HOOFSTUK IV
DIE LITERERE BEELD VAN W.A. VANDER STEL IN D.J. OPPERMAN
SE VERSDRAMA ' 1VERGELEGEN 11
1.

INLEIDING
In die voorafgaande hoofstukke is gelet op die ongunstige en
"gunstige11 beeld van Willem Adriaan van der Stell) soos dit in
die historiese bronne opgeteken is.

In hierdie hoofstuk

word die aandag op 'n derde beeld, naamlik die literere beeld,
gevestig.

Daar is van 'n hele aantal bronne gebruik gemaak,

maar die hoofklem val op D.J. Opperman se versdrama VERGE=
LEGEN.
Die volgende stelling staan voorop in hierdie hoofstuk:

'.n

Literere beeld is nie dieselfde as 'n historiese of werklik=
heidsbeeld ·nie, al maak die woordkunstenaar gebruik van stof
uit die werklikheid.

Trouens, die wereldliteratuur het tal=

le sulke voorbeelde waar historiese stof as bron gebruik is.
Maar dan is dit belangrik dat die herskeppende rol van die
woordkunstenaar erken word en dat steeds in gedagte gehou
moet word dat selfs realistiese kuns nie identiek met die ge=
wone realiteit is nie; die realiteit bly slegs 'n illusie. 2)
In VERGELEGEN kry ons 'n getransformeerde werklikheid, 'n

1)

Die spelling van eiename word in hierdie hoofstuk gebruik
soos dit in die drama voorkom.

2)

P.D. van der Walt: "Moet kuns die werklikheid getrou af=
beeld ?" in Die Taalgenoot, Februarie 1966, p. 14.
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deurskouing, vertolking en woordkunstige vormgewing, 'n
3
artistieke versmelting van feit en verdigse1. )
Opperman
4
het kreatief ingegryp op sy materiaa1 ) by die daarstelling
van die literere beeld van die Vander Stel-figuur.

Hierdie

stelling word verderaan in hierdie hoofstuk breer uitgewerk.
2.

D.J. OPPERMAN SE HISTORIESE BELANGSTELLING
Hierdie digter-dramaturg se werk weerspieel dikwels sy beson=
der sterk historiese belangstelling.

Die dramatiese mono=

loog, "Gebed om die Gebeente", is byvoorbeeld gebaseer op die
geskiedenis van Gideon Scheepers.

Opperman het onder andere

gebruik gemaak van Scheepers se nagelate dagboek.

Op die=

selfde wyse het die dagboeke van Louis Trichardt en Adam Tas
as bronne gedien vir die dramas VOELVRY en VERGELEGEN onder=
skeidelik.
3.

~RGELEGEN

EN DIE GESKIEDENIS

Opperman het hom noukeurig aan die historiese feite gehou in
VERGELEGEN.

Dit is duidelik dat hy die geskiedenis besonder

deeglik nagevors het.

En tog is sy drama veel meer as blote

kroniek in dialoogvorm van 'n historiese tydperk.

Dit is

vera! interessant om na te gaan wat Opperman, as woordkunste=
naar, met daardie stof tot stand gebring het.
Hoewel die skrywer die werklike verloop van die geskiedenis
tot in die fynste besonderhede gevolg het, het hy nie in die

3)

P.D. van der Walt: Resensie van Voelvry (D.J. Opperman) in
Standpunte, Jg. XXII, no. I, p. 30.

4)

My onderstreping.
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blote feite bly vassteek nie,

maa~ ~_et

hy 'n ruimer probleem=

stelling en genuanseerder karakterbeeld gegee as die wat ons
by historici aantref. 5 )
Dit sal aangetoon word.
Hoewel
Opperman verskeie bronne gebruik het by die skryf van hierdie
drama, het hy self een bron spesifiek uitgesonder, naamlik
6
Adam Tas se DAGBOEK. )
4.

ENKELE AANTEKENINGE OOR DIE STRUKTUUR IN VERGELEGEN
Met sy vyf bedrywe vertoon VERGELEGEN 'n hegte en verwikkelde
Daar is talle skakels wat 'n fyn patroon ver=

konstruksie.
raai.

Dit is juis een van die prinsipes wat die beoordeling

van die woordkunswerk bepaal.

Hierdie organisasie-integra=

sie van die materiaal word egter nie verder in hierdie hoof=
stuk ontleed nie.
Reeds in die eerste bedryf word 'n dimensionele voorstelling
van Van der Stel gegee

'n literere vereiste.

Die histo=

riese gegewe is wel nog ondiep of vlak, maar kuns is omskep=
ping en uit so.'n ondiepe beeld skep die woordkunstenaar 'n
meerdimensionele beeld.

Dit is presies wat Opperman hier

doen.
In die tweede bedryf neem ons twee duidelike lyne waar:

Van

der Stel, die dalende lyn, teenoor Van der Heiden, die sty=
gende lyn.

Soos eersgenoemde afgetakel word, word laasge=

noemde sterker.

Die twee figure is belangrike steunpunte

waarop die drama rus en vorm 'n fyner patroon binne die
5)
6)

J .C. Kannemeyer:
punte, Jg. ~II,

,;Vergelegen as dualiteitsdrama" in Stand=
4, p. 15.

~o.

Aangehaal by D.J. Opperman (red.):
p. 250.

Gees van die wingerd,

125

groter struktuur.

Dit is opvallend dat hierdie twee hoof=

figure heelwat hoer staan as die twee groepe waartoe hulle
behoort:

die amptenare- en die boeregroep.

In die vierde

bedryf met sy grootse toneel in die Denker Gat, kom die twee
weer teenoor mekaar te staan.

Dit is een van die belangrik=

ste tonele in die hele drama, want albei.die hooffigure word
hier fyn ontleed.
In die derde toneel van die derde bedryf is daar Van der Stel
se wending tot die goeie as sy mede-amptenare die wenslikheid
van die GETUIGSKRIF by hom wil tuisbring.

Die positiewe is

nog oorheersend by die Goewerneur en hy bevraagteken hierdie
optrede.
Maar Willem Adriaan laat hom oortuig;

hy kies verkeerd en as

die slotbedryf aanbreek, is alles verlore en staan hy alleen.
Soos aan die begin van die eerste bedryf, lees hy hier ook 'n
brief
5.

weer eens 'n fyn skakel tussen die bedrywe.

DIE TAAL IN VERGELEGEN
Juis in die taal van elke karakter leer ons hulle ken want
drama is mono- en dialoog, 'n "verhewe debat".

Opperman

roep die agtiende-eeuse Baroksfeer pragtig op in die taal van
sy karakters.

Met hierdie ou woorde verplaas hy ons terug

in die gees van daardie tyd.

Hy het hierdie woorde uit die

ou bronne gehaal en daarom dra dit ook daartoe by om die dia=
loog outen·tiek te laat klink.
Die heer van VERGELEGEN word veral in sy taal duidelik geopen=
baar.

·l'zo~J:"()()j:~J~<±~~a.l

spreek ui t sy digterlike woorde:

" .•• hierdie wye land van berge en brak stroom I wek in 'n
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mens 'n groter drif en droom.l

Die vlaktes gras en bossies

tussen see en see I moet krag nog aan my nuwe bees en wol=
skaap gee." 7 )
Die visionere krag van hierdie droom word ook
mooi geillustreer in die volgende beeld:

"

met trek na

trek sal ons die onbekende streek, I die donker liggaam, met
dolk na dolk doodsteek!"S)
Die Goewerneur se venyn word knap geillustreer in sy taal waar
hy ds. Kalden en Huising soos volg afjak:

"Dominee, moenie

altyd God in alles wil insleep I met Bybeltekste en gebluste
.predikasies" 9 ) en "Dominee, hoe kan u vir 'n ryk man se moe=
nie begeer? I Die ryk boer van Meerlust het altyd lus vir
meer!"IO)
Die deftige Van der Stel kan soms plat taal gebruik, wat plekplek deurslaan en sy afkoms verraai.

As hy na Adam Tas ver=

wys wat met die ryk weduwee getrou het, se hy teenoor
burg:

Starran~

". • • hy sit klaar met sy agterwereld in die botter."

11

As Van der Stel Huising op slinkse wyse uitoorle het, word
daar glasies geklink om die geleentheid te vier!

In sy taal

merk ons watter geraffineerde man die Vander Stel is.
groot vertoon draai

~y _boonop

moet sien _hoe geleerd hy is_:

nog 'n Latynse rympie;

Met
almal

"Proe hoe fyn I is Vergelegen

se eerste trapsel madeirawyn I van die suidelike son en sooi
'n distilaat! I Kyk, die Volmaakte Kelk waarvan Plato
7)

Opperman:

8)

Ibid.

9)

Ibid., p. 5.

10)
II)

Vergelegen, P• 4.

Ibid., P• 15.
Ibid., P• 12
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/

)

praat!" 12 )
Veral die fyn kultuurmens word in Van der Stel se taal

geil~

lustreer in sy voorliefde vir beelde, byvoorbeeld die wingerd=
slang, die skipbeelde en die slagtersmes.

Hy praat ook van

Adam Tas met sy "klein trapsoetjiesiel", want laasgenoemde se
persoonlikheid "verkleur" telkens.
]i~oo£~g~l~~~~~i~BP~~~e

in hierdie uithoek van Afrika word

skerp ,gekontrasteer met die gekultiveerde Goewerneur in sy
volgende woorde:

"Wat weet die boere van die land I van

Vondel, Grotius, Spinoza en Rembrandt I wat tog ook aan ons
nuwe wereld hier behoort? I Hulle set die kroeg- en straat=
13
beskmving voort ••• " )
6.

DIE VERS IN VERGELEGEN
Die vers in hierdie drama is geskryf vir die tong en die oor.
14
So se die dramaturg in 'n opstel oor die versdrama. )
Vir
Opperman is die toneelvers losser as die liriek, selfs van 'n
oenskynlik growwer tekstuur.

Hy se die lirikus werk met

1

n

etsnaald en die dramaturg met 'n hamer en beitel.
Opperman wys verder op die spanning tussen digter en dramaturg
in die versdrama en se dat as hierdie spanning in ewewig is,
lewer dit die mooiste versdrama, onder meer in die dramatiese
15)
Hiervan kry ons voorbeelde in VERGELEGEN.

alleenspraak.
12)
13)
14)
15)
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Opperman:

Vergelegen, P• 18.
Ibid., P· 46.
Opperman: Wiggelstok. Kaapstad, 1959, P· 94.
Ibid., P· 96,

Van der Heiden se woorde in die vierde bedryf bied 'n grootse
visie, 'n dramatiese demonstrasie in visionere taal wat selde
in die dramas in Afrikaans geewenaar is:
naels aan hierdie rots.

"Hoe skeur die

Ek smeek I U, Here, dat my liggaam U
11 16)

nie in die steek I laat nou

Die poesie het in die drama 'n dubbele funksie:

aan die een

kant maak dit die drama los van die werklikheid en aan die
17
ander kant skep dit 'n eie, nuwe werklikheid. )
Dit is
juis een van die groot verskille

tussen die historiese en

die literere beeld.
Opperman het in hierdie drama 'n vers ontwerp waarin daar vir
die ontroerendste gebed plek is sowel as vir die ligsinnigste
kwinkslag, 'n dramatiese middel waarmee die skerpste hoon,
maar ook die deftigste spraakgebaar gegee kan word. 18 )
'n Mens is natuurlik geneig om op die rym af te lees, maar
ons moet in gedagte hou dat die drama vir .die oor geskryf is.
Die rym het ook 'n ander funksie;

dit dra enersyds daartoe

by om die effens plegstatige agtiende eeu op te roep en
andersyds om die raketspel van woord en weerwoord, die afo=
19
)
Die vers is kort en beweeglik

ristiese, te ondersteun.

en leen hom tot paarrym.

Die rymende koeplet verleen ook

soms 'n skerpte aan die woorde van byvoorbeeld Van der Stel:
"Ek, Willem Adriaan van der Stel, beveel: I bring Henning

16)

Opperman: Vergelegen, p. 90 v.

17)

Opperman:

18)

A.P. Grove:

19)

Ibid.

Wiggelstok, p. 97.
Elordeel en vooroordeel, pp. 107, 108.
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Huising dadelik na die

Kasteel~" 20 )

·In die begiri is die

vers lig, maar algaande word dit swaarder tot dit 'n hoogte=
. d1e
. tonee 1 1n
• d"1e Donk er Gat. 21 )
punt b ere1"k 1n
Die vers waarin Willem Adriaan praat, illustreer baie duide=
lik sy vertoon- en pronksug, sy aristokratiese_ideaal, sy
· meerderwaardigheid, sy "verligtheid", sy venyn, maar ook sy
twyfel en neerlaag.
In die derde toneel van die derde bedryf kry ons 'n demonstra=
sie van sy ideale.

Dis die ·fees in die Kasteel.

Starr en=

burg daag op met slegs drie handtekeninge wat hy vir die Goe=
werneur se GETUIGSKRIF van goeie gedrag by die Hugenote kon
kry.

Van der Stel reageer:

"Dis swak, uiters swak! I Ja,

die dop van berge, die bot lyf van 'n slak I sleep altyd ag=
ver vooruit: die Skiereiland, I die fyn voelho=
22
ring van 'n nuwe vasteland." )
Van der Stel droom van die
terna, maar

toekoms van hierdie land as hy se:

II

van die

hoogste spitse moet ons af kan kyk I op wingerde madeira,
steen en hermityk, I en tussen akkerbome en teen ligblou ne=
wels I van die klowe, op huise met· skulpwit gewels. I Ek sal
van Vergelegen die modelplaas maak I dat elkeen in ons land
sy

voorbe~~

en_sy taak I sal ken, sal weet hoe hy

~et_~ee

_en

druif moet boer I dat skepe later ons produkte oor die wereld
voer." 23 )

Vergelegen, p. 6.

20)

Opperman:

21)

Ibid., pp. 90, 91.

22)

Ibid., P• 58.
Ibid., P• 4.

23)
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7.

DIE LITERERE BEELJ) IN
D.J.

~:RGE;',LEGEN

het in hierQ.ie d):"alllg die mees gekompliseerde

Opperma~

beeld geskep wat ons v;m Van der Stel het.

ijy he): goed en

kwaad so vermeng dat hy ons simpatie vir die man opwek.

Ons

kry die paradoksale beeld van iemand wat aan die een kant
neersien op die boere en aan die ander kant simpatie het met
slawe en tronkvoels.

ijierdie beeld kry ons in geen bron

nie.
Opperman is soos Tas, die skrywer.

Die skrywer is as skrywer

w.esen!oos, en hy kan nie kant kies nj.e.
met niemand nie, en tog .ook m.et alma!:

Hy vereenselwig hom
24
vriend en vyand. )

Opperman· se self~ in sy .opstel ·"K11ns is boos!", dat die skry=
25
1
n verkleurmannetjie is. )
In die drama praat Vander
6
Stel van Tas se "klein trapsoetjiesiel": )
Tas, die skrywer,

wer

"verkleur" telkens as hy verraad pleeg.
Opperman het wel getrou gebly aan die historiese feite, maar
hy gryp in in die kronologiese verloop van die gebeure.
verhef historiese feite bo uur en feit.·

Hy

So het hy byvoor=

beeld sekere karakters dinge laat se wat deur ander uitge=
spreek is.

As Van der Stel byvoorbeeld aan Van der Heiden

vra wie hom gedwing het om die boere se KLAGSKRIF te onder=
teken, antwoord hy:

"My konsensie,

Goew~rneur." 2 7)

In

werklikheid het Guilliam du Toit hierdie antwoord aan die

24)

K.E. Grove: a.w., p. 167.

25)

Opperman: Wiggelstok, p. 149. "Die werklike kunstenaar ••.
neem die kleur van sy omgewing aan" en kies nie kant nie.

26)

Opperman:

27)

Ibid., p. 64.

Vergelegen_, p. I 04.
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Goewerneur gegee.

28)

Dit is ook nie Van der Heiden wat uit=

geroep het:

"Ek is 'n Afrikaner!" nie, maar die jong Hendrik
Bibault te Stellenbosch. 29 )
Opperman het ook aan sekere karakters, wat in die werklikheid
'n onbeduidende rol gespeel het, in die drama 'n belangrike
rol gegee.

Daar is byvoorbeeld Arie, die slaaf.
Later
30
word meer besonderhede in verband met hom_gegee. )
Opperman het die tyd waarin die drama afspeel, met ongeveer
ses maande verkort

want vir-die konsentrasie en snelle ver=
loop van die gebeure is dit belangrik. 31 )
Die dramaturg het die feite tot sy beskikking noukeurig geor=
den.

Hy het veral die stof gebruik wat dramatiese moontlik=

hede ingehou het.

Daarom begin en eindig die drama op 'n

bepaalde tydstip.

Hy het sy raamwerk waarin hy die drama

ingebou het, noukeurig bepaal.
Die illusie van kontinu!teit is 'n kenmerk van hierdie drama.
'n Voorbeeld kry ons by d-ie verhore van die vryburgers. 32 )
Die illussie word geskep dat die verhore kort na mekaar
plaasgevind_het, _terwyl dit in werklikheid maan<!e geduur het.
Van der Heiden het 'n hele paar keer voor die sogenaamde
Bloedraad verskyn, maar in die drama wil dit voorkom asof hy

28)

Fouche: a. v;r. ( 1914) , p. 140 •

29)

Franken: "Hendrik Bibault of die opkoms van
Huisgenoot, 21 September 1928, p. 9.

30)

Kyk p; 137.

31)

K.E. Grove: a.w., pp. 5 - 43.

32)

Opperman:
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Vergelegen, pp. 67 - 76.

1

n volk" in Die

slegs een keer voor die gereg verskyn heX,

Opperman he1:

egter gegewens uit verskillende verhore hier betrek.

Hy het

dus die feite geteleskopeer en op die wyse baie tyd bespaar en
ook die spanning volgehou.
Dan het Opperman verskillende gebeure in een episode saamge=
pers.

Starrenburg het byvoorbeeld in werklikheid drie be=

soeke aan die Hugenote gebring, maar Opperman het dit tot
slegs een besoek gerekonstrueer.

Hy bespaar dus tyd en ge=

bruik, vir hom, slegs essensiele sake.
Hy het ook gebruik gemaak van gebeurtenisse wat buite die
raamwerk van die drama le.
pag is so 'n voorbeeld.

Die hele kwessie van die vleis=
Deur middel van verwysings het hy

ook gebeure wat in die verlede le betrek.

Daar word byvoor=

beeld verwys na beide di~ oumagrootjies van Van der Stel. die
dood van laasgenoemde se oupa, die geboorte van Simon van der
Stel, die feit dat Van der Stel se moeder in Nederland agter=
gebly het,

Hierdie verwysings is belangrik, want dit gee

insig in Van der Stel se verlede en ook in sy hele ingewik=
kelde persoonlikheid.
Daar is verder verwysings na die volgende sake:
________d~i~e~Hugenote, die__f_e_it dat

ampte~_ar_e
__al

die koms van

lank__b_o~r, die wynpag,

die rooftog teen die Hottentotte in 1702, die Spaanse Sukses=
sie-oorlog.

Deur hierdie verwysings het die dramaturg die

tyd weer "verleng".

Ons kry op hierdie wyse insig in die

agtergrond van die stryd.

Deur die gebeure te teleskopeer

het Opperman die drama meer gekonsentreerd gemaak en 'n strak
kontinuiteit verseker.
betref nie;

Die drama is dus nie verarm wat stof

inteepdeel, dis swaar gelaai,

13~

Ons maak in hierdie drama kennis met Willem Adriaan gedurende
die krisistydperk van sy bestuur aan die Kaap, naamlik die
tydperk tussen Februarie 1706 en April 1707.

Opperman gee

'n besonder volledige beeld van die Goewerneur en.sny die
volgende belangrike sake aan:

sy afkoms en voorkoms, sy

karaktertrekke, sy verhouding tot die belangrikste amptenare
en burgers (en gekleurdes), sy ideale vir die land, sy stryd
en neerlaag •••
In VERGELEGEN vind 'n mens 'n psigol,ogiese verklaring van Van
der Stel se gedrag waardeur ons simpatie vir hom gewek word.
Die paradoks in sy optrede word verklaar.
vind ons nie in die historiese bronne nie.

Hierdie paradoks
Die Van der

Stel-teens t.imders wys hoofsaaklik op sy "slegte" eienskappe
en die Van der Stel-verdedigers noem veral weer sy positiewe
hoedanighede.

Van al die uiteenlopende opinies oor die

Goewerneur het Opperman egter kennis geneem, asook van die
meeste historiese gegewens oor hom.

Dit kristalliseer dan

uit in die literere beeld wat ons in die drama VERGELEGEN
het.
Dit bly egter belangrik om te onthou dat historiese belang=
rikheid en dramatiese belangrikheid dikwels verskil.

Die

dramaturg sal sy aksente anders leas die·historikus, en
daarom is daar geen sprake dat Opperman 'n blote feitelike
weergawe van die geskiedenis in dialoogvorm gegee het nie.
Die dramaturg het gesnoei aan sy materiaal;
situasies bewus gekies
arm.

sy karakters en

sender om sy stof enigsins te ver=

Inteendeel, hy het as woordkunstenaar so kreatief in

die stof ingegryp dat hy sy drama laat uitstyg het bo die
spesifieke gebeure van tyd en plek.
spreek nou uit die feite.

13~

1

n Universele waarheid

Mej. Grove kom selfs tot die

gevolgtrekking dat die drama hom in laaste instansie met die
lot van 'n ganse mensheid hier op aarde bemoei. 33 )
Sy haal
ook Aristoteles se woorde aan (Engelse vertaling):

"Poetry

is something more philosophic and of graver import than
history, since its statements are of the nature rather of
34
universals, whereas those of history are singulars." )
Mej. Grove het aangetoon dat die verskil tussen die kunswerk
(die drama) en 'n blote relaas van die historiese gebeure
veral le in die diepere betekenis van die drama. 35 )

Om aan

die historiese feite sin te gee het die dramaturg sy verbeel=
ding gebruik en eie konstruksies by die historiese feite in=
Volgens mej. Grove bring VERGELEGEN 'n boodskap

tegreer.

van drieerlei aard:

nasionale implikas ies;

die. idee van

naasbestaan en religieuse implikasies.
Die nasionale implikasies slaan op die gevolge ·van die bot=
sing.

Historici het ook daarop gewys dat hierdie gebeurte=

nis van groot belang vir die eenheid van die volk was.

Leo

Fouche het byvoorbeeld geskryf dat 'n nuutgebore volk, die
Boerevolk, sy naam hier ontvang het'na aanleiding van Vander
Stel wat "honend zijn tegenstanders ••• voor 'boeren'" uit=
gekryt het.

36

Theal het dit so .gestel dat Fransman en

)

Hollander verenig is en'voortaan as Afrikaners bekend sou
staan. 37 )

Ook Opperman laat hierdie insig uit die drama as

geheel groei.

Hy het dit met ander woorde dramaties

33)

K.E. Grove:

34)

Ibid., p. 273.

35)

Ibid., pp. 246 v.

36)

FoucM:

37)

Theal:

a.w., p. 272.

a.w. U97D), p. 390.
History of South Africa, before 1795 II, p. 455.
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verwerklik.
Die tweede saak, die idee van naasbestaan, rakende die kwes=
sie van kleurverskil, word in die drama sterk beklemtoon,
terwyl dit min aandag in die historiese bronne kry.
. Stel se gemengde bleed kry baie aandag;

Van der

daar is by twee ge=

leenthede 'n gesprek tussen hom en die slaaf Arie;

die Goe=

werneur se houding teenoor die Hottentotte kom dikwels ter
38)
sprake.
Ek keer later hierna terug.
Dit is belangrik wat mej. Grove in verband met die religieuse
implikasies se.

Vir haar bemoei die drama hom ook met die.

menslike lot op aarde.

Sy illustreer hierdie stelling deur

veral op Van der Stel te let, die man met die groot droom wat
alles daarvoor veil gehad het.

Histories is dit nie onjuis

nie, maar die feite word so aangebied dat VERGELEGEN meer
word as net 'n plaas;

dit word simbool van 'n vergelee

Suiderland, "die Skiereiland, die fyn voelhoring van 'n nuYle

vasteland", 3 ~) 'n land· wat later met skepe en produkte sy
invloed oor 'n ganse wereld kon laat geld.
Vander Stel se ondergang het vir mej. Grove religieuse im=
plikasies en hier gee sy 'n heel unieke siening. _ Sy sien
hierdie ondergang as die gevolg van 'n wanverhouding wat
tussen God en 'n trotse mens tot stand gekom het.

Sy se

Van der Stel het homself immers gesien as tipe van God, vader
van die verdruktes, die goeie herder en skepper wat van hier=
die wereld. 'n klein paradys wou maak.
38)

Kyk pp. 137, 138.

39)

Opperman:

40)

K.E. Grove:
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Vergelegen, p. 58.
a.w., p. 261.

40

)

Ek meen egter dat mej. ·Grove die lyn hi.er te ver wou deurtrek
en dinge in Van der Stel se optrede ingelees het wat vir my
nie daar staan nie.
een saak te no em:

Dtt bly egter haar goeie reg.

Om net

Roe kon Van ·der Stel horns elf gesien bet as

vader van die verdruktes, terwyl by juis die verdrukker van
sy onderdarte was·?
Die religieuse implikastes staan veral in noue verband met
die rol wat twee figure in die ·drama speel, naamlik Van der
Stel en Arie.

1

Die dramatur:g ken

toe, al weet ons so min van hom.

n belangrike rol aim Arie
D~ar

die slaaf in die bronne verwys. 41)

word maar vaagweg na

Arie word veral gebruik

om Van der Stel en Van der Heiden te belig.

Terwyl Arie by

die Goewe~neur is en bulle besig is om saam 1 n drankie te
drink, moet Van der Rei-den buite wag!
.

Tas vertel.

42)

Ry bet dit later aan

Hi_l'!rdie toneel ·speel af vroeg in die eerste

bedryf waar Arie die eerste groot snoek van die seisoen vir
die Goewerneur bring.

Ry gebruik die geleentheid

~m

laasge=

noemde te waarsku teen "die groen wingerdslang met perel
voorrie kop, I by loer deur blare en hou vir Groot Seur dop, I
terwyl sy kinkels skywe om 'n stok se mik. I Toe 'Groot Seur
roer, bet by_ mitiens gapik. I Maar ek bring innie klein sakkie
1

n paljas I wat hom sal lam le.

Seur, hang dit ommie hals."43)

Opperman laat Van der Stel die toor_goed of paljas om sy nek
hang en laat hom saam met die swartman wyn -drink, terwyl by
byvoeg:

" ••• uit die Ooste kom miskien I

1

n pereloog wat deur

41) · Kyk Franken: 11 Van der Heiden en die swart slaa'f" in Taalhis=
toriese bydraes. Kaapstad, 1953, pp. 87 - 90.
·42)

Dppermam

Verg-elegen, p. 25.

43)

Ibid., p. 7.
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die newels in die toekoms sien I en sin gee aan vanjaar se
ster met tweelingsterte I en die vers op Vergelegen met-die
voorlyf van 'n perd." 44 )
Hierdie toneel belig Van der Stel se Oosterse agtergrond.
Aangesien sy voorgeslag ten dele Oosterlinge was, kon hy mak=
lik met Arie kommunikeer.
Van der Stel se bygeloof;

Maar die toneel illustreer veral
hy steur hom weldeeglik aan die

"wingerdslang", die "paljas", die eienaardige komeet en die
"vers op Vergelegen".
Hierdie feite hou verband met Van der Stel se houding teenoor
die Calvinistiese godsdiens.

Die Goewerneur het vir laasge=.

noemde nie tyd nie, en in die plek daarvan hou hy hom besig
met bygelowe. 45 )
Ek wys later weer op sy houding teenoor
46
godsdiens. )
Hierdie wingerdslang· is die gevaar wat Van der Stel bedreig
47
en Opperman laat dit dwarsdeur die drama kronke1. )
Hierdie
bedreiging word vereenselwig met die boere:
Heiden is die wingerdslang I se twee giftande

"Tas en Van der
.. 48)
As

Van der Stel egter later tot insig kom, besef hy dat nie die
boere nie,.maar hyself ~ie slang ~as.

By die nuwe lig_~!~-~

hy "van aangesig tot aangesig ./ die slang, die groen
u49)
wingerd
44)

Opperman:

Vergelegen, p. 8.

45)

K.E. Groye: a.w., pp. 174- 175.

46)

Kyk pp. 154, 155 ,

47)

K.E. Grove:

48)

Opperman:

49)

Ibidq p. 105.
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a.w., p. 261.
Vergelegen, p. 66.

Die gekerstende Arie erken later dat:Van der Heiden hom·in
50
die Dortker Gat geiee:t het dat die s.lang tivanrtie hel" is. )
Dit is duidelik dat hierdie slang die bose mag van ondergang
is.

In die lig hiervan val meer as een aspek van die Goewer=

neur se lewe in patroon:

sy bygeloof, sy onverskilligheid

teenoor die Christendom, sy belangstelling in vreemde gods=
51
)
Hy wou byvoorbeeld nie die Tien Gebooie in die

dienste.

kerk aanhoor nie ('n historiese feit), maar teen die einde
van di~ drama word hy deur omstandighede gedwing om daardie
52
selfde Gebooie nadenkend en selfbetragtend voor te dra ) en
daarmee implisiet te erken dat hy in sy lewe Gebod na Gebod
oortree het:

afgodedierts, egbreuk, valse getuienis •••

Van

der Stel se skulde, soos geformuleer in die KLAGSKRIF van
die vryburgers, word irt die drama dus uiteindelik sy skuld
53
teen die Allerhoogste. )
Dit is dus 'n betekenisvolle
perspektivering van die Van der Stel-figuur wat hier artis=
tiek bewerkstellig word en wat in die gewone historiese bron=
ne nie plaasvind nie.
Maar die religieuse implikasies strek nog verder.
van Vander Stel se plaas kry

1

n dieper klank.

Die naam
Vir mej.

Grove word die afgeleenheid van hierdie plaas beeld van die
afstand en skeiding tussen die mens en die ware Paradys. 54 )
Weer eens vra ek:
teks in nie?

lees mej, Grove nie te veel dinge in die

Ek kan wel aanvaar dat die plaas se naam dui

op die geestelike afstand wat daar tussen Van der Stel en die

52)

Vergelegen, P• 106.
Ibid., P• 5.
Ibid,, P· 108.

53)

K.E. Grove: a.w., p. 263.

54)

Ibid., P• 265.

50)
51)

Opperman:
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boeregemeenskap bestaan het sowel as die Goewerneur se ideale
wat maar net nie verwesenlik ken word nie .
Beide Van ·der Stel en Van der Heiden 55 ) bely in die drama
die mens se swakheid en daarom word die twee teenstanders een
"sodat die drama uiteindelik uitstyg bo die weergawe van 'n
stryd tussen die Goewerneur en die Burgers en ens bring tot
die insig dat die mens in sy aardegerigtheid en in sy strewe
om die aarde na sy wil en wens te vorm, gevaar loop om sy
perspektief op die ewigheid te verloor en so sy eie rampspoed
te bewerk. " 56 )
Opperman gooi 'n simboliese lig ocr die val van Van der Stel,
want hy laat laasgenoemde tot insig en kentering kom.

Hy
57
neem byvoorbeeld finaal afskeid van die bose Elsevier ) en
hy se "amen" op ds. Kalden se gebed. 58 )
Nou lees hy die
59 )
'
'
.
Geb ool.e
'
T J.en
en vra . .d.1e d omJ.nee
om vers k on1ng.
Vir mej. Grove skemer die hele Paradysverhaal deur in hierdie
drama met sy slang en val, maar ook die verlossing en daarom
noem sy dit "'n moderne voorbeeld van die Christelik-Klas=
sieke tragedie". 60 )

55)

Opperman:

56)

K.E. Grove: a.w., p. 265.

57)

Opperman:

58)

Ibid., pp. 101, 102.

59)

Ibid., p. 108.

60)

K.E. Grove: a.w., pp. 267, 268.
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Vergelegen, pp. 110, 89.
Vergelegen, p. 103.

8.

VAN DER STEL SE AFKOMS EN DIE KLEUR,l<;WESSIE
Opperman stel dit in sy drama duidelik dat Van der Stel
Blanke sowel as Oosterse bloed in sy are gehad het, want hy
d.Le waverens 61) aan
..
~ryp terug tot b y sy oumagrootJLes,
moederskant en die inboorlingvrou, Monica da Costa, aan
62
vaderskant. )
Vander Stel verwys dan ook teen die eind~
van die drama na hierdie tweespal t in hom:

" •.• daar was

dikwels in my 'n stryd I tussen die kind van vader, die Oos=
terling eenkant, I die jongeling van moeder, die blanke in
Nederland, I en tussen die gebruike van die Ooste en die
Weste I het ek na hierdie Kaap gekom ••• 1163 )
Dit is opvallend dat Opperman, anders as die historiese
bronne, groot klem le op Van der Stel se afkoms.

Vandaar

die feit dat kleur so 'n belangrike rol in die drama speel.
Dit word die sielkundige dryfveer agter Van der Stel se dade
en kry ook simboliese betekenis.
teken van sy verminktheid. 64 )

Dit word die uiterlike

Opperman het hier wel gebruik gemaak van historiese gegewens.
Die burgers het in die CONTRA DEDUCTIE melding gemaak van
Monica da Costa en ons weet dat hulle Van der Stel die bynaam
65
"Willem Koffieboon" )gegee het.
In die drama word die bur=
gers se houding teenoor Van der Stel in hoe mate deur sy af=
koms en huidskleur bepaal.

Tas steek telkens die draak

61)

Opperman:

Vergelegen, p. 65.

62)

Ibid., p. 30.

63)

Ibid., p. 108.

64)

K.E. Grove: a.w., p. 263.

65)

Kyk hoofstuk II, voetnoot 4, p. 45.
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hiermee:

"Wat anders kan 'n mens verwag van 'n k.wartnaatjie!

I Sy blas tronie, sy praalsug en die wellus I slaan terug na
sy ouma Mai Monica van die kus!"
se Tas:

66

)

Net 'n bietjie later
6
" ..• sy ouma was 'n koeliemerie ••• " 7)

Opperman laat Van der Stel as gevolg van sy donker vel aan 'n
gevoel van minderwaardigheid ly.
drama roep hy uit:

Teen die einde van die

"Hulle is teen my gekant net om my vel I

God, waarom moet ek 'n baster op die aarde wees? I Waarom
vir die vel se kleur probeer vergoed I met die wit krulvere
68
)
en 'n windmaker hoed?"
Uit die historiese bronne weet ons dat Van der Stel die Hot=
tentotte goedgesind was.

Dit word veral beklemtoon deur

die groep historici wat Van der Stel verdedig.

In die drama

sien Van der Stel homself as die beskermer van die Hottentotte
terwyl die boere by verskeie geleenthede as die uitbuiters
69
b es k ul-d'1g wor d. d eur d'1e amptenare. )
Opperman beklemtoon Van der Stel se simpatie vir die NieBlankes en skep 'n nuwe beeld, naamlik die van 'n integrasio=
nis.

Deur sy afkoms was die Goewerneur natuurlik self sim=

boo 1 hiervan.

Aan Van der He~~e?. _se_hy ~- "Ons word in hier=

die land nog almal een groot volk I uit baie volke saam, en
neem van iedereen die beste. I

In my is reeds verbind die

66)

Opperman: Vergelegen, p. 25.

67)

Ibid., p. 30. Die woord "koeliemerie" is natuurlik 1 n bewus=
te anachronisme, dit wil se 'n hedendaagse Natalse plat woord
vir 'n Indiervrou, wat die geldigheid van die problematiek
ook vir die hede wil benadruk.

68)

Ibid., p. 106.

69)

Ibid., PP•. 12, 19, 86.

'-..
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Oeste en die Weste." 7D)
Hierteenoor kry ons die ander ideaal as Van der Heiden se:
"Ons suiwer blankes van Europa leef apart I en anders as die
geel .rasse of die swart." 71 )
En hoe tree Van der Heiden op teenoor Arie in die gevangenis?
Hy leef sy roeping as Christe~ en voog uit as hy die Onse
Vader en die Tien Gebooie aan hierdie heiden leer, sender om
sy eie identiteit prys te gee.
klaar:

Daarom kan hy ook later ver=

"Ons sal nie halfnaatjies, soos die Goewerneur, I

hier word, want ons mag U wette nie versteur; I maar elkeen
vermenigvuldig
lvoord." 72 )
9.

na sy soort I en lewe langs mekaar volgens U

ANDER KARAKTERFASETTE VAN DIE VAN DER STEL-FIGUUR IN
VERGELEGEN
In hoofstuk II is gewys op Van der Stel se karaktereienskappe
soos dit in die historiese bronne opgeteken is.
beeld kry ons nou van hom in hierdie drama?

Watter

Ek het reeds na

verskeie karaktereienskappe verwys, maar werk dit hier en in
paragraaf tien vollediger uit.
Dit is nou reeds bekend dat Willem Adriaan 'n verwikkelde
figuur met 'n dualiteit in sy karaktersamestelling is.

Soms

tree hy sterk op en dan weer swig hy voor argumente van
Elsevier en Starrenburg.
70)

Opperman: Vergelegen, p. 86.

71)

Ibid.

72)

Ibid., pp. 90, 91.
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Kannemeyer en ander literere kritici het die vraag gestel of
Van der Stel 'n tragiese_held genoem kan word.

Teenoor

die heroiese figure van ander tragedies wat gewoonlik vorste,
alleenheersers en selfs halfgode was, vertoon Van der Stel
heelwat kleiner.
van die held. 73 )

Kannemeyer verwys hier veral na die val
Hy vergelyk Van der Stel se ondergang met

die val van die tragiese held in die Griekse dramas en by
Vondel.

By laasgenoemde vind ons gewoonlik dat die held

sterf of dat hy geestelik totaal in duide stort.
Stel word maar net herroep en van sy pos onthef;
'n nuwe begin in die Vaderland gaan maak.

Van der
hy kan weer

"Die katastrofe

is dus net tydelik van aard, in teenstelling tot die finale
. 74)
vernietiging van die hoofkarakter in die beroiese tragedie.
Die vraag kan egter gestel word of Kannemeyer die volle
implikasie van die tragiese val·hier raaksien?
Ek kan nie met Kannemeyer saamstem waar by se dat Van der
Stel se bose eienskappe boofsaaklik in die drama belig word
nie.

Ek stem wel saam waar by se dat 'n mens hier nie so

aangegryp word deur die hoofpersoon se ondergang soos byvoor=
beeld in die Griekse tragedies nie.
Kannemeyer se belangrikste beswaar wat hy teen VERGELEGEN as
tragedie opper, is "die transponering van die heroiese na 'n
burgerlike wereld en die implikasies wat dit vir die drama
75
inhou." ) Met bierdie standpunt kan ek my nie versoen nie en
sluit ek eerder aan by Antonissen waar by se dat alle drome

73)

Kannemeyer:

74)

Ibid.

75)

Ibid., p. 93.

14~

a.w., p. 94.

. 76 )
.
ver d uLster
wor d en mens l'k
L - b esmet LS,
universeel-tragiese.
menslik;

Dit is juis die

Van der Stel se ondergang is so

dit staan soveel nader aan ons!

Sy Vergelegen-

ideaal word nie verwesenlik nie, maar bly ver gelee, word
vernietig.

Die vernietiging van hierdie ideaal is een van

die winste van die drama.
As kunstenaar staan Opperman onbevooroordeeld;
kant nie.

hy kies nie

Hy konsentreer nie, soos die meeste historici,

slegs op Van der Stel se slegte of goeie hoedanighede nie.
In hierdie drama fungeer Van der Stel besonder menslik en sy
handelswyse word ook verklaar

biologies en psigologies.

Hierdie siening kry ons nerens in die historiese bronne nie.
Dit maak van die hooffiguur van VERGELEGEN 'n karakter met
vele fasette.
Dit is veral interessant om te sien hoe Opperman Van der Stel
se gedrag verklaar in sy drama.

Die vryburgers verklaar sy

"slegte" eienskappe deur bloed en

erflik~eid, 77 ) maar so

eenvoudig is dit_nie.

Opperman sien die Goewerneur se han=

delinge as die gevolg van 'n diep ingewortelde minderwaardig=
heidsgevoel wat ontstaan het as gevolg van sy kleur.

Uit

die drama groei daar dan 'n sielkundige verklaring vir sy ge=
drag.
Die dramaturg het 'n insident in die drama ingevoeg, wat sy
eie vinding is, en waarmee hy 'n besondere doel voor oe gehad
het.

Van der Stel vertel naamlik hoe hy vroeer. in Amsterdam,

76)

Antonissen: a.w., p. 144.

77)

Opperman: Vergelegen, pp. 25, 30.
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deftig

~eklee,

78

in 'n kroeg deur sewe boewe aangerand is.

)

Hy was toe al lief om te spog en hier aan die Kaap wou hy
weer spog met sy grootskaalse boerdery.

Verder het hy gedu=

rig neergesien op die ongekultiveerde boere.

Die boere wat

nou teen hom saamspan, is maar weer die sewe boewe van die
kroeg.

Die verskil is net dat hy nou ten alle koste wou

verhoed dat hy weer die neerlaag ly.
Met die invoeging van hierdie insident wek die dramaturg ons
simpatie vir Van der Stel.
Daar word ook meer as een faset van sy karakter voorgehou:
aan die een kant sien hy neer op die boere en aan die ander
kant staan hy simpatiek teenoor slawe en Hottentotte.

Maar

sy houding teenoor die·boere word verklaar uit sy gevoel van
minderwaardigheid.

Hulle het vir hom 'n bedreiging ingehou

en die gekleurdes nie.
Die biologiese en psigologiese verklaring van Van der Stel se
dade speel 'n baie belangrike rol in die drama.
konstruksie van die dramaturg.
nuwe beeld van Van der Stel;

Beide is 'n

Ons het dus hier 'n geheel
di t word op geen ander plek ge=

vind nie.
10.

VAN DER STEL EN DIE NEWE-FIGURE IN VERGELEGEN

Van der Stel word veral geken in sy verhouding tot ander
figure.

Dit is interessant om te sien watter historiese

persone Opperman uit die groot aantal figure vir sy drama

78)
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Opperman: Vergelegen, p. II.
vertroue 'n knak gekry.

As gevolg hiervan het sy self=

gebruik het.
gekies:

Uit die amptenaregroep het hy die volgende

Elsevier, Starrenburg ends. Kalden.

Uit die boere=

gemeenskap gebruik hy Jacobus van der Heiden, Henning Huising,
Adam Tas en die Fransman, Hercule du Pre.

Dan gebruik hy ook

nog Van der Stel se vrou, Maria, en die slaaf Arie.
Opperman het verskeie oorwegings gehad by die keuse van hier=
die figure.

Afgesien van die feit dat die drie persone uit

die Van der Stel-groep die belhamels was en dat die vier uit
die boeregemeenskap die leiers van hierdie groep was, het
Opperman ook nog ander oorwegings gehad.

Ek sal dit probeer

aantoon.
Bogenoemde figure is almal historiese figure, maar Opperman
het die aksente in sy drama anders gaan le met betrekking tot
hulle.
10.1

Vander Stel en sy vrou, Maria
In die historiese bronne lees 'n mens feitlik niks van Maria
nie.

Adam Tas het in sy DAGBOEK kortliks melding gemaak van
79
'n interessante storie wat hy gehoor het. )
Dit was Maria
80
se selfmoordpoging. )
In die drama speel Maria egter 'n belangrike rol, want sy
tree telkens op as haar man se gewete.
regte pad hou.

Sy probeer hom op die

Sy belig ook veral sy verlede, en dit is be=

langrik vir die drama.

79)

Fouche: a.w. (1970), p. 130.

80)

Kyk hoofstuk II, p. 75 .•
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Met Maria het Opperman 'n perfekte balans verkry
hitsing en waarskuwing:

t~ssen

aan=

twee wat aanhits, naamlik Elsevier.

en Starrenburg, en twee wat vermaan, naamlik Kalden en
81
Maria. )
Tussen hierdie pole moes Vander Stel sy weg
vind en dit maak sy stryd juis so spannend.
Van tyd tot tyd se Van der Stel dinge aan Maria wat sy ver=
lede blootle, soos byvoorbeeld sy liefde vir vertoon en sy
vernedering deur die boewe.

Vir die drama is hierdie in=

ligting belangrik, want dit verklaar sy houding teenoor die
boere en sy praalsug.

Hierdie motivering is geheel en al

'n vinding van die skrywer self.
Reeds vroeg in die drama waarsku Maria haar man:

"Jy moenie

so geskenke van die burgers eis" en "jy weet as Goewerneur
mag jy nie boer."

Sy verwyt hom ook:

jy hier grootdoen en vertoon."

"Nes in Amsterdam wil

Verder vermaan sy "dat jy

jou eie goeie werk weer self afbreek I omdat
trouelinge j ou opsteek". 82 )

1

n paar ver=

As haar man aan haar se dat hierdie land vir haar te hard is
en dat sy liewer na Nederland moet terugkeer, antwoord sy:
"Nee my vroulike voorgevoel het jy juis nodig; I byvoor=
beeld, hou jou liewer doo£ vir Elsevier se raad, I hy bring
in j ou bewind en huis nog baie kwaad." 83 )
Van der Stel kon ook bars teenoor sy eie vrou optree.
sy vir Huising in die bres tree, jak hy haar a£:

81)

K.E. Grove: a.w., p. 114.

82)

Opperman:

83)

Ibid., p. II.

148

Vergelegen, p. 10.

As

"Maria,

loop hier uit. I Wat soek 'rt vrou waar mans praat en be=
S 1 Ul."t?"84)
,
'n Bietjie later, as Van der Stel Huising op listige wyse
85
afgepers het, roep sy ontsteld uit: "Dis verskriklik!" )
Maar hy steur hom nie aan haar nie, ook nie as sy waarsku:
"'n Strenge heer, I soos die spreekwoord se, sal kort re=
86
geer. " )
Opperman maak gebruik van die inligting in Tas se DAGBOEK in
verband met die storie wat laasgenoemde aangaande Maria
gehoor het.

Hy laat Tas self praat:

"Het jul gehoor, sy

streke het sy vrou beweeg I om voorverlede week te wil self=
moord pleeg, I toe sy gespring het in die vissies se fon=
87
tein, I maar gelukkig het juffrou Berg betyds verskyn." )
Tas het juis vertel hoe die Goewerneur telkens 'n nuwe nooi
op sy gereelde besoeke na Vergelegen saamneem!

As Van der

Stel aan sy vrou se dat hy sy medemens graag in treppe trak=
teer, antwoord sy gevat:

"Maar af en toe verkies jy, Wil=

lem, om alleen I 'n,enkeling in die koets na Vergelegen te
88
neem!" )
Hy ontken dit halfhartig, maar erken tog dat hy
graag sy plaas aan sy vriende wys, waarop Maria antwoord:
"Jy bly in jou volwassenheid tog maar

1

n kind, I soos jy in

84)

Opperman:

Vergelegen, p. 13.

85)

Ibid., p. 19.

86)

Ibid., p. 48.

87)

Ibid., p. 31.

88)

Fouche: a.w. (1970), voetnoot IS, pp. 36, 37.
Hier word
verwys na Van der Stel se vriendskap met Ten Damme en sy
mooi dogters!

Vergelegen nou 'n nuwe speelding vind·. n

89

)

Met an'der woor=

de, in die histories-fiktiewe woorde wat die dramaturg Maria
in die mond le, word Willem Adriaan se persoon nog verder
belig:

byvoorbeeld dat hy lief vir vertoon is en daarom nog

'n kind bly.
Tog het Maria haar man tot die einde bygestaan en hom pro=
90)

beer troos in sy neerlaag.
10.2

V:an der Stel. en die Sekunde, Samuel Elsevier
Die historiese bronne gee ook nie veel inligting oor Else=
vier nie.

Dit is egter opvallend dat sy berugte woorde

teenoor die Goewerneur in 1705 deur verskeie persone aange=
haal word, naamlik "dat

1

er over drie ·of vier jaar geene

vryburgers meer aan de Kaap vannoden waren;

en dat 'er voor

hen kans was, om met hun vieren of vijven de Maatschappye en
91
de Kaap van alles te voorzien." )
Aan die einde van die
eerste bedryf laat Opperman Elsevier se:

"So word my voor=

spelling stadigaan volvoer: I ons sal die Vryburgers nog een
vir een uitboer!" 92 )
Die CONTRA DEDUCTIE maak nie alleen

hie~yan

melding nie,

maar ook van die feit dat Elsevier tydens die verhoor van
Tas en Vander Heiden voorgestel het dat"hulle hande afgekap
93
en dat hulle daarna opgehang moes word! )
89)

Opperman:

Vergelegen, p. 57.

90)

Ibid., p. 109.

91)

Bogaert: a.w., p. 476.

92)

Opperman:

93)

Tas en Van der Heiden:

!50

Vergelegen, p. 20.
Contra Deductie, p. 48.

Van hierdie haat van Elsevier teen die boere maak Opperman
gebruik.

Hy maak van hom 'n bose figuur en sy funksie is

veral om Vander Stel aan te hits.

Die aksent is hier

effens verskuif, want uit die geskiedenis blyk dit dat die
·Goewerneur die sondaar was en Elsevier sy getroue adjudant.
Om simpatie vir Van der Stel te wek het Opperman die bord=
jies in sy drama verhang;

Elsevier word nou die sondaar.

Van der Stel probeer nog suiwer staan, maar Elsevier por hom
aan.

Hy maak die Goewerneur week met sy fyngekose woorde.

Hy is slim genoeg om ook die Goewerneur se benaming vir die
boere te gebruik, naamlik "slagtersbende11 •

Dit is hy wat

die Goewerneur aanpor om 'n t.eenvertoog op te stel en dis hy
wat voorstel dat skuldbekentenisse van

1

n paar boere by die

11

attestasie gevoeg moes word deur hulle in die Denker Gat of
94
op die rad (te) dwing". )
Vander Stel skrik aanvanklik
vir so 'n bose voorstel en daarom laat hy dit vaar.

Toe

die regte oomblik egter aanbreek, slaan hy lvee:i: toe en stel
voor dat hulle 'n hof saamstel ·waar die Goewerneur se teen=
standers gefolter kan word sodat hulle hul klagtes kon her=
95)
roep.
Sake het vir die Goewerneur so versleg dat hy
swig, hoewel ·dit hom nog pla:

"Dit sal verskriklik wees,

onwettig ook, meen ek, I maar ons kan nie langer in ons dade
96
wankel". )
Met hierdie optrede van Van der Stel·

wil

Opperman dit inskerp dat die wil tot die goeie nog sterk by
die Goewerneur lee£, maar dat die kwade ook aanwesig is.
Hy tree dus hier so tipies-menslik op.

Die onstandvastig=

heid van karakter by Willem Adriaan word dus hier knap belig.

94)

Opperman:

95)

Ibid., p. 66.

Vergelegen, p. 47.

96)

Ibid.
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Hoewel Van der Stel aanvanklik sy vrou se waarskuwings ne=
geer, besef hy later dat Elsevier hom van die wal in die
sloot help.
vier.

Teen die einde van die drama verwerp hy Else=

Hierdie breuk met Elsevier is weer eens 'n vinding

van die skrywer, maar hy het dit doelbewus gedoen.

Else=

vier is die groot skurk en nie die Goewerneur nie.

Dit is

'n goeie voorbeeld van die simpatieke beeld wat ons van
Willem Adriaan in VERGELEGEN kry.
positiewe in Willem Adriaan;

Dit illustreer juis die

hy openbaar dus die neiging tot

die goeie, d.ie vermoe ·om bo sy eie swakheid uit te styg, sy
eie foute te erken en om die bose invloed van Elsevier af
te sweer.
10.3

Van der Stel en landdros Johannes Starrenburg
Uit die historiese bronne blyk dit dat Starrenburg een van
die mees gehate amptenare was.

Die vryburgers, en veral

die Franse boere, kon hom nie verdra nie.

Sy funksie in

die drama is, onder andere, om die Goewerneur te belig.
Dit is bekend dat hy 'n belese man was en in hierdie opsig
was hy die Goewerneur se geesgenoot.

Van der Stel het

graag sy vriende gekies uit die gekultiveerdes aan die Kaap.
Naas Elsevier is Starrenburg die persoon wat Van der Stel
aanhits teen die vryburgers.

Op subtiele wyse slaag Opper=

man daarin om die leser/toeskouer se simpatie vir die Goe=
werneur op te wek in sy stryd om stand te hou teen hierdie
sluwe aanhitsers.

Dis 'n verdere beklemtoning van Van der

Stel se neiging tot .die goeie.
In sy taal word Starrenburg aan ons voorgehou as die belesene
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wat aan literere masels ly.
word so beskryf:

Sy eertydse vriend, Adam Tas,

"Ja, die lanterfanter hou sy lyf komplot=

ter, I is die gisborrel wat rondreis in die vat, I breek tot
geluid, weer sy sirkelgang hervat.

Tog agter hierdie swart

inkwolk verberg, I is miskien ou Van der Heiden, die Tafel=
berg ••• 1197 )
Skroei die stem van die digter-dramaturg,
Opperman, nie in hierdie woorde deur nie?
Uit die geskiedenis het ons Starrenburg leer ken as die
Goewerneur se groot handlanger, die gehate .boerevervolger.
Opperman ·se siening van die figuur sluit aan by hierdie
be~ld,

maar dis 'n ryker beeld.

Van der Stel kry later genoeg van Starrenburg se praatjies
as hy besef dat hy mislei word.

Hy veroordeel byvoorbeeld

die Landdros se dwaasheid toe hy die Hugenote met pistole
wou dwing om die Goewerneur se GETUIGSKRIF of teenvertoog te
teken.

Toe Starrenburg ewe vernaam Grotius aanhaal om sy

optrede te verdedig, se Van der Stel: "U moet minder op
98
Hierdie woorde illustreer
)

boeke en meer op mense let."

die feit dat Willem Adriaan meer menslik as sy adjudant ge=
redeneer het.

Weer eens belig dit sy neiging tot die po=

sitiewe en skerp Opperman die simpatieke beeld in.
10.4

Van der Stel en ds. Petrus Kalden
Kalden se funksie in hierdie drama is om, saam met Maria,
Van der Stel telkens te waarsku.

So bewaar die twee figure

'n artistieke balans as hulle gestel word teen die
97)

Opperman:

98)

Ibid., p. 59.

Vergelegen, p. 12.
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Goewerneur se twee aanhitsers, Elsevier en Starrenburg.
In die historiese bronne vind ons nie so 'n beeld van Kalden
nie.

Opperman gebruik Kalden om Van der Stel se stryd met

sy gewete veel spannender te maak.

Kalden werp ook meer

lig op die persoon van die Goewerneur.
Net soos Starrenburg was Kalden 'n belese man.

Hy was 'n

Latinis wat in die drama sorg dat Van der Stel so 'n bietjie
~atyn

praat,

99)

Uit die bronne kan 'n mens nie juis vasstel wat die verhou=
ding tussen die twee was

ni~,

behalwe waar ons in die KORTE

DEDUCTIE lees dat Van der Stel die dominee verdedig.

Uit

die drama blyk dit telkens dat Kalden die Goewerneur geirri=
teer het.

Uit hierdie optrede van Van der Stel blyk dit

dat hy darem baie vreemd gestaan het teenoor die Calvinis=
tiese godsdiens en eerder aangetrokke gevoel het tot die
•

Oosterse godsd1enste.

100)

In die CONTRA DEDUCTIE het die burgers aangehaal dat die
Goewerneur nie die Tien Gebooie wou aanhoor nie. IOI)

Opper=

man haal dit ook by, maar hy voeg die Twaalf Artikels by.
Dit wil se dat Van der Stel ook nie die Christelike geloof
wou bely nie.

Geen wonder dat hy in die drama se dat hy

nie om homself die Groote Kerk laat bou het nie, "maar om
kleinburgers uit die tronk te hou"~IOZ)
99)

Opperman:

'n Kerkmens washy

Vergelegen, p. 18.

10 I)

a.w., P• 181. Kyk hoofstuk II, P• 76.
Tas en Van der Heiden: Contra Deductie, p. 180.

102)

Opperman:

100)

IS~

Kolbe:

Vergelegen, P· 5.

dus nie,
Teen die einde van die drama laat Opperman Van der Stel eg=
ter tot inkeer kom;

hy toon 'n kentering teenoor Kalden en

daarmee teenoor die godsdiens.

Hy vra nie alleen die ·domi=
nee om verskoning nie maar bid selfs saam met hom. 103 )

Dit is geheel en al 'n vinding van die dramaturg en dis
duidelik dat hy hiermee ons simpatie vir Van der Stel verder
wil opwek en 'n vollediger
10.5

be~ld

van Willem Adriaan gee.

Van der Stel en Henning Huising
Vir die uitbeelding van Huising in sy drama het Opperman van
heelwat historiese feite gebruik gemaak.

Ons weet dat

Huising die rykste boer aan die Kaap was;

dat hy aanvanklik

goeie vriende met die Goewerneur was;

dat hy eintlik 'n

manteldraaier was wat hom telkens na omstandighede geskik
het.

Ons lees in Tas se DAGBOEK hoe ontsteld laas.genoemde

was oor sy oom Huising se versoening met die Goewerneur en
die groot geskenk van 'n paar duisend skaapooie en 'n paar
104
)
Huising wou natuurlik baie

slawe aan laasgenoemde.

graag in die Goewerneur se guns bly, want dan sou hy moontlik
die voordelige vleispag kon behou.
Die vryburgers het hierdie versoening tussen die twee as
verraad van die kant van Huising beskou.

Kort hierna het

Van der Stel egter die vleispag tog van Huising weggene.em,
ten spyte van die groot omkoopgeskenk!
103)

Opperman:

104)

Fouche:

Eers toe het

Vergeleg.en, p. 102.
a.w. (1914), p. 106.
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Huising sy voile gewig by sy medeboere in die stryd teen
Van der Stel ingegooi en een van die leiers in hierdie stryd
geword.
In sy brief aan Here XVII, nadat hy van die vryburgers se
KLAGSKRIF teen hom verneem het, noem Van der Stel Huising
"den oorspronck van de quaadt", want laasgenoemde het die
inisiatief geneem in verband met die versending van die
eerste klagskrif na Batavia.
Van al hierdie gegewens het Opperman in sy drama gebruik ge=
maak.

Hy gee veral aandag aan die botsing en versoening

tussen Van der Stel en Huising.

Dit is interessant dat die

rusie tussen die twee buite die tydsbestek van die drama
val, maar Opperman wou graag hierdie situasie gebruik.
bring egter wysiginge aan in die historiese feite.

Hy

Uit die

bronne lei ons af dat Huising ontevrede was oor die geskenke
wat hy gedurig aan die Goewerneur moes gee.

In die drama

blyk dit dat hy Van der Stel se guns wou koop ter wille van
die voordelige vleispag.

Vandaar sy aanbod:

"Goewerneur

daarom stel ek voor ons twee raak weer versoen •.• I deur
se • • • In duisend skape."
Opperman beklemtoon.

Hierdie fei t word deur

Uit die bronne is dit duidelik dat

Huising ontevrede was oor die geskenke.

Dis egter nie uit

die bronne duidelik waarom hy hierdie geskenke moes gee nie.
In die drama word dit egter baie duidelik aangetoon dat dit
pertinent om die behoud van die vleispag gegaan het.
het vir hom steeds gegaan om persoonlike gewin.

Dit

Opperman

teken hierdie ryk man se skraapsug kostelik waar Van der
Stel aan Kalden se:

"Dominee, hoe kan u vir 'n ryk man se.

moenie begeer? I Die ryk boer van Meerlust het altyd Ius vir
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meer."'105)
Van der Stel se valsheid word bewys in sy toekenning van die
"Ek sal .•. die koring, wyn en vleis I
volgens my eie insigte •.• aan wie ek wil uitdeel". 106 )
Op

vleispag aan ander:

sy vrou se vraag waarom hy dan die drie duisend skaap geneem
het, se hy:

"Dis my plig as Goewerneur om hom te straf. I

Hy en Van der Heiden het weer die Hottentot I drieduisend
skape ontfutsel teen die

r~ilverbod."I07)

Veral in sy

vo.lgende woorde kry ons 'n goeie voorbeeld van sy gevatheid,
sy meedoenloosheid:

"Ek sal my nie soos ons vriend Huising

wreek I deur agterbaks 'n slagtersmes in hom te steek, I
maar volkome Christelik karmenaadjies slag! 108 )
10.6

Van der Stel en Adam Tas
'n Mens kon verwag dat Opperman, die digter-dramaturg, 'n
karakter soos Adam Tas deeglik sou benut, want in die bronne
109
word sy bekwaamheid met die pen telkens beklemtoon.
)
In
sy wynboek verwys Opperman na Tas se DAGBOEK en hoe dit met
VERGELEGEN skakel. II O) .

Die DAGBOEK het talle voorbeelde van Tas se gevatheid en
' kwinks lae.

Dit gebeur ook in VERGELEGEN.

105)

Opperman: Vergelegen, p. 15.
Huising se plaas.

106)

Ibid., p. 19,

107)

Ibid,

·Tas spot hier

"Meerlust" was die naam van

108)

Ibid., p. 20.

109)

B6gaert: a.w., p. 516.

110)

Opperman: "Die wingerd in die Afrikaanse Letterkunde" in
Gees van die wingerd, p. 250.

Kyk hoofstuk I, p. 17.
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dikwel.s met die Goewerneur, maar dis ·felle spot;
soms baie skerp.

dit wo:rd

Sy prosa bly speels en rustig, maar soms

kry dit 'n kragtige aksent deur sy heftige verontwaardiging
oor die Goewerneur wat hy dan "Turk en Schurk" noem.
Tas het hom ook dikwels in sy DAGBOEK oor die Goewerneur se
gemengde bloed uitgelaat en in VERGELEGEN lees ons ook hier=
van:

"Eintlik is Koffieboon · 'n Oosterse potentaat I wat op

Vergelegen sy bont harem hou ••• I Ja so ver van ons!"lll)
~as

wil hier graag die Goewerneur se onsedelikheid, waarvan

hy gehoor het, en die groot afstand, letterlik en figuurlik,
tussen hom en hulle beklemtoon.

Terselfdertyd kan hy nie

help om spottenderwys na Van der Stel se soel vel in die
spotnaam "Koffieboon" te verwys nie!
In haar verhandeling het mej. Grove daaiop gewys dat Opper=
man 'n nuwe betekenis geheg het aan Tas se gespot met alles
en almal.

"Die feit dat Tas as skrywer alles oplos in 'n

spel, hou verband met Opperman se siening van die kunste=
112
naarskap. "
)
Deur sy skrywe het Tas sin gegee aan die
stryd tussen Van der Stel en die vryburgers.
Wanneer die KLAGSKRIF opgestel word, dan is Tas in sy ele=
ment en kasty hy die Goewerneur genadeloos, s6 erg dat Van
der Heiden hom selfs berispe.

Maar as hulle praat oor die

Goewerneur se verbanning van die arme grysaard Jan Rotter=
dam, bars Tas los: "Die vervloekte daad van 'n kleinsielige
113
)
tiran."
Dis feitlik dieselfde woorde wat ons in Tas se
Ill)

Opperman: Vergelegen, p. 25.

112)

K.E. Grove: a.w., p. 161.

113)

Opperman: Vergelegen, p. 35.
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DAGBOEK lees:

"Die vervloekte Tijrart heeft de Ingeseetenen

zederd eenige jaaren op een ongehoorde manier gedrukt en ge=
114)
p 1 u kt ... 11
Tas se kwinkslae, sy spel met woorde, word kostelik gelllus=
treer aan die begin van die tweede bedryf waar die Goewerneur
se teenparty vergader.

Opperman het dit duidelik geniet om

dialoog in hierdie karakter se mend te le.

Tussen al die

gespot deur verstrek Tas belangrike inligting aangaande Van
der Stel.

Hy beklemtoon die koloniste se minagting vir Van

der Stel se gemengde bleed, sy praalsug, onsedelikheid,
groat boerdery, sy pligsversuim, die groat afstand tussen
die Goewerneur en sy vryburgeronderdane.

Hierdie toneel is

belangrik, want hier word die klagtes teen die Goewerneur
geformuleer.

Op uiters knap Wyse het Opperman die groat

aantal klagtes hier fyn gesi.f en in die bestek van 'n paar
115)

bladsye saamgevat.

In die slotbedryf wissel Van der Stel 'n paar woorde met Tas
voor hy hom vrylaat, maar dis bitter woorde "omdat die toe=
stand te wyte is veral aan jou".

En verder:

"Jy is die

slap inkkwal, is wesenloos I tot in die diepste van jou
siel, iets boos I skei uit jou woorde af waar jy tas en oor=
dryf. I Vergelyk 'n meris'die wereld wat jy beskryf, I met
die nuwe wereld wat ek geskep het hier, '/ dan is die
skap en gestaltes op papier I onherkenbaar, 'n leuen

land~
11

116)

Met hierdie woorde van Van der Stel, wil Opperman die sim=
patieke beeld van die Goewerneur verder beklemtoon;

Tas kry

114)

Fouche: a.w. (1914), inskrywing in Dagboek,28.12.1705, p. 138.

115)

Opperman: Vergelegen, pp. 29- 37.

116)

Ibid., p. 104.
realiseer.

Let op hoe Opperman die woord "tas" dubbel
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nou 'n groat deel van die skuld.

Hy word hier geteken as

'n swak figuur wat in 'n groat mate verantwoordelik is vir
Van der Stel se ondergang.

Hier word dus 'n verdere, nuwe

dimensie by die beeld van Willem Adriaan gevoeg wat heelte=
mal verskil van die historiese beeld.
10.7

Vander Stel en Jakobus Vander Heiden
Verskeie historici het 'n besonder hoe dunk van Van der Rei=
den.

Hy word telkens die held onder die vryburgers genoem;

hy was die man wat nie voor Van der Stel wou swig nie, al
het hy ook die swaarste straf gekry.:

In VERGELEGEN word hy

'n waardige teenstander vir die Goewerneur.

Hy word die

groot kampvegter vir reg en geregtigheid en soos die drama
vorder, groei sy gestalte teenoor die van Van der Stel wat
al kleiner en kleiner word.
Van der Heiden se besondere beginselvastheid word veral be=
klemtoon.

Hy laat hom nie deur Van der Stel afpers nie;

-hy weier om omkoopgeskenke te betaal en tydens die fees in
die Kasteel erken hy openlik teenoor die Goewerneur dat hy
117
)
die KLAGSKRIF onderteken het.
Vander Heiden se godsdienstigheid.word veral in VERGELEGEN
beklemtoon teenoor die Goewerneur se onverskilligheid.
Dis die Calvinis wat in hierdie woorde praat:

"Ek handel

net soos ek 'deur God die sake sien" en " ••• ek bid om Sy
genade ••• nilS)

117)

Opperman:

118)

Ibid., PP• 64, 65.
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Vergelegen, p. 63.

Veral belangrik is die kragmeting tussen hierdie twee hoof=
119
figure in die vierde bedry£.
Antonissen noem dit die
)
120
kerntoneel van die drama.
Hierdie besoek van Van der
)
Stel aan Van der Heiden in die gevangenis is 'n vinding van
die dramaturg.
mekaar stel.
moeting.

Hy wou hulle graag op hierdie wyse teenoor
Ons leer heelwat van beide uit hierdie ont=

Aanvanklik gee Van der Stel voor dat hy graag

iets vir die gevangene in die Danker Gat wil doen.
weer eens simpatie vir hom op;

Dit wek

hy is darem so tegemoetko=

mend!

Maar Van der Heiden ontmasker hom as hy se:
omdat u skuldig voel, kom u my versoek. 11121 )

"Juis

Van der Heiden wys die Goewerneur op sy skynheiligheid;

hy

beskuldig hom dat al sy kastige goeie dade slegs daarop ge=
mik was "net dat hulle gunstige verslae oor u na die vader=
,122)
.
land en owerhede neem.
DLe Goewerneur probeer homself
verdedig;

hy noem 'n paar goeie dinge wat hy gedoen het,

soos byvoorbeeld sy planne met wol en sy goeie voorbeeld met
die boerdery.

Van der Heiden hou egter koppig vol dat dit

die reg van elke man is om te besluit hoe hy wil boer.
Histories is dit juis;

die boere wou niks weet van Van der

Stel se planne in verband met wol nie.

Historici sou hier=

·.die kortsigtigheid later skerp veroordeel, want die boere
het hier 'n gulde geleentheid deur die vingers laat glip.
Die belangrike kleurkwessie en die godsdiens kom ook hier
ter sprake.

119)
120)
121)
122)

Daar is reeds daarop gewys dat ons hier twee

Antonissen: a.w., P· 142.
Ibid.
bpperman: Vergelegen, P• 87.
Ibid., p. 84.

My onderstreping.
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duidelike ideale kry: die van integr·asie en die van segre=
123
gasie.
Die Calvinis staan hier teenoor die Liberalis.
)
Van der Stel se godsdiensbeskouing is hier suiwer.panteis=
ties, want hy "soek oral na Hom, I soos Aboel Zigar se, in
skaap, in mens en blom, I van kerk na tempel, van Bybel na
124
)
Van der Heiden is beslis en se dat die Goe=
Koran" •.
werneur nie "nog met my kom praat oor God; I u bid nie sy
gebed, leef nie na Sy gebod I en ons sien u selde in die
125
)
Groote Kerk."
Spoedig slaan Van der Stel 'n ander houding aan.
van sy "bose liefde vir meer mag en eiendom
selfs.by sy teenstander!
I

1

Hy praat

en hy pleit

"Kom, Vander Heiden, betoon net

Sy genade, I en beoordeel my nie ·na my swakste dade?"

Die

veelseggende antwoord wat hy kry is: "Die saak is, soos u
126
Vander Stel interpreteer dit
)

weet, in Hoer Hande."

as Here XVII, maar Van der Heiden, die gelowige Calvinis,
kyk verder;

hy sien God as die bestierder van alle dinge •.

Deur kontraswerking word die figuur van Willem Adriaan dus
sterker afgeets.
Alle onsuiwerhede word hier nadenkend blootgele en aan alles
'v-ord die suiwering voltrek deur 'n God wat nie duld dat daar
127
sonder Hom gedroom word nie.
)

123)
124)
125)

Opperman: Vergelegen, P• 86. Kyk paragraaf 8 hierbo.
Ibid., P• 87.

126)

Ibid., P· 86.
Ibid., p. 88.

~

Antonissen: a.w., p. 142.

27)
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II.

SAMEVATTENDE GEHEELBEELD VAN DIE VANDER STEL-FIGUUR
IN VERGELEGEN
Die Van der Stel wat in VERGELEGEN optree is 'n veel ver=
wikkelder figuur as die Van der Stel van die historiese
bronne, want die literere beeld vertoon baie meer fasette.
Die Kwade en die Goeie is byvoorbeeld so vervleg dat dit
baie moeilik is om dit te skei.

Opperman beklemtoon juis

.die paradoksale gespletenheid in Willem Adriaan se persoon=
likheid, sy strewe na die positiewe terwyl die negatiewe
wil steeds teenwoordig is.

Hierdie beeld word verder nog

meer kompleks as gelet word op die motivering vir Van der
Stel se dade in die drama.

Dit geld sy swakhede deur bloed

en erflikheid en die knak wat sy selfvertroue gekry het toe
. 128)

hy deur. boewe in 'n Amsterdamse kroeg verneder

LS.

Opperman gee .baie aandag in sy drama aan Van der Stel se af=
koms en voorkoms.

Die feit dat daar gekleurde bloed in die

Goewerneur se are vloei is vir hom belangrik, omdat hy dit
wil gebruik om Van der Stel se minderwaardigheidsgevoel na
vore te bring.

Dit is een van die belangrikste fasette van

sy persoonlikheid en sy optrede in die drama kan in 'n groot
mate hieruit verklaar word.

Die Goewerneur se skynbaar

selfversekerde houding is maar slegs 'n masker;
hom skuil die minderwaardigheidsgevoel.

diep binne

Nou en dan gebeur

dit egter dat die leser/toeskouer 'n flits hiervan kry as
129
dit na die oppervlakte kom.
)
Maar ook die vryburgers,
veral Adam Tas, verwys kort-kort na die Goewerneur se af=
koms, spot hiermee en koppel sy dade hieraan.
128)

Kyk hoofstuk II, p. 45 en pp. 145, 146 hierbo.

129)

Vergelyk pp. 106 en 108 van Vergelegen.
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Van der Stel se gevoel van minderwaardigheid het ook nog 'n
ander faset:

die boewe wat hom in Amsterdam aangerand het,

het hom 'n geestelike knak toegedien, want hy is in 'n groot
mate van sy selfvertroue beroof.

Aan die Kaap probeer hy

gedurig hiervoor kompenseer met sy skynbaar selfversekerde
optrede teenoor die vryburgers.

Maar gedurig leef die

vrees in hom dat die boewe weer sal corwin;

laasgenoemde is

nog altyd daar, al word hulle plek deur die vryburgers inge=
neem.
'n Ander faset van Willem Adriaan wat sterk in die drama be=
klemtoon word, is die van die fyn kultuurmens.
uit sy taal en uit sy dade.

Dit blyk

Daarom word sy liefde vir die

kunste steeds beklemtoon terwyl hy na die boere verwys wat
niks van Rembrandt en Vondel weet nie en die straat- en
kroegbeskawing hier aan die Kaap voortsit!

Vandaar die

groot afstand tussen hom en die vryburgers;

hy sien neer op

hulle as gevolg van hul kulturele agterstand en ruwe maniere.
Hy koester groot ideale vir hierdie land en hy sien as 't
ware voor sy geestesoog hoe die wildernis voor die beskawing
wat hy bring wyk;

hy sien hoe die baie volke van die land

nog een groot volk word...

Maar ongelukkig staan sy

ideale soms lynreg teenoor die van die vryburgers.

Dit

word geillustreer as hy en Van der Heiden by verskillende
geleenthede teenoor mekaar te staan kom.

Die een staan in=

tegrasie voor terwyl die ander afsonderlikheid bepleit.
Van

d~r

Stel se siening van die godsdiens verskil ook radi=

kaal van die van Van der Heiden.

En soos die drama vorder

word laasgenoemde al sterker en sy ideale suiwerder, tenvyl
Willem Adriaan al meer afgetakel word.
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Opperman skerp die beeld van Van der Stel as die "verligte"
leier deeglik in.

Willem Adriaan is die man wat sy tyd

eintlik ver vooruit was, maar·sy optrede was nie altyd sui=
wer nie.

Hy het te veel na ander se raad geluister en te

veel toegegee aan eie swakheid.

Teen die einde van die

drama is die oorheersende gevoel by die leser/toeskouer dat
Willem Adriaan die slagoffer van omstandighede en bo-persoon=
like magte was.

Hierdie gevoel word versterk deur die sim=

patie wat die dram?-turg dwarsdeur die drama vir Willem
Adriaan opwek.

Telkens is daar by Van der Stel die neiging

tot die goeie hoewel hy dit net nie kan verwesenlik nie.
Hy wil byvoorbeeld aan die begin van die drama nie saamstem
met die idee van die GETUIGSKRIF nie;
voorstelle van Elsevier;
vangenis op;

hy skrik vir die bose

hy soek Van der Heiden in die ge=

hy ruk ten slotte Arie se "paljas" van sy nek,

breek met Elsevier en vra ds. Kalden om verskoning vir sy
barse optrede.

Hy kom in so 'n mate tot inkeer dat hy weer

kan bid en die skuld vir eie rekening aanvaar.
In die daarstelling van die beeld van Van der Stel het Opper=
man gebruik gemaak van al die bekende aspekte van sy optrede
as goewerneur, maar hy het as woordkunstenaar verder gegaan
J

en nog ander dimensies.by Willem Adriaan se persoonlikheid
gaan voeg.

Hy het ook laasgenoemde se dade gaan motiveer,

daar9m het ons in VERGELEGEN te make met so 'n ingewikkelde
karaktersamestelling.

Willem Adriaan se dade word psigolo=

gies en biologies verklaar.

Dit vind die leser in geen

ander bron nie, maar dit maak die literere beeld soveel
ryker.

Opperman het juis die menslike aspek van die Goe=

werneur belig;

hy word nie enkellynig voorgestel nie maar as

'n mens met sterk en swak hoedanighede.

En so skerp Opper=

man ten slotte die belangrike feit in dat die titel
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VERGELEGEN veel meer is as net die naam van 'n plaas.

Die

titel word dubbel gerealiseer as ons besef dat Willem Adriaan
se ideale vir hierdie land altyd ver gelee sal bly en dat die
afstand tussen goewerneur en vryburger onoorbrugbaar was.
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