 

verkoop. Skoolboekuitgewers se siening en ervaring van bemarking verskil dus van dit van algemene 

uitgewers. Ek vind ook dat daar soms verskille is hlssen die samestellers se verwagtings ten opsigte van 

bemarking en dit van die skoolboekuitgewery. 

4. 'n Volgende herdmk sal hinne die volgende ses tot agt weke verskyn. 

5.(a) Dis darem 'n gelade vraag! (Dat hardeband noodwendig gehalte beteken ... dat uitgewerye bespaar 

deur sagtebanduitgawes ...) Nee, ons as uitgewery bespaar beslis nie. Dit beteken bloot dat die 

verkoopprys laer moet en kan wees. 'n Hardebanduitgawe sal onbekostigbaar duur vir skole wees. Ek 

dink nie daar word tans in Suid-Afrika 'n enkele Suid-Afiikaanse titel vir die skoolboekmark in 

hardeband gepubliseer nie. Die venvagte leeftyd van 'n skoolboek is vier jaar en die soort omslag wat 

ons gebmik, is heeltemal voldoende vir normale hantering op skool. Vra gems vrae oor die fmansiele 

aspekte van boekproduksie as jy onseker is daaroor. 

(b) Ek dink dis hierbo beantwoord. Se gems as iets nie duidelik is nie. 

6. Ja - rede: groot skoolverkope. 

Agtergrond 

Vrae: 

7. Die bloemlesingsamesteilers van Versreise is Adinda Vermaak, Keith de Wet, Lorenda Olivier en 

Hendrik Viljoen. Is daar 'n besondere vertrouensverhouding van Nasou met enige van hierdie 

samestellers? 

8. Wat is die verband tussen Tafelberg-Uitgewery en Nasou? 

9. Was Versreise 'n opdragwerk vir die jaar 2002 van Tafelberg aan Nasou? 

10. Indien dit we1 'n opdragwerk was, beteken dit dat u in 'n groter mate "vader gestaan" het vir die, 

finale produk wat op die winkelrak staan, omdat u self die oorsprong daarvan gehisieer het? 

(a)Maak dit u as uitgewer kritieser teenoor Versreise as teenoor enige ander bloemlesing of digbundel wat 

deur u uitgegee word? 

(b)Of maak dit u juis minder krities omdat u v o o d ' n  presiese teikenleser in gedagte gehad het? 

1 1. 1s die illustreerder, Jan Visser, 'n lojale medewerker van Tafelberg-Uitgewery of Nasou? 

12. 1s die illustreerder in oorleg met die samestellers gekies of het u as uitgewer die illustrasie van die 

bloemlesing as opdrag aan die illustreerder gegee? 

13. Dink u die skolier of adolessent oftiener het ook voldoende gebaat by die uitgee van Versreise? 

Antwoorde: 

7. Ek is nie seker wat "vertrouensverhouding" in hierdie konteks beteken nie. Definieer dit; dan sal ek 

beter kan antwoord. Ek ken we1 vir Adinda vir ongeveer dertig jaar lank op professionele en persoonlike 



vlakke en is volkome bewus van haar besondere kwaliteite. Die ander persone het ek in die afgelope drie 

jaar leer ken. Ek glo daar bestaan 'n normale vertrouensverhouding tussen ons. 

8. Tafelberg-Uitgewery en Nasou Via Afrika het 'n gesamentlike ondernerning om skoolboeke te 

publiseer en te bemark. 

9. Nee. Ek bet van 1998 tot 2000 by Tafelberg gewerk voordat die ooreenkoms met NVA (waar ek tans 

werk) gesluit is. Ek het die titel daar begin. 

10.(a en b) In die lig van antwoord nege dink ek nie meer hierdie vraag is relevant nie. Laat weet gerus 

as ek dit misverstaan. 

11. Sover ek weet, was dit sy eerste opdrag vir enige van die maatskappye. Hy bet vir hierdie titel 

wonderlike, lojale werk gedoen. 

12. Dit was 'n gesamentlike besluit om hom te nader. 

13. Soos hierbo ges&, is skoolleerders die primere teikengroep. Elke student wat die boek koop, is 

welkom. 

0 Binne die breEr Suid-Afrikaanse samelewing 

Vraag: 

14. Het Tafelberg-Uitgewery of Nasou met hierdie bloemlesing nie die klem laat val op die 

gebmikersvriendelikheid van Afrikaans, veral onder die vorige benadeelde Afrikaanssprekendes nie? 

Antwoord: 

14. Ons het beslis 'n toeganklike bundel probeer skep, wat op verskillende vlakke vir verskillende lesers 

aantreklik sou wees. Met ander woorde, daar is voorbeelde van "maklike" gedigte vir die jongmens en 

die volwassene, maar ook uitdagende tekste vir alle lesers. Weer eens, ek vind die vraag 'n gelade een en 

jy moet miskien vir my definieer wat jy bedoel. 



BYLAAG D: VRAE EN ANTWOORDE AAN SAMESTELLER - VAN COILLIE 

Die volgende vrae is in 'n mondelinge, informele onderhoud aan Jan van Coillie gestel tydens 'n 

studiedag van Stichting Lezen op 25 Maart 2003. Die ondenverp vir die dag was Literzre cornpetentie 

studenten Pabo en DLO. Die drie sprekers was Piet Mooren, Jan van Coillie en Joke van Leeuwen. Dit 

het plaasgevind by die volgende adres: 

Nieuwegeins Business Center (voorheen De Blokhoeve) 

Utrecht 

Hierdie mondelinge onderhoud is opgevolg deur 'n e-pos gesprekke. 

Agtergrond 

Vrae: 

I .  Wat was u as skrywer se verhouding met die uitgewery Averbode? 

2. Was die samestelling van hierdie bloemlesing vir adolessente 'n persoonlike dryfveer of het dit as 'n 

opdragwerk van die uitgewery se kant af na u toe gekom? 

3. Een van die gewildste Nederlandse digteresse - Annie M.G. Schmidt - is nie opgeneem in hierdie 

bloemlesing nie. Is dit omdat Met gekleurde billen zou her geiukkieger leven zijn bedoel is vir kinders 

vanaf 12 jaar? 

4. Waarom het u 'n negentiende eeuse digter soos Gezelle betrek, maar blykbaar ander belangrike 

negentiende eeuse digters volgens resensente oor die hoof gesien? 

5. Watter rol het humor gespeel in die keuse van Silverstein as jeugdigter? 

6. Vir waner jaargroepe sou u hierdie bloemlesing spesifiek bedoel het, aangesien Averbode in 'n artikel 

van Isabelle Desmidt in Literatuur zonder leejiijd (somer 2000) skryf hulle publiseer nie vir die 

ouderdom 15 + nie. 

7. U word in 'n artikel van Harry Bekkering, wat verskyn het in Literatuur zonder leeftijd (somer 1997). 

eintlik daarvan beskuldig dat identifikasie met tekste ooglopend te maklik gemaak is vir die adolessente 

leser en gebasseer is op direkte invoelbaarheid van die tekste. Was dit vir u 'n belangrike uitgangspunt? 

8. Na aanleiding van u naslaanwerk, Leesbeesten en boekenfeesten (1999), wat drie jaar na hierdie 

bloemlesing v e ~ k y n  het, maar ook hartjies op die buiteblad het: Is dit u handelsmerk dat die wolkies Op 

die buiteblad in hartjievorm is? 

S t ~ k t u u r  

Vrae: 

9. Waarom het u die gedigte in die bloemlesing Met gekleurede billen zou het gelukkiger leven zijn in 

hierdie spesifieke twaalf dele ingedeel? 

10. Waner rol het die ontwikkelingpsigologie daarin gespeel? 

11. Is daar 'n rede hoekom dit in die volgorde geplaas is? 



12. Watter rol het die emosionele aanspraak wat die gedig op sy leser behoort te maak, gespeel by die 

seleksie van gedigte vir die bloemlesing? 

13. Elke afdeling word deur twee uitlatings aangekondig. In kursief word 'n r&l aangehaal uit een van 

die gedigte wat opgeneem is in die afdeling en onder die illustrasie volg 'n tematiese aankondiging. 

Waarom doen u 'n dubbele aankondiging van elke afdeling? Vind u die uittreksel uit die gedig nie 

herkenbaar of deursigtig genoeg nie? 

14. Hou dit verband met u eie literatuuropvatting dat u afdeling 1 oor die skryf van gedigte gemaak het? 

15. Waarom ontbreek gedigte oor sport? 

16. Kan 'n afdeling oor sprokies, fantasiee en verhale, soos afdeling 7, nie as 'n belediging dew die 

adolessente leser ervaar word nie? Adolessente mag dink dis net vir klein kindertjies bedoel! 

17. Word die dood in afdeling 8 eerder vanuit 'n emosionele reaksie as vanuit 'n religieuse reaksie in 

gedigte betrek? Waarom ontbreek gedigte met 'n sterk religieuse agtergrond? 

IS. In die haste afdeling word veral gedigte oor plaasdiere betrek, eerder as gedigte oor wilde diere soos 

die koedoe en 'n olifant. Is wilde diere vreemd aan die leefw&eld van die gemiddelde Nederlandse 

adolessent? 

19. Waarom ontbreek gedigte oor beroepskeuses? 

20. Ten spyte daavan dat die laatadolessent krities staan teenoor alles en almal in sy direkte omgewing, 

ontbreek gedigte wat kommentaar lewer op die Nederlandse samelewing. Waaraan sou u dit toeskryf! 

21. In afdeling 10 - "stad en land" - handel sestien van die ingeslote 26 gedigte oor die stadsmilieu. 

Sou u se dat die stadsmilieu 'n groter invloed uitoefen op die gemiddelde adolessent as die platteland? 

Dink u dit lewer 'n negatiewe bydrae tot hulle eie identiteitsontwikkeling? 

22. Sou u die natuurelemente in afdeling 11 - "wind en water" - as tipies van die Nederlandse landskap 

beskou? 

23. Wat was die bedoeling met u register van trefwoorde op p.300? 

24. De Geest wys in sy artikel "Gekleurde billen in een geklede broek" soos dit verskyn het in Leesidee 

jeugdliteratuur (1996) op foute in die bibliografiese venuysings. Wil u u daaroor uitlaat? 

25. Wat is u kommentaar op resensente Jan Smeekens en Marjoleine de Vos se subtiele verwysings dat 

aan die tekste verander is om sover moontlik op 'n enkele bladsy in te pas? 

26. Wat was u kriteria vir die seleksie van gedigte vir Met gekleurde billen zou her gelukkiger leven zijn? 

Binne die br&r Nederlsndse milieu 

Vrae: 

27. Wou u as samesteller van die bloemlesing doelbewus die Vlaamse digter 'n stem gee in die 

jeugliteratuur? 

28. Kan Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn beskou word as 'n t&nreaksie teen die 

Nederlandse jeugliteratuurgemeenskap, wat hulle self as "smaakmakend" beskou? 

Die mondelinge antwoorde is venverk en opgevolg deur die volgende e-pos gesprekke: 



From: "162760 : Helma van Lierop" <H.vanLierop@uvt.nl> 

To: janvan coillie@hotmail.com 

Cc: H.vdrWalt@,uvt.nl . 

Sent: Friday 28 March 2003 3:23 PM 

Subject: Reaksie op onderhoud: Utrecht 

Geagte dr. Van Coillie, 

Ek stuur graag aan u die venverkte reaksie op my stel vrae, na aanleiding van ons informele onderhoud op 

Dinsdag, 25 Maart 2003 te Utrecht met betrekking tot die bloemlesing Met gekleurde billen zou her 

gelukkiger leven zijn. Ek bied dit a m  asof u self aan die woord is in die vorm van 'n deurlopende 

gesprek, met ander woorde nie vraag vir vraag nie. Ek hoop dat u die manier waarop ek u eie woorde 

weer teruglk in u mond, goed sal vind. Ek ontvang graag u reaksie hierop. Baie dankie vir u vriendelike 

samewerking. 

Groete, 

Mevrou Carina van der Walt 

M-student 

Universiteit van Tilburg (Nederland) en 

Potchefstroomse Universiteit vir Christelik H&r Ondenvys (Suid-Afrika) 

Ek het geen spesifieke verbintenis met die uitgewery Averbode nie. Van my boeke is w k  

uitgegee deur Davidsfonds en Bakennat. My verbintenis is eerder gel& in die persoon van 

Norbert Franckx . Hy is tans werksaam by Davidsfonds. Die samestelling van Met gekleurde 

billen zou het gelukkiger leven zijn (1996) het ontstaan uit 'n persoonlike dryfveer, soos trouens 

al my boeke tot dusver. Dit was dus nie 'n opdragwerk van Averbode nie. My dryfveer was dan 

ook dat daar nie die laaste dertig jaar resente @sic aan adolessente verskyn het nie. 

Die gewilde Nederlandse digteres Annie M.G. Schmidt is nie in die bloemlesing opgeneem nie, 

omdat ek dit spesitiek saamgestel het vir die doelgroep 12 jaar plus. Ek hoop egter die 

bloemlesing is nie beperk tot en met 15-jariges nie, want ek ontvang tog heelwag briewe van 

vohvassenes, wat hulle waardering vir Met gekleurde billen zou het gelukkiger levenzijn 

uitspreek. Ook van lesers wat nonnaalweg nie W s i e  lees nie. Dit is vir my 'n groot 

kompliment. 

ldentifikasie van adolessente met die tekste was vir my 'n baie belangrike uitgangspunt, maar 

volgens my is daar tog ook tekste met verskillende moeilikheidsgrade in opgeneern. Ek het 

doelbewus probeer om dit so te kies. Wat my betref lees Bekkering nie goed genoeg as hy my 



daarvan beskuldig dat ek gekies het vir 'n 18 direkte invoelbaarheid van gedigte. Ek kies we1 vir 

invoelbaarheid, herkenbaarheid, maar daar moet w k  'n tikkie geheimsinngheid aan verbonde 

wees. 

Ek het hoegenaamd geen onderskeid getref tussen Vlaamse en Nederlandse digters wat ek in 

die bloemlesing betrek het nie. Alhoewel Bekkering my daarvan beskuldig dat ek die Vlaamse 

dgters doelbewus 'n stem wou gee met die bloemlesing, is die omgekeerde eerder waar: die 

poesie het hier stem gegee aan die Vlaamse jeugdigter. Dit was dus geen doelbewuste 

teenreaksie teen 'n Nederlandse "smaakmakende" jeugliteratuur gemeenskap nie. 

Die wolkies in hartjievorm op die buiteblad, is nie 'n persoonlike handelsmerk nie. Ek het eintlik 

weinig inspraak gehad in hierdie illustrasie. Met die illustrasie van Leesbeesten en 

boekenfeesten het ek we1 bemoeienis gehad, maar dit het gegaan oor die gesigsuitdrukking van 

die kaartkaraktertjie, nie met die hartjies nie. Die twee boeke is deur verskillende uitgewers 

gelllustreer. 

Die indeling van die gedigte in 12 dele het te make met my manier van samestelling. Ek het 

bloot tekste begin versamel wat my sterk aanspreek. Op 'n bepaalde moment het ek sekere 

temas daarin begin herken. Dan draai die proses om. Jy begin doelbewus soek na gedigte wat 

by die temas inskakel. Die ontwikkelingpsigologie het miskien onbewustelik 'n rol gespeel. 

Maar niks meer nie. Die afdeling "dichten" het oorspronklik heel laaste gestaan, maar ek wou 

die leser konfronteer met wat W s i e  is en het dit daarom uiteindelik eerste geplaas. Dit het te 

make met my eie literatuuropvatting. Daarna volg afdelings waarin gevoelens of emosies 'n 

belangrike rol speel, soos "groeipijnen", "in de groei" en "verliefde liefde". Later, vanaf die 

afdeling "dood", word die volgorde eintlik willekeurig. Emosies het 'n groot rol gespeel in die 

seleksie van gedigte, maar dan die erkenning van my eie emosies. Die gedig moet dinge op 'n 

vars, nuwe manier uitbeeld, met ander woorde 'n gevoel van verwondering laat by my as 

samesteller. 

Die gewone tematiese aankondiging van die afdelings in die inhoudsopgawe, was wat my 

betref, nie aantreklik genoeg nie. Daarom het ek telkens 'n aanhaling uit een van die ingeslote 

gedigte aanvullend bygevoeg. As ek net did sou gebruik, was die vrees weer daar dat hierdie 

aanhalings tematies nie duidelik genoeg sou wees nie. Daarom behou ek albei en het elke 

afdeling 'n dubbele aankondiging. 

Daar bestaan byna geen gedigte oor sport in die Nederlandse taalgebied nie. Alhoewel ek 

gereeld versoeke, veral van seuns af kly vir gedigte oor byvoorbeeld voetbal, kan ek dit nie vir 

hulle gee uit die W s i e  nie. Die adolessent is wat my betref, nie minder sport getjrienteerd nie, 



maar digters vind dit dalk nie 'n mt iese onderwerp nie! Verder is daar vir myself 'n 

verwantskap tussen F s i e  en sprokies. Albei het inherent iets geheimsinnigs aan hulle. 

Sprokies betrek 66k, net soos poesie, diepe gevoelens. Sprokies is eerder 'n aantreklike 

element in die poetiese w&reld, maar ek onderskei tussen sprokies met kinders as 

hoofkarakters en sprokies met volwassenes as hootkarakters. Laasgenoemde is eerder bedoel 

vir die adolessent. Die gedigte oor die dood weerspieel eerder 'n emosionele reaksie as 'n 

religieuse reaksie. Elke gedig gee 'n ander kyk daarop. 'n Religieuse kyk sal waarskynlik as 

lewensvreemd en selfs 'n bietjie opdringerig ervaar word. Gedigte is twee-twee gekies om 

bymekaar te pas, byvoorbeeld op p.168 en 169, wat handel oor die dood van 'n geliefde hond. 

Ingeskat, dink ek het die stadsmilieu tog 'n groter invloed op die adolessent as die platteland. 

Ek dink nie dit het 'n negatiewe uitwerking op hulle eie identiieitsvorming nie, maar volgens my 

ewaring skryf hulleself bykans altyd negatief oor die stadsmilieu, byvoorbeeld oor 

lugbesoedeling, druk verkeer en lawaai. Wind en water beskou ek as tipies van die 

Nederlandse landskap. Die meeste adolessente ken we1 wilde diere vanuit die dieretuin, maar 

gedigte daaroor moet ook die verrassende oplewer, byvoorbeeld die gedig oor 'n olifant op 

p.276. Daarin word die stereotipe beeld van 'n olifant verbreek. Gedigte oor beroepskeuses 

kom nie voor in die m s i e  van die Nederlandse taalgebied nie. Alhoewel adolessente krities 

ingestel is, is daar bykans geen gedigte beskikbaar waarin kommentaar gelewer word op die 

samelewing nie, behahve miskien in die gedigte van Willem Wilmink. Ekself vind dit 'n 

belangrike aspek in hulle identiieitsontwikkeling, maar miskien maak digters hulle daaraan 

skuldig dat hulle in di6 opsig nie 'n voldoende spreekbuis vir die adolessent is nie. 

My bedoeling met die trefwoordregister was om die oplaag met die helfle te vermeerder. Dit 

moes gebruikersvriendelik wees en die leser verlei via die tema. In Met gekleurde billen zou het 

gelukker leven zijn word voorsiening gemaak vir twee soorte lesers: die adolessent self en dan 

die volwasse leerkrag en ouer. Ter wille van herkenbaarheid deur die volwasse leser, het ek 

ook 'n 19de eeuse digter soos Gezelle ingesluit. Die Amerikaanse digter, Shel Silverstein, sluit 

ek in ter wille van humor, omdat daar weinig humor in die Nederlandse pesie bestaan. 

My kriteria vir die seleksie van pesie in hierdie bundel, was dat dit bedoel is vir die 

leeflydsgroep 12 jaar plus. Tweedens moes ek self van die gedigte hou en ek verkies helder 

pesie, maar met 'n iets geheimsinnigs daarin. Dit bring my by my derde kriterium, naamlik 

oorspronklikheid. Ek kies dus samevattend vir herkenbaarheid en oorspronklikheid, of anders 

gestel geheimsinnigheid. Die bloemlesingsamesteller druk 'n baie persoonlike stempel af op 

die bloemlesing, deur die keuses wat hy maak. 



From: "Van Coillie" jan~v~coillie@hotmail.com 

To: h.vanlierop@kub.nl. 

Subject: Re: Reaksie op onderhoud: Utrecht 

Date send: Sun, 30 Mar 2003 20:33:46 +0200 

Beste Carina, 

Ik vind dat je ons gesprek erg goed heht weergegeven in je verslag. [k heb maar een paar kleine 

opmerkingen voor de haste alinea's: - Gedichten over kroepskeuw komen "bijna" niet voor in de 

recente poihie ("bijna" toegevoegen) - gedichten die kommentaar geven op de samenleving zijn 

zeldzaam maar loch zijn er meer dichten voor jongeren van Willem Wilmink die derglijke gedichten 

schrijven: vooral de Vlaamse Dichter, Daniel Billiet is hier actief (met gedichten over 

concentratiekampen, Afrika, revoluties en dictators enz.). 

Ik wens je verder veel succes met je studie. 

Met vriendelijke groet. 

Jan van Coillie 



BYLAAG E: VRAE EN ANTWOORDE AAN ILLUSTREERDER- BOSSCHAERT 

Agtergmnd 

Vrae: 

1. Hoe het u as illustreerder in aanraking gekom met die bloemlesing Met gekleurde billen zou bet 

gelukkiger leven zijn? 

2. Sou u nie dalk die vryheid wou h& om ook by sommige van die tekste illustrasies te doen nie? 

3. Het u 'n inleidende opmerking in verband met u werk as illustreerder van hierdie bloemlesing? 

Antwoorde: 

From: Jan Bosschaert [info@janhosschaert.be] 

Sent: dinsdag 29 April 2003 20:25 

To: H.C. van der Walt 

Subject: Re: navrae: Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn 

1. Ik kwam in aanraking met de bloemlezing via Norbert Franckx, de toenmalige uitgever hij Averbode. 

2. Wegens tijdsgehrek ging dit niet. 

3. Het gaat hier louter om een opdracht voor een coverillustratie. Ik was niet persoonlijk betrokken bij de 

keuze van de gedichten, noch hij de opmaak van het boek. De cover werd mij aangeboden op basis van 2 

affiches die ik voor "Valentijn" voor de krant De Morgen maakte en van de affiches die ik jaren geleden 

maakte voor de literaire manifestatie "Saint-Amour". 

Illustrasie 

Vrae: 

4. Met waner medium/-s het u gewerk in die illustrasie? 

5. Die water en wind sluit mooi aan by afdeling 11, wat ook "wind en water" genoem word. Van waner 

tegniek het u gebmik gemaak om veral wind uit te beeld? 

6. Die titel en die illustrasie sluit nie by mekaar aan nie, in di t  sin dat ..." billen" ... slegs gesuggereer 

word. Was dit 'n doelhewuste poging om die voornemende leser se nuuskierigheid te prikkel? 

7. Die kunste word g o d  verteenwoordig deur die boek, die drie verfkwaste en ook die vlerkies van die 

bonkige, naakte mansfiguur. Wou u 'n spesifieke verhouding of verhoudings met die verskillende kunste 

(letterkunde, skilderkuns en mitologie) tot mekaar probeer uitbeeld? 

8 .  Waarom is die figuur kaalkop? Dis tog 'n eienskap wat met die ouderdom geassosieer word, tenvyl 

die bloemlesing spesiaal vir adolessente saamgestel is. Of is dit 'n moderne tendens onder die 

adolessente om hulle koppe kaal te skeer? 

9. Waarom is die wolkies eweredig gespasieer en almal in hartjievorm? Is dit op aandrang van die 

samesteller so gedoen? 

10. Suggereer die hartjies en die klein vlerkies iets van verbeelding, jou gedagtes wat vlerke kry en 

emosies? 



11. Die bloemlesing adem 'n speelse atmosfeer, lig en wolik. Het u dit ook doelhewus probeer uitbeeld 

in hierdie illustrasie? 

12. By die aankondiging van die verskillende afdelings gebeur iets spesiaals: slegs 'n klein gedeelte van 

die buiteblad illustrasie word in 'n blokkie herhaal. Byna soos 'n kamera wat fokus. Verandering in 

fokus is nouliks te bespeur, maar tog baie duidelik &. Hou die fokusverskuiwings verband met die 

inhoude van die verskillende afdelings? 

Antwoorde: 

4. acryl en potlood 

5. Wind werd uitgebeeld door kleine wine streepjes. 

6. Ja 

7. Dit werd inderdaad doelbewust m uitgebeeld. 

8. Neen, geeft een tijdloos beeld. 

9. Nee& louter voor de compositie. De hartjes verwijzen bovendien ook naar die romantiek in de 

gedichten. 

10. Ja 

11. l a  

12. De aheldingen bij de verschillende onderdelen binnenin werden opgemaakt door de layouter van de 

uitgeverij. 

Binne die br&r Nederlandse, selfs E u r o p e  milieu 

Vrae: 

13. Dink u dat die buiteblad van hierdie bloemlesing 'n weerspieling is van die tipies Vlaamse en 

Nederlandse landskap? 

14. Venvys die vlerkies na Pegasus uit die Griekse mitologie? 

15. Hoe vertroud dink u is die Nederlandse adolessent met die betekenis van die figuurlike uitdrukking: 

"op zijn Pegasus stijgen"? 

Anhvoorde: 

13. Lk heb een universeel landschap willen creeren. 

14. De vleugels verwijzen niet naar Pegasus. Wel naar Cupido, een liefdesengeltje. 

15. Ik denk dat in Vlaanderen toch, die uitdrukking niet gekend is. 



BYLAAG F: VRAE EN ANTWOORDE AAN UITCEWER- VRANCKX 

Metgekleurde billen zou hel gelukkiger leven Sjn as  ekonomiese besluit 

Vrae: 

1. Is die bloemlesing befonds dew die kinder- en jeugboekfonds? lndien nie, dew wie? 

2. Hoe is Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn beskryf in die bemarkingsbrosjures wat aan 

voomemende kopers gestuur is? 

3. Hoe groot was die oplaag van Met gekleurde billen zou her gelukkiger leven zijn in 1996? 

4 .  Beskou u 'n hardebanduitgawe in plaas van sagteband as 'n keuse ten gunste van gehalte? 

5. Het die bloemlesing sedert 1996 'n herdmk beleef? 

6. Was die publikasie van Met gekleurde billen zou he1 gelukkiger leven zijn by nabetragting 'n finansied 

aantreklike keuse? 

7. Sou u weer 'n bloemlesing uitgee met die adolessent as teikenleser of was dit 'n ietwat onsuksesvolle 

eksperiment van Averbode? 

Antwoorde: 

From: norbert.vranckx@,davidsfonds.be 

Sent: maandag 14 april2003 14:03 

To: H.vdrWalt@.uvt.nl 

Subject: Betr.: navrae: Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn 

1. l a ,  het maakte deel uit van het jeugdboekenfonds. 

2. Deze selectie gedichten voor 12 + ers werd verantwoord door de behoefte van de 12 + ers aan poezie. 

De puberteit is zeker de meest "poEtischen leeftijd. Zij barsten van emotie en conflicten. Toch was er 

weinig aanbod. Daarom dit boek. JVC noemde het een representatieve bundeling van poezie de laaste 

honderd jaar, geordend naar thema's als groeipijnen, verliefdheid, school enz.. Mischien kan u in 

Avebode Zelf de folderteksten vragen. lk heb die niet meer. Mail naar: hilde.huvbrecbts~verbode.be. 

3. Ik denk 4000 ex. 

4. Nee, bloemlezingen werden altijd met een harde omslag uitgegeven. Het zijn ook boeken die vaak en 

lang gebmikt worden, daarom deze stevige uitgave. 

5. Ja, ik denk 3 of 4 maal. Dat zou u in Averbode moeten vragen. 

6. Zeer zeker. 

7. Het was erg succesvol en ik zou het opnieuw doen, ja. 

Agtergrond 

Vrae: 

8. Wat is u uitgewely se verhouding met die skrywer Jan van Coillie? 

9. Was met gekleurde billen zou her gelukkiger leven zijn 'n opdragwerk vir die jaar 1996 van u 

uitgewery? 



10. lndien dit we1 'n opdragwerk was en u vader gestaan het vir die bloemlesing, het dit u minder of 

meer krities gemaak vir die gehalte van die eindproduk? 

I I. Averbode konstateer uitdmklik in 'n artikel van Isabelle Desmidt in Literafuur zonder leeflyd 

(somer 2000) - vier jaar na die puhlikasie van die bloemlesing, dat hy nie boeke uitgee bo die ouderdom 

van vyftien jam nie. Het Averbode nie tog maar in 1996 'n "missing link" probeer vul tussen kinder- en 

jeugboeke en volwasse literatuur nie? 

12. Wie was die illustreerder van hierdie bloemlesing? 

13. Is die illustreerder ook een van u lojale medewerkers van die uitgewery? 

14. Is die illustreerder in oorleg met die samesteller gekies of het u uitgewery die illustrasie van die 

bloemlesing as opdrag am die illustreerder gegee? 

Antwoorde: 

8. Jan van Coillie was in 1996 al bekend als bloemlezer, samesteller van bloemlezingen met poezie voor 

kinderen en jongeren. Hij had voor Averbode al een bundel samengesteld: Kom moar dichter in 1990. 

Zijn eerste bloemlezing dateert van 1980 (denk ik). Deze haan heefr laorzen aan venchenen bij 

Davidsfonds. Hij ontving een conract met honorarium op royalty-basis. 

9. Nee, het was een initiatief van de samesteller zelf, denk ik. 

10. Misschien wel, maar het washier niet het geval, denk ik. 

11. Het was zeker niet de hedoeling. Bedoeling was vooral voor leraars en studenten uit de 

lerarenopleiding goede gedichten te bezorgen om mee te werken in het klas. 

12. en 13. Jan Bosschaert illustreerde veel boeken voor 12 + leeftijd voor Averbode. Zijn adres: 

Kasteellei 70 8-2 120 Wijnegem. 

14. Ik denk in overleg met de samensteller. Zo gaat het toch gewoonlijk. 

Binne die br&r Nederlnndse milieu 

Vraag: 

15. Was Met gekleurde billen zou het gelukiger leven zijn eerder 'n lojale Vlaams-geijrienteerde 

publikasie, 'n poging om 'n lansie te hreek vir die Vlaamse jeugdigters? 

Antwoord: 

15. Nee, want 70% waren geen Vlamingen, maar dichters uit Nederland 




