
13. KONFLIK-EN-VERSOENINGSKODE 

13.1 

AFRIKA 
Om hier te lewe is om verteer te word 
heeltemal helder en heeltemal stil -
brand weer saam met my my lief 
as jy Afrika aanvaar 
kanjy hier sterwe. (Afrika. Grobler, 1991:14) 

INLEIDING 

Geen taalkunswerk ontstaan in 'n lugleegte of in isolasie nie, maar is gebonde aan 'n 

historiese tydperk en gerig op spesifieke lesers. Digters kan nie losgedink word van die tyd 

wat hulle gevorm het nie. Soos T.T. Cloete (1992b:334) dit stel: "Besondere skrywers het 

hulle besonderheid nie aileen aan hulle persoonlike talent te danke nie, maar ook aan die feit 

dat hulle deur 'n bepaalde land en volk en taal in 'n bepaalde histories-geografiese situasie 

gevorm is." Patrick Petersen (1985b:85) laat hom nog sterker oor hierdie saak uit as hy 

beweer: "Niks in Suid-Afrika is neutraal nie. Niemand in Suid-Afrika kan neutraal skryfnie." 

In die gedigte wat by die blootlegging van die konflik-en-versoeningskode van belang is, 

funksioneer die politieke en sosio-maatskaplike omstandighede van die jare 1976 tot 1996, 

sowel as die historiese agtergrond daarvan, as interteks. Die verskillende tekste (gedigte) kom 

dus intertekstueel te staan binne die tekste van die gemeenskap en die geskiedenis en 'n mens 

sou kon praat van 'n sosiaal-historiese interteks. 

Die konflik-en-versoeningskode manifesteer meer prominent in Afrikaanse gedigte uit die 

periode 1976 tot 1996 as enige ander Afrikakode. Dit word onder andere toegeskryf aan die 

geweldige omwentelinge wat daar in hierdie tyd in Suid-Afrika op staatkundige gebied 

plaasgevind het. Dit het onder andere die afbreek van apartheidskriteria en die moeisame 

opbou van 'n nuwe verteenwoordigende waardestelsel ingehou. Hierdie gebeure word deur 

Ferreira (1990: 15) bestempel as "die stryd van 'n heel pynlike, introspektiewe Afrika

ervaring". 

Die gedigte waarin een of ander aspek van hierdie kode voorkom, is so talryk dat daar slegs 

aan enkeles aandag gegee kan word. Die blote omvang van tersaaklike stof dui al op 'n sterk 

Afrikabewustheid in die digkuns van die afgelope twintig jaar. 

Aangesien aspekte van die konflik-en-versoeningskode ook meer prominent as ander kodes 

in die digwerk van veral swart en bruin Afrikaanse digters in die periode 1976 tot 1996 

manifesteer, is dit vanselfsprekend dat in hierdie hoofstuk meer dikwels "kleurverwysings" 

met betrekking tot individuele digters sal voorkom, as in die ander hoofstukke. 
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Die volgende subkodes word onderskei by die konflik-en-versoeningskode: 

Oorlog en rassebotsings 

Die apartheidsbeleid: Die uitverkore volk; die rol van die kerk; apart op alle terreine; 

gedwonge verskuiwings en hervestigings; die bevrydingstryd- mense en gebeure; vrees en 

wantroue 

Betrokkenheid as digterlike ingesteldheid: Wat doen die digter; veroordeling en kritiek; 

vooruitsig op verandering 

Europa en Afrika 

Vereenselwiging met Afrika 

13.2 KONFLIK- VERVREEMDING VAN AFRIKA 

mass action 
armed struggle 
the purple shall govern 

AFRIKA 
SAL EK OOIT JOU 

DONKER GEHEIME 
VERSTAAN? (amandla. Gulds, 1992:51) 

Geweld kan in vele gedaantes voorkom en is nie tot een volksgroep of velkleur beperk nie. 

Hermie Aucamp (1997:431) wys daarop dat konflik en geweld in Afrika, en bowenal in 

Suider-Afrika met sy komplekse rassesamestelling, onvermydelik skering en inslag van die 

geskiedenis vorm. 

Volgens Johan van Wyk (1987:42) is die Afrikaanse gedigte uit die vorige eeu wat vandag 

nog aangryp, die gedigte wat aardse kommentaar lewer op sosiale en historiese gebeurde, 

byvoorbeeld die gedigte oar konflik tussen die kolonialiseerders en die inheemse rasse, 

meesters en slaweopstande. Hy kom tot die gevolgtrekking: "Konflik is dus sentraal in die 

Suid-Afrikaanse poesie van die begin af." (Saam met hierdie subkode moet hoofstuk 5.4.6 en 

5.4.7 wat onderskeidelik handel oar die Adamastormite en konflik en distansiering van 

Afrika soos dit manifesteer in die Afrikaanse digkuns v66r 1976, gelees word.) 

Geweld en vrees is 'n integrale deel van menswees in hierdie land. In janus rig Tom Gouws 

hom onder andere tot sy ongebore kind en wys op die ooreenkoms tussen hulle, beide is 

kinders van die noodgety, beide is/word gebore in 'n tyd van geweld en verskrikking. Die 

verwysing na "sharpeville" roep die verreikende gebeure aan die begin van die sestigeijare 

na vore, terwyl "wit van vrees" dui op die konflik tussen wit en swart waaraan die kind wat 
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gebore is, onvermydelik deel sal he. Net soos sy ongebore kind baie jare later. Die begrippe . . . 

"sus" en "soog" wat normaalweg met koestering en versorging van 'n baba geassosieer 

word, word in die gedig gekoppel met woorde wat die ontsetting van die oorlogstoestand 

beklemtoon: 

sal ek miskien se 
dat ek - soos jy - verwek is in 'n noodgety 
toe sharpeville smeul is ek ontvang in sagte skede 
die sewende kind van my sterk pa en mooi rna sag 
in doeke toegedraai was ek reeds wit van vrees 
soos jy moes ek slaap in sussings van geweld 
sogend aan die afgesnyde borste van barbare 
.. . Uanus. Gouws, 1991:27) 

Bogenoemde sitaat gee 'n voorbeeld uit die Suid-Afrikaanse geskiedenis van emstige konflik 

tussen wit en swart. Die verhouding tussen die verskillende rassegroepe aan die suidpunt van 

Afrika vorm trouens 'n deurlopende tema in die geskiedenis van die subkontinent, sowel as in 

die Afrikaanse digkuns. 

13.2.1 OORLOG EN RASSEBOTSINGS 

Wat word in hierdie danker uitgebroei? 
Die sterre reen rooi oor Afrika: 
Mogadisjoe, Maputo, Luanda en Conakry; 
die kale gloei, en oor die groat riviere 
praat towenaars met trammels en tamboere ... 

Wie gaan op hierdie mishoop koning kraai? 
En wie gaan sterf? 
Hoar wat roep die hane van werftot werfl (Spitsverraad. Louw, 1980:5) 

Van die vroegste tye is Afrika se geskiedenis een van geweld en oorloe. In die vorige 

hoofstuk is byvoorbeeld gewys op die eksploitasie van Afrika se mense deur die onmenslike 

handel in slawe en die koloniale moondhede se wedloop om so veel as moontlik van die 

kontinent vir eie gewin in te palm. Afrika se meer resente geskiedenis toon in baie gevalle 

slegs 'n voortsetting van die konflikte en oorloe. Breyten Breytenbach (1993 :97) verwys dus 

tereg na Afrika se "verskriklike potensiaal vir sterwe". 

Die gevolge van Afrikaleiers se toegeneentheid tot die kommunistiese ideologie word in die 

volgende gedig verwoord: 

en kinders met gebalde vuiste sterf 
en vroue le soos opgeblaaste bokke in die son 
die vreemde spore oor die vreedsame werf 
is die van 'n beer, aldus betroubare bran 
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'n beer? 'n beer in Afrika? die luiperd ja, die ken jy 
en die sagte gefluit van die tsessabe · 
maar die beer is nie van jou woude nie! 
jy het reeds 'n kontrak met die dood gesluit 

(Koue oorlog, wann vrede. Weideman, 1977:34) 

Die gewelddadige dood van die kinders en vroue in die eerste twee aangehaalde versreels 

word per implikasie toegeskryf aan '"n beer", 'n vreemde dier in Afrika en simbool van die 

kommunisme. Ongeloof oor die verskyning word uitgedruk en beklemtoon deur die twee 

vrae waarmee die tweede strofe begin. In hierdie strofe word Afrika direk aangespreek en 

daarop gewys dat die luiperd en tsessabe, anders as die beer, bekende diere in Afrika is. Die 

kontinent se uiteinde as gevolg van die beer se teenwoordigheid (die aanhang van die 

kommunisme ), word in die laaste versreel aangekondig. 

In Eveleen Castelyn se tweede bundel Menslikerwys gesproke (1984) handel die derde 

kategorie oor die mens in 'n wrede werklikheid. Cloete (1986a:80) verwys na gedigte wat tot 

hierdie groepering behoort, as betrokke gedigte waarin die uitgangspunt in die meeste gevalle 

Afrika is. In die gedig Mense, waar is julie?· vorm die beskrywing van oorlogsgeweld in 

Afrika die beginpunt vir die opnoem van soortgelyke situasies, in die verlede, maar ook in die 

hede. So dui die digter byvoorbeeld 'n parallel aan tussen die moordenaars wat in die nag in 

Afrika rondsluip en die gebeure wat tydens die Groot Trek by Blaauwkrans en Weenen 

afgespeel het: 

Die Afrika-son het die lyke, 
wat jy agt kilometers ver kon ruik, 
in die strate van Kolwezi en Mutshatsha in Shaba 
s6 swart gebrand dat niemand hulle kon eien nie, 
valskermspringers kry nog huise vol dooies, 
Legioensoldate huil oor moordenaars wat sluip 
in die nag soos by Blaauwkrans en Weenen; 
by Umtali le die sendelinge se babetjie 
onder 'n kombersie gehekelde wol en bloed 

(Mense, waar is julle? Castelyn, 1984:24) 

Die laaste twee versreels wat hierbo aangehaal is, onderstreep die feit dat die geweld en 

terreur in Afrika dikwels gemik is teen die kerk en sendingwerkers wat juis probeer om 'n 

boodskap van vrede en versoening uit te dra. In die lig van 'n lys onmenslike gruweldade wat 

hieronder opgenoem word, neem 'n Afrikaanse sendingkerk ten slotte 'n vae algemene 

besluit: 

Dag Twee: 'n hoop wit ledemate rook 
op Freedom Square; lampskerms word gemaak 
van 'n pastoor se vel, badseep gekook 
van boudevet; 'n non sterf aan 'n haak. 
Dag Drie: 'n Afrikaanse sendingkerk 
neem 'n besluit: In Afrika le werk. (Viva Afrika. Belcher, 1982b:36) 

Geestelikes word ook eerste in W.E.G. Louw se gedig Nuus uit Afrika genoem as 
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slagoffers van terrorisme. Die oorlog in Afrika is allesvemietigend, want me net 

menselewens gaan verlore nie, maar die hele samelewing stort in duie: 

Terroriste le priesters en nonne voor, 
landmyne word in paaie geplant, 
maar die mielies verdroog en die beeste vrek 
terwylhulle weerlose statjies afbrand, 
die vroue verkrag en die kinders vermoor- (Nuus uit Afrika. Louw, 1980:7) 

Rassekonflik het dikwels 'n belangrike rol gespeel in oorloe wat in Afrika gevoer is en 

teenswoordig is sogenaamde "etniese" konflikte steeds verantwoordelik vir bloedige gevegte 

in verskeie dele van die kontinent. 'n Ingewikkelde "rasseproblematiek" was ook van meet af 

deel van Suid-Afrika se geskiedenis en vorm 'n belangrike tema in die Suid-Afrikaanse 

letterkunde sedert sy ontstaan. Die Afrikaanse digkuns is 'n belangrike registreerder van 

hierdie rassekonflik waardeur die wit deel van die bevolking hulle grootliks van Afrika 

gedistansieer het. 

Charles Malan (1987:19) wys daarop dat ofskoon skrywers verskillend op die 

rasseproblematiek gereageer het, die ondersoek na en beligting daarvan oor dekades heen van 

die belangrikste kritiese bydraes van alle intellektuele groeperings in die samelewing gebied 

het. 

Verskeie ander literere kritici skenk ook aandag aan die rasseproblematiek en die letterkunde. 

Jack Cope (1982: 1 08) laat hom byvoorbeeld as volg daaroor uit: "Since writing in South 

Africa is produced under the tension of acute colour cansciousness (class reinforced by race) 

it can be expected that the literature will be marked by an unbalanced over-awareness of it." 

In 1990 dui Gerard (1990: 118) aan dat die fokus wat die letterkunde in Suid-Afrika op die 

probleem van rasseverhoudings plaas, die onderskeidende kenmerk hiervan is: "The 

distinctiveness of its literature derives from the fact that it focuses almost entirely on the 

problems raised by race relations ... " 

Vanaf die Europeers se eerste kennismaking met Suidelike Afrika was daar sprake van 

botsings met die inheemse bevolking en hierdie voortdurende vyandskap en konflik tussen 

wit en swart word deur verskeie skrywers en digters in verband gebring met die 

Adamatormite (sien ook hoofstuk 5.4.6 en 11.2). Brink (1988:4) wys byvoorbeeld op die 

verwronge rasseoordeel wat spreek uit die bepaalde beeld van die magtige Kaap as die reus 

Adamastor, geheim en groot, met sy negroYede skedel en boosaardige swart liggaam en Van 

der Post (1977:120) beskryf Camoens se Adamastor as "a Titanic Negroid presence which 

emanated from the rocks and earth of the Cape, darkening the sky, to warn the hero of the 

poem that a time would come when Portugal would have to pay a terrible price for having 

broken into the new world beyond the Cape with such violence and greed . . . today his 

warning, uttered some four hundred years ago, could hardly be more apt". 
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Adamastor het 'n vloek oor Da Gama en-al sy Europese nakomelinge uitgespreek: "So sal 

ek my dan wreek, so lank ek kan, / Teen hom wat dit gewaag het om my 

hier te vind" (Brink, 1988:3). Hierdie vloek en wraak van Adamastor het bittere gevolge 

vir wit en swart aan die suidpunt van Afrika: 

En so het Adamastor tog sy wraak laat geld, 
want na 'n Dias se vermetelheid om 'n karveel 
langs die kus te Ia veer, hardnekkig op te vaar 
na waar 'n klipaltaar sy woede berg, beveel 
hy dat betreding die land sal vervloek. Daarna 

het geen geslag in vrede hier geleef; geweld 
was onderdeel van elke daad waar heer en slaaf 
betrokke was ... (Altaar. Malan, 1994:37) 

Adamastor se woede en geweld spreek ook uit die gedig Adamastor van Julian de Wette 

(sien ook hoofstuk 11.2). Dit is duidelik 'n konfrontasie tussen swart en wit. Adamastor, as 

ontsnapte titan "styg uit die donkerte van Afrika" en geen mensgemaakte wapens of 

natuurlike gevare kan hom keer nie. Hy reken ten slotte gewelddadig af met die wit godsdiens 

en wit geskiedenis. Die "arme blanke" se vernietiging is onafwendbaar, want nie alleen 

word hulle verskeur nie, die wapen is boonop 'n "giftand": 

Snags speel die gewelddadige Adamastor 
beide vroedvrou en nagadder -
so kan hy uitrys, 
bo die witkalkmure van Calvinia, 
van Calvinisme 
en ons volkshelde, een na die ander, 
onder die eike injaag 
waar hulle soos ystervarke kan inmekaarkrul. 
Terwyl Adamastor na hulle gryp, 
skreeu hulle {Algeryns) arme blanche! 
Dis 'n giftand wat die sagte boepense kloof-
die panga is reeds weggesmyt. (Adamastor. De Wette, 1980:31) 

Sedert die stigting van 'n verversingspos aan die Kaap het polarisasie tussen wit en swart 

stelselmatig toegeneem. In die gedig Apollo Smintheus beskryf Pirow Bekker verskillende 

reisigers wat tydens die bewindskare van die VOC ontdekkingstogte na die binneland 

onderneem het. Afrika is vir hulle 'n onbekende, geheimsinnige en vyandige gebied. 

"Landsreisiger" De laGuerre word direk aangespreek oor sy teleurstellende reis- hy kan 

niks opwindends of interessants rapporteer nie, slegs 'n skermutseling met die inheemse 

bevolking, wat toe reeds weinig nuuswaarde gehad het: 

Van Meerhoff kon kom opgee oor 'n vreemde dier-
'n monster met drie koppe in 'n veelbelowende rivier -
en jy? W at het jy om opgewonde oor te raak? 
Ons is deur 'n mensetrop oorval, ons wa 
is brandgesteek- nouliks nuuswaardig in die Kaap. 

(Apollo Smintheus. Bekker, 1993:22 
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Die twee inheemse bevolkingsgroepe waarmee die eerste binnelandse ontdekkingsreisigers 

en die latere trekboere hoofsaaklik in aanraking gekom het, was die Boesmans en die Koikoi 

(Hottentotte ). (Sien ook hoofstuk 9 .2.1 en 9 .2.2.) Herhaalde skermutselings tussen die wittes 

en hierdie groepe het voorgekom en in Grensoorlog beskryf Bonaventure Hinwood hoe 

"falanks op falanks hotnots" die wit boere, ten spyte van laasgenoemde se gewere en 

skuiling in 'n huis met "ysterklipmure", tog uitoorle en per implikasie uitmoor: 

'n enkele brandende fakkel 
pyl teen die steil krans af 

die rietdakoond dryf 
bulle verdwaas 
op 'n sarsie spiese af (Grensoorlog. Hinwood, 1991:25) 

Die Boesmans is meedoenloos gejag en bykans uitgewis. Onderstaande gedig van W.E.G. 

Louw belig hierdie feit. In Drie vensters op die vrees is (wit) vrees 'n deurlopende tema 

in al drie gedigte. Die eerste gedig gee 'n blik op die "duisend vrese" van die verlede- die 

Kaapse grensboere se vrees vir 'n Boesmanaanval. Daar word verwys na 'n vorige 

skermutseling tussen die Boere ("ons") en die Boesmans ("die geel volkie") toe 

eersgenoemde met slim taktiek die ander uitoorle en feitlik uitgeroei het - met uitsondering 

van 'n paar kinders wat lewendig gevang is: 

En se maar die Boesmans val teen voordag aan, 
is daar kruit genoeg? Is daar koeels gegiet? 
Slim die geel volkie, maar slimmer 6ns, 
soos die keer in die kiegal by Rietrivier 
met 'n seekoeibul as buit geskiet. 
Die dag het ta en ta-se-kind 
die stof gebyt- en grootmaak-kleingoed 
vir kombuis en werf was daar lank genoeg. 

(Drie vensters op die vrees, Louw, 1976: 19) 

Die skermutselings wat in bogenoemde twee sitate beskryf word, vorm deel van die intense 

en uitgerekte konflik tussen die gevestigde swart groepe en die blanke koloniste wat aan die 

Oosgrens van die Kaapkolonie geheers het en wat met die Groot Trek na die binneland van 

Suid-Afrika oorgespoel het (Marais, H.C. 1988:52). Talle Afrikaansskrywende digters ontgin 

aspekte van die Groot Trek tematies in hul gedigte. In die siklus Die leeu en die roos uit 

Antjie Krog se Otters in bronslaai (1981) stel Susanna Smit dit aan Kommissaris Henry 

Cloete dat hulle groep vroue se onverbiddelike aandrang op vryheid vir die Voortrekkers 

gerugsteun word deur hul herinneringe aan die Zoeloe-aanval op die V oortrekkerlaers langs 

die Bloukrans- en Boesmansrivier: "Die reuk van vryheid sny ons murgdiep: I 
elkeen wat ongeborenes sien rondklap I aan 'n kortlemspies, waar duisende 

voete I op losgesnyde borste soos op pere trap." (Krog, 1981:65.) 

Elke woordkunswerk is gebonde aan 'n sekere historiese konteks. Dit is dus vanselfsprekend 
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dat konflik en oorlog 'n belangrike subkode in die Afrikaanse digkuns van 1976 tot 1996 sal . 

wees. Die laaste helfte van die sewentigerjare en tagtigerjare is immers gekenmerk deur 

skermutselings en geweld binne Suid-Afrika en volskaalse oorlog op die "grens". 

Die sogenaamde grensoorlog en die oorlog in die townships funksioneer tematies in talle 

Afrikaanse gedigte, nie aileen vanwee die regstreekse betrokkenheid van 'n groot groep 

Afrikaansskrywende digters hierby nie, maar ook omdat dit so ingrypend en omvangryk was 

dat dit neerslag moet vind in meer as net "feitelike" geskiedenisboeke en ook literere tekste 

dit sal probeer verwoord (Erasmus, 1995:138). 

Johann Lodewyk Marais sluit sy bundel Die somer is 'n dag oud (1983) af met 'n vyftal 

gedigte, saamgegroepeer in afdeling IV, oor hierdie oorlog, gesien uit die oogpunt van 

iemand wat dit persoonlik beleef het. In Eveleen Castelyn se bundel Menslikerwys 
gesproke (1984) verskyn ook 'n aantal gedigte oor geweld in Afrika. In 'n gedig wat 

herinner aan Leipoldt se 'n Nuwe liedjie op 'n ou deuntjie (1980:22) en Aan 'n 

seepkissie (1980:30) word vertel van die dood van twaalf jong soldate: "twaalf in een 

kissie, I 'n helde-dosyn! I bestem vir medaljes postuum" (Castelyn, 1984: 19). 

Soos Castelyn se gedig Katimo Mulilo: 23 Augustus 1978 (1984:20) het Pieter van den 

Berg se Voorblad 24 Augustus 1978 dieselfde gebeurtenis aan die grens as onderwerp. 

Nege slapende jong soldate is dood toe 'n "Rooi Oog-missiel" die nag hul kaserne getref 

het: 

NEGE SNEUWEL lui die banier. 
'n Vierkolom-raam meld die name. 
"En nie een was eens mondig nie 
en skaars 'n week in Oos-Caprivi." 

(Voorblad 24 Augustus 1978. Van den Berg, 1988:617) 

Die konflik en geweld het nie net Afrika se mense van mekaar vervreem nie, maar ook 

vervreemding gebring tussen hulle en die land self. In grensbesoek verwoord Fanie Olivier 

die vyandigheid wat uitgaan van die landskap, die stuk Afrika-aarde waar oorlog gevoer 

word: 

hoe sluit die senuwees hier kart, 
hoe kan 'n geil oop wereld skielik op bevel 
dreigend en onherbergsaam word? 
pas op! agter elke bossie skuil 'n swapo 
'n voel skreeu 'n terroris 
.. . (grensbesoek, Olivier, 1988:39) 

Dieselfde gedagte as hierbo, naamlik dat die land self ook deel van die oorlog is, word 

verwoord in Pirow Bekker se gedig Heen-en-weertjie van 'n weennan Die jong 

soldaat op tuisbesoek wat letterlik dele van die land saambring - "jou amie boetse vol ou 

klei 1 grasstoppels oor die mat gestreep" - word gewaarsku teen 'n vyandige en 
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verraderlike Afrika: 

Jy is 'n kind van Afrika 
Hy sal jou kind hou, Afrika, 
hy sal sy vanggate vir jou stel 
klinkklare bewys in sy sandpaaie 
en jy sal moet lig slaap op sy kooie 

(Heen-en-weertjie van 'n weerman. Bekker, 1987:68) 

Herinneringe aan die oorlog en die wereld waar dit gevoer IS, word me maklik uit die 

gedagtes geweer nie. Jan de Bruyn (1987:38) kan Rhodesie- "my stukkende land", nie 

vergeet nie en elk van die sewe strofes van George Weideman se gedig Herinneringe van 

die teruggekeerde soldaat (1987:47) begin met die woorde, wat amper 'n soort 

inkantasie word: "dit sal ek nie lig vergeet nie": 

dit sal ek nie lig vergeet nie: hoe grysaards 
by hul beesgeraamtes huil en by die skelette van huise; 
hoe kerkgeboue smeul want god word nie ontsien nie; 
hoe geil die omahangu 
hoe groen die palmbome 
hoe vry die visarend 
hoe regop die rokies van kosmaakvure 
hoe ritmies die gestamp in die stampblok 
hoe onbewoe soos olifante die vegters 
hoe goddelik alles vroeer was. 

(Herinneringe van die teruggekeerde soldaat. Weideman, 1987:47) 

Naas die ontsetting van geweld, verwoesting en die onmenslike wreedheid teenoor die 

inheemse bevolking, is daar ook in bogenoemde gedig dinge van die land self, plante, diere, 

en gewone menslike aktiwiteite, wat onthou sal word. Dit is duidelik ' n Afrikawereld wat 

onthou word - soos afgelei uit die name van gevegsvoertuie en die aktiwiteite van die 

bevolking - die gestamp in die stampblok. Teenoor die "negatiewe" herinneringe wat die 

eerste drie versreels van elke strofe beslaan, word die "positiewe" herinnering as sluitstuk by 

elke strofe elke keer presies herhaal en uitgebrei vanaf een versreel in die eerste strofe tot 

sewe in die laaste (sewende) strofe. In die heel laaste versreel van die gedig word die 

allesvemietigende gevolg van die oorlog uitgelig en beklemtoon. 

Nader tuis, maar nie minder hewig nie, het 'n ander soort oorlog gewoed. Swart en bruin 

digters verwoord in talle gedigte hul belewing van die geweld en skermutselings in die 

townships. Die verse in Hein Willemse se Angsland (1981) handel oor die belewing van 

politieke geweld. Selfs 'n mens se drome word daardeur beheers: " ... afrika I sit met sy 

pyn - I stewels in my drome; I hy paradeer I supersonies deur my oe". In 

Guide ons vra Marius Titus (1990: 11) vir veiligheid in die nag - "Guide ons tissenie 

riots deer I gee First Aid virrie hart se seer", terwyl Antjie Krog (1995: 10) in 1992 

die belewenis van 'n wit persoon in so ' n geweldsituasie beskryf. 
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Titus gebruik Kaapse- Afrikaans met talle van die opvallende klankverskynsels en die hoe 

frekwensie van Engelse woorde wat kenmerkend is van hierdie niestandaardvarieteit van 

Afrikaans (sien ook hoofstuk 10.3.2). Clinton duPlessis gebruik in sy bundel Curriculum 

vitae (1988) ook baie Engels, maar op 'n ander manier- die meeste gedigte het Engelse 

titels. Dit het die effek dat die "onverwagsheid" van die Engelse titels by Afrikaanse gedigte, 

'n mens met skerper bewustheid na die betekenis van die titel laat kyk. In exercise in 

futility bring hy die futiliteit van oorlogsvoering onder die aandag: 

ek 
wil patrioties omkom 
met bloed op my lapelle 
my flenterfyn harsings geplant in die dooie skede van afrika 
tot eer van die generaals 
ek 
wil patrioties omkom 
vermeld my eervol in aldie nuusbulletins 
& strooi my nutteloosgeslagte oorskot wyd 
oor hierdie bloedgekorste bors van afrika uit. 

(exercise infutility. DuPlessis, C.V. 1988:36) 

Die "omkom ... tot eer van die generaals", dui op ironiese wyse die sinloosheid van 'n 

soldaat se sterwe aan- soos ook herhaal in "nutteloosgeslagte". Dit is die sprekende ek se 

versugting om na sy sterwe deel te word van Afrika. Dit is egter 'n Afrika wat 66k die tekens 

van die oorlog dra- vergelyk "dooie skede" en "bloedgekorste bors". 

In aansluiting by bogenoemde gedig oor die sinloosheid van oorlog, stel Everwyn Wessels dit 

in die volgende kwatryn dat daar in oorlog, spesifiek in Afrika, geen oorwinnaars is nie: 

Hy wat nie kan veg en verloor, 
Moenie Afrika ken nie. 
Die oorlog, waar ook die oorwinnaar 
Nie die rondte wen nie. (Hy wat nie kan veg en verloor. Wessels, 1988:56) 

Die uitvoering van die apartheidsbeleid was 'n groot aanleiding tot gewelddadige 

rassebotsings in Suidelike Afrika en het meer as enigiets anders die land se inwoners van 

mekaar en van hul kontinent vervreem. 

13.2.2 DIE APARTHEIDSBELEID 

wat sou dit wees in die woord wit? 
wat sou dit meer laat klink as swart? 

se dit, albei le ewe op die tong. (Natrek. Krog, 1985a:59) 

Gedigte uit die periode 1976 tot 1996 wat onder hierdie subkode tuisgebring kan word, is so 

baie dat hulle eintlik net tot hul reg sal kom in 'n selfstandige studie oor die manifestering 

van die apartheidsbeleid in die Afrikaanse digkuns. In hierdie studie word slegs aan enkele 
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geselekteerde gedigte, waarmee die manifestasie van die betrokke kode en/of subkode die 

beste gelllustreer kan word, aandag geskenk. 

Afrika en Suid-Afrika se geskiedenis is in 'n groot mate bepaal deur botsende ideologiee. 

Aangesien elke literere artefak, volgens Willemse (1985:227), op een of ander wyse verslag 

lewer van die ideologiese strominge van sy tyd, kan 'n mens verwag dat die ideologiese 

denke wat in die periode 1976 tot 1996 die gang van sake in die Suid-Afrkaanse samelewing 

en politiek bepaal het, ook in die Afrikaanse digkuns van daardie tyd neerslag sal vind. 

In die artikel ldeologie, vervreemding en woordkuns neem Degenaar (1983 :45) die 

volgende twee aspekte van ideologie as uitgangspunt: "sodanige sisteem van idees en 

waardes wat totalitere proporsies aanneem en 'n dienooreenkomstige beheer oor die menslike 

bewussyn verkry", en tweed ens: "ideologie as sisteem van idees en waardes wat die be lange 

van die groep wat die ideologie onderskryf, weerspieel". Die maghebbers in Suid-Afrika het 

lank en volhardend probeer om die apartheidsbeleid op ideologiese grondslag te regverdig en 

om voor te gee dat dit in belang van swartes sowel as wittes was (Louw & Kendall, 1986:32). 

Casper Schmidt verwys in onderstaande aanhaling uit die lang siklus Faust in Afrika uit 

Nuwe en nagelate gedigte 1965-1979 (1980) na die onwrikbaarheid en onversetlikheid 

van ideologiese strominge in Afrika: 

Hierdie vasteland se ideologiee van sement 
vaar arelangs, versteen en vreet en verkool, 
klont saam in die fynste vaatbondels 
harder, hardvogtiger as keerrnure, kraals 
en gevangenisse by Zimbabwe .. . (Wekroep. Schmidt, 1980:84) 

'n Begrip wat meermale saam met ideologie gebruik word, is "vervreemding". Degenaar 

(1983:46) omskryf vervreemding as 'n verwydering tussen twee entiteite met negatiewe 

implikasies deurdat die kreatiewe moontlikheid van gemeenskaplikheid nie verwerklik word 

nie. Hy dui die situasie van vervreemding in Suid-Afrika aan as die tussen wit en swart 

(Degenaar, 1983:54). Die apartheidsbeleid het egter nie net byna algehele vervreemding 

veroorsaak tussen wit en swart binne die grense van Suid-Afrika nie, maar ook tussen Suid

Afrika se wit inwoners en die res van hulle kontinent. 

Groot en ingrypende veranderings het op staatkundige en maatskaplike gebied in Suid-Afrika 

plaasgevind tydens die twintig jaar wat die ondersoekperiode van hierdie studie vorm. Daar 

was binnelands geweldddadige en bloedige verset teen die apartheidsbedeling terwyl 

politieke isolasie en intemasionale druk op die Suid-Afrikaanse regering om van die 

apartheidsbeleid afstand te doen, sterk toegeneem het. Uiteindelik het 'n nuwe demokratiese 

bedeling sy beslag gekry en het uitsluitlike wit seggenskap institusioneel tot 'n einde gekom. 
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Breyten Breytenbach sluit in onderstaande aanhaling by Smuts (1991 :23) se opvatting aan dat 

die literatuur een van die sensitiefste registreerders is van wat in 'n samelewing aangaan en 

dat dit uiting gee aan die ervaringswereld van die mense binne daardie samelewing: 

ons moet met die ore tussen die grashalms le 
om op te vang wat miskien nag geen 
uiting gevind het nie 
maar reeds as 'ideologie' onder die volk bewe; 

(25 Januarie 1974. Breytenbach, 1995:289) 

Apartheid se wortels strek ver terug in die geskiedenis van die subkontinent. Louw & Kendall 

(1986:31) wys daarop dat die eerste apartheidswet reeds in 1660 aangeneem is toe Jan van 

Riebeeck sy heining van bitter amandelbome geplant het om die Koikoi en die vryburgers 

apart te hou. Slegs vyf en twintig jaar na die stigting van die verversingspos, in 1678, het die 

VOC alle veelrassige saamleef verbied. 'n Paar jaar later het die VOC verbodsbepalings 

ingestel wat blankes verbied het om partytjies saam met swart slawevroue by te woon, en 

tydens binnelandse ekspedisies is 'n spesiale regulasie uitgevaardig wat geslagsverkeer tussen 

blankes en Koikoi verbied het. 

Breyten Breytenbach verwys na bogenoemde wetsbepalinge in Stoksiel uit die bundel 

('Yk') (1983) waar hy die verbod op rassevermenging in verband bring met die Europeer se 

vervreemding van Afrika- "buitestaanders in hierdie donker vasteland". Hy wys 

daarop dat die hedendaagse "wetgifter" weer regeer "soos 'n wafferse Smous van der 

Stel'' . .. 

wat besluit bv. dat allemaal onsondig moet bly 
buitestaanders in hierdie danker vasteland, 
met die bevel "dat niemandt van ons volck 
syn selven soude vermengen in vleeschelyke wellusten 
met die Hottentots natie, op pene 
van gegeeselt en als schelm van d'E Compe. 
weggejaeght te werden." (Stoksiel. Breytenbach, 1983a:42) 

Toe die Nasionale Party in 1948 aan bewind gekom het, was apartheid dus reeds 'n integrate 

deel van die Suid-Afrikaanse politieke en sosio-maatskaplike en ekonomiese bestel en die 

nuwe regering moes die struktuur van apartheid net sistematiseer. Dit is gedoen deur die 

uitvaardiging van 'n aantal wette wat wit en swart op alle terreine uitmekaar moes hou. 

Onderstaande aanhaling uit een van R.K. Belcher se satiriese sonnette uit Ringe in 'n 

Geelhoutboom (1982) skets kortliks die politieke verloop mi 1948. Ofskoon die sprekende 

instansie hom skynbaar vereenselwig met die gebeure- hy gebruik deurgaans die persoonlike 

voomaamwoord "ons", impliseer die ironiese slotreels tog 'n kritiese ingesteldheid: 
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... ons bevrydingsgees _ 
kon niks in agt-en-veertig verder stuit 
toe neem ons oor; die land word nasionaal, 
sien Republiekdag, brei sy opmars uit, 
splits 'n atoom, bedryf bedingingstaal. 
Ons gee aan elke ras sy uithoek grond 
en noem hul pioniers ... (Koningsbesoek 1947 E. V. Belcher, 1982b:6) 

Afrikaansskrywende digters spreek in hul gedigte soms bedekte, maar meer dikwels direkte 

en fel kritiek uit teen die apartheidsbeleid terwyl sommiges ook nie skroom om dit ten 

sterkste te veroordeel nie. Hiermee word die volgende stelling van Butler (1990:36) 

onderskryf: "I have yet to find a South African writer of any calibre in any language who has 

put his nationality, language or race above his humanity. The ethnic mystique of Apartheid 

has failed abysmally to win the support of creative artists." 

Seker die grootste negatiewe invloed wat apartheid op Afrikaansskrywende digters gehad het, 

was dat dit hulle in 'n groot mate ge1soleer het van Afrika, soos Brink (1983:76) dit duidelik 

stel: "One of the fiercest accusations history may make against apartheid will be that the 

Afrikaans writer has been cut off from Africa . .. At a moment when most of humanity is 

deeply conscious of Africa, at a moment when youth all over the world is discovering Africa, 

we who live here are denied ready access to the continent we live in, the continent that has 

shaped us." 

As bogenoemde stelling dat apartheid die wittes van Afrika vervreem het, in gedagte gehou 

word, impliseer die kritiek op alle aspekte van die apartheidsbeleid wat wit digters in hul 

gedigte uitspreek, minstens weer 'n toenadering tot hul medelandgenote en Afrika. 

Kritici van die apartheidsbeleid wys daarop dat apartheid nie net 'n politieke ideologie was/is 

nie, maar ook 'n strategie van die wittes om as kulturele minderheidsgroep op die Afrika

kontinent te oorleef, sowel as 'n godsdienstige geloofsbelydenis dat die Afrikanervolk God se 

nuwe uitverkore volk met 'n unieke roeping en bestemming is (Johl, R. 1986:vii). Nog so 

onlangs as 1981 skryf Es'kia Mphahlele (1981 :2) dat hierdie godsbeeld van die "Boers" ook 

in hul literatuur weerspieel word: "Their literature established a parallel between themselves 

and the biblical Israelites led by a divine hand across the desert, perpetually threatened by 

heathens." 

Uit Afrikaanse gedigte van 1976 tot 1996 blyk dit egter dat wit digters lank nie meer hierdie 

mite van die Afrikanervolk as uitverkore volk aanvaar nie. 
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13.2.2.1 DIE UITVERKORE VOLK 

Ons het verkies om Uitverkore Volk te wees. 
Het ons ook toe die vloekdeel van die seen gekies? 

Nomade in 'n vreemde wereld met vreemde gees? 
(Afrikaanse Israel [1961}. Wessels, 1988:52) 

Kritiek teen die "mite van uitverkorenheid" kom in talle Afrikaanse gedigte v66r 1976 (sien 

hoofstuk 5.4.2) en daarna (1976 tot 1996) ter sprake. Van Jaarsveld (1978:21) wys daarop dat 

dit veral die Ou Testament was wat in die binnelandse isolasietydperk van die 18de en 19de 

eeu riglyne vir die lewe en gedrag van die Afrikaners verskaf en hulle seltbewussyn en idee 

van geroepenheid gestimuleer het. "Die identifikasie met Ou Israel het van die Afrikaners in 

baie opsigte 'n Ou-Testamentiese volk gemaak, wat hom in botsing gebring het met mense 

van Nieu-Testamentiese idees." Elisabeth Eybers verwoord 'n soortgelyke gedagte in 

Regspraak: 

Mite van uitverkorenheid 
verhef ons bo die later leer 
van naasteskap .. . (Regspraak. Eybers, 1982:8) 

Die Groot Trek is 'n gebeurtenis uit die wit geskiedenis waar die vereenselwiging met Israel 

en die Beloofde Land 'n groot rol gespeel het. Dit het ook die Trekkers se houding jeens die 

binneland van Afrika en die inheemse inwoners gerig en bepaal, laasgenoemde was vir hulle, 

volgens Brink (1983:136), die nuwe vyandige en heidense volkere van Kanaan "who had to 

be conquered in the name of the Lord ... " In onderstaande aanhaling, uit 'n gedig van George 

Weideman, geskryftydens die inwyding van 'n "wit" kerk (vergelyk "sneeuwit tempel'') 

in 1976, herinner die prediker sy toehoorders (steeds) aan hierdie ooreenkoms met die 

"Israeliete van ouds": 

Maar nou, Broeders en Susters, soos Israel van ouds 
moet ons ons lendene omgord, 
ons wapenrusting aantrek - en Bloedrivier 
onthou: die Here is goed, Hy salons laat seevier! 

(Sondag, 10 Oktober, Kaapstad. Weideman, 1977:20) 

Afrikaansskrywende digters maak dikwels gebruik van satire en ironie om hul afkeer jeens 

hierdie konsep van wit uitverkorenheid te illustreer. R.K. Belcher se sonnet Voorskrifte vir 

Kersfees (1982b:5) gee riglyne hoe die fees van Christus se geboorte as 'n volksfees gevier 

sal word, met die toeeiening van die Verlosser slegs vir die eie volk. "Oom Voortrekker", 

wat die feesverrigtinge sal open met 'n preek, sal ten slotte "met die Statebijbel in sy 

hand j die Kind dank oor hy sterf aan boerekant." 

Andre Letoit keer in Die mure van Jerigo (1988:20) die gedagtes van wittes as die 

uitverkore volk ironies om met sy beskrywing van "ons nasie" wat hulle in 'n beleerde, tot 

ondergang gedoemde Jerigo bevind, omsingel deur "'n flentervolk wat sing". 

335 



Die logiese uitvloeisel van die siening van die wittes as uitverkore volk, gelykgestel met 

Israel, was die houding van wit meerderwaardigheid en die persepsie dat Afrika primitief, 

wreed, swart en boos is. Jack Cope (1982:97) laat hom as volg hieroor uit: "Worse even than 

Aaron and the stiff-necked children of Israel who raised the golden calf as an idol, the 

Afrikaners made an idol of themselves." 

In heelparty gedigte word gespot met die wittes se houding van superioriteit. In die volgende 

twee gedigte word byvoorbeeld afgereken met die oortuiging dat daar in die hemel slegs plek 

is vir wittes ... Sheila Cussons se Afrikaner (1980:5) gee 'n indrukwekkende en grimmige 

komiek van die Afrikaner en die Afrikanerwarsheid van die swartman (Brink, 1981 :36). In 

die gedig self word kommentaar hierop gelewer: "My volk het hom I verbeel en - toe 

die skrif gesien." 

In die satiriese gedig Toe mnr. X by die poort kom van Wilhelm Knobel moet die 

formidabele mnr. X, net soos al die ander, sy tyd in die ry voor die hemelpoort afwag. Sy 

posisie en status is van geen nut nie en Petrus, hulpvaardig en apologeties soos altyd, 

verseker mnr. X dat daar niks aan gedoen kan word nie: 

omdat alma! se kleur hier dieselfde is 
- om die waarheid te se kom dit neer op 'n betreurenswaardige 

gebrek aan kleur
is dit nutteloos om op die kosyn die kennisgewing aan te bring 
Net vir Blankes 
dus neem dit 'n tydjie om vir elke nuweling die rekords nate slaan 
om seker te maak of hy nie dalk 'n pas moes dra nie 
en om vir diegene soos hy, mnr. X, te verduidelik 
dat niemand hier voorkeur geniet nie 
selfs nie Calviniste nie (Toe mnr. X by die poort kom. Knobel, 1976: 130) 

Steeds voortspruitend uit die wittes se hoe dunk van hulself as uitverkore volk en gerugsteun 

deur die apartheidsbeleid, was/is gesamentlike. aanbidding (van wit en swart) vir 'n groot 

aantal wittes onaanvaarbaar. Talle digters ontgin die "probleem" van gesamentlike 

aanbidding en die polarisasie wat daaruit voortgepruit het, in hul gedigte, soos byvoorbeeld 

Breyten Breytenbach (1993:41) in 12 Oktober 1981 en Jan Wiltshire (1985:36) in kerk 

toe gaan. Hy beskryf 'n kerkdiens in 'n "wit" kerk waar verkondig word "die here like 

ons almal" en die gemeente met stralende gesigte aanvoel "die heerlikheid van die I 
here is daar ... " Daar volg egter konsternasie as 'n swartman hierdie "witman se kerk" 

binnekom, want die wit gemeente - "godse volk" - kan nie sy teenwoordigheid aanvaar nie 

en dryf hom uit. Soos Wiltshire, skryf Marius Titus in Tradisies (1990:31) vanuit die 

perspektief van diegene wat nie in die "wit" kerk welkom is nie, maar altyd "byte moet 

staan", selfs al is dit by die begrafnis van hulle voorman: "Ons verdydelik en vra I om 

in te gaan, I maar die kerkraad beslyt I dat ons byte moet staan." 
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Aan die begin van die tagtigerjare wys Phil · du Plessis (1980: 19) daarop dat daar in die 

apartheidsbedeling geen kerk/staat-skeiding is nie: "Sommige nie-Calvinistiese kerkliggame 

word gesien as staatsvyandig; hulle leraars word ingeperk en opgesluit wanneer hulle polities 

optree. Staat en kerk staan saam in ons isolasie van Afrika ... " 

In Oproep verwoord Koos duPlessis (1995:51) hierdie persepsie dat kerk en staat, God en 

party, een is. Die eerste vier reels van elke strofe vertoon sintakties en inhoudelik 'n parallel. 

Die wysiging van "god" in die eerste trofe na "party" in die tweede word in die gedig self 

verklaar- "party en god is een". Die skryfwyse van God met 'n kleinletter, sluit aan by 

die siening van die party as (af)god: 

Kom veg vir volk en land en staat 
(en die grondwet van party;) 
en slaan neer met 'n felle haat 
wie nie jou god bely. 

Kom veg vir volk en land en staat -
kom veg vir jou party; 
en slaan neer, met 'n bitter haat, 
wie jou party bestry. 
Kyk, tog, party en god is een-
wie is 6ns om te stry? (Oproep? DuPlessis, K. 1995:51) 

Bogenoemde sitaat onderstreep die feit dat baie wit kerkleiers deur die jare die regering se 

apartheidsbeleid verdedig en met spesifieke gedeeltes uit die Bybel geregverdig het. 

Afrikaansskrywende digters gee ook hieraan kritiese aandag in hul gedigte. 

13.2.2.2 DIE ROL VAN DIE KERK 

ons, mense, staan immer paraat 
om vroom die Bybel aan te haal en uit te le 
wanneer ons in waarheid klein ons klein 
menslike he bsug, tekortkominge of vooroordele 
toe wil smeer; 
so, byvoorbeeld, verduidelik ons maklik (al is ons heimlik 6ngemaklik), 
om uit te wys dis nie 6ns skuld nie, en hoeka van Toeka al 
so bedoel: "Hulle is Gamskinders, houtkappers en waterputters 
en nagwaryers .. . " ([tuisland Kanaan]. Breytenbach, 1976b:42) 

Afrikaanse digters het die apartheidsbeleid fel gekritiseer en ook die Afrikaanse kerke, wat 

hierdie beleid vir baie jare gepropageer en verdedig het, aangespreek. In die satiriese vers Die 

Kerkbode berig Die Burger stel M.M. Walters die kwynende "Boerekerk" gelyk aan 'n 

teef met lee tepels omdat sy skynheilig en onvrugbaar geword het. Hy kom tot die volgende 

slotsom: 

Die kerk is uit, daar is 'n koeel deur 
die sandkasteel wat deur die tydgolf 
weggespoel word. (Die Kerkbode berig Die Burger ... Walters, 1979: 10) 
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In visiof!n van 'n kerk huldig Antjie Krog (1981 :24) bykans dieselfde mening as Walters 

hierbo. Die kerk is kragteloos en onbetrokke en hou hom besig met beuselagtighede, terwyl 

die geweld daarbuite by hom verbygaan. Hy is ook nie in staat om die naderende onheil raak 

te sien nie: - "sinodes debatteer oor die breedte van die gordel 1 terwyl 

hongeriges brand op die pleine soos granate". Ten slotte kan die digter net in 

vertwyfeling vra: "liewe here hoor hierdie kerk dan nie I hoe kou die dief al 

dringender aan die masoni te-dak?" 

Die kerk wat in Krog se gedig beskryf word, registreer niks van die geweld waarvan hy 

ornring is nie. In onderstaande aanhaling is ook sprake van 'n "dowe" kerk wat nie die klok 

uit die lokasie se boodskap (wil) hoor nie. Dit is juis die volgehoue swye van die wit kerk wat 

die digter noop om te skryf - "daarom dat ek luidrugtug I begin roep deur die 

galmgate van die gedig": 

vanuit die lokasie klink die blinkgeluide klok 
wat gehoorsaamheid vra aan Christus se gebod 
maar geen antwoord kom van die skulpwit kerk 

(vanuit die lokasie klink die blinkgeluide klok. Hugo, 1984: 19) 

V anuit die geledere van swart en bruin digters word eweneens fel kritiek op die kerk 

uitgespreek oor sy onbetrokkenheid by die lyding van die onderdruktes. Die kerk is soos die 

priester en leviet uit die gelykenis van die barmhartige samaritaan wat ver en onbetrokke van 

die gewonde man verbygegaan het. In Het jy gesien (1988 :22) vra Andre Boezak aan die 

begin van elke van die sewe driereelige strofes die vraag "Het jy gesien?" en noem dan in die 

res van elke strofe die stroom mense en dinge wat in die optog verbygegaan het -

skoolkinders, oom en anties, 'n vangwa, 'n dik span kaspirs, die press, die ambulanse, die 

lykswa en die Red Cross. Sover dit konstruksie en inhoud betref, wyk die slotstrofe van die 

voriges af. Dit is slegs 'n koeplet en begin met die teenstellende voegwoord: "Maar het jy 

gesien, I die kerk gaan duskant verby." 

Daar is ook kritiek oor die misbruik van die Bybel om die apartheidsbeleid te regverdig. 

Kenneth de Bruin stel in Dragonders die dragonders voor as die miters "van die witperd 

swartperd rooiperd geilperd" wat die laaste oordeel oor Afrika sal voltrek "voordat 

Afrika weer 'n skoon Gees word I wat aan almal voldoende voorsien". Aan die 

begin van die gedig word die omstandighede geskets waarin die latere geweld ontwikkel: 

vermom in 'n gedaante 
word beginsels verdedig 
en demokrasie gedefinieer 
'n vaderland 'n vlag 'n stem 'n boerestaat 
en 'n arsenaal om wette af te for seer 
en die Bybel word betrek vir regverdiging (Dragonders. De Bruin, 1990:44) 

Die skynheiligheid van "goeie Christene" wat die naasteliefde wat hulle bely, nie uitleef nie, 
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word ook veroordeel. Die drie strofes van-M.C. Mackier se gedig Watch my closely bevat 

' n waarskuwing van 'n swart spreker aan sy wit toehoorder wat hy as volg aanspreek: "Ek 

se, pale face vannie suburbs I met djou parlemint jacket." In die laaste strofe rig 

hy hom tot die "kerkmense" en wys op hulle skynheiligheid. Hy sluit af met dieselfde 

dreigende waarskuwing wat ook die sluitstuk van die vorige twee strofes vorm: 

Djulle wat so priek innie chappels 
van: 'Love your neighbour as you love yourself 
dis djulle wat my so torture innie jails 

al wat ek vi djou se is: 
Watch my closely... (Watch my closely. Mackier, 1988:88) 

In aansluiting by bogenoemde beskuldiging van skynheiligheid verwys die swart spreker in 

George Weideman se lang gedig My liewe Nebukadnesar superman, onder andere na 

die wittes wat om politieke gewin 'n swart speler in die "bont" rugbyspan sal duld, maar 

onder geen omstandighede in die "wit" kerk nie: 

ter wille van jou "beeld na buite" speel ek 
in die bontspan vir Koning Rugby 
maar jesus laat een houtkop of makatees 
sy gesig in die kerk van Baas Jesus wys 

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

In bogenoemde gedig van Weideman voer 'n swart spreker die woord, vandaar die ironiese 

verwysing na "Baas Jesus". Talle swart digters uit die periode 1976 tot 1996 distansieer 

hulle volkome van die idee van die wittes as die uitverkore volk van 'n wit Here - hulle 

beskryf 'n Jesus wat Hom eerder met die mense "vannie township" vereenselwig en wat 

as gevolg daarvan as staatsgevaarlik beskou word, soos in A danger to the state (Boezak, 

1988:25). 

Dieselfde gedagte as in Boezak se gedig word verder uitgebou in Mackier se Jesus vannie 

suburbs. Jesus is aan die kant van die onderdruktes- "Hy help 6s teen'ie whites I that 

oppress us" en "Hy ken oppression". Die ek-spreker dui 'n persoonlike band met Jesus 

aan- "6s Jesus". Hy stel dit ook duidelik dat hierdie Jesus "vannie Suburbs" verskil 

van die Jesus van die wittes: 

Os jesus vannie Suburbs 
differ from the Jesus of the whites 

Want 6s verstaan en ken 6s Jesus 
and 6s know He's doing right 

that's why we, the oppressed, like Him a lot 
-just the way He is -

Want Hy's 6s Jesus-
die Jesus vannie Suburbs . . . (Jesus vannie suburbs. Mackier, 1988:89) 

Vrees en wantroue was deel van die vervreemding wat as gevolg van die apartheidsbeleid en 

die regverdiging daarvan uit die Bybel, tussen wit en swart ontstaan het. Soos Phil du Plessis 
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(1981 :52) tereg beweer: "Die Afrikaner is oorgelewer aan kerk- en volksleiers wat ons so ver 

moontlik van Afrika weghou". Geen wonder nie dat Boezak in onderstaande sitaat skepties is 

oor die vertroue ten opsigte van die wittes wat daar nou skielik (na die beeindiging van 

apartheid) van hom gevra word: 

all of a sudden moet os saam met jou vrees 
nou vannie mense die Bybel reg lees 

Nou moet os jou trust 
die Bybel maak'it 'n must 

(Skelml Boezak, 1995:50) 

Die verwysing na die Bybel wat nou "reg" gelees word, is ironies. Dit is trouens dieselfde 

Bybel waaruit (vroeer) vroom aangehaal is om die apartheidsbeleid te regverdig (sien ook 

Breytenbach, 1976b:42). 

Uit die Afrikaanse gedigte van 1976 tot 1996 blyk dit baie duidelik dat bykans aile 

Afrikaansskrywende digters krities en veroordelend staan teenoor die idee van wit 

uitverkorenheid. Hulle verwerp voorts die pogings om hierdie uitverkore-volk-gedagte (en 

die apartheidsbeleid) uit die Bybel te regverdig. In Ontheemde wysig Lina Spies die 

woorde uit Psalm 119:9 (Bybel, 1933): "Waarmee sal diejongeling sy pad suiwer hou? Deur 

dit te hou na u woord" om daarmee die verdraaiing van die Bybel vir eie gewin aan te toon: 

1983 en die verbod geld nog: 
geen Koelie in die Vrystaat 
langer as vier en twintig uur. 
"Laat ons die hartland suiwer hou 
deur dit te hou na ons woord." (Ontheemde. Spies, 1987:47) 

Die wysigings is ironies - die "hartland" (Vrystaat) moet suiwer (vry van Indiers) gehou 

word deur vas te hou aan "ons woord" (wette). Die implikasie is dat wittes, met hul 

bepalings wat selfs die kom en gaan van ander mense reguleer, hulleself gelykstel met God. 

In talle Afrikaanse gedigte van die afgelope twintig jaar word aspekte van vervreemding 

tussen wit en swart tematies ontgin. Hierdie vervreemding was die gevolg van 'n groot aantal 

wette wat die daaglikse lewe van swartmense so gereguleer het dat dit vir almal in die land 

baie moeilik was, indien nie onmoontlik nie, om 'n normale verhouding met 'n persoon van 

'n ander kleur te he. 

13.2.2.3 APART OP ALLE TERREINE 

die sisteem sorg effektief 
dat wit net met tuinboy meng en char 
wit kan dus nie anders as aanvaar: 
swart gelykes is fiktief (literatuur oor verset. Krog, 1985a:51) 
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In Suid-Afrika was dit vir baie jare nie moontlik om, soos blyk uit die eerste strofe van . 

Elisabeth Eybers se gedig Naturalisasie, net "doodgewoon 'n mens" te wees nie. In die 

eerste strofe word verwys na die prosedure wat gevolg moet word as 'n persoon Nederlandse 

burgerskap wil verkry. In die volgende strofe word die proses in die sprekende instansie se 

geboorteland (Suid-Afrika) beskryf. Die gedig bevat skerp ironiese kritiek op die burokratiese 

proses van "transmutasie" in Nederland en Suid-Afrika (Jansen, 1996a:75): 

In my geboorteland is dit nie half 
so ingewikkeld, duur dit nooit so lank. 
Daar kan 'n ondeurgrondelike dekreet 
jou bowendien rangeer van Bruin tot Blank, 
selfs tot Sjinees, van Asiaat tot Swart 
en omgekeer of kruis en dwars, daar weet 
jy minstens jy's nie doodgewoon 'n mens. (Naturalisasie. Eybers, 1985:41) 

Ofskoon aile mense in Suid-Afrika volgens die Bevolkingsregistrasiewet as blankes, 

kleurlinge, Asiate of swartes geklassifiseer is, was dit, soos Eybers in bogenoemde gedig 

aantoon, onder sekere omstandighede moontlik om persone in Suid-Afrika te herklassifiseer. 

Pirow Bekker verwys ook hiema in Geleende tyd wat die verhaal van Willem Appel se 

laaste dae vertel: "Hy was van geboorte I nie 'n Blanke nie, Nie-Blank, 1 maar 

hy het sy oudag geslyt I in ouetehuise Net vir Blankes." Die tragiek le egter 

daarin dat hy eintlik identiteitsloos was, swewend tussen wit en swart: 

Het hy ge-try-for-white? Noutie! 
Het hy ge-try-for-black? Newwa! 
Het hy dan gaswewe? Dja! 
Gaswewa soos die rand. (Geleende tyd. Bekker, 1987:33) 

Wit digters lewer in hul gedigte ironiese en satiriese kommentaar op die apartheidswetgewing 

wat die Nasionale Party na hul bewindsaanvaarding ingestel het om sosiale, residensiele, 

kulturele, ekonomiese en politieke apartheid te. bewerkstellig. (Sien byvoorbeeld Orlando

landskap van Barend Toerien, 1983:17 waarin 'n swart spreker sy gevoelens lug oor 

hierdie apartheidswette.) Fanie Olivier wys m wannbad 2 daarop dat die 

"distriksgeneesheer se spoggerige spreekkamers" twee ingange het - "eenkant 

ingang I vir die mense en anderkant vir die distrik": 

die distrikgeneesheer se spoggerige spreekkamers 
is ook voltooi met eenkant ingang 
vir die mense en anderkant vir die distrik. (wannbad 2. Olivier, 1988:32) 

Bogenoemde onderskeid van "mense" teenoor "distrik" dui in die Suid-Afrikaanse 

apartheidsamelewing byna vanselfsprekend op wit en swart en illlustreer (nogeens) die 

houding van wit meerderwaardigheid wat deur die apartheidsbeleid gerugsteun is. In die lig 

hiervan is onderstaande beskuldiging van Patrick Petersen te begrype: 
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Non persona 

vir julle is ons nie mense nie, 
ons is wind son en reen 
lig voor ons voete is seen 
nie vir ver sien, net tree vir tree (Non persona. Petersen, 1993b:45) 

Apart volgens velkleur, tot selfs in die dood, is die aanvanklike stelling in die volgende 

aanhaling uit Dorps van Ernst van Heerden. Buite die verlate dorpie in die haai Karoo is daar 

dus twee kerkhowe. Die "logiese" en satiriese konsekwensie hiervan word egter ook gegee, 

naarnlik dat daar dan ook 'n aparte opstanding moet wees: 

... twee oorgroeide kerkhowe 

anderkant die rivier vir gekleurdes 
en by die NG kerk die witmensserke
so moet hulle dommelend vermolm 
en op 'n aparte opstanding bly wag. (Dorps. Van Heerden, Ernst. 1993: 18) 

Swart digters boekstaaf in hul gedigte die vemedering en frustrasie wat die toepassing van die 

verskillende apartheidswette vir hulle ingehou het. Mathews Phosa (1996:25) beskryf in 

Only die frustrasie van die swartmens as hy orals deur "whites only"-bordjies aan bande 

gele word: 

Oral waar jy gaan, 
waar jy in stilte wil lees 
of by iets bly staan, 
wil eet, wil droom, of in slaap vergeet, 
daar staan "only" in jou pad: 

WHITES ONLY ("Only". Phosa, 1996:25) 

Verskeie gedigte handel tematies oor die vermenging van wit en swart. Talle wette is in die 

loop van jare uitgevaardig om huwelike en geslagsverkeer tussen wit, swart, bruin en Asiate 

te verbied. Die vermenging van mense van verskillende velkleurgroepe was egter in die 

samelewing wat aan die suidpunt van Afrika ontstaan het, van die begin af 'n 

vanselfsprekendheid. Geen wetgewing of regulasie kon toe, of later, hierdie vermenging keer 

nie en talle digters verwys hiema, soms ironies of satiries, soos byvoorbeeld Marius Titus in 

Paint my 'n mens (1988:67) waar van Jan van Riebeeck rekenskap geeis word oor die 

ontstaan van die bruinmense: "Hoe het jy jou lonely weekends gespend? I Hoe het 

jy daai mixture van bryn paint geblend?" Hy word ten slotte opgeeis as voorvader 

van die bruinmense: "Jy's 'n artist Van Riebeeck, truelly, soewaar, I 'n master 

van colours, Van Riebeeck 6s vaar." 

In aansluiting by Titus se gedig hierbo word in die volgende aanhaling uit Lucas Malan se 

gedig Aantog II ook daarop gesinspeel dat geslagsvermenging tussen wit en swart ver 

teruggaan in die geskiedenis, minstens tot die tyd van die VOC - soos afgelei uit die begin 

van die gedig. Die konsekwensies hiervan vir toekomstige "menseverhoudinge" word ook 
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aanger~, die kind wat verwek is, het immers net so veel "reg" op hierdie land as die lat.ere 

setlaars: 

... Die menuet 
se walsmaat tinkel in die klipkasteel waarin 
dragonder, vorsgesant en buitekamerslet 

mekaar leer ken. En onder die plesierigheid 
verwek 'n kamermeid en haar mijnheer 'n kind 
wat eeue later eers in kil regverdigheid 
'n saak teen erfreg van die setlaars vind -
So versprei die saad; van hier en daar 
'n raapsel van die hoofse vrou en kneg, 
van heer en wulpse maagd . . . (Aantog II. Malan, 1994:25) 

Afrikaansskrywende digters verwys meermale in ligter trant, maar tog met 'n ondertoon van 

ems, na "geslagsvermenging oor die kleurgrens", soos blyk uit die gedig hierbo, sowel as die 

een wat hieronder aangehaal word: 

gehoor van Volmoed, 'n familielandgoed 
waar Baas en Klaas mekaar verplaas 
die nag toe Soufie 'n bambino gee 
en alles was verby en uitgevee 
roep Klaas: "Baas uitgeknip 'n de Viljee" { Volmoed. Petersen, 1993b: 53) 

Die sonnette in R.K. Belcher se bundel Ringe in 'n geelhoutboom (1982) het byna almal 'n 

ironiese en/of satiriese aanslag. In 'n hele aantal verse word een of ander aspek van 

liefdeseskapades oor die "kleurgrens" onder die loep geneem. In Meegevoel (1982b:21) 

word daarop gesinspeel dat meer as een party voordeel kan trek uit die "oopvlek" of 

ontdekking van so 'n oortreding van die ontugwet. In die sonnet Genadendal is daar egter 

'n hartseer ondertoon. Die bruin afstammelinge is trots op die verlede, op die verbintenis van 

'n wit oupa met 'n bruin vrou, maar die "wit neefs" wil dieselfde verlede nie onthou nie: 

... in elke voorhuis hang 
ons testament in 'n vergulde raam: 
'n blanke oupa met soldaterang, 
kind op die skoot, trots met sy bruin vrou saam. 
Onder die soet van bliekombalk en riet 
het ons deur jare vasgevleg geraak 
met stringe ui en brandvloer op palmiet 
aan 'n verlede wat ons trotser maak 
oor voorgeslagte wat ons ken, maar weet 
ons wit neefs het hullankal reeds vergeet. (Genadendal. Belcher, 1982b:25) 

Die talle "apartheidswette" het byna alle interaksie tussen wit en swart, met uitsondering van 

oppervlakkige interaksie in die werkplek, beeindig. Dit het gelei tot byna algehele 

vervreemding tussen die groepe, want hulle kon mekaar selde as mense leer ken: 
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(hoe bitter is die min van weet? 
hoe yl die band wat mense anderkant 
die veiligheid van roofalarms 
met die wat in die rookmis leef nog het?) (uit die geliefde land. Olivier, 1988:37) 

Een van die talle apartheidsbelewenisse van swartmense waarvan die wittes nouliks 'n begrip 

kan vorm, is die gedwonge verskuiwings en hervestiging. 

13.2.2.4 GEDWONGE VERSKUIWINGS EN HERVESTIGINGS 

TUISLANDE 

Ons het ons kans by Ungungundhlovu verbrou, 
nou lobola ons die regte van kind en vrou. (Tuislande. Philander, 1982:45) 

In Onafgewerk beskryf P.W. Abrahams die kontras tussen die huisies en omgewing waar 

hulle eers gebly het - "hier het verwoerd ons uitgegooi I sander erf sander tuin 

sander huis". In die eerste strofe word die huidige omgewing waar hulle na die 

verskuiwing moes gaan woon, beskryf: 

Anderkant die begraafplaas 
buite die sakegebied 
teenaan die vullishoop 
waar rook hemelhoog 
soos donkerwolke trek 
staan ons luttige huisies 
wit en groen geverf (Onafgewerk. Abrahams, 1995:15) 

Digters wat vir 'n tyd lank afwesig was van die vaderland, kyk vanuit die vreemde steeds met 

skerp en kritiese blik na die Suid-Afrikaanse samelewing en toestande hier. Die twee sonnette 

Paspoort en Passaat in Barend Toerien se bundel 'n Plek op die land (1985) sluit 

tematies by mekaar aan. Ver van die eie land laat die aanblik van paaie, bote en vliegtuie wat . 
voortdurend vertrek na ander bestemmings, die digter verlangend dink aan sy land. In die 

oktaaf van Passaat word egter gewys op dinge wat die ek-spreker verhinder om na die 

vaderland terug te keer: 

Sien ek die pad oop na my land 
dan sien ek daar swartmense geshunt 
soos trokke na die townships en lokasies, 
of ontburger na die of daai tuisland, 
en onthou dan vir Kanaldorp se Hanoverstraat, 
Windermere se flenters. Waar inderdaad 
is Sophiatown se "vlekke" (of swart moesies?) 
Nou word daar van Triomf gepraat. (Passaat. Toerien, 1985:37) 

Hy gebruik die beeld van treintrokke wat na willekeur op spore gerangeer word om die lot 

van die swartmense wat uitgeskuif word na "townships en lokasies" te illustreer. Die 

nuutskepping "ontburger" beklemtoon die swartmense se dilemma: hulle hoort nerens nie. 

In die eerste drie reels van die sekstet betig die spreker homself: "Jy's mos skoon stuitig 
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man, hoe I kan jy dink dat jy ooit daar kan leef I al sien jy self die onreg en 

armoede nie?" Die implikasie is dat hy, as witman, wei weet van die onreg wat teenoor 

swartmense gepleeg word en die armoede waarin hulle leef, al sien hy dit nie self nie. In die 

laaste drie reels van die sekstet bedink hy egter ' n oplossing: Hy sal doelbewus nie kyk nie, 

nie weer kwaad word nie en homself pro beer vergeef vir hierdie onbetrokkenheid: 

Juis, ek sal my oe wegdraai , styf toe 
en my nie oorgee aan ou woede nie. 
Ek sal 'n weg wel vind om my te vergeef. (Passaat. Toerien, 1985:37) 

Net soos Toerien hierbo, wys Julian de Wette ook in Vir die armblankes wat 

lugkastele bou op De Aar (1980:18) op die "ontuisheid" van swartmense in die tuisland 

waarheen hulle gestuur word, terwyl Willie Adams ironies opmerk dat hy steeds nie weet 

waar hy tuishoort nie, ten spyte daarvan dat mense al op die maan geloop het. In die eerste 

vier versreels noem hy die gebeure waardeur die swartmense se "ontworteling vervolmaak" 

IS: 

Met die koms 
van die Groepsgebiede, 
die verwoesting van Distrik Ses, 
die oprigting van Khayelitsha 
is ontworteling vervolmaak. 
Op die maan 
het mense gewandel 
maar nogs steeds wankel 
my voet op aarde. (Kruispad. Adams, W. 1995:41) 

Soos Adams in die gedig hierbo, verwys talle digters na Distrik Ses en beskryf hulle emosies 

en waamemings tydens die sloping van hierdie Kaapse woonbuurt in die sestigerjare: 

hier, om my, 
briek hulle my stad af, 
Distrik Ses, 
hulls sloop jou 
klip vir klip 
rots van my 
geskiedenis (Paradys. Dangor, 1983:94) 

Dit is byna vanselfsprekend dat dit hoofsaaklik swart digters is wat hul woede en hartseer oor 

die sloping van Distrik Ses en die ontwrigting wat daarmee saamgegaan het, verwoord. Hulle 

was imrners die slagoffers in wie se herinnering die gebeure bly voortleef- "6s dra jou 

Distrik Ses, I diep in 6s memories" (Titus, 1988:80). (Sien ook S.V. Petersen, Gee 

hom die barrel, 1985: nr. 32.) 

In 'n hele paar van Marius Titus se gedigte wat in die versamelbundel Aankoms (1988) 

opgeneem is, word die gebeure wat in Distrik Ses afgespeel het, tematies ontgin. In Distrik 

nul gebruik hy die beeld van 'n wit hoender wat in 'n bruin nes haar eiers kom le. Die titel 

345 



van die gedig is veelseggend en die degradering van '-'ses" tot "nul" dui die algehele 

vemietiging aan: 

'n Wit hoenner vannie staat, 
het sommasoe my maat, 
k6 eies le in 6se nes, 
k6 broeis raak hier in Distrik Ses. (Distrik nul. Titus, 1988:72) 

In Laaste brief(Titus, 1990:23) word beelde en taal eie aan die verskuiwingsbeleid gebruik 

om op ironiese wyse die afsterwe van 'n townshipvrou te beskryf: 

'n Engel was by haar gewees, 
'n brief gebring en voorgelees: 
Sy gaan vannag nog 
Hiemeltoe resettle word. 

Nou is sy yt haar worries, 
yt haar pyne 
en byrie township yt. (Laaste brief Titus, 1990:23) 

Uit Afrikaanse gedigte van die afgelope twintig jaar blyk dit dat swartmense deur al die 

apartheidswetgewing, maar in besonder deur die gedwonge verskuiwings en hervestiging, 

van hul geboorteland vervreem is. Hulle was ontuis in die nuwe woongebiede en die 

sogenaamde tuislande, met die gevoel dat bulle nerens in Afrika tuishoort nie. Die stryd 

(struggle) teen die apartheidsbewind is gesien as 'n poging om hul bywonerskap op eie grond 

te beeindig en terug te keer na Afrika (Beukes, 1995:36). 

13.2.2.5 DIE BEVRYDINGSTRYD: MENSE EN GEBEURE 

en soet le die name op die tong 
biko, goniwe, hector petersen 

in die speeksel roer sharpeville 
en soweto, uitenhage 
'n kaal dorp in die grenskaroo (die kind is nie dood nie. Olivier, 1988:49) 

In die poesie van 1976 tot 1996 kan daar bykans alle aspekte van die sosio-politieke stryd 

afgelees word. Sake soos die totstandkoming van politieke partye, verset teen die 

driekamerparlementstelsel, protes teen byvoorbeeld aanhouding sonder verhoor, gedwonge 

verskuiwings, skermutselings in die townships en baie meer, funksioneer as onderwerp in 

gedigte uit hierdie periode. 

Uit die Afrikaanse digkuns van die afgelope twintig jaar sal 'n mens dus die hooftrekke van 

Suid-Afrika se sosio-politieke geskiedenis in hierdie tydperk, asook die aandeel van etlike 

bekende persone daarin, redelik volledig kan rekonstrueer. Talle gebeure en persone figureer 

baie prominent in die gedigte en toon hoe die polarisasie en vervreemding tussen wit en swart 

tot op die spits gedryf is. 
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Die botsing tussen die polisie en swartmense by Sharpeville aan die begin van die sestigerjare 

is 'n ingrypende gebeurtenis in die geskiedenis van die bevrydingstryd (sien ook hoofstuk 

5.4.7). Die paswette, wat aanleiding gegee het tot die skietery by Sharpeville, kom in talle 

gedigte ter sprake. Uit Mathews Phosa se My registrasienommer blyk duidelik die 

wrewel waarmee hierdie dokument bejeen is. Die verpligte dra hiervan verontmenslik die 

persoon sodat hy homself met 'n voorwerp vergelyk- 'n kar. Hy noem sy pasboek ironies 

"my registrasienommer" wat hy nooit durf vergeet nie, want "Daarsonder is ek 'n 

kar I sonder nommerplaat": 

Verplig dra ek dit 
aan my agterent. 
Dit se waarvandaan ek kom, 
waar ek werk, 
of ek 'n dit is of 'n dat. 
Oral gaan dit met my mee 
al sou ek my gat daarmee wou vee. 
Ek vergeet dit nooit. (My registrasienommer. Phosa, 1996:26) 

Peter Snyders (1982:36) verwoord ook sy misnoee met die pas- en permitstelsel wat 

swartmense se alledaagse lewe geheel en al gereel en oorheers het: '"n Permit om vrinne 

in Langa te visit I want djy is blas en hulle is swat: I 'n permit om binne die 

witkraal te dans - I daa's 'n permit vir dit, en 'n permit vir dat." Die manier 

waarop swartmense gevra I beveel is om hul passe te toon, kom in baie gedigte ter sprake: 

"Gewapen staan die diender: I kom, kaffer, se waar is jou pas." (S.V. Petersen, 

1985:36.) 

Die meeste gedigte in Willie Adams se bundel Riemvasmaak (1995) het die belewing van 

apartheid as onderwerp. In Bekentenis dui hy die ware rede aan vir die talle beperkings 

waaraan swart mense onderworpe is, byvoorbeeld "die dra van 'n pas" en die 

"Groepsgebiedewet". Dit is "om 'n beter prooi vir die jagter te wees". 

Aan die begin van 1960, die jaar waarin Sharpeville sou plaasvind, lewer Harold Macmillan 

sy beroemde "winde van verandering" toespraak in die parlement (sien hoofstuk 5.4.7). Uit 

Andre Letoit se bundel Die bar op De Aar (1988) wat hy "ballades, blues en bevliegings" 

noem, kom 'n gedig met die titel Winde van verandering. Dit is die tyd van 

noodtoestande, townships wat brand, non-white busse en klassifisering volgens kleur: "Jy's 

Of 'n whitey of 'n kleurling". Die woorde van die refrein eggo 'n waarskuwing: 

Knoop toe jou jas 
Hier kom 'n ding 
Dis die winde 
Van verandering (Winde van verandering. Letoit, 1988:62) 

Meer as twee dekades na Sharpeville (en Ingrid Jonker se bekende gedig daaroor - Die 
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Kind), skryf Jan Swanepoel 'n gedig Die Kind (2) waarin hy in gesprek tree met Ingrid: 

"ingrid, ek moet iets vir jou se I dis oar die kind van jou." Baie dinge in die land 

het verander sedert Ingrid Jonker haar gedig geskryf het. In die parlement is die 

driekamerstelsel in plek en die paswette is afgeskaf. Laasgenoemde feit sou die sprekende 

instansie van die gedig graag onder Jonker se aandag wou bring: 

ek wil laat weet: die dompas 
het so pas die pas gekry 
(want sien, dit kos te duur) 
voortaan staan die naam van Swartes 
oak in die lewensboek geskrywe 
nes hul Blanke, Kleurling- en Indierlandgenote (Die Kind [2]. Swanepoel. 1988:44) 

Die ek-spreker meen egter dat Jonker se gedig sal bly voortbestaan, want "as 'n 

tydsdokument I bly dit steeds tref'. Tog moet hy daarop wys dat sodanige gebeure 

soos in Jonker se gedig verwoord is, deesdae nie eens meer nuuswaardig is nie: 

die laaste jaar het hoeveel kinders so 
net so gesterf, maar God weet 
dis al doodgewoon dit maak geen nuus 
glad nie gedigte nie. (Die Kind [2]. Swanepoel. 1988:45) 

Die gedig eindig met die uitspraak dat hy as digter 66k nie weet wat die toekoms gaan 

oplewer nie: "en wat gaan word? dit weet ek nie I in hierdie land van 

mensefakkels I is die digter I lank nie meer pro feet." 

1976 was in vele opsigte 'n waterskeiding, ook wat betref die literatuur: "The terror of the 

uprisings and shootings in Soweto spread like wildfire through the land and elicited angry 

reactions from writers of all classifications. Literature had now become a significant weapon 

in the liberation struggle, a part of the 'cultural struggle'. At the beginning of the seventies, 

both English and Afrikaans literature had begun to display a far stronger protest and political 

character." (Malan, C. 1987:8.) 

In Junie 1976 het onrus in Soweto ontstaan wat mettertyd na byna aldie Swart woonbuurte in 

Suid-Afrika uitgekring het. Die gebeurtenisse is aan die gang gesit deur die verpligte gebruik 

van Afrikaans as medium van onderrig van sekere vakke in Swart skole. Davenport 

(1986:307) wys egter daarop dat die afdwing van Afrikaans waarskynlik eerder die 

simboliese aanleiding as die enigste rede vir die oproer was. In sommige van die gedigte wat 

die gebeure van 16 Junie 1976 in herinnering roep, word verwys na die rol wat die 

Afrikaanse taal in die onstaan van die opstande gespeel het, soos byvoorbeeld in 16 Junie 

van Stefaan Steyn (1989:9): "Ek hou 'n gedig in my arms vas, I geskiet met 

Afrikaans." Patrick Petersen se Jong polisieman is geskryf uit die perspektief van een 

van die jongmense wat deel was van die protesterende jeug in 1976. Dit is gerig aan 'n 

eertydse kameraad wat blykbaar later deel van die onderdrukkende stelsel geword het deur by 
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die polisie aan te sluit: 

On thou jy hoe ons oor Afrikaans 
die land neentien-ses-en-sewentig 
op sy kop wou laat dans? 
Hoe jy later voorbok was by 
liberation before education 
was dit die jeug en jy? 
Versigtig het jy oor gaskannetjies geloop 
geviva amandla a luta 
boer se moer. 

Hoe het jy dan nie in bas kon dreunsing: 
Archie Gumede Gumede Gumede; 
Oliver Tambo Tambo Tambo. (Jong polisieman. Petersen, 1988:38) 

Swanepoel verwys in Die Kind [2] (1988:45) na die baie kinders wat net soos die kind in 

Ingrid Jonker se gedig Die kind (1975:75), gesterf het. Een van hulle was Hector Petersen 

wat op 16 Junie 1976 in Soweto deur die polisie doodgeskiet is. Heelparty ander digters bring 

ook Ingrid Jonker se gedig en die gebeure van 1976, in besonder Hector Petersen se dood, 

met mekaar in verband (Sien byvoorbeeld C.P. Leach, 1982:26). 'n Gedig van Fanie Olivier 

het as titel die beginreel van Ingrid Jonker se gedig- "Die kind is nie dood nie" - met as 

onderskrif: "maar hector petersen was the first to die": 

hoe sal die boeke van hierna uiteindelik tog 
na hom verwys: hector met die oe wat gloei 
hector aileen buite die mure van sy huis 
moet eensaam op die stofpad sterf: sy rug 
vir oulaas op die vreemdeling gekeer. 

(die kind is nie dood nie. Olivier, 1988:49) 

Boezak beklemtoon dit in 16 Junie (1988:19) dat die meeste van die 700 Swartes wat 

gesterf het, jeugdiges was - " ... kinders I hul maagdelikheid I vars ... " en Breyten 

Breytenbach (1993:48) beskryf in die gedig betekenis en woordbetekenis (vir Hector 

Petersen, 16 Junie 1976) sy emosies rondom die gebeure in Soweto, soos hy dit op televisie 

gesien het. Die geweld waarmee opgetree is en die polisie se houding teennoor die 

klipgooiende jeugdiges word weerspieel in die woordgebruik van die laaste versreel: 

die walgbeelde op die aandnuus se skerm 
van Botha se troepe boer en pandoer 
wat met hond en sambok en huilgas en koeel 
die kak uit die kaffers moer, en moor: 

(betekenis en woordbetekenis. Breytenbach, 1993:48) 

Soos afgelei kan word uit die sitate hierbo, is Afrikaansskrywende digters van alle 

rassegroepe aangegryp deur die gebeure van 1976 en daama. In Ina Rousseau se bundel 

Kwiksilwersirkel (1978) wys die woordgebruik, personifiering en beeldspraak in talle 

gedigte byvoorbeeld op die aktualiteit van daardie tydperk (Kannemeyer, 1979:63). Die gedig 

RSA Junie 1976, om net met een gedig te volstaan, verwys na die begin van die Soweto-
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opstande._ Die gedig gee egter nie die werklike gebeure in feitevorm weer nie, maar met die 

beeld van die metaalagtige, klanklose, harde swart kraai wat plotseling sy vreeslike kreet in 

'n "erbarminglose, ysterswart geluid" uitstoot, word die ontsetting verwoord: 

maar plotseling kroes 
sy kop en nek, 
sy bek 

rek soos 'n wasgoedknyper oop 

en 'n krAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkerige 

erbarminglose 

ysterswart geluid 

skeur by sy gorrel uit. (RSA Junie 1976. Rousseau, 1978:27) 

Onderstaande gedig van Elisabeth Eybers uit Bestand (1982), asook Nolens volens (p.9) 

en Kontrasfoto (p.1 0) uit dieselfde bundel gee, volgens Lindenberg (1990:80), "blyke van 

'n belangstelling in die sosio-politieke ongeregtighede in Suid-Afrika, waarby ook die digter 

se taal reg wil stel, d. w. s. korrek, in waarheid en in geregtigheid, dan sal die taal van die 

poesie soos 'n vuishou tref': 

Regspraak 
by die dood van Steve Biko 

Mite van uitverkorenheid 
verhef ons bo die later leer 
van naasteskap maar demonstreer 
mef raakgeplante vuis die feit 
dat skending van 'n medemens 
intiem aan selfontering grens (Regspraak. Eybers, 1982:8) 

Talle Afrikaanse digters verwys na Steve Biko se dood in hul gedigte (sien byvoorbeeld 

Riekert, 1990:38). Biko was een van die sleutelfigure in die Swart Bewussynsbeweging wat 

in die sewentigerjare die hartklop van die Swart politiek in Suid-Afrika was. Biko is in 

September 1977 in Pretoria dood terwyl hy deur die Veiligheidspolisie aangehou is. Sy dood 

het skokgolwe deur Suid-Afrika gestuur en ook in die res van die wereld groot belangstelling 

en protes ontlok. In as daar 'n hemel is iewers anderkant voer Fanie Olivier 'n 

gesprek met Steve Biko en roep ook 'n ontmoeting tussen hulle twee in herinnering. Verder 

in die gedig word Biko se ondervraging en marteling beskryf en ten slotte sy dood: 

elkeen se ongevoeligheid ken tog 'n grens 
en een nag is jy sommer dood 
blykbaar gestroop ook van jouself 
jou drome oop en bloat 
gestamp, geskok, gekneus, bebloed 
tot op die laaste been in daardie danker 
aande waarvan niemand weet. 
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on thou jy nog? pak angs hulle weer beet: 
steve bantu biko - ook 'n mens -

(as daar 'n hemel is iewers anderkant. Olivier, 1988:56) 

Die manier waarop mense tydens aanhouding en ondervraging behandel IS, het tot meer 

sterfgevalle as die van Steve Biko aanleiding gegee en die motief van 'n onnatuurlike dood as 

gevolg van politieke optrede kom telkens in die poesie van die sewentiger en tagtigerjare 

voor (Van Wyk et al. 1988: inleiding p.7). In Offers beskryf Phil du Plessis (1992:13) 

byvoorbeeld so 'n geval en Hein Willemse (1981:23) verwys in fokkie dice pellie ook 

daama- "oralste val ous yt ve'sters I jump va' sterkyses ... " 

Soos die gebeure by Sharpeville, vind die skietery op swart begrafnisgangers by Uitenhage in 

Maart 1985 ook neerslag in die Afrikaanse digkuns, soos byvoorbeeld in Karel Prinsloo se 

gedig 'n Dood in Uitenhage (1990:25). In Uitenhage/ KwaNobuhle van A. Marais 

(1988:55) vorm die helikopter en gevegsvoertuie as potensiele middels van verwoesting, 'n 

sterk kontras met die donkiekar wat verbyry. Daar word in die gedig aangetoon dat die 

slagoffers van die konflik gewone mense is wat gewone dinge doen. Spies lewer in 

Paaslied: 1985 wrange kommentaar op die gebeure deurdat die rede vir die skietery op die 

begrafnisgangers aangegee word as: "die polisie moes tog weerstand bied": 

Pase 
Swartes is by Uitenhage 
in hul spore neergeklink: 
die polisie moes tog weerstand bied -
negentien is doodgeskiet . (Paaslied: 1985. Spies, 1987:59) 

Vir Afrikaanse digters tussen 1976 en 1996 funksioneer alle aspekte van die struggle as 

onderwerp vir die poesie. Baie digters verwys byvoorbeeld na die wrede halssnoermoorde 

wat byna een en almal met skok en afgryse vervul het. Ernst van Heerden gee in Necklace 

(1993:20) 'n beskrywing van presies hoe so 'n teregstelling verloop terwyl Barend Toerien in 

Die besonderhede van die necklace (1991:57) binne agt versreels in kort stelsinne die 

grusame besonderhede van so 'n moord beskryf: "'n Buiteband van 'n motor word om 

sy nek gehang I die een hand word afgekap I die ander hand moet die 

vuurhoutjie trek I diesoline word in die buiteband gegooi I want dit brand 

langsamer ... " 

Die meeste slagoffers van halssnoermoorde was swart en die moordenaars ook. Die spreker 

in Marius Titus se Guide 6s is 'n swartman wat bid vir veiligheid in die nag. In die tweede 

versreel dui hy meer spesifiek die omstandighede aan waaronder hy veiligheid vra - wanneer 

dit wit word soos die dag - en in die derde versreel word dit duidelik wat hierdie ongewone 

lig veroorsaak: 
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Gie vir 6s vyligyt innie nag, 
wannerrit wit w6d soessie dag, 
wannerrie neklisse ennie petril brand, 
vat 6s dan safely annie hand. (Guide 6s. Titus, 1988:76). 

Gevangenskap op Robbeneiland was deel van die ervaring van etlike swart leiersfigure 

tydens die struggle, en talle Afrikaanse gedigte verwys hierna. Lucas Malan (1994:43) skryf 

byvoorbeeld in Altaar: Van waar die seevoels ghwano messel van die "eie kolonie 

I van groot aristokrate uit Afrika" wat op die eiland ontstaan het. 

Dit is uit die konteks duidelik dat onderstaande aanhaling uit 'n gedig van Breyten 

Breytenbach, oor Robbeneiland handel: 

daar was 'n eiland in die baai 
wat nie die anker wou lig nie -
te ver om hiervandaan die spreiligte te sien 
kolk waar dit daar nooit nag word nie 
of die souterige staalstawe en die ogiesdraad 
daar waar dit nooit dag word nie 

(gert wanneer ek later langs die see gaan loop. Breytenbach, 1985: 1 05) 

Dit is ironies dat dit op die eiland, waar dit letterlik nooit donker (nag) word nie, ook nooit lig 

( dag) word nie. Met hierdie beeld van "nooit dag" word die eenselwigheid en uitsigloosheid 

van die gevangenisbestaan aangedui. Nag en dag word opgehef en daar is geen verandering 

ofnuwe begin nie, wat gewoonlik aangedui word deur die aanbreek van 'n (nuwe) dag na 'n 

nag. 

Die titel van Frank Anthony se bundel robbeneiland my kruis my huis (1983) is eintlik 

selfverklarend. Die bundel is naamlik 'n digterlike verslag van sy ervaringe as politieke 

gevangene op Robbeneiland. Hy skryf dus met intieme kennis van die eiland. Uit die talle 

verduidelikings wat by die gedigte gegee word, kry die Ieser 'n duidelike prent van die !ewe 

van 'n politieke gevangene in hierdie berugte eilandtronk. 

Persone wat een of ander rol in die bevrydingstryd gespeel het, word dikwels in Afrikaanse 

gedigte van die afgelope twintig jaar vermeld. Patrick Petersen herdenk byvoorbeeld in 'n 

aantal gedigte in die afdeling Soldate van die tweede revolusie uit Advent (1988) 

verskillende vroue wat by die stryd betrokke was. Helen Joseph, Albertina Sisulu en Jeanette 

Schoon is van die bekendstes. In hys-arres het Patrick Petersen (1985a:22) dit oor die 

inperking en huisarres "va joan de bee I geoffend en vasgefreeze I vir drie djare 

nogal". (Sien ook ter nagedagtenis aan katryn en jenny maar ook vir fritz en 

marius- Willemse, 1989:164.) 

In die twee strofes van Jeanette Schoon wat hieronder aangehaal word, verwys Patrick 

Petersen na die dood van drie vroue, bekendes uit die stryd, wat almal buite Suid-Afrika se 
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grense gesterfhet. Die gedeelte "In Angola waar jy vry is", is ironies, want dit isjuis hier 

waar Jeanette Schoon deur 'n briefbom gedood word. In die tweede strofe beweer die spreker 

dat daar steeds van hierdie vrou(e) 'n oproep uitgaan om vol te hou met die bevrydingstryd: 

Jeanette Schoon 

In Angola waar jy vry is en Afrika sonne voed vir jou oe 
In 'n tuin val bloed en bene waar rose welig groei na bo, 
Waar 'n blomtuin helder kleure rooi groen swart ritsel in die wind, 
Kon jy 'n vriend se hand vashou reeds toe die swarthand wink. 

In Maputo erf Ruth First 'n oelose dood in haar skoot. 
En in Maseru loop Phyllis Naidoo vry van haar hopie as. 
In 'n walk tussen bloedgetuies hoar ek jou tydloos handeklap 
Soos van ouds. Hou moed! Black is power! Voltooi die wedloop! 

(Jeanette Schoon. Petersen, 1988:22) 

Breyten Breytenbach skryf in 9 Junie 1983 (1993:43) oor die galgdood van "drie swart 

stryders" en Vemie Plaatjies (1990: 149) noem die name van agt "comrades" wat aan die 

begin van die negentigerjare uit die tronk vrygelaat is . Verskeie digters herdenk bekende en 

minder bekende slagoffers van die geweld en ook die aanstigters daarvan, soos Louis 

Esterhuizen in Winnie: 

Maar terwyl kroonprinse opsit 
en amper-prinse om haar kloek 
en kattermaai, speel die vrou 
in die drieverdieping-mansion 
met haar laaste vuurhoutjies. (Winnie, Esterhuizen, 1988:47) 

Die belewenisse van gewone mense vorm dikwels die onderwerp van 'n gedig. In drie 

gedigte in I Qabane Labantu (1989:65-74) fokus Sydda Essop op die swart, bruin en 

Indier vroue se belewing van apartheid en hulle aandeel in die stryd teen hierdie onmenslike 

beleid. Soos in baie van die gedigte uit hierdie periode word die lyding van die swartmense . 

en die polarisasie tussen swart ("ons") en wit (''julie") beklemtoon, soos byvoorbeeld in 

onderstaande aanhaling van die refrein uit die gedig Vir die Wynberg-sewe en hul 

moeders: 

ons sally 
maar die menslikheid, vroulikheid , moederskap 
sal julie nie dood 

ons is nie alledaagse moeders nie 
(Vir die Wynberg-sewe en hul moeders. Essop, 1989:68) 

' n Belangrike dag in die geskiedenis van Afrika in geheel en Suid-Afrika in besonder, was 

die Sondag toe Nelson Mandela na meer as 27 jaar uit die tronk vrygelaat is. Hierdie gebeure 

vind neerslag in heel party Afrikaanse gedigte, soos byvoorbeeld in Madiba (Petersen, P. 

1990a:l37)~ Inhuldiging (Beukes, 1995:34) en Madiba (Boezak, 1995:57). In 

353 



onderstaande gedig van Marius Titus is die tyd waarop die vrylating plaasgevind het ook deel 

van die titel: 

Sondag 11-02-1990 (15:00) 

Onswag ........ . 
Die W ereld wag 
en fokus op die hekke. 
Sien hoe die tronk se bekken 
glad ontsluit en aan Mandela 
herge boorte skenk. 
Die man, die mens, 
die impak op ons toekoms 
salueer die geel, groen en swart. 
Viva's word met vuiste deurgeslaan 
tot waar hy nou, 
na agt en twintigjaar, vry staan. 

Soos bevrydingsbye draai en daal 
drie helikopters bokant Paarl.. .. . 
Versoening wag. (Sondag 11-02-1990 [15:00). Titus, 1990:41) 

Die herhaling van "wag" in die tweede versreel beklemtoon die afwagting wat hier, en 

wereldwyd, geheers het. Die digter vergelyk Mandela se vrylating met 'n hergeboorte en 

verwys profeties na die invloed wat dit sal he, die "impak op ons toekoms". Die gedig 

eindig met die hoopvolle vooruitskouing dat versoening gaan plaasvind - "Versoening 

wag". 

Later het Suid-Afrika se eerste vrye algemene verkiesing gevolg. Beukes (1995 :31) sien die 

lang toue mense wat wag om te stem as "skakels van mense" wat kettings word: 

skakels van mense 
en nogmaals mense 
word kettings wat sterkmaak 
om los te breek 
van die lewe van nikswees 
in die land van ons geboorte (Verkiesing. Beukes, 1995:31) 

Vir verskeie (swart) digters le die wins van die beeindiging van apartheid veral daarin dat 

hulle nou as 't ware kan terugkeer na Afrika- dat hulle nie Ianger 'n "lewe van nikswees" 

in hul geboorteland hoef te ly nie, soos Beukes dit hierbo in Verkiesing gestel het. Die 

versoening tussen wit en swart wat in die vooruitsig gestel word, moes ook die vervreemding 

tussen die rassegroepe, wat deur die apartheidsbeleid op die spits gedryf is, ophef. In 'n gedig 

wat bloot 1 0 Mei (die inhuldigingsdag) as titel het, skryf Andre Boezak hoe Afrika- en 

Westerse elemente op daardie dag versoen is. Die herhaling van "wat 'n dag" onderstreep 

die spreker se opgewondenheid oor alles wat hy waarneem: 
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wat 'n dag, wat 'n dag 
- toe die lofpryser 
die wetgewer betree 

en 'n ereplek beklee ... 
wat 'n dag, wat 'n dag 
toe kaviaar en soufle 

met pap en vleis 
en tiervel en three piece 

op een spyskaart kon pryk (10 Mei. Boezak, 1995:72) 

Swart digters voel nie net dat hulle nou (na die apartheidsera) weer tuishoort in hul 

geboorteland nie, maar dat die erkenning van hul kultuurgoedere (sien Boezak se gedig 

hierbo) ook impliseer dat hulle weer deel kan word van Afrika. Die kwessie van 'n eie 

identiteit is vir swart en bruin digters belangrik. V eral bruin digters vra hulle dikwels af: waar 

hoort ons? Soos Noel-David Adams (1990:12) die gevoel van miskende identiteit verwoord: 

"'Kleurling' ... nasionaliteit, geskend I bestemming onbekend ... " 

In Ek raak M.C. Mackier ook hierdie saak van identiteit aan. Uit die konteks van die gedig 

kan afgelei word dat die spreker swart is. Hy identifiseer homself as die "negatiewe" element 

in 'n aantal vergelykings- "Ek is die steenkool I tussen die onse goud ... "; "Ek is 

die swart kol I op 'n spierwitte muur ... "en "Ek is die muishond 1 tussen die 

poedels ... " In die laaste versreels stel hy dit egter duidelik dat hyself weet wie hy is: 

Na alles is ek 
ek (Ek. Mackier, 1988:82) 

Mathews Phosa (1996:22) vra ook die vraag Wie is ek? en definieer homself dan in terme 

van die historiese verhouding tussen wit en swart in hierdie land - "Ek is 'n kneg van die 

immigrant; I hy wat my verniel en verwoes, I op my spoeg met wette 1 wat 

my soos kanker laat verval." Die vraag waarmee elke strofe begin- "Wie is ek in my 

geboorteland?" is ironies- hierdie land is die ek-spreker se geboorteland, tog word hy hier 

nie as mens gereken nie, soos blyk uit die pejoratiewe benaminge in die tweede strofe. In die 

laaste strofe word die ek van die gedig benoem met 'n aantal negatiewe eienskappe in die 

oortreffende trap. Dit kulmineer in die laaste versreel - "die mees gevreesde "vyand". 

Hiermee word gesinspeel op die wantroue en vrees vir mekaar wat (steeds) hier te Iande die 

onderlinge verhouding tussen wit en swart bepaal: 

Wie is ek in my geboorteland? 
Ek is die mees onderdrukte, 
die mees gekulde, 
die mees ontroue-
die mees gevreesde "vyand". ( Wie is ek? Phosa, 1996:22) 
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13.2.2.6 VREES EN WANTROUE 

afrika 

datjou 
horison -gloed 
in rook verskans is 
datjy wat 
my gesoog het 
nou, hier suid 
jou vloek uitspreek 
oormy 
nasaat van die 
wat jou rooi gelaat het 

dat ek 
jou vrees (afrika. Rall, 1987:46) 

Vrees beteken vir Afrikaansskrywende digters in die periode 1976 tot 1996 in die meeste 

gevalle vrees vir die geweld in die land, vrees vir mekaar, en sover dit die wit digters betref, 

ook vrees vir Afrika, soos aangedui in Rall se gedig hierbo. Selfs vir die nasate van die 

Europeers wat hulle hier in Afrika kom vestig het en vir wie dit die enigste vaderland is, is 

die land soms nog geheimsinnig en vreesaanjaend, soos weerspieel in Kliniek (Van Heerden, 

Etienne. 1987:18) en St Lucia: 

o Afrika, jy's vandag te stug 
te bedompig 
vir my mooiste drome. 
my vaders het jou gekies; 
vir my is jy die riffelrug 
van 'n slu krokodil: 
'n Lalele wat sy eeue 
deurloom, deurdut 
met oe wat nooit knip -
starend, wagtend, op niks gerig: stip (St Lucia. Van Heerden, Etienne. 1987: 17) 

Die sprekende instansie impliseer dat hy hom nie uit eie keuse in Afrika bevind nie - "my 

vaders het jou gekies" - en dat Afrika nie aan sy drome gestalte kon gee nie. Gevolglik 

ervaar hy hierdie vasteland as verraderlik en gevaarlik, vol dreigende onheil - "'n slu 

krokodil" wat stil op sy prooi le en wag. 

In liefdeslied na die musiek van K.E. Ntsane uit J erusalemgangers (1985) van 

Antjie Krog word die swart man se vertwyfeling en vrees uitgespreek dat hy deur die geweld 

van die Westerse beskawing verswelg sal word (Kannemeyer, 1990a:366). In 

demonstrasieles beskryf 'n wit spreker haar vrees toe 'n klipgooiende menigte kinders op 

die kollege waar sy klasgee, afgestorm het, die polisie se optrede en die gebeure daama: 

ek wat vir niks bang is 
staan geheel verlam van vrees 
vrees soos 'n ysende angs van ongeken 
bloat bang en muurloos wit te wees (demonstrasieles. Krog, 1985a:52) 
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Die gedig wat begin het met 'n verwysing in die eerste strofe na die les wat vir die betrokk:e 

dag voorberei was- "spel van meervoude: droom dro-me drom drom-me", eindig 

met 'n vraag en 'n toekomsvoorspelling: 

waarom dan so 'n vrees vir skoolkinders 
wat met weinig meer as klippe 
en drome gewapen kan wees? 

met taaiste beste hout is rewolsie gepak 
die polsaar pyl bloed in jonk 
die hand wat vonk smyt is die hand 
wat drom en droom na mekaar toe gaan knak. (demonstrasieles. Krog, 1985a:52) 

In Brentpark march 1990 (Krog, 1995:11) kry vrees 'n ander dimensie. As deelnemer 

aan 'n protesoptog wat gewelddadig uitmekaar gejaag word- "skote klap hardhandige 

geluide", ervaar die spreker die agressie en haat van die "wetshandhawers" aan eie persoon: 

die staalmuur 
geel voertuie 
bandoliere met vingerdik koeels 
'n slitogige konstabellaat die ketting ongemerk glip 
wolfhonde gier besete na ons op 
koud roet die wind 

my hart tol dof soos 'n oorryp peer 
op 'n casspir 'n man uit my buurt 
sy tande pers sy lippe tot venyn 
een smyt 'n vangwa oop en vloek ons namens die wittes 

(Brentpark march 1990: Krog, 1995: 11) 

Vrees vir die toekoms van die kinders van hierdie land vorm die tema van Beverley Jansen 

(1990:73) se gedig Jeug (Vir Inge en Liesel). Sy kyk na die toekoms en sien "hoe caspirs, 

kneupels, I houtsoldate, traangas, rubberkoeels I en donshael jou toekoms 

bedonner en I ek vrees vir jou en elke I kind wat daglig nog moet I sien". 

Die voortslepende oorlog en geweld het almal in die land in vrees laat leef, soos Mathews 

Phosa (1996:39) in deur die oog van 'n naald aantoon - "die volk het I gebloei I 
trane bet I orals gevloei I daar was maningi trouble": 

vrees en angs hang in die lug 
skote klap in elke woongebied 
dreigemente van oorlog 
is cheap en common (deur die oog van 'n naald. Phosa, 1996:39) 

Inwoners van die townships was egter veral uitgelewer aan geweld en vrees. In kalmte, een 

van Kenneth de Bruin (1989:41) se drie gedigte wat in I Qabane Labantu (1989) 

opgeneem is, word die kalmte na die terreur in die township beskryf met die skrynende 

slotreels: "kinders in die buis word getel I more sal ons weet wie verdwyn 

bet". In talle gedigte word aangetoon dat die optrede van polisie en soldate dikwels teen 
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swak- of ongewapende jeugdiges gerig was. Shawn Minnies se gedig servamus et 

servimus beskryf die konfrontasie tussen die polisie en jeugdige betogers - "hulpelose 

kinders betoog op 'n vreedsame wyse". Laasgenoemde stelling word in gewysigde 

vorm herhaal in die voorlaaste strofe waarin die sake waarteen die betoog gerig is, gestel 

word. In die laaste gedeelte van die gedig word die polisieoptrede beskryf: 

stemme kreet angstig megafone kwyllistig 
'n aanval sonder geweld 
met swiepende sambokke 
en skoppende stewels 
en moerende vuiste 
en kolwe van gewere 
en rubberkoeels en dood (servamus et servimus. Minnies, 1989: 123) 

Reeds in 1976, dus die aanvangsjaar van die periode wat in hierdie studie ondersoek word, 

word 'n onheilspellende scenario deur W.E.G. Louw in sy gedig Drie vensters op die 
vrees gegee. Die eerste gedeelte, geskryf in die verlede tyd, handel oor botsings tussen die 

boere en Boesmans (sien 13.2.1 hierbo) en die derde deel gee 'n toekomsvisioen waarin die 

totale uitwissing van die mensdom beskryf word. Die tweede deel handel oor die hede, maar 

die duisend vrese wat ons snags bekruip, geld meer as twintig jaar later nog steeds, en met 

groter intensiteit: 

'n Duisend vrese bekruip ons snags : 
Die waghond ruk aan sy ketting en huil; 
die vuur brand laag; daar's 'n klop aan die ruit. 
Is die tuinhek toe? Die brandkas gesluit? 
Die skerpioen-patrollie deurkruis die nag; 
aan ons grense staan soldate wag. (Drie vensters op die vrees. Louw, 1976: 19) 

Die volgende sitaat uit een van Joan Hambidge se gedigte verwys nie net na die geweld en 

daarmee gepaardgaande vrees in die land nie, maar ook na die digter se "gebruikmaking" of 

"uitbuiting" daarvan: 

Hierdie land leer ons 
die topografie van geweld; 
hierdie land se paradokse 
skep bitter verse uit vrese. ("n Nuwe liedjie op 'n ou deuntjie. Hambidge, 1989a:49) 

Tot dusver in hierdie hoofstuk is enkele voorbeelde gegee van Afrikaanse gedigte uit die 

periode 1976 tot 1996 waarin verskillende aspekte van konflik as subkodes van die 

Afrikakode manifesteer. Gelukkig kan daar ook 'n baie duidelike Afrikakode wat as 

versoeningskode getipeer kan word, in die Afrikaanse digkuns van die afgelope twintig jaar 

aangetoon word. 
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13.3 _VERSOENING ~NADER AAN AFRIKA 

Kinders van Afrika neem mekaar se hand 
laat ons een wees in die land. 
Laat ons sing en fees en juig! 
Die toekoms het die dag gebring 
laat ons dank hemelwaarts styg. (27 April. Boezak, 1995:69) 

In 1990 sonder die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns die letterkunde, naas 

vyf ander belangrike dissiplines, uit as noodsaaklike aanknopingspunt om Suid-Afrika se 

verhouding met Afrika te verbeter (Swanepoel, 1991: 172). Die aanvaarding van die 

onderwerp Suid-Afrika: Afrika (Letterkunde) deur die Akademie, sluit aan by die tendens 

van ' n groter gemoeidheid met Afrika wat toe op bykans aile terreine waameembaar begin 

word het (sien hoofstuk 1). 

Die verandering van die politieke klimaat in Suid-Afrika en die vooruitsig op ' n nuwe 

bedeling, was hoofsaaklik verantwoordelik vir die toename in belangsteiling in Afrika en die 

weerspieeling daarvan in die letterkunde. Soos Vernon February ( 1981: 163) dit stel: "As the 

political climate changed, so also did the literary idiom of the writer." 

Pogings om nader aan Afrika te beweeg, kan egter reeds vroeer in die Afrikaanse literatuur 

aangetoon word. Charles Malan (1987:18) wys byvoorbeeld daarop dat daar reeds uit heelwat 

literatuur van die tagtigerjare 'n doelbewuste poging blyk om die verdeling van "ons" en 

"huile" langs etniese lyne te ignoreer. Die wagwoord, vir skrywers van aile groeperings, word 

"Ons is van Afrika" en "daar word gestreef om inhoud aan Afrikaan-wees te gee, steeds met 

die ideaal van 'n post-apartheid Suid-Afrika voor oe." 

Een van die groot strydvrae wat in hierdie tyd na vore gekom het, was die geldigheid van die 

eis tot betrokkenheid van die digter. In hoe 'n mate kan en moet digters daama streef en 

meehelp om kulturele en politieke verandering te bewerksteilig. Volgens N.P. van Wyk 

Louw (1982:90) het die skrywer (dus ook die digter), soos elke gewone burger "die reg en 

die plig om hom met elke talent of krag wat aan hom gegee is, in te meng in die sake van sy 

volk en van sy gemeenskap". 
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13.3.1 BETROKKENHEID AS DIGTERLIKE INGESTELDHEID 

Uitjou "Vlugskrif' (1984) kry ek byka n s geen 
aanduiding dat jy die turbulente tye 
oor- of minstens deurleef het nie. 
Die agterblad (hoewel nie deel van die poetiese 
proses nie).dui tog daarop datjy Kind 
van die Republiek moet wees; dat jy op vier 
minstens onderbewustelik moes weet van Sharpeville 
(almal het tog lank daaroor gepraat)! 
'76 se opstande moes as student jou tog ontstel; 
die inperkings, die aanhoudings sander verhoor, 
die kringloop van geweld, die tyd toe storte 
dodelike plekke was in tronke. Jy kon darem se: 
"Klipgooi is verkeerd"! Uit jou skrif blyk 
jy afwesig- tog nie ongevoelig nie. (Resensie. Myburg, 1994:48) 

Bogenoemde gedig van Johan Myburg het die titel Resensie en sny die probleem van 

betrokkenheid in die Afrikaanse letterkunde aan waaroor sedert die sestigerjare, maar veral in 

die laat sewentiger- en tagtigerjare, talle polemieke in die sekondere literatuur, maar ook in 

die poesie self, gevoer is. Hier te Iande is met betrokke of geengageerde literatuur in hoofsaak 

die literatuur bedoel wat die status quo van die Apartheidstaat bevraagteken het. Edna 

Deudney (1979:40) dui 'n kritiese bewustheid van politieke tydgenootlikheid en 'n wil om 

die bestaande ( onwenslike) toedrag te verander aan as faktore wat in betrokkenheid op die 

spel is. Die invalshoek van literere betrokkenheid is dus kortliks vir haar (1979:64) die 

gerigtheid op 'n politieke werklikheid wat om verandering ofbestendiging vra. 

Daar kan nie hier volledig op die debat oor betrokkenheid soos dit in tydskrifte, dagblaaie, en 

elders gevoer is, ingegaan word nie. Dit is egter belangrik om daarop te wys dat die meeste 

deelnemers betrokkenheid veral gesien het in verhouding tot Afrika, as 'n toenadering tot die 

kontinent, 'n bewuste saamleef met Afrika, terwyl onbetrokkenheid vertolk is as 'n 

distansiering van Afrika. 

Andre Brink (1973:1) stel dit in 'n artikel Op seek na Afrika duidelik dat hy die term 

"betrokke literatuur" gebruik in die Sartreaanse sin van betrokkenheid by die hier-en-nou van 

die sosio-politieke konteks waarin die skrywer hom bevind. In die Suid-Afrikaanse situasie 

"sal dit dan spesifiek dui op die verhouding van die skrywer (of ideaal gesproke die werk) en 

Suid-Afrika; die werk en Afrika". In 'n latere artikel verduidelik Brink (1987:231) dat 

betrokkenheid vir die Afrikaanse skrywer onder meer ook 'n terugkeer na die wortels van sy 

bestaan in Afrika geYmpliseer het. " ... 'n bestaan wat ( o.m. ook in die taal) van vroeg in die 

18de eeu af gekleur is deur die bewustheid van 'n saamleef-met-Afrika". 

Phil Du Plessis (1981 :49) is eweneens van mening dat die Sestigers se aandrang op 

betrokkenheid, naamlik dat die skrywer sosiaal en polities betrokke moet wees en skryf, 

onder andere 'n toenadering tot Afrika geYmpliseer het: "Vashou aan die probleme van 
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Suider•Afrika moes 'n manier wees om nader aan die kontinent en aan die swartman te kom." 

February ( 1981: 117) sluit aan by bogenoemde stand punt van Du Plessis waar hy beweer: " ... 

the Sestigers were openly critical of their tribe, the Afrikaners, and some came close to 

identifying themselves with the black cause (or at least pleading for a change of heart among 

their fellow white men)". 

Joan Hambidge (1989c:36) tree toe tot die betrokkenheidspolemiek en maak die stelling dat 

die poetiese ontploffing binne die Afrikaanse poesie vir haar reeds 'n teken van 

betrokkenheid is, "van 'n bewuswees van die onsekerhede wat alma/ teister. Party digters het 

net 'n groter vermoe om die politieke onsekerheid direk aan te spreek". (Sien ook Brink 

1987:226.) As sinikus betwyfel Hambidge (1989c:37) of die protes of inkorperering van die 

hier-en-nou iets aan die wereld gaan of sal verander. "Die digter van '80 se opstand of protes 

kan niks verander aan die wereld nie; trouens, elke digter sal weet hoe effekloos poesie in 

wese eintlik is." Laasgenoemde standpunt het sy in The man whose pharynx was bad 

digterlik verwoord: 

;;~E THE C~DREN 
H1eraan kan woede 
niks doen; woorde 
wil ook nie bevry- (The man whose pharynx was bad. Hambidge, 1987:54) 

Crous (1992:94) reageer op bogenoemde en soortgelyke uitsprake van Hambidge en ander 

kritici en beweer dat die oorgrote meerderheid Tagtigerdigters in Afrikaans, ten tye van 'n 

politieke noodtoestand, voortsleurende politieke repressie en neo sensuur, mekaar vermaak 

met post-strukturalistiese woordspeletjies met 'n sterk Eurosentristiese basis. Crous neem 

veral Johann de Lange en Joan Hambidge se gedigte as uitgangspunt om die twee digters se 

onbetrokkenheid aan te toon. De Lange se poesie is, volgens Crous (1992:96), dikwels 

gesitueer "in 'n Romanties-dekadente ruimte: verwyderd van die sosiopolitiese werklikheid 

van Afrikaans en Afrika", terwyl Hambidge literatuur sien as '"n estetiese ervaring, 'n 

bewuste ontkenning van die realiteit en die alledaagse sosio-politiese repressie". Hieruit 

"blyk dit dat die twee Tagtigers die relevansie van 'n teks as 'n historiese dokument binne 'n 

gegewe sosio-politiese werklikheid negeer" (Crous, 1992:97). 

Hoe reageer ander Afrikaansskrywende digters op die onstuimige landsomstandighede van 

hierdie periode? Sommige digters, soos Patrick Petersen (1990b:92), dui onomwonde aan dat 

politieke betrokkenheid vir hulle as woordkunstenaars onvermydelik is: "Dit is vir my nie 'n 

modegier nie, maar 'n lewenshouding." 

Elke Afrikaanse gedig wat op een of ander manier kritiek lewer op die apartheidsbeleid en 

alles daarmee saam, kan in wese as 'n betrokke gedig beskou word. In die gedigte waarin die 
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volgend~ subkode blootgele word, gaan dit egter oor uitsprake met betrekking . tot · 

betrokkenheid wat in die Afrikaanse digkuns van die afgelope twintig jaar aangeteken staan. 

Peter Louw dryf met wrange humor die spot met die onbetrokkenheid van diegene wat slegs 

toeskouers wil wees. Die sprekende instansie in Bioskoopganger is "gatvol vir die 

politiek I en die koerant", maar gaan verlustig hom in die bioskoop "in die ellendes 

van 'n ander land": 

Kyk, as links en regs mekaar vermoor 
sonder dat dit my iets kos, 
is die probleem mos opgelos 
want dan bly net die goeies oor 

en kan ek ongesteurd en sonder vrees 
vir 'n kleefmyn in die donker saal 
my by my lewenstaak bepaal: 
om doodgewoon toeskouer te wees. (Bioskoopganger. Louw, 1989: 19) 

13.3.1.1 WAT DOEN DIE DIGTER 

hier duskant veilig ingeboek sit die digter
wat maak hy daar wat doen hy hier? 
kyk, kyk, met haasagtige woordsprongetjies 
gee hy geelskrywe aan sy tref-en-trap gedig 

(hasejag, September 1984. Breytenbach, 1993:4 7) 

Bogenoemde sitaat is die slotstrofe van Breyten Breytenbach se gedig hasejag, 

September 1 984 uit die derde afdeling van sy bundel nege landskappe van ons tye 

bemaak aan 'n beminde (1993). In hierdie afdeling word onder andere versetverse 

aangetref en 'n poging om deur middel van die poesie ongeregtigheid aan die kaak te stel, 

soos byvoorbeeld met hasejag, September 1984 waarin 'n gewelddadige konfrontasie 

tussen township-inwoners en die veiligheidsmagte beskryf word. In die voorlaaste strofe 

word die "minister kokkedoor door" se waarskuwings en uitsprake met betrekking tot 

hierdie situasie gegee in drie lang sinne van aaneengeskakelde woorde. Dit beklemtoon die 

cliche-agtigheid van die uitsprake. Die laaste strofe begin met 'n verwysing na die plek waar 

die digter hom bevind - "hier duskant", wat waarskynlik dui op Breytenbach se 

persoonlike omstandighede, (vergelyk ook "daar" en "hier" van die volgende versreel), 

maar ook daarop sinspeel dat die digter ver van die geweld en oproer is en daarom "veilig" 

is. Hy is egter veilig "ingeboek" wat 'n sinspeling is op sy ambag- "werk met boeke". Die 

"haasagtige woordsprongetjies" sluit aan by die titel van die gedig, hasejag wat 

klankmatig herinner aan "hakkejag", maar wat hier ook aandui dat die protesgangers soos 

base deur die soldate gejag is. Die "geelskrywe" van die laaste versreel roep die assosiasie 

met "geel pers" (wat daarop uit is om aanstootlike sensasie te verskaf- HAT, 1994:244.) na 

vore. Die digter hoop waarskynlik dat sy gedig 'n soortgelyke invloed sal he. Daarom ook die 

kwalifisering van die gedig as 'n "tref-en-trap" gedig. 
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In Antjie K.rog se Lady Anne (1990) word daar onder andere besin oor die funksie en plek - . 

van die poesie in 'n gewelddadige apartheidsamelewing in Suid-Afrika en die betrokkenheid 

van die digter hierby. Volgens Van Vuuren (1989b:45) is die tweespalt tussen die digterlike 

drang na die estetiese en die eis van politieke bewussyn en betrokkenheid-in-die-skrywe, 

waarin die digter-spreker in Lady Anne haarself bevind, ook tiperend van die dilemma van 

die Suid-Afrikaanse digter/skrywer/kunstenaar in die tagtigerjare. Die bundel staan in die 

teken van 'n stryd - "tussen estetiese vormgewing en politieke betrokkenheid by 'n 

verbrokkelende wereld". In parool word gefokus op die noodsaak om poesie te skryf, juis in 

hierdie tyd: 

woorde as AK 47's rnoet veg 
poesie rnoet nuttig wees, daad, belas 
met uitering van die stryd altyd part 
staan poesie kan rewolusies puur 
onkruid is rnagtiger as rose! ... (parool. Krog, 1990:35) 

Die bevoorregte digter, as lid van die (wit) besittersklas, staan egter koud- "rookblou van 

koute"- teenoor die geweld en onreg om hom: "ekleef anderkant die onreg" en "ek 

is gebore I aan 'n gilde I van hebsug en hoon I waar ek myself tog I apart 1 
van ander voel". Vanuit hierdie posisie is dit vir die digter moeilik, selfs onrnoontlik, om 

homself met die onderdruktes en lydendes te vereenselwig. Die vraag wat in onderstaande 

sitaat gevra word, beklemtoon weer eens die digter se dilemma, dat dit vir hom meermale 'n 

keuse word tussen estetiek en politiek: 

aldie skrywers is al dood . die digter aileen 
het oorge bly en hy skryf nie meer woorde 

nie want skryf hy "oor" of "van" onderdruktes 
slaan sy intensies mat akkoorde 
waaroor skryf die bevoorregte digter hier? 
"waar estetiek was word politiek portier" (parool. Krog, 1990:37) 

Hein Willemse (1981: 1) se stelling: "gedigte was nog altyd klein I oorloggies", word 

deur Daniel Hugo (1983a: 12) uitgebou in A an die tuisfront. Die sprekende ek in 

laasgenoemde gedig hanteer ' n potlood in plaas van 'n loodsware pistool. Ofskoon hy sy 

aktiwiteit as 'n doellose ronddwaal beskryf- "tussen rakke dool" - het dit tog, volgens 

hom, dieselfde doel as die van 'n soldaat aan die front, naamlik "vir vrou en kind en 

vaderland". Die "hier" waar die spreker in vrede kan lyfwegsteek en gedigte skryf, word 

gekontrasteer met "daar", waar mense sterf. "In vrede lyf wegsteek" word hier in sy 

letterlike betekenis bedoel, naamlik "nie oorlog nie" en "nie blootgestel nie". Dit is 'n geval 

van: "die revolusie het my met rus gelaat", soos DeVos (1982:12) dit stel. Terwyl die 

digter rustig ' n gedig skryf, word "daar ver" 'n oorlog gevoer waarvan hy slegs bewus is: 
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hierkan 'n man in vrede lyf 
· wegsteek om nag voor teetyd op 

die telkaart 'n gedig te skryf 
met rymwoorde wat ritmies klop 

. 
daar ver is vegters aan't kruisies kerf 
vir elke man wat stuipend sterf (Aan die tuisfront. Hugo, 1983a: 12) 

Kan digters deur die beoefening van hul ambag 'n bydrae !ewer tot die struggle? Talle verse 

in Daniel Hugo se bundel Breekware vir die rewolusie (1984) spreek laasgenoemde 

vraagstuk aan. In 'n rymaanslag is vir die status quo onskadelik (1984:13) meen die 

sprekende instansie dat hy, ten spyte van die stelling wat hy in die eerste versreel maak, in 'n 

sekere sin tog sal oorwin. Hierdie oorwinning word dan gesien as die skryfproses self waar sy 

''woorde in gelid I ritmies oor die blad hul mars begin I en dreunvoet die 

blankheid onderdruk I in die nuwe land van swart op wit". Elders verwys Hugo 

na digters as "rymguerrillas" (1984:24) wat saam met alma! - "die wat die land prys 

en die wat hom verwyt"- slagoffers van die sisteem is (1984:34). 

Tom Gouws dui in die derde gedig van die reeks alexander pope uit Troglodiet 

(1995:65) aan dat die digter homself in die struggle- "terwyl huise brand en kinders 

steeds sterf''- beskerm met "lee woorde van vertalings en vertellings". Die nut van 

die digkuns is egter ook daarin gelee dat dit 'n stem gee aan "ander se pyn" - "bring I I 
vir ons pen en papier en ons laat die wonde sing". 

Die digter se betrokkenheid by sosio-politieke vraagstukke kan nie altyd direk, met eerste 

oogopslag waargeneem word nie, soos byvoorbeeld in D.J. Opperman se gedig Egipties. In 

'n artikel D.J. Opperman se "Egipties": 'n siening van die S.A. dilemma toon Van 

Vuuren (1989a: 17) aan dat Opperman in genoemde gedig Egipties (1979:21) striemende 

kommentaar lewer op die Suid-Afrikanse politjeke opset, en vera! op die apartheidsbeleid. 

"Die ideologiese kommentaar wat die gedig by implikasie 1ewer, is dat apartheid nie 'n 

antwoord is vir 'n suksesvolle en gesonde gemeenskapslewe nie. Dis 'n pervertering van 'n 

normale maatskappy, want dit mis die openheid en natuurlike geskakeerdheid van die 

normale gemeenskap." 

Talle wit digters verwoord die tweespalt tussen die digterlike bedryf en die werklikheid. In 

Die digter en die struggle van Barend Toerien (1991:59) is die digter nie deel van die 

"demonstrasies en gejil" in die strate nie. Die verwoesting en geweld - klipgooiery, 

traangas, kleefmyn - gaan by hom verby terwyl hy gedigte lees en daaroor bespiegel. Vir 

Clinton du Plessis is die skryf van poesie self 'n daad van verset. In ooreenstemming met die 

eienskappe "burgerlik ongehoorsaam I radikaal baldadig" wat hyself aan sy verse 

toedig, steek hy in die laaste drie versreels die draak met persone aan weerskante van die 

politieke spektrum: 
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my 
verse is voortaan 
konsekwent 
burgerlik ongehoorsaam 
radikaal baldadig 
township-bedonderd 
as ek tune: 
marx se moerjviva comrade p.w.jmandela's 'n moffie 
ek brandsteek al die baniere wat se: 
build a botha future. (total onslaught. Du Plessis, 1988: 15) 

Het die skryf van poesie 'n nut of funksie in hierdie gewelddadige tyd? In T.T. Cloete 

(1986b:66) se Ballade van die digter word beskryf hoe die digter te midde van 

verwoesting en dood aanhou met dig, hy hou "woorde aan die lewe". Hierdie skeppende 

aktiwiteit is ten slotte (volgens die digter self) van kardinale belang vir die mensdom in 

geheel, want in 'n visioen van die oordeelsdag hoor hy hoe 'n engel die Here se wil 

aankondig: "Ek, Ek het besluit I die aarde soos dit is bestaan voort I ter wille 

van die guit die ydeltuit I I stel Ek die oordeelsdag uit." 

In betekenis en woordbetekenis, opgedra aan Hector Petersen, 16 Junie 1976, vergelyk 

Breyten Breytenbach die digterlike skeppingsproses met 'n protesoptog: 

om woorde plat oor die blad 
te maneuvreer, soos soveel swart betogers 
vuis ten hemele op soek na brand hul dooies 
begrawe en bly protesteer teen die seer 
van lewe om lewe in so 'n land 

(betekenis en woordbetekenis. Breytenbach, 1993:48) 

Daar word ook 'n verband aangedui tussen die bloed wat vloei en die skryf daaroor: "die 

bloed so swart I soos drukkersink". Die digter word gedwing om die geweld en 

lyding wat hy waarneem, te verwoord, "terwyl hy liefs gedigte sou wil maak". Hy 

besef egter hoe futiel dit is - "'n duisend woorde maak nie een koeelgat dig!" en 

ten slotte: " ... 'n duisend woorde maak nog g'n hond gesond!" Van al die kinders 

wat reeds in die geweld gesterf het, gaan egter 'n appel tot die digter uit om daaroor te bly 

skryf en die gedig eindig met 'n versugting: "as die dooie kinders net wil ophou 

skree vir Afrika ... " (Breytenbach, 1993 :48). 

Skrywers en digters wat die pen bo die swaard verkies, is net so betrokke by die stryd om 

vryheid, soos Johann Lodewyk Marais in Altematief aandui - "Ek skryf alles om vrede 

te beraam": 
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Ek het geen wapens of plofstowwe nie. 
Ek is 'n BM-lid en slyp my pen. 
Ek woon in 'n stad van monumente 
en burokrate en naby-vrese. 
Ek skryf alles om vrede te beraam 
vir jou Azanie, ons moederland 
en geboortegrond, en laaste tuiste. 
Ek plak teen my motor se agterruit: 
I • YOU en GOD BLESS AFRICA. (Altematief Marais, 1989:39) 

Ofskoon die sprekende instansie toegerus en opgelei is om aktief aan oorlog deel te neem (as 

BM-lid aan die kant van die beleidmakers), verkies hy om daarbuite te staan. Sy afkeer van 

die oorlog spreek uit die verwysing na die uniform wat "knel" en die "Reece se verhale" 

wat hom koud laat, asook die uitdruklike ontkenning dat hy wapens of plofstowwe besit. Die 

vrede waarvoor die digter hom deur middel van die skryfdaad beywer, is vir sy moederland, 

geboortegrond, laaste tuiste,- hier genoem "Azanie", die naam waarmee die land se swart 

inwoners dit soms benoem. Deur hierdie benaming te gebruik, vereenselwig die digter hom 

by implikasie met die "ander" in die vryheidstryd. Die digter bely sy patriotisme openlik, nie 

net teenoor Azanie nie, maar ook ten opsigte van die kontinent waarvan hy deel is - Afrika. 

Is daar 'n verskil in die aard van wit en swart digters se betrokkenheid? Patrick Petersen 

(1985a:inleiding) meen dat swart Afrikaanse digwerk onderskei kan word van wit Afrikaanse 

poesie omdat die swart digter skryf vanuit ander sosio-ekonomiese omstandighede. Digwerk 

kry ook 'n ander funksie in sy swart betrokkenheid: "boodskapdraer van die mense. ons 

werkgereedskap kom uit die geledere van die vegtende stem waar swart nie 'n duplikaat van 

wit is nie en waar die omgewing vertel: polisie, verkragting, huishuur, bloedskande, 

werkloosheid, steel, lee beloftes en liegtery. in hierdie sosio-ekonomiese omstandighede is 

die swart digter deel van 'n groter geheel. dis teen hierdie agtergrond dat hy moet dink, praat 

en skryf as 'n mens". Dieselfde standpunt as bogenoemde word gestel deur Richard Rive 

(1985 :31) waar hy beweer dat die vertrekpunt van "gekleurde" skrywers verskil van die wit 

skrywers s'n: "This does not suggest that the texture of their work is necessarily different, but 

thematically there must be differences because the writers are creating from different 

perspectives and out of different sets of socio-political circumstances." 

Talle wit digters spreek hulle sterk uit teen die apartheidsbeleid, soos byvoorbeeld Prevot van 

der Merwe in die kleur van Apartheid (1990:24). Vir sommiges het die terme en 

slagspreuke van die struggle so deel van die alledaagse lewe geword dat hulle dit gebruik om 

'n persoonlike stryd te verwoord, soos E.W.S. Hammond in Die stru.ggle uit sy bundel 

Doodsteek van 'n diabeet (1995). 

Uit Afrikaanse gedigte van die afgelope twintig jaar blyk egter telkens dat die wit digters wel 

besef dat hulle nie werklik kan begryp hoe apartheid en alles daaromheen die lewens van 

swart en bruin geraak het nie, soos Antjie Krog dit verwoord: 
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my liberale geleerdheid so duur om geteem 
laat ·my onvoorbereid met as soewenier 
geen kennis van honger van ongehoorde 
huisloosheid landloosheid ... (parool. Krog, 1990:38) 

Die feit dat wit Afrikaansskrywende digters minstens besin oor hul betrokkenheid, al reken 

sommiges die skryfdaad as sulks kan nie veel vermag nie, impliseer 'n kritiese houding 

teenoor die status quo en 'n toenadering tot hul swart landgenote in besonder, en Afrika in 

geheel. In hul kritiek op die apartheidsbeleid en die uitvoering daarvan maak 

Afrikaansskrywende digters dikwels gebruik van satire en parodie. 

13.3.1.2 VEROORDELING EN KRITIEK 

Die bodem wat jou voortgebring het staan 
op die erkende boewelys bo-aan. (Wintermonoloog. Eybers, 1977: 11) 

In Nolens Volens beskryf Elisabeth Eybers (1982:9) die buitelandse houding teenoor Suid

Afrika weens laasgenoemde se apartheidsbeleid as "amptelike monomane haat". Daniel 

Hugo wys in onderstaande sitaat ook op sodanige kritiek en veroordeling: 

in vreemde biblioteke lees ek oor my land 
boeke wat die ongevoelige stam vervloek 
met gloeiende woorde wat koolswart letters brand 

(in vreemde biblioteke lees ek oor my land. Hugo, 1984: 11) 

Heelwat digters toon skeldname vir Suid-Afrika aan: "stinkmuishond, verworpeling 1 
mastitia in die speen van afrika I apartheidshel, azania" (Bekker, 1978:3), maar 

wys ook daarop, soos I.D. du Plessis (1980:34), dat dit nodeloos is om te kla oor die 

verguising, omdat "ons", die wittes, self die oorsaak daarvan is: 

Ons klae dat hulle 'Muishond!' skree, 
Ons wys op goeie dade, 
Vergeet dat in geen ander land 
Die wet op grond van kleur bepaal 
Wie hier mag sit of daar mag staan, 
Wie veilig vir sy seun kan se 
Hoe oop die Wereld voor hom le. 

(Ons klae dat hulle 'Muishond!' skree. DuPlessis, I.D. 1980:34) 

Baie digters, wit en swart, maak gebruik van ironie en satire om die onreg en onmenslikhede 

van die apartheidsbeleid aan die kaak te stel, soos Peet Neethling in die volgende vers. 

Sonder agtergrondskennis van Suid-Afrika se talle apartheidswette en die ingrype daarvan op 

haas alle lewensterreine, sal die ironie van die kort gediggie waarskynlik by die Ieser 

verbygaan: 
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'n Brulpadda op sy dagbreek-jog 
word sleg getrap deur 'n spoorwegtrok. 
Die TPA's hou stil. Aik6na, 
dink die Chief, ek vat g'n bleddie kans. 
Vir my lyk dit na 'n platanna. 
"Jan, roep 'n nie-brulpadda-ambulans." 

(Die hemel het 'n agterdeur. Neethling, 1989:30) 

Neethling satiriseer in talle gedigte, soos hierbo en in Enklawe (1989:34), die 

apartheidsmaatreels wat daarop gemik was om wit en swart op aile terreine uitmekaar te hou. 

In Waterfiskaal (1989:28) gaan dit byvoorbeeld oor aparte strailde en swemplekke vir wit 

en swart. 

Fel kritiek en veroordeling van die regeringsbeleid kom van die swart en bruin digters. 

Volgens Oliphant ( 1990:6) het diegene wat eksplisiet polities geskryf het, dit gedoen van wee 

die noodsaaklikheid van historiese omstandighede en nie vanwee 'n gebrek aan poetiese 

vermoe of verbeelding nie. Die sprekende ek in die volgende gedig van Peter Snyders kan, op 

'n ironiese manier, die krag vanuit onderdrukking sien. Hy is nie aileen bewus van die 

oorsake van eksploitasie nie, maar is ook op revolusionere wyse bewus van die feit dat 

verandering juis as gevolg daarvan sal kom (Coetzee, 1984:9). "Apartheid" word bedank, 

want hy "het van os 'n volk gemaak I osamiltesamegebring innie great grey 

ghetto" en hy "het os 'n nuusblad gegie I wat niemand kan verban nie". Die 

onderdruktes besef ten slotte dat die toekoms deur bulle bepaal sal word: 

Apartheid 
het 6s laat besef 
dat 6s is 'n koepkrag 

6s is mense met mag; 
6s kan 6s ophef, 
6s kan 6s handhaaf 
6s is die toekoms 
al het 6s nie 'n past nie; 

dankie tog, apartheid! (Dankie tog, apartheid!. Snyders, 1982:37) 

Ironies is ook Peter Snyders (1992:27) se Dankie my baas waarin die "baas" bedank 

word vir sekere toegewings, byvoorbeeld "derdeklas busse", "oepe strande", "mixed 

get-togethers" en ten slotte " ... virie pil van demokrasie I die sugar-coating 

skep baie transformasies". In In memoriam hekel Marius ·Titus (1992:36) die 

uitspraak dat apartheid sogenaamde dood is. Na aanleiding van die doodsberig van apartheid 

in die koerant, het hy 'n draai by die lykshuis gaan maak: "Koerant in die hand I het 

ek self gaan kyk- I In daai lykhys I was nie so 'n lyk." Vergelyk ook Patrick 

Petersen (1988:63 e.v.) se tien gedigte in die afdeling Exodus van apartheid wat handel 

oor die verhoor, vonnisoplegging, teregstelling, begrafnis, ensovoorts van Apartheid. 

Afrikaanstalige digters lewer dikwels kritiek op die apartheidsbeleid deur die parodiering van 
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bekende tekste. Volgens Pretorius {1992:370) kan tussen komiese parcidie- wat _grens aan die 

burleske - en die sogenaamde liten!re of kritiese parodie onderskei word. Laasgenoemde is 

parodie "waarin 'n spesifieke literere teks of die werk van 'n bepaalde 

kunstenaar/kunstenaars of 'n literere vorm, 'n literere konvensie, 'n literere tradisie op so 'n 

oordrewe wyse nageboots word dat dit 'n lagwekkende effek het". In die Afrikaanse digkuns 

van die afgelope twintig jaar is veral van literere of kritiese parodie sprake. 

As literere kunsvorm is parodie deel van intertekstualiteit, want die intertekstuele 

betekenisvorming het dikwels 'n parodistiese effek as gevolg van die omvorming en 

assimilasie van die aangehaalde teks deur die nuwe teks. Die bronteks bly altyd op die 

agtergrond in die nuwe teks aanwesig en deur die dialoog tussen die oorspronklike en nuwe 

konteks ontstaan nuwe betekenis (Van Heusden & Jongeneel 1993: 154). Intertekstualiteit 

beteken dus altyd nuwe betekenisvorming deur manipulasie van bestaande tekste. 

Verskeie Afrikaanse volksliedere is onder die bekende tekste wat aan manipulasie met 'n 

parodistiese effek onderworpe is, maar dit is veral die eerste strofe van Die Stem van 
Suid-Afrika wat intertekstueel die meeste betrek word. In Hennie Aucamp (1977:15) se 

Guns are free in Angola, asook Robin Hawkins (1984:22) se Uit die chaos word onder 

andere dele van Die Stem, Psalm 121 en Uit die chaos van die eeue gebruik of gewysig 

om skerp kommentaar op die eietydse werklikheid te lewer. Onderstaande aanhaling uit 

Andre Letoit se Swart September, met die ondertitel mymeringe oor 'n pre
Noodtoestand-bestaan, is gebaseer op die eerste vierreelige strofe plus die koeplet wat 

daarop volg, van Die Stem van Suid-Afrika: 

Uit die blou van ons gekneusdheid 
Uit die diepte van ons heimwee 
Oor ons ververlate homelands 
Waar die tsotsi's antwoord gee 

Oor ons afgebrande skole 
Met die kreun van honger kinders 
Rys die stem van al die squatters 
Van ons land, Azanie 

Ons sal traangas, ons sal treurnicht 
Ons sal offer wat jy vra 
Ons sal dobbel in Sun City 
Ons sal suip vir Afrika (Swart September. Letoit, 1988:32) 

Die bronteks is baie duidelik herkenbaar deurdat die digter min of meer dieselfde 

sinskonstruksie behou en gedeeltes van elke versreel net so oomeem. Die verwysing na 

"homelands", "tsotsi's", "squatters", ensovoorts, plaas dit binne die Suid-Afrikaanse 

werklikheid, terwyl "afgebrande skole" en "traangas" die spesifieke tyd van 

townshipgeweld en die onderdrukking daarvan, na vore roep. Omdat die oorspronklike teks 
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so bekend is, is die kontras tussen bronteks en nuwe teks des te opvallender en word die 

wysigings besonders beklemtoon. 

In aansluiting by bogenoemde gedig van Letoit, lewer Andre Boezak ironiese kommentaar op 

die eerste strofe van Die Stem. Bekende uitdrukkings kry nuwe betekenisinhoude, soos 

aangedui deur 'n swart spreker in 'n apartheidsverdeelde Suid-Afrika. Die blou van die heme! 

is byvoorbeeld vol traangas, die diepte van die see is vol van die trane van die onderdruktes 

en die ver verlate vlaktes behoort nie aan die wittes wat daarvan sing nie: 

Julie kamma sing 
witdoeke! 

vannie bloutes vannie hiemel 
vol teargas 

vannie iewige gebegtes 
hoeg soes os afsin in jou 

vannie dieptes vannie sie 
os trane makkit vol 

vannie ve velate vlaktes 
wattie joune issie 

hulle erwe bly hul kinners sin 
os sin hettie law gevat (Julle kamma sing. Boezak, 1988:26) 

Talle Afrikaanse gedigte word geparodieer, gewoonlik om een of ander aspek van die 

hedendaagse Suid-Afrikaanse werklikheid van onreg, onderdrukking en geweld uit te lig ofte 

beklemtoon. So skryf Willie Adams byvoorbeeld na die voorbeeld van Totius ( 1977 :229) se 

gedig oDie pyn-gedagte sy eie Wraakgedagte oor die lyding van die swartmense: 

0, die wraakgedagte 
my hoop is dood 
met 'n halssnoer om die nek. 
Die reuk van petrol, 
rubber en verkoolde liggame 
hang verstik-dik in my gedagtes. 
Die verdrukker weet daar niks nie van. (Wraakgedagte. Adams, W. 1990:21) 

C. Louis Leipoldt (1980:5) se Oom Gert vertel word beskou as een van die belangrikste 

gedigte in Leipoldt se hele oeuvre en die eerste sterk dramatiese gedig in Afrikaans. Dit het 

as tema die lyding van die Boere in die Anglo-Boereoorlog, en handel in besonder oor die 

lotgevalle van twee jong Kaapse rebelle wat deur die Engelse gevang en tereggestel word. 

Vernie February noem een van die gedigte uit sy bundel 0 snotverdriet (1979) Met 

ekskusies aan Oom Gert vertel. Selfs sonder die agtergrondskennis dat February 'n 

bruin digter is, is dit uit die gedig duidelik dat dit hier gaan om die verdrukking, uitbuiting en 

verwerping van die "swartes" ("ons" in die gedig) deur die "wittes" ("hulle" van die gedig). 

Hierdie lyding oortref Leipoldt se oom Gert se belewenis by verre: 
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'Ja, neef, die storie van ons lyding', 
sal Oom Gert vertel se ou relasie 
van hul stryd om hul bevryding 
laat klink soos 'n derderangse lykstasie. 

(Met ekskusies aan Oom Gert vertel. February, 1979: 15) 

Willie Adams (1990:22) doen dieselfde met Die dans van ons comrades waarin 'n mens 

duidelik Eugene Marais (1974:18) se Die lied van die reen boor. Andre Letoit (1988:29) 

maak in Swart September van Leipoldt (1980:11) se Oktobermaand 'n ironiese 

"September is die mooiste I Mooiste maand I Viooltji~s in die voorhuis I En 

riots orals oor die land", terwyl 'n ander strofe uit dieselfde gedig herinner aan D.J. 

Opperman (1987:85) se Ballade van die grysland: "En o, die vrees I 0! Petrolbom 

I Wat maak ons, china, waantoe hol ons I As die Pote kom?" 

Gedigte van N.P. van Wyk Louw word dikwels aangehaal, na verwys, of gewysig om iets te 

beklemtoon. In 30 Oktober 1988 sluit Breyten Breytenbach aan by N.P. van Wyk Louw 

(1981:84) se bekende Miskien ook salons sterwe -"Miskien ook salons sterwe 1 
en iewers ruggelings stort I dat hierdie helder aarde I in ons verdonker 

word"- om daarmee 'n uitspraak oor die moontlike ondergang van die eie volk ("ons") en 

die land ("hierdie moederland") te maak: indien die ondergang wel gaan plaasvind, sal 

dit deur die wittes se toedoen wees- vergelyk "wit onverskillighede": 

miskien ook sal ons in staat tot dood 
iewers ruggelings stort 

miskien versand hierdie moederland onder wit onverskillighede. 
die geskiedenis is so swaar. (30 Oktober 1988. Breytenbach, 1990: 157) 

In Totius se bekende gedig Vergewe en vergeet (1977:22) word die geknakte 

doringboompie simbool van die oorwonne Afrikanervolk wat tog met die jare weer regkom 

nadat dit deur die swaar ossewa, simbool van die Engelse veroweraars, platgery is. In die 

sonnet Herdenking by Bloedrivier gebruik Belcher die doringboom en ossewa-gebeure 

om die konflik tussen wit en swart te illustreer, maar nou is die doringboom simbool van die 

swartmense en die ossewa simbool van die wit oorheersers. In die sekstet word 'n 

onheilspellende scenario gegee: 

Toe het jul waens oor die heuweltop 
verdwyn en ons laat le: lyf middeldeur, 
knaters geknak; maar een -een buig ons op 
en kyk, hier staan ons nasie in sy fleur 
maar met sy ou-ou merk wat in jul straat 
een nag gaan loopblom soos ons bomme praat. 

(Herdenking by Bloedrivier. Belcher, 1982b:35) 

Bekende Afrikaanse volksliedjies word dikwels as bronteks gebruik. Onderstaande parodie 

vorm 'n opvallende kontras met die vrolike liedjies, Die Afrikaners is plesierig en 

Vanaand gaan die volkies koring sny: 
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Die Afrikaners is gelowig 
kan julle dit glo? 
Hulle kom na hul kerke 
en dan maak bulle so: 

Eers kniel die ou vroutjie 
dan knie1 haar ou man. 
Hy vat aan haar handjie 
en dan bid bulle saam. 

Maar vandag moet die volkies diekant stap 
daaikant kak 

en vanaand moet die volkies hierso sit 
daarso bid. 

Ons Geliefde hang aan die Kruis 
Ons Geliefde hang aan die Kruis 
Ons Ge1iefde hang aan 'n somber Suiderkruis. (Volkspel. Jordaan, 1987:49) 

In hierdie "Volkspef' is daar nie sprake van plesierige partytjies en tiekiedraai nie, in die 

eerste twee strofes word die Afrikaners as vrome kerkgangers beskryf en in die laaste strofe 

word ironies aangetoon hoe die gelowige "Afrikaners" met hul voorskriftelike 

apartheidsmaatreels die "volkies" se ganse lewe beheers. "Ons Geliefde" sinspeel op 

Christus wat vir aile mense - "Die Afrikaners" en "die volkies" gesterf het, terwyl die 

"somber suiderkruis" dit binne die Suid-Afrikaanse ruimte plaas. 

In Patrick Petersen se kort gediggie Cosatu word die idiomatiese en tradisionele eweneens 

op vemuftige wyse herskryf. Malan (1989b:86) wys daarop dat die aanpassing rondom die 

volkse "vierperdewa" die Ieser opval as 'n appel om die eietydse te interpreteer: 

Klim op die wa 
Klim op Cosatu se wa 
Almal wat die werkers liefhet 
K1im op Cosatu se wa. 

Dit is 'n vuurperdewa 
Dit is ek voor op die wa 
Heen na die melk en heuning 
Na die belofteland Azania. (Cosatu. Petersen, 1988:29) 

Uit die Afrikaanse digkuns van 1976 tot 1996 blyk dit dat die oorgrote meerderheid digters 

die regeringsbeleid van apartheid skerp veroordeel en kritiseer. Wit digters, wat grotendeels 

buite die aktiewe bevrydingstryd staan, besin veral oor hul betrokkenheid en die sinvolle 

bydrae wat hulle deur hul gedigte tot hierdie stryd kan maak. 'n Belangrike deel van hul 

kritiek geskied deur middel van satire en parodie. Met die parodiering van bekende 

Afrikaanse volksliedere, gedigte, 1iedjies, ensovoorts word dit as 't ware losgemaak van 

eksklusiewe wit besit en diensbaar gemaak aan die groter Afrikaanse werklikheid. 

Dit is moeilik om die uitwerking van poesie te bepaal, maar soos Philip van der Merwe 

(1996:122) aantoon: "for the poet it is always the poetry that wins. And yet, notwithstanding 
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its delayed response, its complexity and its limited ·audience, who can t.eil to what extent the 

artistic document may work as a slow leaven through society in its gradual transformation? It 

is in its reflection of human involvement, I believe, rather than in its exhortatory power that 

poetry finds its deepest value". 

Afrikaanstalige digters se betrokkenheid by die vryheidstryd spreek nie net uit die kritiek en 

veroordeling van die "ou" bedeling nie, maar ook uit die aandag wat hulle gee aan die 

"nuwe" bedeling wat verwag word en wat uiteindelik aanbreek. 

13.3.1.3 VOORUITSIG OP VERANDERING 

elke bra moet ultimately 
sy eie pyp rook 
vorentoe kronkel nog 'n lang pad 
met baie afdraaipaadjies 
elk na 'n ander toekoms toe 
om die regte een te kies 
moet mens nugter wees (die begin van die einde. Phosa, 1996:42) 

Volgens Jan Rabie (1973:164) weet die kuns dat die ware aangesig van die heelal die van 

verandering en hartverskeurende onsekerheid is. In antieke tye was daar profete om hierdie 

waarheid te verkondig, vandag het ons maar net skrywers. Met betrekking tot die rol van die 

Afrikaanse skrywer as aankondiger van 'n "nuwe geluid", spreek Chris Barnard (1973: 1 00) 

aan die begin van die sewentigerjare die volgende mening uit: "Ons land en sy mense is, 

bewus of onbewus, op soek na 'n nuwe lente en 'n nuwe geluid. Miskien is dit 'n nuwe 

politieke bedeling waarna hulle uitsien, miskien is dit 'n nuwe denkklimaat, 'n nuwe manier 

van kyk na hulleself. En hulle verwag van die Afrikaanse skrywer, onder meer, maar ook en 

vera! van die Afrikaanse skrywer om hierdie nuwe geluid aan te kondig; hulle verwag van die 

skrywer om hulle te help bevry." 

In die digkuns van die afgelope twintig jaar kan talle profetiese vooruitskouings of 

toekomsgerigte voorspellings aangetoon word. Dit neem dikwels die vorm aan van 'n 

ontstellende scenario waarin die gewelddadige ommekeer van die gevestigde orde en die 

ondergang van die heersersgroep as onvermydelik beskryf word, soos in Hulle sal kom van 

Breyten Breytenbach: 

en julle sal die omkeer van die tyd nie kan ontsyfer; 
julle sal aan hoenderboudjies verstik en al protes-proestende 
whisky oor die borshemde mors 
want ou strukture van vanselfsprekendheid en beveiliging en gesag 
sal opeens blyk net illusies te wees; (Hulle sal kom.. Breytenbach, 1983a: 132) 

Baie digters wys op die onvermoe van die (wit) bevoorregte groep om, soos Breytenbach dit 

hierbo stel "die omkeer van die tyd" te ontsyfer en die verandering te antisipeer. Soms 

besef hulle wel "die skrif is aan die muur" (Filis, 1990:54) maar meestal is hulle nie 
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eens bewus van die ·naderende onheil hie, soos Etienne van Heerden in Johannesburg 
aantoon. Hoogwaardigheidsbekleers vlieg per helikopter oor Johannesburg en omstreke en 

sien onder andere "hoe netjies afgebaken woon elke ras". Hulle kan egter die 

duidelike waarskuwing, die aarde wat "grom", glad nie hoor nie en is gevolglik onbewus 

van die naderende gevaar: 

die kopter mik vir die teiken, spesiaal met kalk gekwas, 

Skuur eers sydelings oor die slympoel van Soweto, 
die huise, wit soos lelies, in Helen se kiesafdeling 
en dan, ampsdraers, daar, wuiwend teen die reling 

Partygenote en kollegas handdruk joviaal, 
maar niemand hoor die aarde grom, 
hoe moker maker die miere al nader aan die fondamente kom. 

(Johannesburg. Van Heerden, Etienne. 1981: 17) 

Etlike gedigte in Daniel Hugo se bundel Breekware vir die revolusie (1984) bevat 'n 

waarskuwing aangaande die toekoms. Soos 'n mens reeds van die bundeltitel kan aflei, 

handel die gedigte oor die verset of die revolusie en in die gedig in 'n houtsnee van 
Escher herken ek al te goed (1984:20) word byvoorbeeld 'n revolusionere 

toekomsvoorspelling gemaak terwyl onderstaande gedig selfs meer eksplisiet en 

onheilspellend is. Die ek-spreker verwys skynbaar net na homself, maar by sy lotgevalle is sy 

mede wittes s'n inbegrepe. Hy kon as witman- "afskuwelike albino van Afrika" -

vanwee sy Europese herkoms nie by Afrika aanpas nie en sal gevolglik ten gronde gaan: 

ek is die afskuwelike albino van Afrika 
met 'n geirriteerde, kleurgevoelige retina 

uit vervloe koloniale tye die vergete 
skipbreukeling en Europa se stink gewete 

net n6g 'n gepantserde dier wat nie kon aanpas 
en sal wegsink in die Karoo se ewige moeras 

(ek is die afskuwelike albino van Afrika. Hugo, 1984:28) 

Die tragiek van die wittes wat as volk op 'n gewisse ondergang afstuur, word ook in Antjie 

Krog se bundel Jerusalemgangers (1985) verwoord. Die bundel eindig met 'n siklus Die 

Jerusalemgangers wat volgens Kannemeyer (1990a:368) die grootse siening van 'n volk 

gee "wat met 'n blinde besieling op 'n gewisse dood afstuur, behalwe ashy tot 'n nuwe insig 

van sy werklike doel en betekenis op aarde gebring kan word". Gouws (1990a:72) wys ook 

daarop dat die reeks gedigte in Jerusalemgangers dit in 'n groot mate het oor die 

Afrikaparadys waar die blanke dit waan om te wees, "die Afrikaner se Jerusalem wat 

verkwansel moet word vir 'n nuwe mite van saambestaan, 'n 'nuwe Jerusalem' . Hierdie 

'heersende apokalips' ... kan egter nie anders nie as om te 'bly verniel'": 
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nuwe Jerusal~m sal bly vemiel 

verkwansel die nou met bloed 
vir die visioen wat die self 
ontdek en dwing tot versoen: (Nuwe Jerusalem. Krog, 1985a:60) 

M.M. Walters gebruik die rampskip Titanic se ondergang as voorbeeld vir die onafwendbare 

uiteinde van die Afrikaners in Suid-Afrika. Volgens Viljoen (1980:96) bevat die 

gemeenskapsgedigte in Walter se bundel satiriese verse Saturae (1979), van sy skerpste 

satire op die Afrikaner en sy kultuur met as een van die sterkste gemeenskapsgedigte 

Skeepsverslag: Titanic. Aanvanklik lyk dit asof die gedig bloot ' n relaas is van die 

beroemde skip se noodlotsvaart, maar strofe vir strofe laat sekere verwysings 'n dieper 

betekenis vermoed, totdat dit ten slotte duidelik raak dat dit eintlik 'n vooruitskouing is van 

die onafwendbare uiteinde van die ramp wat in Suid-Afrika besig is om plaas te vind. Die 

uiteinde van skip en passasiers is onafwendbaar en grusaam: 

Die ysrots was nie sigbaar in die nag nie 
en die staal m6es skeur toe dit nie meer kon hou nie. 
Chaos het geheers in offisierskajuite - reddingsbote 
is nie eens alma! neergelaat nie, 
wanhopige passasiers het in die see gespring 
en die wat nie die moed had of bly hoop het, 
het op die agterstewe saam met die orkes 
bly sing: Nader my God by U - onverstaanbaar 
se enkele oorlewendes, omdat die woorde in Afrikaans was. 

(Skeepsverslag: Titanic. Walters, 1979:6) 

Die tagtigerjare word om verskeie redes getipeer as 'n periode van politieke neerslagtigheid 

in Suid-Afrika. Daar is ook ' n groeiende besef dat bestaande strukture op die rand van 

ineenstorting is, dat die einde van 'n era in sig is (Smuts, 1991:24 ). V erskeie digters bet 

laasgenoemde besef in hul gedigte verwoord, soos byvoorbeeld Breyten Breytenbach 

(1983a:132) in hulle sal komen Antjie Krog in Lady Anne by die mikrogolfoond. Die 

verwysing na "melk en heuning" roep die Bybelse beloofde land voor oe en daarrnee 

saam die toespeling op 'n uitverkore (wit) volk: 

.. . ons is die laaste 
die laaste wat kinders teer laat verblond op melk en heuning 
ons is die laaste 
agter ons onder ons langs ons 
stort met die sagte geluid van as 
strukture wat ons soort in stand hou 
in hulle maai. (Lady Anne by die mikrogolfoond. Krog, 1990:71) 

Talle digters neem die verandering van die politieke toneel as onderwerp vir hul gedigte. Die 

gewelddadige politieke omwenteling in Suid-Afrika is die deurlopende tema in die tweede 

afdeling van Ernst van Heerden se Amulet teen die vuur (1987) en in die tweede afdeling 

van sy Kwadratuur van die sirkel (1990) is die oorheersende gedagte die van nasionale 

ondergang. Politieke spanning in die land en die vrees dat die gevestigde orde sal verdwyn, 
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word in die gedigte uitgelig. Ten slotte bly daar, te midde van geweld en degenerasie 

oraloor - ''want kleuters dra sambokke en granate I en die vyselstampers 

van geweldenaars I het stof sy koninkryke laat herwin"- net die versugting oor: 

Dus: 
bid vir ons in die uur van ons geboorte, 
bid vir ons in die uur van ons dood. 

(Come out into the cold. Van Heerden, Ernst. 1990:64) 

In 'n paar Afrikaanse gedigte uit hierdie tydperk lewer swart sprekers kommentaar op die 

sosiale verandering wat onvermydelik gaan plaasvind. In R.K. Belcher se sonnet Kliptafel is 
die sprekende instansie, 'n swartman, in gesprek met die witte as 'n groep - "jul". In die 

oktaaf beskryf hy die witman se aanvanklike siening en aanspreekvorm van die swartes. In 

vroee geskrifte is hulle beskryf as "halflyf baviane wat knopgat I op klippe sit en 

se hoe jul moet skryf I van toe die Hollanders die Kaap afvat". Later het die 

wittes besef benamings soos "meid en sukke goed" is nie aanvaarbaar nie en toe gese 

"ons kan mar kry I van jullie name en gelerentheid". In die sekstet word die 

swartes se veranderende houding ten opsigte van die wittes weergegee met die verskillende 

aanspreekvorme- "baas", "meneer" en "kollega". Die swartes bepaal wat in die toekoms 

gaan gebeur en 'n algehele ommekeer word voorspel- swart en wit sal presies plekke ruil. 

Hierdie verandering sallmoet plaasvind voordat (letterlik) die magte van satan die land 

oorneem: 

Toe se ons dankie baas en toe meneer, 
maar nou, kollegas, hou ons hand die pen 
wat aan die toekoms spel: hoe jul sal leer 
om op ons klip te sit en ons te ken 
op jul klip v66r eendag aan die Kaap 
Gog en Magog die Hollanders na-aap. (Kliptafel, Belcher, 1982b: 13) 

Net soos in Kliptafel hierbo, rig die swart sp.reker in Louis Eksteen se Gespreksgenoot 

hom tot wit toehoorders. Die veranderende verhouding tussen wit en swart word ook 

weerspieel in die verskillende aanspreekvorme en daar word ook bespiegel oor die toekoms. 

As skynbare onderhorige gebruik die spreker die aanspreekvorm "my Basie" en "my ou 

Basie". Later word dit "my Baas", toe bloot "Baas" en hy eindig met 'n vraag aan 

"Meneer". Die verlede is nie vir hom so belangrik as die toekoms nie. "Ons het nie 'n 

verlede nie I ons het net die toekoms ... I Ons kyk nie agtertoe ... I Aan ons 

behoort more daarna ... ": 
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Miskien is ons nog nie slim nie _ 
maar ons leer elke dag 
en ons word meer en meer, my Baas. 
Ons leef ook nie net in hierdie landjie 
ons leef in die hele Afrika Baas. 
Ons wag maar net vir more 
want more sal sekerlik kom - en 
ons kyk na wat sal kom. 

En julie wag ook, ne Meneer? (Gespreksgenoot. Eksteen, 1981:58) 

Die wit toehoorders word gewys op die solidariteit van die swartes, hulle vorm deel van die 

Afrikabevolking - "ons leef in die hele Afrika Baas" en dat hulle, net soos die wittes, 

wag op die toekoms wat beslis sal aanbreek. 

Sommige swart digters dui aan dat daar kragdadig gewerk moet word om die ou bedeling te 

vemietig. Onderstaande gedig van Mathews Phosa het klaarblyklik die bekende gelykenis 

van die verlore seun, in besonder Lukas 15:18 (Bybel, 1933), as interteks. Die verlore seun se 

voomeme om op te staan en na sy vader te gaan, word hier ironies omgedig tot die sprekende 

instansie se voomeme om aktief by die bevrydingstryd betrokke te raak: 

Ek sal opstaan 
en my knopkierie gryp, 
dit in die lug swaai 
en skreeu teen onregverdigheid. 

Ek sal my klere skeur 
dat my knope in die lug spat, 
want ek is moeg van andermanswet 
en sal my tot die dood verset. (Ek sal iets doen. Phosa, 1996:38) 

Enkele digters, soos Marius Titus in Dwangherfs (1992), verwoord die hoopvolle 

verwagting dat die toekoms beter sal wees as die verlede, byvoorbeeld Venuagting (p.20) 

en Nou (p.21 ): "Ons het nou die kans I om muur en skans I te sloop, I om 

brose draadjies hoop I te knoop." Ander digters openbaar 'n sinisme met betrekking 

tot die toekoms - sekere dinge bly dieselfde, soos Wiltshire (1985:64) in 'n gedig met die 

ironiese titel verandering aantoon. Hollenbach wys in Begeerte ook daarop dat sekere 

dinge nie sommer sal verander nie: 

ek het verstaan 
maar weet nes jy 
hier en elders bly 
wit net wit 
en swart word selde 
een met dit! (Begeerte. Hollenbach, 1988:25) 

Vir swart digters hou die vernietiging van die ou orde en die ontstaan van 'n nuwe, 'n 

terugkeer na Afrika in. Hein Willemse gebruik tipiese oorlogsterminologie in sy beskrywing 

van 'n toekomstige vryheidsoptog. Alles in die land is op pad na 'n nuwe geskiedenis waarin 
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die huidige bestel met alles waarvoor dit gestaan . het, tot niet sal gaan. Daarna sal die 

swartmense, "ons" van die gedig, weet hulle hoort hier: 

en ons? 
ons sal met gebalde baniere 
marsjeer oor die strate, 
gewapen met liedere 
- jagspiese van ons nuwe geskiedenis -
geverf aan die mure van ons stede 
en soos nooit tevore nie, sal ons weet: 
ons hoort. (en soos nooit tevore nie, salons weet:ons hoort. Willemse, 1989: 165) 

Afrikaansskrywende digters se voorspellings van die nuwe Suid-Afrika sluit aan by die 

waarskuwing van geskiedskrywers uit die tagtigeijare dat Suid-Afrikaners geen historiese 

waarborg het dat die post-apartheid-samelewing wel in 'n stabiele demokratiese sosiale orde 

gaan kulmineer nie (Marais, H.C. 1988:223). Rein Willemse se gedig die stonntroepe is 
in die strate onderskryf hierdie standpunt. Dit begin met 'n uitbeelding van "huidige" 

toestande wat gaandeweg verander totdat die laaste drie koeplette 'n omgekeerde orde 

verbeeld. Die eerste en laaste drie strofes word hieronder aangehaal: 

die stormtroepe is in die strate 
die digters het hulle metafore begrawe 
die predikers is verbanne profete 
die jong seuns is gekerkerdes 
die jong meisies is verkrag 

die stormtroepe is in die strate 
die seuns dra spiese 

die stormtroepe is ontman in die strate 
die meisies dra spiese 

die stormtroepe is gekerker 
die kinders is in die strate (die stonntroepe is in die strate. Willemse, 1989: 162) 

Wessel Pretorius (1979:19) se credo vir 'n nuwe orde gee eweneens 'n temeerdrukkende 

scenario van 'n land waar die stem, bybels en woordeboeke verbied is en daar dus nie meer 

"uit die bloute 1 van onse hemele" gesing kan word of gebid kan word nie. Die 

afwesigheid van woordeboeke het die betekenis dat die digter se stem nie meer gehoor word 

nie; hy nie meer openlik mag skryf nie - "word ek sprakeloos gedryf I om 

ondergronds te skryf'. 

Gaan dit werklik so erg wees? vra sommige digters hulleself af. In Geliefde land vra Chris 

Lombard in die eerste strofe presies die vraag: 

Is ons voorland werklik 
'n Karel Schoeman-vrees, 
'n skrikbewind van beeste, 
Ikabod oor wat kon wees? (Geliefde land. Lombard, 1991:41) 
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In onderstaande sitaat uit Prediker van Chris Peiser spreek die vrees vir die apokalips wat . 

profeties duidelik binne 'n Afrikamilieu geplaas word: 

alles is tevergeefs se die orakel 
en skryf sy vrese neer 
vrese soos verse en bulle 
- die hand aan die ploeg sal 'n geweer vashou 
en die os word 'n bul wat oor Afrika storm 
uit takkrale kom die geroggel van wit beeste 
want hulle vrede het vuur gebring 
en die swart bloed van stiere 

(Prediker. Peiser, 1979:47) 

Wilhelm Jordaan (1987:36) spekuleer m Aanstap rooies dat die toekoms miskien 

oorlogsgeweld en kommunistiese oorheersing sal insluit, terwyl Etienne van Heerden 

(1987:91) in The day after daarop sinspeel dat die na-oorlogse tyd weer ander lyding gaan 

bring. Die oorlog is verby en vergete en dit is moeilik om te bepaal wie die oorwinnaar was: 

die tyd gaan ons genees 
en ander wonde gee 
want uniforms raak verslete 
slagspreuke vergete 
die stewel het die miershoop 
dood getrap 
of die miere het die stewel 
en die sagte voet geeet. (The day after. Van Heerden, Etienne. 1987:91) 

Die slot van die gedig dui egter op 'n meer positiewe uiteinde. Die verwysing na "wit" lywe 

en die oorlogslittekens wat nou "silwer soene" is, plaas dit, gesien vanuit die tagtigerjare 

toe die gedig gepubliseer is, binne 'n toekomstige Suid-Afrikaanse situasie waar die 

verwysing na "reenbuie" en "dans" ook positiewe aspekte versinnebeeld: "en as die 

reenbuie in somermiddae kom I dans ons nakend in die strate I met die 

silwer soene van littekens I op ons wit, .vergeefde lywe". 

In die tagtigerjare was die droom van een groot nasie in Suid-Afrika, soos D.J. Opperman 

(1987:179) dit in sy Gebed om die gebeente verwoord het, nog net 'n toekomsvisioen. 

Veertig jaar na die verskyning van hierdie gedig wys Cloete (1993a:4) daarop dat dieselfde 

droom "op hierdie huidige oomblik in die gees van baie mense besig is om te ontstaan - so 

kan die digter ook sy tyd vooruit wees". In onderstaande aanhaling van Antjie Krog, geskryf 

in 1989 na die sogenaamde Watervalberaad tussen 'n aantal Afrikaanse skrywers en 

verteenwoordigers van die ANC, word die toekomstige bevryding, terugkeer van ballinge en 

versoening in vooruitsig gestel. Die skryf van die gedig word beskou as 'n voorloper van 

hierdie droom: 
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bly staan .geliefde kamerade 
nou in hierdie vers . 
ek skryf dit neer soos ek dit on thou 
sodat op papier solank 
ons een kan wees en saam kan uitkyk uit hierdie vers 
totdat bevryding skuimend druisend oor ons spat 
die ballinge kan terugkeer soos engele of bokke of borne of honde 
en ons mekaar omhels 
binne en buite 
aile vers 
(8-12 Julie 1989) 

(waterval. Krog, 1995: 19) 

Intussen het 'n ander politieke bedeling aangebreek. In 1994 kan digters "nou amptelik" die 

oorwinning van demokrasie in hul gedigte verwoord, soos Eugene Beukes in onderstaande 

vers: 

dis nou amptelik 
swart 
en groen en goud het die koek gevat 
die mense van die suide het gepraat 
'n einde help bring 
aan die era van hart 
by die celebration jive 
vat madiba voor 
swak verloorders mompel nog steeds 
o.v.k. het met stem-uitslae getoor (Oorwinning. Beukes, 1995:33) 

Uit sommige gedigte blyk dit egter dat alles in die "nuwe" Suid-Afrika nie so "okay" is as 

wat Boezak in onderstaande sitaat wil voorgee nie: 

die nuwe S.A. is als okay 
jy kan woon waar jy wil sonder 'n bohaai 
oor vel of ras mag geen haan weer kraai 

(die nuwe S.A. is als okay. Boezak, 1995:76) 

Met betrekking tot die ommekeer wat in Suid-Afrika plaasgevind het, geld D.J. Opperman 

(1987:225) se woorde steeds- "die plek en spelers sal voortdurend wissel I maar 

die spel word telkens in die tyd herhaal", soos Mathews Phosa in Nou bid ek 

aantoon: 

Hooghartig is ek teenoor my medemens 
U weet hoe ek teen hulle diskrimineer 
omdat hulle te wit is. 
God, help my, ek is 'n sondaar. (Nou bid ek. Phosa, 1996:44) 

Die betrokkenheid van Afrikaansskrywende digters by die bevrydingstryd impliseer op 

verskillende maniere 'n gemoeidheid met Afrika. Wit digters identifiseer hulle met hul swart 

landgenote van wie hulle baie lank deur die toepassing van die verskillende apartheidswette 

vervreem is. Hulle vertolk ook hul betrokkenheid as 'n toenadering tot Afrika. Swart digters 

sien die bevrydingstryd as 'n poging om Suid-Afrika weer met Afrika te verenig. Dit was as 
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't ware _'n kreet- aan-Afrika om terug te keer, soos Eugene Beukes in Nog me uhu-ru. 

aantoon: 

skree vir afrika om terug te kom 
roep vir mag aan die mense (nog nie uhuru. Beukes, 1995:36) 

Die onderdruktes is nou, na afloop van die bevrydingstryd, nie meer bywoners op eie grond 

nie. Suidelike Afrika is dus nou vry van "nie-swart" beheer en kan weer deel word van 

Afrika: 

lank nadat die wind oar ons kontinent 
gedraai het 
europakrasie een vir een gewaai het 
kom ons oak in die kraal 
kom die einde van bywoner op eie grand wees 
termineer een swarte geen stem 
kom die vasteland se voetstuk vry 
van nie-swart beheer (Nog nie uhuru. Beukes, 1995:36) 

Die "europakrasie", waarmee Beukes waarskynlik na Westerse elemente en wit 

oorheersing verwys, se teenwoordigheid in Afrika strek ver terug. Vir die Europeers wat 

hulle permanent in Afrika kom vestig het, het die kontinent gaandeweg die enigste tuiste 

geword. Talle Afrikaanse gedigte verwoord hierdie tuisraak in Afrika. 

13.3.2 EUROPA EN AFRIKA 

verruk is so 'n Europese woord: 
as jy oor Afrika uitkyk van hier 
- die meer soos die blink vlerk van 'n spreeu, 
die mango's wat van verrotte verveling 
op die hotelstoep plof, (St Lucia. Van Heerden, Etienne. 1987: 17) 

Gedigte waarin bogenoemde subkode blootgele word, is vanselfsprekend vanuit 'n wit 

perspektief geskryf. Uit die Afrikaanse digkuns van die afgelope twintig jaar blyk dit dat 

alhoewel die wit digters bewus is van die groot kontras en verskil tussen Europa en Afrika, 

daar nie 'n (terug)hunkering na Europa is of sprake daarvan dat Europa (steeds) as tuiste 

ervaar word nie. 

Vir Europeers was die kontras tussen hul moederland en Afrika· van meet af byna 

oorweldigend. Vr die "bleek Germane" was Afrika 'n bron van rykdomme en skatte, maar 

vreemd en geheimsinnig met eienaardige plante en onbekende diere. Hulle het moeilik 

aangepas by die geweldige hitte en droogtes en die inheemse tale was vreemd op die oor. Tog 

word daar iets van 'n meerderwaardigheid gei'mpliseer in die laaste stelling, naamlik dat die 

tongklappende Afrikataal kru sal klink in Europa se "koel salonne": 

... Haar Majesteit se troep 
gesante het te gierig hier kom haal 
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w~t bleek Germane sleg verteer:die mamba 
met sy dubbelkaak, die slymkots op 'n kuil 
waar dik reptiele hou, en oraloor Karanga 
se verweer: koorsboom en die wolf se huil 

sodra die donker kom. Daarby die son se wit 
geweld, die nurkse buffelding en waternood -
En dan die tongklap hier; hoe kru sal dit 
in koel salonne klink . . . (Aantog I. Malan, 1994:23) 

Sedert die eerste Europeers hulle aan die suidpunt van Afrika kom vestig het, het hulle 'n 

"kleurgebonde" meerderwaardigheidsgevoel ten opsigte van die inheemse inwoners en hul 

kultuur gehad (sien ook hoofstuk 2.2- 2.5). In vergelyking met die kultuurskatte van Europa 

en die groot dade van Europeers, is Afrika beskou as "agterveld" met 'n beperkte menslike 

potensiaal: 

Want kyk, dis agterveld, die menslike potensiaal 
beperk, selfs onbeduidend as jy dit gaan meet 

aan wat daar oorkant geld. Gaan kyk hoe vier 
'n volk sy mag in groot konstrukte wat die werk 
van staatslui, keisers en handelaars vereer. 
En luister hoe 'n koor en orrel galm in 'n kerk. 
Dit ken die stuk aarde nie. Dit moet hulle leer 

van ons. (Altaar. Malan, 1994:37) 

Daar was egter veel meer wat die Europeers van Afrika moes leer. Vir die Nederlanders, 

synde die eerste Europeers wat hulle permanent aan die suidpunt van Afrika gevestig het, was 

die aanpassing moeilik. Nie alleen het hulle te make gekry met "kwaai lous wat men vir 

die vaal bel laat ren I en swaar wat jou laat taal haal uit die weer" nie, maar 

hulle taal - "Germaanse heiligdom" moes verander, "verryk geword het met 'n 

Affirkaanse spraak" soos R. K. Belcher (1982b:l2) in Hotnostaaltjie aandui. 

Alhoewel sommige Europeers net hulself in Afrika verryk het en daama na die ''tuisland" 

teruggekeer het, het ander hier gebly en liewer vir die land geword as vir die oorspronklike 

moederland: 

... Europa het floreer. 
Koopman en skeepskaptein en goewerneur 

is na die tuisland terug met titels, eer 
en munt. Maar hy het andere geleer 

in hul geslagte, om die land lief te kry 
met hartstog wat die ou hartstog oorskry (Die tydgees. Kirsch, 1978:22) 

Ofskoon Nederland in onderstaande gedig steeds vir die jong vrou wat haar hier in Suidelike 

Afrika kom vestig het, die "geliefde vaderland" bly, is dit nie meer vir haar nasaat wat die 

gedig skryf, 'n vaderland nie, soos afgelei kan word uit die gedigtitel: ouma uit die 
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vreemde. Afrika en Europa word gekontrasteer met verwysing na die klimaat en wese van 

die land, byvoorbeeld "helder harde brandland", teenoor "sagte vorms van jou 

waterland": 

as jong vrou het jy na hierdie helder 
harde brandland gekom, na hierdie onrustige 
landskap wat nooit simpatie kan he 
met die deurskynligte, die sagte 
vorms van jou water land 
vanjou geliefde vaderland (ouma uit die ureemde. Boshoff, 1988:24) 

Van Jaarsveld (1978:20) wys daarop dat die term "Afrikaners" reeds aan die begin van die 18 

de eeu gebruik is om die Suid-Afrikaanse Europeers van die Europese te onderskei. In die 

term le ook opgesluit die afwerping van die Europese kulturele bagasie en die aanvaarding 

van die bodem as nuwe vaderland. Die rug is op die see, die stad en die ou moederland 

gekeer, en daar is by die nuwe omgewing aangepas. Soos Etienne van Heerden (1987:13) in 

Suburban Hum aantoon: "ingeburger kry ons bier, ver in 'n loom Afrika 1 
wonderbaarlik ordelik I op ons hoede I gelewe". 

Nasate van hierdie "Suid-Afrikaanse" Europeers het dan ook in so 'n mate in Afrika aangepas 

dat hulle teenswoordig vreemd voel in Europa, soos blyk uit verskeie Afrikaanse gedigte 

waarin verslag gelewer word van Europese en ander besoeke. Oor die afstand heen kyk hulle 

wel met verskerpte insig na hul land se probleme, maar besef opnuut: "ek's van afrika" 

(De Villiers, 1978:8). Karen de Wet (1998:10) wys daarop dat daar 'n besliste groepering 

gedigte in Afrikaans bestaan "waarin dit nie soseer oor die lands/cap gaan nie, as die feit dat 

die vreemde landskap 'n verlange aktiveer na die bekende landskap, na Afrika". 

Elisabeth Eybers is seker die bekendste "Afrikaanse digter in die vreemde". In 1996 publiseer 

Ena Jansen 'n omvangryke en insiggewende werk- Afstand en verbintenis - waarin sy 

navors hoe Eybers se poesie beYnvloed word deur Suid-Afrika en Europa, Afrikaans en 

Nederlands. Jansen (1996a:23 7) wys daarop dat alhoewel die ballingskaptema belangrik is in 

Eybers se poesie, daar baie min heimweegedigte met uitgebreide Suid-Afrikaanse 

landskapsbeskrywings voorkom. Eybers se beeldgebruik en haar gedroomde verlangewereld 

is egter dikwels op Suid-Afrikaanse gegewens gebaseer. 

In twee gedigte in die bundel Bestand (1982) word herinneringe aan die spreker se land van 

herkoms verwoord. Selfs die aanskoue van hemelliggame soos maan en sterre kan die 

herinneringe terugvoer en die kontras tussen verlede en hede beklemtoon. In die eerste strofe 

van die gedig Nostalgiese vers word die vertroude kindertyd opgeroep: 
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Om weer. aan glinstering te glo 
·- kristal uitstippeling van die hemel -
moet ek herinnering inroep, 
die nag met stof-en-bloekomwasem, 
my seilbed op die leiklipstoep 
klein teen die sandsteenpastorie, 
die uitgedoofde dorp, daarbo 
oneindige diamantgewemel. (Nostalgiese vers. Eybers, 1982: 12) 

Die tweede strofe verwys na die sterrebeeld Orion, wat nou - in die noordelike halfrond -

anders lyk as destyds, terwyl die Hondster wat ook sigbaar is en die Suiderkruis wat glad nie 

meer waargeneem kan word nie, in die laaste strofe ter sprake kom: 

Al sien ek op 'n winteraand 
die wakker Hondster lig uitpols 
is die onwrikbare Suiderkruis 
vir goed verby die horison verdrink. (Nostalgiese vers. Eybers, 1982: 12) 

In Notisie uit dieselfde bundel word die verskil tussen twee werelde - noordelike en 

suidelike halfrondes - afgelees uit die voorkoms en stand van die maan: 

In hierdie halfrond steier die halwemaan 
soms kersregop met skietloodmiddellyn. 
Waar ek vandaan kom en hy skerper skyn 
le hy gewoonlik agteroor gevly 
- 'n bootjie in die holte van 'n golf-
en hang 'n ster soos 'n spinnekoppie aan 
sy voorstewe en skommel saggies saam. (Notisie. Eybers, 1982:42) 

Die spreker in Marlene van Niekerk se gedig Balkonbak vyftien x tachtig centimeter is 

'n ontheemde in 'n Nederlandse stad en die heimwee na die eie land kulmineer in beelde van 

land en see en 'n spesifieke plek- Bokbaai: 

maar ek sien troppe antilope 
langsaam roer 
op liggeel uitgetrapte voetpaaie 
wit soos die waaier van 'n springbok raps 
die eerste vygie voor my oop 
by bokbaai rol die see haar branders uit 
herinnering 
soos varsgestorte stringe kuit 

(balkonbak vyftien x tachtig centimeter. Van Niekerk, 1983:4 7) 

Van Niekerk se daaropvolgende gedig het die titel nostalgiese vers (1983:49) en hierin 

loop die gedagtes ook telkens terug na die vertroude wereld wat sy agtergelaat het: "ek dink 

aan maart I aan maartson tuis", totdat die ek-spreker ten slotte besef: "met twee 

keerkringe le my hart oorkruis I ek sien 'n suurvy bot en rankies maak". 

Soos hierbo aangetoon, dring herinneringe aan die wereld wat agtergelaat is, hulle meermale 

aan landsverhuisers op in beelde van die klimaat en natuur. By die wisseling van seisoene 

word hulle dan opnuut bewus van die kontras tussen die Europese wereld waarin hulle hul op 
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daardi~ oomblik bevind en die land wat hulle verlaat het. Op 'n dag in Mei, ieWers in die 

noordelike halfrond, besef die ek van die volgende gedig dat die somer aan die kom is, maar 

"ver hiervandaan" is die herfs op pad winter toe. In die slotversreel word haar 

verbondenheid met die eie land bevestig: 

Die somer kom, 'n swart verkluimde mere! 
sonder sang, kom traag, 'n wee sleepsel, slakkegang -
ver hiervandaan vlam blare rooi en lug en lig 
in ligtelaaie bl6u. Daar blink die reen, 
blink kaggelvure, en blink die kleinste nietigheid 
wat ek onthou ... 
Die somer kom, maar ek gaan winter toe. (Balling I. Cussons, 1984:9) 

Soms word 'n mens in die vreemde deur die aanskoue van iets bekends terugverplaas na die 

eie land. Wium van Zyl het in 'n koue Holland op soek gegaan na Kaapse wyn: "Ek het 

moeg van die Kaaslike geseur I die halwe Holland deurgesoek I na 'n slijterij 

met Kaapse wyn." Die twee bottels wyn - Allesverloren en Goede Hoop - wat hy 

uiteindelik op 'n stowwerige rak ontdek, roep die vertroude Kaapse landskap van wingerde 

en berge voor sy geestesoog op: 

... laat meteens voor my 'n Kaapse 
wingerdpad dronkerig maar blink van son 
oor lae heuwels slinger 
- opsy staan helder Helderberg 
'n suidooswolk leun 
lui oor Hottentotsholland. 

buite smelt groot druppels haastig 
aan Maartse sneeu 
en ek onthou hoe ongenadiglik glad 
raak winters 'n Kaapse slingerwingerdpad. (Twee flesse. Van Zyl, 1991 :29) 

In sy gedig Afrika, geskryf tydens 'n besoek aan Engeland, kontrasteer E.W.S. Hammond 

die twee werelde - Engeland en Afrika. Die eerste beskryf toestande in die hede waar die 

digter hom bevind en dit is 'n mistroostige toneel wat ontvou: Die wind huil tevergeefs oor 

die slagvelde; wolke kleef belofteloos teen kliplokasies; reen drup vuil teen katedrale af op 

klipstrate en syfer weg "tot by ou bene wat nooit weer sal groei nie". Die tweede 

strofe begin met die stelling dat die mense van die plek wat in die eerste strofe beskryf is, nie 

weet dat . . . en dan volg die opnoem van al die natuurelemente wat in die eerste strofe 

genoem is, maar nou soos dit in Afrika voorkom: 
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Hier weet bulle nie dat die 
dae skoon kan wees nie met 'n lug 
so blou en 'n son wat groat 
en geel is, en dat daar 
wolke is wat wit soos 
koolkoppe bo die horisonne 
groei en groat word vol reen 
en hael wat soos veldslae val 
op daardie warm aarde waar 
mense, wit, bruin en swart, oop 
oor die rooibebloede Iande loop. (Afrika. Hammond, 1979:27) 

Dit is duidelik dat die digter vanuit die vreemde baie positief oor sy land voel. Die mense wat 

in die slotreel "oop oor die rooibebloede lande loop", impliseer moontlik dat 'n 

toestand van oorlog verby is of dit dui op die aanbreek van nuwe lewe, in teenstelling met die 

"ou bene wat nooit weer sal groei nie" van die eerste strofe. 

Daniel Hugo toon, net soos Hammond hierbo, verskille aan tussen Europa en Afrika. Vir 

Hugo le 'n belangrike teenstrydigheid tussen die "Ou Wereld" en die "Derde Wereld", egter 

op die gebied van godsdiensbelewing en siening oor die sin van die dood. In 'n dekadente 

Europa het die dood geen sin meer nie, maar in die Derde Wereld (Afrika) het 'n 

gewelddadige dood revolusionere waarde: 

"niets heeft zin, zelfs de dood" 
so word die dekadensie bier verwoord 
uitdagend rooi teen 'n Middeleeuse kerk 
maar die Ou W ereld leef godweet voort 

terwyl die soveelste messias 
-in die Derde Wereld waar dit hoort
opnuut revolsionere waarde gee 
aan 'n gewelddadige dood («niets h.eeft zin, zelfs de dood". Hugo, 1984: 18) 

Afrika kan nie ontvlug word nie. V anuit Holland - "hier le 'n volmaan in 'n stinkvuil 

grag" - skryf Fanie Olivier (1988:25): "ek het vergeefs jou inbrand op my vel 

probeer ontglip: j kom trug kom trug na my my afrika" en vanuit dieselfde 

Europese land skryf 'n mede landgenoot van Olivier oor haar onlosmaaklike verbondenheid 

aan Afrika- die "maatloos ontembare kontinent"- en die dilemma van aanpassing in 

'n vreemde omgewing: 

Ruimte, misterie, wanorde, tragiek 
van 'n maatloos ontembare kontinent 
was in my gevesel, hoe kon ek krimp 

J 

tot voorgeskrewe omgewingsmimmiek? (Opgawe. Eybers, 1989:8) 

Nie alle digters dink egter dat die Afrikaners hulle by Afrika aangepas het en deel voel van 

die vasteland nie. In visioen van 'n nasie kom Antjie Krog ( 1981 :25) tot die ontstellende 

slotsom dat "ons" (Afrikaanssprekende wittes) na drie eeue hier aan die suidpunt van Afrika 

nog niks ander is as "'n stukkie curiosum westers" nie. Haar gedig visioen van 'n 
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nasie ujt die gedigreeks vyf homes van ci;e. samuel (geb. krog) begin met 'n vraag~ 

hoe lank meen ons om hier uit te hou? 
ons wat gestrand het teen hierdie geil vasteland 
sander om ooit in Afrika onloenbaar aan te land 

(uisioen van 'n nasie. Krog, 1981:25) 

V erder in die gedig word die "ons" se vereenselwiging met die Europese en selfs 

Amerikaanse kultuur beskryf. Herman Engelbrecht (1980:31) onderskryf in Oor ons 

kultuur hierdie siening van Krog. Die gevolgtrekking waartoe Krog in visioen van 'n 

nasie kom, is dat "ons" na meer as drie eeue aan die suidpunt van Afrika steeds nie "van 

Afrika" is nie: 

hoe dan nie? hier is ons na drie eeue nog niks anders 
as 'n stukkie curiosum westers. (uisioen van 'n nasie. Krog, 1981:25) 

Huldig ander Afrikaanstalige digters ook bogenoemde standpunt, of lewer hul gedigte tog 

blyke van 'n identifikasie en vereenselwiging met Afrika? 

Die spreker in Sheila Cussons se gedig Kleim bevestig met onderstaande aanhaling dat drie 

eeue in hierdie land haar wesenlik verander het. 'n Gesprek wat doodgewoon begin rondom 

die tema van 'n diamant se bestandheid teen vuur, loop uit op 'n argument waarin spreker en 

gespreksgenoot ('n Sweed) mekaar nie kan oortuig nie. Die spreker beskryf haar emosies met 

' n beeld wat die noorderling waarskynlik nie sal snap nie, maar die lesers wei: 

Ek word soos 'n wilde Hotnot warm, 
verdedig ons aarde, ons son, · 
ons miljoene jare, De Beers, ons eer, 
en sien voor my die Cullinan, 
blouwit in sy skitterprag, tot ek 
besef ek stry met hierdie noorderling 
oor iets waarvoor ek sou veg 
as ek moet. 
Oat net drie eeue, dink ek later, 
soveel kan doen aan die molekules 
van 'n mens se bloed. (Kleim. Cussons, 1981:3) 

Na drie eeue in Afrika dink en handel die nasate van die Europeers wat hulle toentertyd hier 

kom vestig het, anders as die hedendaagse Europeers. Hulle het dus v~rander, maar in hoe 'n 

mate het hulle deel geword van Afrika? 
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13.3 .. 3 VEREENSELWIGING MET AFRIKA 

hy stoot jou af, trek jou in, 
hou jou vas, le jou lam 
van liefde in die magiese sirkel 
van sand en armoede 
en vuur wat lewe onder die brand : 
jy staan met kouekoors in die ban van Mrika 

( 8 November 1988. Breytenbach, 1990: 160) 

In Afrikaanse gedigte van die afgelope twintig jaar word meermale gewys op die 

vervreemding wat as gevolg van die apartheidsbeleid tussen Afrika (die moeder) en haar 

kinders (wit en swart) en tussen Afrika en Suid-Afrika (ook beskou as "kind" van Afrika) 

ingetree het. Patrick Petersen se Daar kom 'n bloedkreet uit die aarde op begin met 'n 

dringende versoek om Suid-Afrika na Afrika terug te bring: 

Daar kom 'n bloedkreet uit die aarde op: 
ONS IS DIE TOEKOMS! 
BRING AZANIA NA HAAR MA TERUG! 
'n Ma wat aanmekaar harde brood knaag 
met kinders wat pyn van blare in die maag 

(Daar kom 'n bloedkreet uit die aarde op. Petersen, 1988:77) 

Drie gedeeltes van die gedig word tipografies van die res onderskei deur die gebruik van 

hoofletters. Die eerste gedeelte is hierbo aangehaal. In die tweede hoofletterdeel word die 

"ons" naderby omskryf, byvoorbeeld "ONS IS DIE VUURHOUTJIES VAN MANDELA 

W AT BRAND I DIE LEM VAN DIE SPIES VAN DIE VOLK". Daama word die 

vryheidstryd as geloofstryd beskryf en ten slotte word die stelling gemaak dat Suid-Afrika en 

Afrika deur hierdie stryd herenig sal word: "SO BRING ONS AZANIA NA HAAR MA 

TERUG I want hoekom ons is die toekoms ... " 

Dit is nie net swart digters wat Afrika as moeder sien nie. In Marianne de Jong (1988:679) se 

gedig Dikeni (1988:679) is daar vereenselwiging met Afrika as "ou moeder-van-ons

kinders" terwyl (Pelser, 1979:51) in Vryheid na Afrika verwys as "oermoeder met jou 

vrugbare skoot I en verlepte borste". In Wilma Stockenstrom se gedig Loefiti-Ogho 

word Loefiti-Ogho omskep in 'n ikoon van Afrika, 'n oermoeder-godin (Du Plessis, P. 

1980:16). 

In Heinrich Ral1 se gedig afrika uit Dorre howe (1987) word Afrika geteken as moee 

geplunderde moederfiguur wat haar kinders moes sien weggaan en bulle bloed teen haar lyf 

gevoel het. In die eerste twee strofes is daar nog 'n afstand tussen die sprekende ek en die 

aangesprokene- Afrika. Daar word in die algemeen verwys na "jou kinders", maar in die 

derde strofe handel dit oor die persoonlike verhouding tussen Afrika en een spesifieke kind 

van haar - die sprekende instansie in die gedig. Die kompleksiteit van die verhouding word 

uitgedruk in die teenstrydige handelinge van "voed" - 'jy wat my gesoog het" en 
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"vervloek"- "jou vloek uitspreek oor my". Die uiteinde hiervan is vervreemding tusseh 

"moeder" en "kind" soos gelmpliseer in die laaste twee versreels: 

afrika 

datjou 
horison -gloed 
in rook verskans is 
datjy wat 
my gesoog het 
nou, hier suid 
jou vloek uitspreek 
oormy 
nasaat van die 
wat jou rooi gelaat het 

dat ek 
jou vrees (afrika. Rall, 1987:46) 

Rall dui in afrika hierbo, 'n ambivalente verhouding ten opsigte van Afrika aan -

terselfdertyd lief de en vrees, soos ook Breyten Breytenbach ( 1990: 160) "hy stoot j ou af, 

trek jou in". Hierdie tweespalt kan ook in onderstaande aanhaling uit Trans-Vaal van 

Petra Muller afgelees word: 

Afrika, 

hoe maklik is die klanke van jou naam nie, 

Afrika, en 

onuitspreeklik om te se . (Trans-Vaal. Muller, 1977:60) 

Die Afrika wat in Betsie van Niekerk se Ronkedoor (1988) voor die Ieser ontvou, is nie 'n 

sorgsame moederfiguur nie, maar 'n woeste, byna onbegaanbare landstreek waar haar vader 

as wetenskaplike navorsing oor die tsetsevlieg gedoen het. Sy ervaringe word kumulatief die 

van die algemene Westerling in 'n ongenaakbare Afrika met sy oerwoude, ruigtes, riviere en 

nurkse diere (Malan, 1989a:92). Tog is sy erfenis aan haar meer as net kennis van die land: 

"die Melkweg en Suiderkruis I het hy aan my uitgewys I die likkewaan en 

seekoeikuil I en hoe ook in my 'n afrika skuil" (Van Niekerk, 1988:18). Hierdie 

"deel wees" van en "deel he" aan Afrika" word bevestig in die volgende gedig: 

Inheems 

Geknot, ontbas 
klou ek krultonig 
aan die land 
se sandsteenklippe vas, 
dring my wortels 
6ndergronds: 
in oerharsings van my eerste skedel 
dryf skemer verborgenhede. (Inheems. Van Niekerk, 1988:46) 
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Die -vTaag ·na die wiirn.an se plek in Afrika, sy verbondenheid aan hierdie vasteland, kom in 

· talle Afrikaanse gedigte ter sprake. Etienne van Heerden skenk veral in sy bundel Die laaste 
kreef ( 1987) aandag aan hierdie vraagstukke. In die eerste gedeelte van die gedig Ritmes 

word 'n tipiese Afrika-toneel geskets: 

blou geitjies glip teen borne op 
en in die loom baai 
flits die vin van 'n haai. 
'n bok wei, geanker aan 'n paal. 
langs die pad smous vroue met matte van riet, 
kleipotte, pynappels en beelde uit klip. 
omgewing is nie bloat dekor: dit skep ritme, 
choreografeer, dit voed die drome, snags. (Ritmes. Van Heerden, 1987:25) 

In die volgende gedeelte kom die vraag na vore: Wie hoort hier, die "bot gekerfde klip" 

deur 'n swart kunstenaar te koop aangebied, of die witman as potensiele koper met die 

muntstuk "glad en maklik" in sy hand? 

ek hou by 'n stalletjie stil, 
wik en weeg 'n beeld gesny uit klip. 
dra ek die masker, of hy? 
hoort ek hier, en ook hy? 
ken die bot gekerfde klip 
die muntstuk 
glad en maklik in my hand? (Ritmes. Van Heerden, Etienne. 1987:25) 

Wie hoort hier en wie se land is dit werklik? In Ruinebesoek beskryf Johann Lodewyk 

Marais 'n besoek aan die oorblyfsels van 'n swart groep se woonplek en wys daarop dat 

hierdie swart samelewing daar gevestig was lank voordat sy eie voorsate oor die 

Drakensberge gekom het: 

Hier in die beskutting 
van rante en die vlei 
is gebore en doodgegaan 
voor die Marai's 
oor die drakensberge gekom het 
met hul vrouens en kinders 
en vee en hoenders en honde 
na waar wild geloop het, 
en ander se beeste. Onder 
die oorhang van 'n rots 
draf 'n eland rooi en vaal. (Ruinebesoek. Marais, 1987:61) 

Uit die werk van swart digters soos byvoorbeeld Achmat Dangor, spreek 'n vanselfsprekende 

aanvaarding van hul verbondenheid aan Afrika. Die sprekende instansie in Die patriot 
benadruk dit teenoor sy hoorder dat hy tuishoort in hierdie land, want dit is sy geboorteland: 
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Maar ek belong, hoor jy, 
al was ek oek 
teen die muur gemaak, 
uit die wrywing van 
vleis en klip, 
die issie land of my birth, 
hoor jy? (Die patriot. Dangor, 1983:67) 

In Ek wys Marius Titus daarop dat dit juis sy verbondenheid aan Afrika is, wat hom die trots 

en sterkte gee om staande te bly teen verguising in; wat hom in staat stel om bier te oorleef. 

Die vereenselwiging met die land is so volkome dat hy kan se: "ek is Afrika": 

Ondanks stigmaplakkers 
hou my trots die ek in my orent 
My eerste teug uit jou, 
my eerste tree op jou. 
Jy in my 
en ek injou 
want ek is Mrika. 
Oor teen die grond 
hoor ek wat jy vra, 
as die bostrom nuus 
oor die kontinent dra. 
Staan sal ek staan, 
oorleef en verdra, 
want my hart klop in tandem 
met Mrika. (Ek. Titus, 1992:9) 

Die oortuiging wat in Antjie Krog se Otters in bronslaai (1981) uitgespreek word dat die 

Afrikaners na meer as drie eeue steeds nie deel is van Afrika nie, word in Lady Anne (1990) 

verder ontwikkel en uitgebou aan hand van die lewe van die historiese Lady Anne Barnard 

wat as bevoorregte Europeer nooit werklik deel kon word van Afrika nie. Bykans twee eeue 

later gebruik Krog hierdie adellike dame se lewe aan die suidpunt van Afrika as metafoor om 

haar eie verhouding ten opsigte van Afrika te ondersoek. Lady Anne verlaat die Kaap 

(Afrika) na 'n kort verblyf en keer terug na Europa, maar die optekenaar van haar lewe, haar 

"benarde bard", het geen ander keuse as om te transformeer en haar identifikasie met 

hierdie kontinent te bevestig nie. Die kode van die tongvis belig veral hierdie 

transformasieproses (Gouws, 1989:43). Die tongvis ondergaan 'n metamorfose ten einde aan 

te pas by 'n nuwe en vreemde omgewing en word metafoor vir die sprekende instansie se 

nasate en hul vermoe om· in hierdie land te oorleef deur aan te pas by veranderende 

omstandighede: 

onopvallend le julle tussen sand en klip 
deel van die bodem en nooit 
weer roofsugtig of op vlug nie 
ek druk my mond teen elke verwronge gesig Ma weet 

julle sal die gety oorleef (transparant van die tongvis. Krog, 1990:93) 
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13.4 SAMEVATTING 

Geen taalkunswerk kan volkome gei:soleer word van die geografiese ruimte en die historiese 

tydperk waarin dit ontstaan het nie. In gedigte waarin bogenoemde Afrikakode manifesteer, 

funksioneer die sosio-politieke omstandighede van die jare 1976 tot 1996 dus as interteks. Op 

staatkundige gebied is die tydperk gekenmerk deur geweldige politieke omwentelings in 

Afrika en veral in Suid-Afrika. In die Afrikaanse digkuns is hierdie onstuimige tye baie goed 

gedokumenteer, dit is dus begryplik dat daar by die blootlegging van die konflik-en

versoeningskode slegs 'n klein hoeveelheid van die beskikbare stof gebruik kon word. 

Uit gedigte wat in die blootlegging van hierdie Afrikakode ondersoek is, blyk 'n besondere 

gemoeidheid met Afrika. Konflik, soos dit tematies in die Afrikaanse digkuns ontgin word, is 

hoofsaaklik rassekonflik (in die Suid-Afrikaanse werklikheid botsings tussen wit en swart) en 

dit word gesien as 'n vervreemding van mekaar en van Afrika. Versoening beteken dan 

eerstens versoening tussen rassegroepe en daarna 'n toenadering tot Afrika. 

Soos blyk uit die gedigte wat ondersoek is, is oorlog en rassebotsings belangrike subkodes 

van hierdie Afrikakode. Dit is veral die sogenaamde grensoorlog en townshipgeweld wat in 

'n groot aantal gedigte as onderwerp funksioneer. In verskeie gedigte word die land self ook 

deel van die oorlog en hierdie ervaring van 'n vyandige Afrikaruimte dra by tot die 

vervreemding tussen die inwoners en hul kontinent. 

Die apartheidsbeleid vorm die vemaamste subkode by die konflik-en-versoeningskode en in 

die Afrikaanse digkuns van 1976 tot 1996 funksioneer dit op talle maniere as onderwerp. Dit 

word beskou as die grootste oorsaak van vervreemding tussen die mense van Suidelike 

Afrika onderling en tussen hulle en Afrika. Uit die gedigte blyk dit dat apartheid se wortels 

ver terug in die gekiedenis le en dat dit nie die Afrikaners is wat dit in 1948 geskep het nie, 

hulle het dit net statuter bevestig. 

Die oorgrote meerderheid Afrikaanstalige digters is fel krities en veroordelend teen die 

apartheidsbeleid. Hulle kritiek spruit veral uit die feit dat apartheid hulle van Afrika gei:soleer 

het. Hulle het vir baie jare feitlik geen toegang tot die res van hul kontinent gehad nie en kon 

selfs hul medelandgenote nie as mense leer ken nie. Hierdie kritiek op apartheid 

verteenwoordig 'n poging om nader aan Afrika en sy inwoners te kom. 

Afrikaanstalige digters toon aan dat die mite van wit uitverkorenheid, waardeur die 

apartheidsbeleid gerugsteun is, verantwoordelik was vir die ontstaan van 'n houding van wit 

superioriteit, met as logiese uitvloeisel die siening van Afrika as primitief, swart en boos. Uit 

die digkuns van die afgelope twintig jaar kan ook skerp kritiek afgelees word op die kerk en 

kerkleiers wat vir baie jare die regering se apartheidsbeleid ondersteun en uit die Bybel 
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geregverdig het. Swart digters boekstaaf hul ontnugtering met 'n kerk wat doof is vir hul 

lyding en wit digters huldig die mening dat kerkleiers met volksleiers saamgespan het om die 

Afrikaners van Afrika weg te hou. 

Swart digters beskryf hul frustrasie en vemedering as gevolg van die talle 

apartheidsmaatreels wat hulle laat voel asof hulle nie in hul moederland, en dus eintlik nerens 

in Afrika, tuishoort nie. Hiermee saam is daar oak die vraag na 'n eie identiteit. Een van die 

grootste winste van die beeindiging van apartheid le dus vir hulle daarin dat hulle nou kan 

terugkeer na Afrika. 

Uit die digkuns blyk dit dat vrees en wantroue, belangrike uitvloeisels van die 

apartheidsbeleid was. Dit word deur die digters aangedui as vrees vir geweld, vrees vir 

mekaar en by wit digters oak vrees vir Afrika. Vrees het sinvolle verhoudings tussen wit en 

swart verhoed en oar die algemeen die vervreemding tussen die rassegroepe vergroot. 

Daar word veral in die tagtigerjare besin oar die skrywer/digter se betrokkenheid by die 

bevrydingstryd. In die digkuns van 1976 tot 1996 is hierdie vraagstuk die onderwerp in talle 

gedigte. Veral wit digters besin oar die funksie en plek van poesie in 'n gewelddadige 

apartheidsamelewing en die betrokkenheid van die digter daarby. Ofskoon daar 'n verskil 

aangedui word tussen wit en swart betrokkenheid - swart digters skryf immers onder ander 

politieke en sosio-ekonomiese omstandighede - impliseer die wit digters se besinning oar hul 

betrokkenheid nie net 'n kritiese houding teenoor die status quo nie, maar word dit ook 

gesien as 'n manier om nader aan die kontinent en sy swart inwoners te kom, en 

vereenselwiging met die vryheidstryd van Afrika. 

In hul kritiek en veroordeling van die apartheidsbeleid maak die digters dikwels gebruik van 

Iiterere kunsvorme soos satire en parodie. Die konsekwensies wat die apartheidsmaatreels vir 

swartmense ingehou het, word gesatiriseer en daardeur beklemtoon. Talle digters skryf 

parodiee op bekende (wit) volksliedere, Afrikaanse gedigte en volksliedjies. Daarmee word 

geskrifte wat eksklusief tot die wit kultuur behoort het, intertekstueel betrek in die 

bevrydingstryd. Sommige swart digters baseer hulle lyding onder die apartheidsbeleid op 

Afrikaanse gedigte waarin wit digters hul persoonlike of die Afrikaneryolk se oorlogslyding 

beskryf. Wit en swart se lyding in en vir Afrika onderstreep hul verbondenheid met die 

kontinent. 

In die digkuns van 1976 tot 1996 word talle profetiese vooruitskouinge en toekomsgerigte 

waarskuwings aangetref. Daar word ontstellende scenario's van die gewelddadige ommekeer 

van die gevestigde bedeling en die ondergang van die heersersgroep gegee. Die politieke 

neerslagtigheid van die tagtigerjare word oak in die digkuns weerspieel en talle digters 

voorspel die ondergang van die wittes as groep indien hulle hul nie by Afrika kan aanpas en 
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deel daarvan kan word nie. 

Veral swart digters verwoord die vreugde rondom die formele beeindiging van apartheid, 

maar waarsku teen omgekeerde apartheid noudat die tradisionele rolle van wit en swart in 

baie gevalle omgeruil is. Dit kan die aanpassing by mekaar en die wit toenadering tot Afrika 

in die wiele ry. 

Gedigte waarin die subkode "Europa en Afrika" manifesteer, is hoofsaaklik uit 'n wit 

perspektief geskryf. Uit hierdie gedigte blyk dat wittes in Suid-Afrika Europa lank nie meer 

as tuiste ervaar of daama terughunker nie. Die digters wys daarop dat Afrika by die eerste 

kennismaking vir die Europeers byna oorweldigend was. Hulle ras- en kleurgegronde 

meerderwaardigheid het aanpassing verder bemoeilik en vertraag, maar uiteindelik het die 

meeste Afrika tog as vaderland aanvaar, met die gevolg dat hulle nasate teenswoordig ontuis 

voel in Europa en tydens 'n verblyf daar, bly terughunker na Afrika. 

Swart en wit digters huldig Afrika as moeder. Hulle wys op die vervreemding wat as gevolg 

van apartheid tussen moeder (Afrika) en kind (Suid-Afrika) ontstaan het. Daar is egter by 

sommige wit digters 'n ambivalensie ten opsigte van Afrika, byvoorbeeld tegelykertyd Iiefde 

en vrees vir hierdie kontinent. 

Terwyl enkele wit digters van mening is dat die Afrikaners na meer as drie eeue hier nog glad 

nie by Afrika aangepas het nie - steeds nie "van Afrika" is nie, spreek daar uit die werk van 

talle ander wit en swart digters 'n vanselfsprekende aanvaarding van hulle verbondenheid met 

Afrika. 

Ten slotte word die gedagte uitgespreek dat die Afrikaanssprekende wit inwoners van Suid

Afrika geen ander keuse het as om te transformeer, om deel te word van Afrika en hul 

identifikasie met die kontinent te bevestig nie. 

Uit die Afrikaanse digkuns van die afgelope twintig jaar kan die komplekse verhouding 

tussen die inwoners van Suid-Afrika en die kontinent waarvan hulle deel vorm, met talle 

voorbeelde toegelig word. Die aantal Afrikaanse gedigte waarin een of ander aspek van die 

konflik-en-versoeningskode manifesteer, is trouens so baie dat dit moeilik was om met 'n 

seleksie die voile diepte en betekenis van hierdie kode te ontgin. Die konflik-en

versoeningskode regverdig beslis 'n selfstandige studie. 
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14. SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKINGS 

daar skuil 'n kode agter aile leef sodat jy lees 
en weet: gedig: en her ken wat jy no~it ontmoet het nie; 

( uersetverse. Breytenbach, 1993:36) 

14.1 INLEIDING 

Die toenemende bewuswording van en gemoeidheid met Afrika wat die afgelope jare op so 

baie terreine van die Afrikaanse samelewing waarneembaar is, was die aanleiding tot hierdie 

studie waarin ondersoek word of daar 'n Afrikabewustheid en -gerigtheid in die Afrikaanse 

digkuns binne 'n bepaalde tydvak in die Afrikaanse literatuurgeskiedenis aangetoon kan 

word. 

As ondersoekgebied is die periode van 1976 tot 1996 afgebaken. Afrikaanse gedigte wat in 

hierdie twintig jaar, dus in 'n bepaalde tydsgewrig en onder bepaalde sosio-politiese 

omstandighede, gepubliseer is, verteenwoordig elk 'n deel van die literere 

kommunikasieproses wat in daardie tydperk plaasgevind het: Afrikaansskrywende digters as 

senders (skrywer) het 'n boodskap geenkodeer (die gedig) wat gerig was/is aan 'n potensiele 

ontvanger (die Ieser van Afrikaanse gedigte) wat die teks (kode) moes realiseer (dekodeer). In 

die geval van hierdie studie is die tekste gedekodeer spesifiek in terme van die Afrikakodes 

wat hulle genereer. 

Agt Afrikakodes is gei"dentifiseer, naamlik 'n geografiese kode, klimatologiese kode, 

natuurkode, antropologiese kode, taalkode, literatuurkode, geskiedeniskode en 'n konflik-en

versoeningskode. Deur die blootlegging van hierdie agt kodes is probeer om die 

geformuleerde navorsingsvrae so volledig moontlik te beantwoord: Manifesteer Afrika 

sodanig in die Afrikaanse digkuns dat 'n mens kan se Afrikaansskrywende digters is, in die 

woorde van Blum, bewus van die vasteland waarop hulle boer? Wat is die invloed van Afrika 

ophierdie digters? 

14.2 AFRIKA- MANIFESTASIE EN BEWUSTHEID 

Die Ioodswaar Aarde met 
Afrika daarop en ek daarin 
tolligweg om· die Son. (Elementer 3. Myburg, 1994:38) 

In die meeste gedigte waarin die geografie, klimaat en natuur van Afrika as onderwerp 

funksioneer, word hierdie besonderhede nie aileen opgenoem of gekatalogiseer nie, maar die 

verhouding tussen die sprekende instansie in die gedig en die omringende werklikheid, in die 

395 



geval die Afrikalandskap, word ontgin. Dit is ook opmerklik dat digters, in gedigte waarin die 

natuurkode blootgeH~ word, gedetailleerde aandag skenk aan gewone en uitsonderlike borne, 

plante en diere. Hier is dus sprake van algebele vereenselwiging met en toe-eiening van 

Afrika se fauna en flora. Digters dui verder aan dat bulle bul gedigte sien as ' n manier om 

bierdie natuur teen verval en verwering te bewaar. 

Gedigte waarin klimatologiese verskynsels soos son, bitte en droogte as onderwerp 

funksioneer, kan beskou word as eiesoortige Afrikapoesie. Afrikaanstalige digters is 

verbonde aan 'n beprullde geografiese ruimte met 'n .spesifieke klimaat, soos bepaal deur 

ligging en topografie. Die belewenis en verwoording van faktore soos versengende bitte en 

vemietigende droogtes is eie aan Afrika. 

Afrikaanstalige digters se verkenning van die wereld en kultuur van verskeie inheemse 

Afrikavolke sluit aan by die wereldwye tendens van groter bewuswording van inheemse 

groepe, maar weerspieel ook 'n toenadering tot Afrika. Die beskuldiging wat vroeer deur 

sommige literatuurkritici gemaak is dat die Afrikaanssprekende gemeenskap, as "ex colonial 

group", bulle met die Afrikalandskap geidentifiseer bet, maar nie met Afrika se mense nie 

(Butler, 1976:87), is nie van toepassing op die meeste Afrikaansskrywende digters van die 

afgelope twintig jaar nie. 

In die gedigte van bierdie periode word die ontstaan van Afrikaans in Afrika en die toekoms 

van die taal as Afrikataal ondersoek. Digters buldig die mening dat Afrikaans ' n 

samebindende faktor tussen sy verskillende sprekers kan vorm en bulle gesamentlik nader 

aan Afrika kan bring. In Afrikaanse gedigte van die ondersoekperiode word 

niestandaardvarieteite van Afrikaans meer as ooit voorbeen as digmedium gebruik. Hierdie 

unieke kenmerk van die digkuns van die afgelope twintig jaar bou verband met bogenoemde 

universele belangstelling in inheemse volksgroepe en bul kulture en die soeke na eenheid met 

Afrika. 

Ofskoon Afrika oor die algemeen in al die gedigte wat vir bierdie studie ondersoek is, as 

interteks funksioneer, word sekere bestaande literere tekste in besonder intertekstueel betrek. 

Verbale uit Europese en ander mitologiee word aangepas by 'n Afri~amilieu en verbale en 

legendes uit Afrika word berskryf, of dien as voorbeeld vir nuutskeppings. Selfs sekere 

Bybelverbale word getransponeer na ' n Afrikawereld. Talle Afrikaanse gedigte uit bierdie 

periode sluit ook aan by die poetiese vorms van die tradisionele mondelinge literatuur, soos 

byvoorbeeld dansliedjies en prysliedere. AI hierdie aspekte weerspieel ' n gerigtheid op en 

verbondenheid aan Afrika. 

Toenadering tot Afrika blyk ook uit die gedigte waarin die geskiedeniskode blootgele is. 

Afrika en Suid-Afrika se geskiedenis dien as interteks vir talle gedigte. Dit gaan egter nie om 
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'n blote notulering van bekende feite nie, maar om die ontluistering of ontmitologisering van 

die tradisionele geskiedenis, uit reaksie teen die oordrewe Eurosentriese karakter wat dit deur 

die eeue verkry bet. 

Die gewelddadige verset teen apartheid word in die Afrikaanse digkuns van die afgelope 

twintig jaar gedokumenteer en in 'n groot aantal gedigte word die gebeure wat die politieke 

omwenteling van die negentigerjare voorafgegaan bet en die vrees en geweld van daardie tyd, 

tematies ontgin. Persone wat 'n rol (soms heel beskeie) in die struggle gespeel bet, se lewe 

dien as inspirasie vir 'n groot aantal Afrikaansskrywende digters en so word die dade van 

eietydse Afrikahelde en -legendes in Afrikaans bewaar. 

Talle digters ondersoek die relevansie van poesie in hierdie turbulente tyd. Aspekte van 

betrokkenheid, wat onder meer beskou word as toenadering tot en versoening met Afrika, as 

deel word van Afrika, word tematies deur baie digters ontgin. 

Afrikaanstalige digters verwoord nie in hul gedigte 'n gevoel van "tuiswees" in Europa soos 

bulle dit ten opsigte van Afrika ervaar nie. Besoeke aan Europa word nie beleef as ' n 

"tuiskoms" nie, maar verskerp die bewussyn van die kontras tussen Europa en Afrika en 

aktiveer 'n verlange na die bekende Afrikawereld. Dit is ook nie die geografie, klimaat, 

natuur, mense en geskiedenis van Europa wat in hoofsaak tot bulle spreek en wat tematies in 

hul gedigte ontgin word nie, maar die van Afrika. 

Nadat die manifestasie van Afrika in die Afrikaanse digkuns van 1976 tot 1996 ondersoek is, 

is dit duidelik dat daar by Afrikaanstalige digters meer as net kennis of 'n bewustheid van 

Afrika is. Uit die gedigte kan lesers 'n omvattende beeld-mosaiek van Afrika kry en dit sou 

moontlik wees om vanuit die tekste belangrike fasette van Afrika se geografiese bou, klimaat, 

plantegroei, dierelewe, geskiedenis ensovoorts te konstrueer. Dit gaan egter nie net om die 

weergawe van feitelike gegewens nie, maar om die intieme belewing van en vereenselwiging 

met Afrika. 

14.3 DIE INVLOED VAN AFRIKA 

Wat is Afrika vir my of ek vir Afrika? 
of so iets. (Naamtekening. Toerien, 1985:7) 

In die gedigte waarin die verskillende Afrikakodes blootgele is, word die poetiese middele 

volledig ontwikkel en ontgin. In gedigte waarin Afrika se geografie, klimaat, plante en diere 

as onderwerp funksioneer, is die talle voorbeelde van personifikasie as verstegniese 

verskynsel byvoorbeeld opvallend. Dit beklemtoon die persoonlike betrokkenheid van die 

digter by die wereld waaroor hy dig en dui in sommige gevalle ook op 'n sublieme belewing 
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van die Afrikalandskap. 

Die hoe voorkoms van ironie en satire, in hul verskillende verskyningsvorme, is vera! 

opmerklik in die omvattendste kode, die konflik-en-versoeningskode. Die digters gee 

voorkeur aan die gebruik van ironie in plaas van regstreekse kritiek, waarskynlik omdat 

ironie binne die wereld van die gedig grater trefkrag het. Die parodiering van talle bekende 

literere tekste, volksliedere en -liedjies word ook gebruik om die digters se kritiek en 

veroordeling te demonstreer. Politieke metafore dring toenemend die wereld van die gedigte 

binne, en woorde en uitdrukkings wat met die struggle verband hou, word diensbaar gemaak 

aan die poesie. 

Talle gedigte gee blyke van groat tematiese vindingrykheid en woordeksploitasie. Afrika is 

verweef met die emosionele belewing van die digters en hulle gebruik byvoorbeeld die name 

van sommige van Afrika se ryke verskeidenheid plante om menslike situasies te verwoord. 

Die terminologie random die struggle word gebruik om gans ander belewenisse te omskryf 

en klimaatverskynsels soos droogte en reen word aangewend as metafore vir ideologiese 

toestande. Bogenoemde bantering van die Afrikagegewe illustreer die feit dat Afrika die 

digterlike belewing op alle vlakke binnegedring het. 

In talle gedigte ondersoek digters bewustelik hul verhouding met Afrika. Die Afrikaanstalige 

mens se posisie in hierdie land en vasteland en sy verhouding ten opsigte van ander mense 

word verken. Die vraag na die witman se hoort in Afrika wat alreeds v66r 1976 in die 

Afrikaanse digkuns aandag geniet het, word die afgelope twintig jaar met verskerpte 

dringendheid gevra. Wit digters wys daarop dat alhoewel hulle hul Europese wortels nie kan 

ontken nie, hulle hul met Afrika identifiseer. Hulle toekomsverwagting behels volkome 

vereenselwiging met Afrika; om Afrika self te ervaar en nie net vanaf 'n afstand waar te 

neem nie; om betrokke te wees in Afrika en om nie Ianger as Europeaan in Afrika beskou te 

word nie. Swart digters dui aan dat hulle die politieke bevryding ook ervaar as 'n terugkeer 

na Afrika en 'n hereniging met die kontinent en al sy inwoners. 

Daar bestaan definitiewe historiese redes waarom die meeste swart digters wat in Afrikaans 

dig, in die jare 1976 tot 1996 debuteer en nie vroeer nie. Van wee die politieke toestand in die 

land, het talle swart digters in die sestigerjare die land verlaat. In die sewentigerjare publiseer 

baie van hulle in Engels, meestal in literere tydskrifte, maar sedert die laat sewentigerjare 

gebruik al hoe meer van die swart digters Afrikaans as medium. 

Daar is gevind dat swart Afrikaansskrywende digters van die afgelope twmt1g jaar die 

Afrikabewussyn in sekere opsigte anders hanteer as wit digters. Swart digters skryf nog 

hoofsaaklik vanuit 'n gemarginaliseerde posisie, uit 'n ander ervaringsveld en met ander 

emosionele belewenisse as die wit digters. Swart digters neem veel minder as wit digters die 
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geografie~e bes·onderhede, klimaat~ ·plant eli .diere van die eie land as onderwerp vir hul · 

gedigte. 'n Mens kry die indruk dat hul digterlike kreatiwiteit veel meer toegespits is op die 

verwoording van hul eie en hul volksgenote se belewing van politieke en maatskaplike onreg, 

lyding, konflik en geweld. Die feit dat Afrikaanse poesielesers in hierdie periode, meer as 

ooit voorheen, die geleentheid het om hierdie sake te sien deur die oe van swartmense, is 'n 

unieke kenmerk van die Afrikaanse digkuns van die afgelope twintigjaar. 

Aile Afrikaansskrywende digters het bulle egter die afgelope twintig jaar in 'n unieke sosio

politieke konteks bevind en die gedigte wat in hierdie periode ontstaan het, is dus in 

belangrike opsigte ook unieke literer-histories dokumente waaruit latere geslagte veel sal kan 

aflei van die stryd om vryheid vir al Afrika se inwoners, in besonder die aan die suidpunt van 

die kontinent. Hierdie feit onderstreep weer eens die spesifieke Afrikagebondenheid van die 

Afrikaanse digkuns van 1976 tot 1996. Die verwysingsfeer van die gedigte is so spesifiek die 

van Afrika dat dit in geen ander werelddeel geskryf kon gewees het nie. 

Die verskillende dialekte van Afrikaans, soos byvoorbeeld Kaapse Afrikaans, is so spesifiek 

plekgebonde (verbonde aan Afrika) dat dit moeilik is om dit in 'n ander (Europese) taal te 

vertaal. Onlangs is gedigte van Peter Snyders wat in Kaapse Afrikaans geskryf is, in 

Nederlands vertaal en Snyders (1998: 16) is self van mening dat die "Kaapser" en die dieper 

dimensies van die gedigte verdwyn as dit in suiwer Nederlands vertaal word. Dieselfde sou 

myns insiens geld vir gedigte wat byvoorbeeld in Griekwa-Afrikaans of Namakwalandse 

Afrikaans geskryf is. 

Afgesien van gedigte waarin 'n taalkode manifesteer, is baie van die ander aangehaalde 

gedigte in hierdie studie in wese so "van Afrika", dat dit moeilik, of bykans onmoontlik gaan 

wees om dit te vertaal. Afrika, sy geografie, klimaat, natuur, mense, geskiedenis, ensovoorts 

funksioneer as interteks en soveel spesifieke agtergrondskennis word soms vereis dat 'n Ieser 

buite Afrika dit waarskynlik moeilik sal begryp. 

Die hele polemiek oor Eurosentrisme en Afrosentrisme in die Afrikaanse letterkunde is nie in 

hierdie studie aangeroer nie. Na die blootlegging van die verskillende Afrikakodes in die 

Afrikaanse digkuns van 1976 tot 1996, is ek van oortuiging dat di.e gedigte van hierdie 

periode 'n baie sterk Afrikagerigtheid openbaar. Daar moet egter ook gewys word op die 

sintese tussen Westerse en Afrika-elemente wat in die Afrikaanse digkuns van die afgelope 

twintig jaar bereik word, in die sin dat baie van die Afrikaanse gedigte met Afrika as inhoud, 

in 'n Westerse poetiese styl geskryf is. 

W aar die term Afrika dikwels in die algemene omgangstaal gebruik word as aanduiding van 

die geografiese gebied "buite Suid-Afrika" (eksklusief) blyk dit dat Afrikaansskrywende 

digters van die ondersoekperiode hulle land beskou as 'n onlosmaaklike dee] van Afrika 

399 



(inklusief). Suid-Afrika word dan ook telkens gedefinieer in tenne van sy verbondenheid met 

Afrika. Op enkele uitsonderings na is die digters wie se werk die ondersoekmateriaal vir 

hierdie studie vonn, almal inwoners van Suidelike Afrika. Hulle skryf dus nie net oor Afrika 

nie, maar vanuit Afrika en vanwee hulle verbondenheid, hulle vaswees aan Afrika, gee hul 

gedigte as sodanig 'n unieke blik op hierdie kontinent. 

In en deur die ontsettend groot korpus Afrikaanse gedigte waarin een of meer Afrikakodes 

blootgele kan word, kry die leser 'n bepaalde visie oor die kontinent. Die feit dat soveel 

Afrikaansskrywende digters so 'n wye reeks aspekte van Afrika tematies ontgin, dui op 
I 

sigself al op 'n identifikasie met Afrika. Die omvattende wyse waarop Afrika in die 

Afrikaanse digkuns van die afgelope twintig jaar manifesteer, weerspieel egter nie net die 

digters se gerigtheid op en verbondenheid aan hul kontinent nie, maar gee ook betekenis aan 

hierdie verbondenheid en lei tot groter begrip van Afrika en hulleself. 

Die kontinent druk sy stempel af op al sy inwoners, die geografiese bou, klimaat, eiesoortige 

plante en diere, alles het 'n bepalende invloed op die mense wat daar woon en werk. Die 

mense van Afrika is anders as byvoorbeeld die Europeers en hierdie andersheid word onder 

andere bevestig deur die Afrika-inhoud van die poesie. Afrikaansskrywende digters van die 

afgelope twintig jaar het aan Afrika op 'n besonderse manier 'n stem gegee terwyl hul 

gedigte ook 'n belangrike manier is om die kontinent te bewaar. 

Uit hierdie studie het dit duidelik geword dat daar genoeg stof is om 'n groot aantal sake, wat 

net terloops of baie oppervlakkig aangeraak kon word, met vrug as selfstandige onderwerpe 

te ondersoek. So kan daar bv. 'n studie gemaak word van die apokaliptiese denke in die 

Afrikaanse digkuns van 1976 tot 1996. Die funksie en voorkoms van humor as liten!re 

medium in gedigte waarin die Afrikagegewe ontgin word, kan aan hand van voorbeelde uit 

genoemde periode ondersoek word. 'n Ondersoek na die parodiering van bekende Afrikaanse 

gedigte, volksliedere en liedjies, in die digkuns van die afgelope twintig jaar om daannee iets 

van die eietydse te verwoord, sou 'n selfstandige studie kon wees. Het die Afrikaanstalige 

digters met hul poesie 'n werklike bydrae gelewer tot die verandering in die land? Wat was 

die uitwerking van die kritiek en veroordeling wat in hul gedigte uitgespreek is? Vrae soos 

hierdie sal seker net na behore beantwoord kan word as daar bv. 'n studie van die 

lesersresepsie gemaak word. 

Elkeen van die agt gei"dentifiseerde kodes sou as selfstandige onderwerp vir verdere 

intensiewe studie kon geld. Net so is daar verskeie digbundels wat elk op sy eie as onderwerp 

vir 'n studie van Afrikakodes sou kon dien. Byvoorbeeld Van vergetelheid en van glans 

(Wilma Stockenstrom, 1976); Liedere van land en see (Petra MUller, 1984); Die laaste 

kreef (Etienne van Heerden, 1987); J erusalemgangers en Lady Anne (Antjie Krog, 

1985 en 1989); Heuning uit die swarthaak, Halfmens en Wensbeen (Donald Riekert, 
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1986, 1990 en 1995) en Sand uit die son en Die predikasies van .Jacob Oerson 

(Thomas Deacon, 1989 en 1993). 

Daar moet besef word dat die Afrikaanse digkuns maar net 'n onderdeel van die bree Suid

Afrikaanse letterkunde vorm. 'n Mens kan dus aanneem dat daar in die bestudering van die 

digkuns van ander tale binne Suid-Afrika, waarskynlik (nog) ander Afrikakodes blootgele sal 

word of dat sommige van die kodes wat in hierdie studie ondersoek is, op 'n ander wyse of 

meer volledig in hierdie letterkundes sal manifesteer. Indien die ideaal van een Suid

Afrikaanse letterkunde in die toekoms verwensenlik word, sal 'n soortgelyke studie van 

Afrikakodes 'n omvattender beeld gee van al die verskillende digters se gerigtheid op hulle 

kontinent. 

Dit sal interessant wees om na verloop van twee dekades weer 'n soortgelyke studie te 

onderneem en die Afrikaanse digkuns van 1996 tot 2016 as studiemateriaal te gebruik. Op 

grond van die bevindinge wat hierbo gemaak is, kan 'n mens verwag dat die verskillende 

Afrikakodes dan veel sterker sal manifesteer. Die veranderinge wat op politieke gebied in 

Suid-Afrika plaasgevind het, behoort daartoe by te dra dat al die inwoners van hierdie groot 

vasteland mekaar beter sal ken, nouer met mekaar saamleef en mekaar wedersyds kultureel 

beYnvloed. Hierdie feite sal hopelik ook in die Afrikaanse digkuns van die volgende dekades 

neerslag vind- "ex Africa semper aliquid novi" (Blomerus, 1988:45). 

401 



10. - · BIBLIOGRAFI.E 

ABRAHAMS, P.W. 1995. Verskeie gedigte (In Ons kom van ver af. Vredenburg : Prog 
Uitgewers. p. 3-17.) 

ACCOM, G.C. 1994. Kinders van die Cocktail Country. Grahamstown: G.C. Accom. 33 p. 

ADAMS, N. 1990. Verskeie gedigte. (In Domestica-Uitgewery. samest. Optog. Grassy Park: 
Domestica-uitgewery. p 12-18.) 

ADAMS, W. 1990. Verskeie gedigte. (In Domestica-Uitgewery. samest. Optog. Grassy Park: 
Domestica-uitgewery. p. 20-30.) 

ADAMS, W. 1995. Riemvasmaak. Grassy Park: Domestica-uitgewery. 52 p. 

AFRIKAANSE GEDIGTE. 1987. Afrikaanse Gedigte byeenfersameld uit wat in di laaste 
30 jaar ferskyn is 1876- 1906. Verkleinde faksimileeherdruk met 'n nuwe inleiding 
deur profR H Pheiffer en registers. Kaapstad: Suid-Afrikaanse biblioteek. 176 p. 

AFRIKAANSE PATRIOT 1876, 1974. 'n Faksimilee-weergawe van die eerste jaargang. 
Nuwe reeks no. 6. Uitgegee deur Tafelberg-Uitgewers Beperk vir die Patriot
Vereniging vir Afrikaanse teksuitgawes van die S.A. Akademie vir Wetenskap en 
Kuns. 192 p. 

ANTHONY, F. 1983. Robbeneiland my kruis my huis. Kasselsvlei: Kampen. 132 p. 

ANTONISSEN, R. 1964. Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede. 3de uitg. 
Kaapstad : Nasou. 358 p. 

ARMSTRONG, J.C. 1982. Die slawe, 1652-1795. (In Giliomee, H & Elphick, R., reds. 'n 
Samelewing in wording: Suid-Afrika 1652-1820. Kaapstad : Longman Penguin. 
p. 80-123.) 

ARNOLD, A. 1990. Groot pioniers kry nou eers erkenning. Insig:41, Okt. 

AUCAMP, H. 1977. Die lewe is 'n grenshotel: ryme vir pop en kabaret. Kaapstad 
Tafelberg. 54 p. 

402 



AU CAMP, H. 1987. Teen latenstyd. Kaapstad : Tafel berg. 62 p. 

AUCAMP, H. 1997. Wys my waar is Timboektoe: 'n Persoonlike reis deur Afrika. Kaapstad: 
Tafelberg. 521 p. 

BARNARD, C. 1973. Die Afrikaanse kortverhaal. (In Polley, J., red. Die Sestigers. 
V erslag van die simposium oor die Sestigers gehou deur die departement 
buitemuurse studies van die universiteit van Kaapstad 12-16 Februarie 1973. 
Kaapstad: Human & Rousseau. p. 90-100.) 

BARNARD, E. 1982. Animato. Johannesburg : Perskor. 39 p. 

BEKKER, P. 1978. Definisies deur die bloed. Kaapstad: Tafelberg. 50 p. 

BEKKER, P. 1987. Eskarp. Kaapstad: Tafelberg. 77 p. 

BEKKER, P. 1993. Rasuur. Kaapstad: Tafelberg. 79 p. 

BELCHER, R.K. 1961. Ver land. Kaapstad: HAUM. 51 p. 

BELCHER, R.K. 1979. So is die lewe vir een pond sewe. Kaapstad Hollandsch 
Afrikaansche Uitgevers Maatschappij. 69 p. 

BELCHER, R. K. 1982a. Halleluja Paternoster. Johannesburg : Perskor. 57 p. 

BELCHER, R.K. 1982b. Ringe in 'n geelhoutboom. Johannesburg : Perskor. 42 p. 

BELCHER, R. K. 1996. My hart sing sewe moppies. Kaapstad : Tafelberg. 80 p. 

BESSELAAR, G. 1914. Zuid-Afrika in de letterkunde. Amsterdam: J.H. deBussy. 254 p. 

BEUKES, E. 1995. Verskeie gedigte. (In Ons kom van ver af. Vredenburg: Prog Uitgewers. 
p. 21-43.) 

BEUKES, M.P. 1990. Selakant soek tog. (In Marais, J.L., samest. Groen: gedigte oor die 
omgewing. Pretoria : HAUM-Literer. p. 4.) 

BLOMERUS, M. 1985. Ithaka. Johannesburg : Perskor. 48 p. 

403 



BLOMERUS, M. 1988. Seisoene van terreur. Kenwyn : Jutalit. 45 p. 

BLUM, P. 1971. Van Steenbok tot Poolsee. Kaapstad: Tafelberg. 5de dr. 109 p. 

BOEKKOOI, P. 1989. Afrika bekruip konsertsale. lnsig:35-36, Sept. 

BOERNEEF- kyk Vander Merwe, I.W. 

BOEZAK, A. 1988. Verskeie gedigte. (In Aankoms uit die skemer. St. Helenabaai : Prog
Uitgewery. p 16-27.) 

BOEZAK, A. 1995. Verskeie gedigte. (In Ons kom van ver af. Vredenburg: Prog Uitgewers. 
p. 47-76.) 

BOSHOFF, L. 1988. Handlandskap. Kaapstad: Perskor. 48 p. 

BOSMAN, P.J. 1992. Ryp geel kring. Pretoria: HAUM-Literer. 57 p. 

DOTES, D.P.M. 1967. Klein grys telegramme van die wereld. Johannesburg: APB. 78 p. 

DOTES, D.P.M. 1986. Herinnering. (In Olivier, F., samest. Goudaar: gedigte oor 
Johannesburg. Johannesburg: Perskor. p.8-11.) 

DOTES, D.P.M. 1997. Luis Vaz de Camoes. Uit: Os Lusiadas. (In Aucamp, H., samest.Wys 
my waar is Timboektoe. Kaapstad: Tafelberg. p. 241-243.) 

BOTHA, E. 1991. Afrikaanse literatuur as Afrikaliteratuur. Tydskrif vir letterkunde, 
29(4):21-25, Nov. 

BOUCHER, M. 1986. Die eeu van ontdekkingsreise. (In Cameron, T., hoofred. Nuwe 
geskiedenis van Suid-Afrika in woord en beeld. Kaapstad : Human & Rousseau. 
p. 55-60.) 

BREDEKAMP, H.C. 1986. Jagters, herders en landbouers: die oorsprong van die Khoisan
gemeenskappe in Suider-Afrika. (In Cameron, T., hoofred. Nuwe geskiedenis van 
Suid-Afrika in woord en beeld. Kaapstad : Human & Rousseau. p. 28-30.) 

BREYTENBACH, B. 1972. Skryt: Om 'n sinkende skip blou te verf. Amsterdam 
Meulenhoff. 102 p. 

404 



BREYTENBACH, B. 1973. Kouevuur en oorblyfsels. 2de dr. Emmarentia: Taurus. 135 p._ 

BREYTENBACH, B. (Lasarus, B.B.) 1976a. Seisoen in die paradys. Johannesburg 
Perskor. 226 p. 

BREYTENBACH, B. 1976b. Voetskrif. Johannesburg: Perskor. 100 p. 

BREYTENBACH, B. 1977. Met andere woorden. Amsterdam: Meulenhoff. 370 p. 

BREYTENBACH, B. 1983a. ('Yk'): die vierde bundel van die ongedanste dans. Bramley : 
Taurus. 162 p. 

BREYTENBACH, B. 1983b. Eklips: die derde bundel van die ongedanste dans. Amsterdam 
: Meulenhof. 107 p. 

BREYTENBACH, B. 1984. Buffalo Bill : die tweede bundel van die ongedanste dans. 
Bramley : Taurus. 172 p. 

BREYTENBACH, B. 1985. Lewendood - kantlynkarteling by 'n digbundel: die eerste 
bundel van die ongedanste dans. Bramley : Taurus. 165 p. 

BREYTENBACH, B. 1990. Soos dieso. Bramley: Taurus. 202 p. 

BREYTENBACH, B. 1993. Nege landskappe van ons tye bemaak aan 'n beminde. Pretoria : 
Hond. 190 p. 

BREYTENBACH, B. 1994. Plakboek: moving on. Pretoria:Hond. nr.1-8. 

BREYTENBACH, B. 1995. Die hand vol vere. Kaapstad: Human & Rousseau. 352 p. 

BRINK, A.P. 1973. Op soek na Afrika. Standpunte, 28(8):1-9, Des. 

BRINK, A.P. 1981. Poesie 1980: Swaarweer en kleinwild. Standpunte, 34(4):29-45, Aug. 

BRINK, A.P. 1982. Vuur en vlam: kanttekeninge by Afrikaanse poesie 1981-2. Standpunte, 
35(5):54-73, Okt. 

405 



BRINK, A.P. 1983. Writing in a state of siege: essays o~ politics and literature. New York: . 
Summit Books. 256 p. · 

BRINK, A.P. 1987. Die dubbele werklikheid. (In Malan, C., red. Ras en literatuur. Pinetown 
: Owen Burgess p. 226-238.) 

BRINK, A.P. 1988. Die eerste lewe van Adarnastor. Kaapstad: Saayman & Weber. 78 p. 

BRINK, A.P. 1990a. 'n Derm en 'n dikkedensie. De Kat, 5(7):96-97, Jan. 

BRINK, A.P. 1990b. The future of Afrikaans in South Africa. Rhodes University Review:27 

BRINK, A.P. 1991. Afrikaans op pad na 2000. (DF Malherbe-gedenklesing 10. 15 Mei 
1991.) Bloemfontein: Publikasiekomitee UOVS. 17 p. 

BRITZ, E. 1993. Afrika-kultuur:'n lappies-kombers. Onderhoud met Vernon February in De 
Kat, 8(9):84-87, Maart. 

BRYNARD, K. 1995. Ryk oes in die letterkunde. Insig:16, Junie. 

BUTLER, G. 1976. On being present where you are: some observations on South African 
poetry, 1930-1960. (In Wilhelm, P. & Polley, J.A., eds. Poetry South Africa. 
Johannesburg: AD. Donker. p. 82-101.) 

BUTLER, G. 1990. The emergence of South African literature in English: comments of an 
ageing campaigner. (In Nethersole, R., ed. Emerging literatures. Johannesburg 
Forum. Contributions to literary studies, Volume I. London: Peter Lang. p. 35-52.) 

BYBEL. 1933. Die Bybel: dit is die ganse Heilige Skrif wat al die kanonieke boeke van die 
Ou en Nuwe Testament bevat. Kaapstad: Britse en Buitelandse Bybelgenootskap. 

BYBEL. 1983. Die Bybel: imwe vertaling. Kaapstad: Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 

CARSTENS, W.A.M. 1991. Norme vir Afrikaans: enkele riglyne by die gebruik van 
Afrikaans. Pretoria : Academica. 401 p. 

CASTEL YN, E. 1978. Tussen hemel en aarde. Pretoria: Human & Rousseau. 62 p. 

CASTEL YN, E. 1984. Menslikerwys gesproke. Kaapstad : Human & Rousseau. 68 p. 

406 



CASTELYN, E. 1990. Minder as die engele. Kaapstad: H~an & Rousseau: 72 p. 

CHAPMAN, M. 1996. Southern Africa literatures. London : Longman. 533 p. 

CILLIERS, R. 1984. Mammoet. Kaapstad : Human & Rousseau. 53 p. 

CLAASSENS, P. 1980. Verse van 'n windswael. Johannesburg: Perskor. 55 p. 

CLAASSENS, P. 1983a. Kinkelbos. Johannesburg: Perskor. 36 p. 

CLAASSENS, P. 1983b. Varinkies van gister. Pretoria: Femina. 49 p. 

CLAES, P. 1987. Bijzondere en algemene intertextualiteitstheorie. Spiegel der letteren, 29:7-
15. 

CLARK, C. 1994. Tjienkerientjee se oog is swart. Kaapstad : Tafelberg. 60 p. 

CLOETE, T.T., samest. 1971. Faune: 'n bloemlesing oor die dier in die Afrikaanse poesie. 
Kaapstad: Tafelberg. 150 p. 

CLOETE, T.T. 1980. Poesie. (In Cloete, T.T., red. Die Afrikaanse literatuur sedert sestig. 
Kaapstad : Nasou. p. 115-317.) 

CLOETE, T.T. 1981. Afrikaanse digbundels. Tydskrifvir letterkunde, 19(2):109-123, Mei. 

CLOETE, T.T. 1982a. Digbundels 1980- 1981. Tydskrifvir letterkunde, 20(3):94-106, Aug. 

CLOETE, T.T. 1982b. Jukstaposisie. Kaapstad : Tafelberg. 117p. 

CLOETE, T.T. 1985. Ontleding van 'n gedig: "Die eland" (Wilma Stockenstrom). (In 
Cloete, T.T., Botha, E. & Malan, C., reds. Gids by die literatuurstudie. Pretoria : 
HAUM-Literer. p. 177-191.) 

CLOETE, T.T. 1986a. Boekbesprekings. Tydskrifvir letterkunde, 24(4):77-91, Nov. 

CLOETE, T. T. 1986b. ldiolek. Kaapstad: Tafelberg. 136 p. 

407 



CLOETE, T.T .. 1989. Driepas. Kaapstad: Tafe1berg. 191 p. 

CLOETE, T.T. 1992a. Met die aarde praat. Kaapstad: Tafelberg. 99 p. 

CLOETE, T.T. 1992b. Nasionale literatuur. (In Cloete, T.T., red. 1992. Literere terme en 
teoriee. Pretoria: HAUM-Literer. p. 333-337.) 

CLOETE, T.T. 1993a. Die literatuur en sy verband met die tyd. (D.F. Malherbe
gedenklesing 12. 21 April1993) Bloemfontein: UOVS. 21 p. 

CLOETE, T.T. 1993b. Pragtige verse in eerste 'groen' bundel. Insig:B4-B5, April. 

COETZEE, A. 1960. Die Afrikaanse volkskultuur: inleiding tot die studie van die 
volkskunde. 2de dr. Kaapstad : A. A. Balkema.156 p. 

COETZEE, A. 1984. Tussen taal as teks en taal as bemiddelaar: debuutbundels 1982. 
Standpunte, 37(2):5-12, April. 

COETZEE, A.J. 1976. Poesie en politiek: 'n voorlopige verkenning van betrokkenheid in 
die Afrikaanse poesie. Johannesburg : Raven-Pers. 118 p. 

COETZEE, J. 1986. Reisiger in vlamgebied. Kaapstad: Tafelberg. 71 p. 

COETZEE, J .M. 1988. White writing: on the culture of letters in South Africa. London : 
Yale University Press. 193 p. 

COETZER, P.W. 1986. Die era van apartheid, 1948-1961. (In Cameron, T., hoo.fred. Nuwe 
geskiedenis van Suid-Afrika in woord en beeld. Kaapstad : Human & Rousseau. p. 
271-292.) 

COMBRINK, J.G.H. 1984. Afrikaans in Afrika. (In Prinsloo, K.P. & Van Rensburg, M.C.J., 
reds. Afrikaans, Stand, Taak, Toekoms. Pretoria: HAUM. p. 43-58.) 

CONRADIE, P.J.J. 1986. 'n Kraan lek in die agterrniddag. Rossburgh : Kabelkarnimfe. 
llOp. 

COPE, J. 1982. The adversary within. Dissident writers in Afrikaans. Cape Town : David 
Philip. 208 p. 

408 



CROUS, M.L. 1992. Tagtigers voor die spieel. Tydskrifvir letterkunde, 30(2):94-98, Mei. 
. . 

CURLE, U.J. 1987. Opgrawings. Dalro. 93 p. 

CUSSONS, S. 1978. Die swart kombuis. Kaapstad : Tafelberg. 82 p. 

CUSSONS, S. 1980. Die somerjood. Kaapstad: Tafelberg. 33 p. 

CUSSONS, S. 1981. Die woedende brood. Kaapstad: Tafelberg. 35 p. 

CUSSONS, S. 1984. Membraan. Kaapstad: Tafelberg. 56 p. 

CUSSONS, S. 1989. Gebed van die loot aan die wynstok. (In Hugo, D. & Van Heerden, E., 
samest. Miskien sal ek die wingerd prys: ryme en gedigte oor drank. Kaapstad : 
Tafelberg. p. 10.) 

DANGOR, A. 1983. Bulldozer. Johannesburg: Ravan Press. 102 p. 

DAVENPORT, T.R.H. 1986. Van referendum tot referendum, 1961-1984. (In Cameron, T., 
hoofred. Nuwe geskiedenis van Suid-Afrika in woord en beeld. Kaapstad: Human & 
Rousseau. p. 303-314.) 

DAVENPORT, T.R.H. 1987. South Africa a modem history. 3rd ed. Johannesburg 
Macmillan. 692 p. 

DAVENPORT, T.R.H. 1989. Voorwoord (In Preston, A. Suid-Afrikaanse geskiedenis in 
beeld. London : Bison Books. p. 6-7.) 

DAVIDS, A. 1991. Die bydrae van die slawe tot die ontstaan van Afrikaans. (Referaat 
gelewer op 23 Augustus 1991 by die FAK-taalsimposium Goudstadse 
onderwyskollege.) Johannesburg. 9 p. (Ongepubliseer.) 

DAVIDS, A. 1994. Afrikaans - die produk van akkulturasie. (In Olivier,G & Coetzee, A., 
reds. Nuwe perspektiewe op die geskiedenis van Afrikaans. Halfweghuis : Southern 
Boekuitgewers. p 110-119.) 

DAVIDS, A. 1996. Laying the lie of the "Boer" language: An alternative view on the genesis 
of Afrikaans. (In Kriger, R. & Kriger, E., eds. Afrikaans literature: Recollection, 
redefinition, restutution. p. 13-58.) (Papers held at the 7th conference on South 
African literature at the Protestant Academy, Bad Boll.) 

409 



DEACON, T. 1989 .. Sand uit die son. Kaapstad: Tafelberg. 70 p. 

DEACON, T. 1993. Die predikasies van Jacob Oerson. Kaapstad : Tafelberg. 96 p. 

DE BRUIN, K. 1989. Verskeie gedigte. (In Coetzee, A. & Willemse, H., reds. I Qabane 
Labantu. Poetry in the emergency. Poesie in die noodtoestand. Bramley : Taurus. 
p. 39-41.) 

DE BRUIN, K. 1990. Verskeie gedigte. (In Optog. Grassy Park : Domestica-uitgewery. 
p. 42-47.) 

DEBRUYN, J. 1987. Te bruin vir groen. Kaapstad: Human & Rousseau. 63 p. 

DE DECKER, J. 1727. Rym-Oeffeningen van Jeremias de Decker. Tweede deel. 
Amsterdam: M. Brouerius van Nidek. 444 p. 

DEGENAAR, J.J. 1983. Ideologie, vervreemding en woordkuns. Standpunte, 36(1):45-55, 
Feb. 

DE GOEDE, R. 1993. Skoop: 'n woordverwerkingspeletjie vir die beginner saamgestel deur 
Ronel de Goede. Kaapstad: Tafelberg. 101 p. 

DE JAGER, J. 1974. Haggada vir 'n wit Afrikaan. Johannesburg: Perskor. 51 p. 

DEJONG, M.J. 1979. Onbetrokke betrokkenheid by mens en wereld. Die poesie van Wilma 
Stockenstrom. Tydskrif vir letterkunde, 17(2):61-76, Mei. 

DEJONG, M. 1988. Gedigte (In VanWyk, J., Conradie, P. & Constandaras, N. samest. S.A. 
in poesie I SA in poetry. Pinetown: Owen Burgess. p. 679.) 

DEJONGH, F.W. 1981. Klipsweet. Kaapstad: Perskor. 56 p. 

DEKKER, G. 1966. Afrikaanse literatuurgeskiedenis. 13de dr. Kaapstad : Nasou. 485 p. 

DE KLERK, W.A. 1975. The puritans in Africa: a story of Afrikanerdom. London : Rex 
Collings. 376 p. 

DE LANGE, J. 1993. Vleiswond. Kaapstad : Human & Rousseau. 92 p. 

410 



DE LANGE, J. 1995. Wat sag is vergaan. Kaapstad: Human & Rousseau. 68 p. 

DEN BESTEN, H. 1989. From Khoekhoe Foreignertalk via Hottentot Dutch to Afrikaans: 
the creation of a novel grammar. (In Piitz, M. & Dirven, R., eds. Wheels within 
wheels: papers of the Duisberg symposium on Pidgin and Creole languages. 
Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang. p. 207-249.) 

DEUDNEY, E. 1979. Betrokkenheid as literere perspektief. RAU. (Verhandeling- Doktor in 
die lettere en wysbegeerte.) 313 p. 

DE VILLIERS, I.L. 1978. Leviet en vreemdeling. Kaapstad: Tafelberg. 53 p. 

DE VOS, A. 1980. Gebed vir 'n groen perske en ander verse. Kaapstad : Tafelberg. 61 p. 

DE VOS, A. 1982. Om vry uit te stap. Kaapstad : Tafelberg. 67 p. 

DE WET, K. 1998. Om te weet op watter vasteland ons boer: land(skap), versugting en 
verantwoordelikheid in die Afrikaanse poesie- 'n verkenning. (Referaat gelewer in 
September 1998 by die ALV-kongres.) Pretoria. 15 p. (Ongepubliseer.) 

DE WETTE, J. 1980. Verban: Verbinne. Johannesburg: Perskor. 44 p. 

DIKOBE, M. 1988. Op die stoep. (In VanWyk, J., Conradie, P. & Constandaras, N., samest. 
SA in poesie. SA in poetry. Pinetown: Owen Burgess. p. 767.) 

DUPLESSIS, C.V 1988. Curriculum Vitae. Cradock : Clinton du Plessis-Uitgewers. 40 p. 

DU PLESSIS, H. 1978. Kleinwild. Kaapstad : Hollandsch Afrikaansche Uitgevers 
Maatshappij. 45 p. 

DUPLESSIS, H. 1980. Chris Peiser. Uur van die aap. (In Van Rensburg, F.I. J., e.a. Oor 
skrywers en boeke. Johannesburg: Perskor. p. 140-143.) 

DU PLESSIS, H. 1983. Het Afrikaans die Afrikaner ontgroei, met verwysing na die 
Afrikaans van Griekwas en sekere Johannesburgse Afrikaanssprekendes? 
Standpunte, 36(6):23-29, Des. 

DUPLESSIS, H. 1984. Gewete van glas. Kaapstad: Human & Rousseau. 52 p. 

411 



DUPLESSIS, H. 1986. Taalvariasies in die Afrikaanse letterkunde. Tydskr.ifvir letterkunde, 
· 23(3):74-78, Aug. · · 

DUPLESSIS, H. 1990. Ars se custodiendi. (In Marais, J.L., samest. Groen: gedigte oor die 
omgewing. Pretoria : HAUM-Liten!r. p. 24.) 

DU PLESSIS, H. 1995. Taalverskeidenheid in Afrikaans as spieel van sy kontakgeskiedenis. 
(In Ester, H. & Van Leuvensteijn, A., reds. Afrikaans in een veranderende context. 
Amsterdam: Suid-Afrikaanse lnstituut. p. 144-160.) 

DUPLESSIS, I.D. 1943. Skermutseling en skote. Pretoria: Van Schaik. 41 p. 

DUPLESSIS, I.D. 1977. Kaapse moppies. Johannesburg: Perskor. 83 p. 

DU PLESSIS, I.D. 1980. Raamwerk vir Suid-Afrika. Credo op rym. Kaapstad John 
Malherbe. 41 p. 

DU PLESSIS, K. 1995. Skink nog 'n uur in my glas. Nagelate verse. Kaapstad : Queillerie. 
88 p. 

DUPLESSIS, P. 1971. Geskrifte om 'n houtgesig 1965-70. Kaapstad: Tafelberg. 67 p. 

DUPLESSIS, P. 1980. Kerk en digter. Standpunte, 33(6):13-21, Des. 

DU PLESSIS, P. 1981. Twintig beledigings en 'n nabetragting. Contrast, 13(3):40-55, June. 

DUPLESSIS, P. 1989. Dae voor winter. Kaapstad: Tafelberg. 80 p. 

DUPLESSIS, P. 1992. Openbaringe en Johannes. Kaapstad: Carrefour Press. 80 p. 

DU PLESSIS, P. 1994. Engel uit die paradys. Groenkloof: Hond. 70 p. 

DU PLESSIS, S. & SNYMAN, N.J. 1993. Die weerklank van San-folklore op Waterval. 
Tydskrifvir /etterkunde, 31(3):67-78, Aug. 

DU PLOOY, H. 1986. Verhaalteorie in die twintigste eeu. Durban: Butterworth. 392 p. 

412 



DU PLOOY, H. 1992. Eurosentrisme en Afrosentrisme_in die Afrikaanse prosa. (Referaat . 
gelewer in Oktober 1992 by ALV- hoofkongres Stellenbosch.) Stellenbosch. 19 p. 
( Ongepubliseer.) 

DU PLOOY, H. 1994. Afrika in die Afrikaanse poesie: "In my hele weefsel bestendig". 
(Referaat gelewer in Jan. 1994 as deel van die kongres "Afrikaans in een 
veranderende context" - Intemationale Vereniging voor Neerlandistiek I NZAV 
Vrije Universitiet van Amsterdam.) Amsterdam. 18 p. (Ongepubliseer.) 

DU RANDT, W.S.H. 1989. Suidwes in die Afrikaanse letterkunde. Tydskrifvir letterkunde, 
27(2):56-66, Mei. 

DU TOIT, A. le R., 1981. Gedigte (In DU TOIT, A., HUGO, D., SNYDERS, P. & VAN 
HEERDEN, Etienne. Brekfis met vier. Bellville: Skoppensboer. p. 2-10.) 

DU TOIT, J.D. 1977. Totius versamelde werke 10. Eeufees-uitgawe onder redaksie van prof. 
dr. Hertzog Venter. Gedigte en prosa. Kaapstad: Tafelberg. 479 p. 

DU TOIT, S.J. 1963. Die koningin van Skeba. 9de uitg. Elsiesrivier Nasionale 
Handelsdrukkery. 139 p. 

DU TOIT, S.J. 1987. Verskeie gedigte. (In Afrikaanse Gedigte byeenfersameld uit wat in 
di laaste 30 ferskyn is 1876 - 1906. Verkleinde faksimileeherdruk met 'n nuwe 
inleiding deur profR H Pheiffer en registers. Kaapstad: Suid-Afrikaanse biblioteek.) 

ECO, U. 1976. A theory of semiotics. London : Indiana University Press. 354 p. 

ECO, U. 1979. The role of the reader : explorations in the semiotics of texts. London : 
Indiana University Press. 273 p. 

EKSTEEN, L. 1981. Skuilhoek. Pretoria: Perskor. 88 p. 

ELPHICK, R. 1982. Die Khoisan tot c. 1770. (In Giliomee, H & Elphick, R., reds., 'n 
Samelewing in wording: Suid-Afrika 1652-1820. Kaapstad : Longman Penguin. 
p. 3-43.) 

ENGELBRECHT, H. 1979. Waaigras. Pretoria: Uitgewery Oranje. 51 p. 

ENGELBRECHT, H. 1980. Wildeals. Pretoria : Uitgewery Oranje. 55 p. 

413 



ENGE_LBRECHT,-T. 1983. Skreeuparadys. Johannesburg: Perskor. 49 p. 

ERASMUS, M. 1995. Die verlede en versoening: Afrikaanse oorlogsliteratuur as 
( altenatiewe) bron van geskiedskrywing oor die indiwidu. Literator, 16(2): I 3 7- I 55, 
Aug. 

ESSOP, S. 1989. Moeder van afrika. (In Coetzee, A. & Willemse, H. reds., I Qabane 
Labantu. Poetry in the emergency. Poesie in die noodtoestand. p. 67-68.) 

ESTERHUIZEN, L. 1988. Op die oog af. Kaapstad: Human & Rousseau. 61 p. 

ESTERHUIZEN, L. 1996. Die onderwaterweg. Kaapstad: Human & Rousseau. 112 p. 

EYBERS, E. 1936. Belydenis in die skemering. Bloemfontein : Nasionale Pers. 57 p. 

EYBERS, E. 1977. Einder.Kaapstad : Human & Rousseau. 64 p. 

EYBERS, E. 1982. Bestand. Kaapstad : Human & Rousseau. 51 p. 

EYBERS, E. 1985. Dryfsand. Kaapstad: Human & Rousseau. 42 p. 

EYBERS, E. 1989. Noodluik. Kaapstad: Human & Rousseau. 40 p. 

FAGAN, H.A. 1949. Soos die windjie wat suis. Kaapstad: Nasionale Pers. 113 p. 

FEBRUARY, V. 1979. 0 snotverdriet. Afrikaanse gedigte. Amsterdam : Uitgeverij in de 
knipscheer. 32 p. 

FEBRUARY, V.A. 1981. Mind your colour: the 'coloured' stereotype in South African 
literature. London: Kegan Paul International Ltd. 235 p. 

FEBRUARY, V. 1986. Bevryde Afrikaans: in gesprek met Chris Louw. Standpunte,39(3):4-
20, Junie. 

FERREIRA, J. 1990. Estetiese kriteria en historiese bewussyn: poesie in die noodtoestand. 
Vrye Weekblad:15, 18 Mei. 

414 



FILLIS, L 1990. Verskeie gedigte. (In Domestica-Uitgewery. samest. Optog. Grassy Park : 
· Domestica-uitgewery. p 49-54.) · 

FOKKEMA, D.W. 1985. The concept of code in the study of literature. Poetics Today, 
6( 4):643-656. 

FOKKEMA, D.W. & IBSCH, E. 1984. Het modemisme m de Europese letterkunde. 
Amsterdam: De arbeiderspers. 366 p. 

FOUCHE, A. 1971. Boesmanverse. Kaapstad: Tafelberg. 34 p. 

FOURIE, G. 1976. Bokas en ondertoon. Johannesburg : Perskor. 77 p. 

FOURIE, G. 1990. Kremetart. (In Marais, J.L., samest. Groen: gedigte oor die omgewing. 
Pretoria : HAUM-Liten?r. p 26.) 

FOWLER, A. 1982. Kinds of literature : an introduction to the theory of genres and modes. 
Oxford: Clarendon Press. 357 p. 

FRYER, C. 1978. Rooiwielwa. Kaapstad : Tafelberg. 52 p. 

FURLONG, P.J. 1992. South Africa. (In Gordon, A.A. & Gordon, D.L., eds. Understanding 
contemporary Africa. London: Lynne Rienner Publishers. p. 283-316.) 

GERARD, A. 1990. Context of African literature. Cross I cultures. Readings m the 
Post/Colonial literatures in English 3 .. Amsterdam : Atlanta. 169 p. 

GERWEL, J. 1985. Afrikaner, Afrikaans, Afrika. (In Malan, C & Smit, B., reds. Skrywer en 
gemeenskap: tienjaar Afrikaanse skrywersgilde. Pretoria: HAUM. p. 40-51.) 

GILIOMEE, H. & ELPHICK, R. 1982. Die struktuur van Europese oorheersing aan die 
Kaap. (In Giliomee, H & Elphick, R., reds. 'n Samelewing in wording: Suid-Afrika 
1652-1820. Kaapstad: Longman Penguin. p. 387-425.) 

GOUWS, T. 1989. Krog se Lady Anne gelyke van Tristia.Jnsig:43-44, Okt. 

GOUWS, T. 1990a. Oor die optekening van 'n politieke toestand en die bodemgesteldheid 
van Afrikaans- 'n haplografiese lesing van Antjie Krog se Jerusalemgangers. Stilet, 
2(2):71-93. 

415 



GOUWS, T. 1990b. T.T. Cloete: 'n ster is in die hemel versit.lnsig:44-45 , April. 

GOUWS, T. 1991. Diaspora. Pretoria: HAUM-Literer. 54 p. 

GOUWS, T. 1992. Paradigms lost : Sense-making fictions in the Africanisation of Afrikaans. 
Inaugural lecture series. University ofBophuthatswana. 39 p. 

GOUWS, T. 1995. Troglodiet. Kaapstad : Human & Rousseau. 72 p. 

GRAY, S. 1979. Southern African literature: an introduction. Cape Town : David Philip. 
209p. 

GROBBELAAR, P.W., red. 1977. Die Afrikaner en sy kultuur, Deel VI. Boerewysheid. 
Kaapstad : Tafelberg. 264 p. 

GROBLER, H. 1989. Eugene Marais 'n gemeenskap binne 'n enkele mens.lnsig:44, Julie. 

GROBLER, H. 1991. Tye en swye in die lewe van Hester H. Kaapstad : Tafelberg. 93 p. 

GROBLER, M. 1990. Wat sigbaar is in amber. Kaapstad : Tafelberg. 64 p. 

GROVE, A.P. & NIENABER, P.J., samest. 1973. Die Afrikaanse letterkunde in beeld. 
Kaapstad : Tafelberg. 132 p. 

GROVE, A.P. 1993. Cloete soek met oog, oor en tong. lnsig:B3 , Feb. 

GROvE, A.P. 1994. Uit die werklikheid 'n wonder.Jnsig:B4, Nov. 

GULDS, C. 1992. Verskeie gedigte. (In Witskrif. Samvritti. 108 p.) 

GYGENAAR, F. M. 1990. Verskeie gedigte. (In Domestica-Uitgewery. samest. Optog. 
Grassy Park: Domestica-uitgewery. p. 56-64.) 

HAARHOFF, T.J. 1931. Tria Corda. Pretoria: DeBussy. 170 p. 

HAMBIDGE, J. 1987. Die anatomie van melancholie. Kaapstad : Human & Rousseau. 54 p. 

416 



HAMBIDGE, J .. 1989a. Gesteelde appels. Kaapstad : HAUM-Liten!r. 57 p. 

HAMBIDGE, J. 1989b. Kriptonemie. Kaapstad: Human & Rousseau. 63 p. 

HAMBIDGE, J. 1989c. Skryfas 'n kritiese daad. Tydskrifvir letterkunde, 27(1):35-37, Feb. 

HAMMOND, E.W.S. 1979. Hamburgers en hotdogs. Kaapstad: Tafelberg. 31 p. 

HAMMOND, E.W.S. 1995. Doodsteek van 'n diabeet. Kaapstad: Tafelberg. 60 p. 

HAT (Odendal, F.F., red.). 1994. Verklarende handwoordeboek van die Afrikaanse taal. 
Johannesburg: Perskor. 1296 p. 

HAWKINS, R. 1984. Verskeie gedigte. (In Fryer, C & MUller, P ., samestellers. Visier: agt 
nuwe digters. Kaapstad: Tafelberg. p 13 -23.) 

HELFMAN, E.S. 1971. The Bushmen and their stories. New York : The Seabury Press. 
128 p. 

HINWOOD, B. 1991. Soenoffer. Pretoria; Van Schaik. 53 p. 

HOLLENBACH, C.J. 1988. Gister se gestaltes. St. Helenabaai : Prog-Uitgewery. 30 p. 

HUGO, D. 1982. Korte Mette. Kaapstad: Human & Rousseau. 41 p. 

HUGO, D. 1983a. Buitekamerklanke. Johannesburg : Perskor. 24 p. 

HUGO, D. 1983b. Die klein aambeeld. Kaapstad : Human & Rousseau. 45 p. 

HUGO, D. 1984. Breekware vir die revolusie. Kaapstad : Human & Rousseau. 45 p. 

HUGO, D. 1986. Die boek Daniel. Kaapstad : Human & Rousseau. 55 p. 

HUGO, D. 1987. Vuurdoring. Pretoria: HAUM-Literer. 52 p. 

HUGO, D. 1995a. Monnikewerk. Kaapstad: Tafelberg. 60 p. 

417 



HUGO, D. 1995b. Verse van vierSondagdigters. Insig:36, ~ulie. 

HUGO, D.J. 1992. Speelse poesie. (In Cloete, T.T., red. Literere terme en teoriee. Pretoria : 
HAUM-Literer. P. 500-501.) 

JAKOBSON, R. 1977. Lingu!stiek en poetica. (In Bronzwaer, W.J.M., Fokkema, D.W. & 
Kunne-lbsch, E., reds. Tekstboek algemene literatuurwetenschap. Baarn : Ambo. 
p. 96-106.) 

JANSEN, B. 1990. Verskeie gedigte. (In Domestica-Uitgewery. samest. Optog. Grassy Park: 
Domestica-uitgewery. p. 72-78.) 

JANSEN, E. 1996a. Afstand en verbintenis: Elisabeth Eybers in Amsterdam. Pretoria: J.L. 
van Schaik. 354 p. 

JANSEN, E. 1996b. Eko-gedigte wat ontroer. Insig:27-28, Jan. 

JANUARIE, A.J. 1990. Verskeie gedigte (In Domestica-Uitgewery. samest. Optog. Grassy 
Park: Domestica-uitgewery. p 86-92.) 

JANUARIE, H. 1989. Pro rata. Kaapstad : Perskor. 52 p. 

JAN W AT VERSUS MAAK . 1987. Verskeie gedigte. (In Afrikaanse gedigte 
byeenfersarneld uit wat in di laaste 30 jaar ferskyn is 1876 - 1906. Verkleinde 
faksimileedruk met 'n nuwe inleiding deur profR H Pheiffer en registers. Kaapstad: 
Suid-Afrikaanse biblioteek. 176 p.) 

JOHL, J. 1990. Gewalste woord. Kaapstad: Tafelberg. 84 p. 

JOHL, J. 1994. Roulet. Kaapstad : Tafelberg. 120 p. 

JOHL, R. 1986. Kritiek in krisis: vryheid vir die teks. Durban : Butterworth. 205 p. 

JOHNSON, J. 1974. Africa and the West. Illinois: The Dryden Press. 167 p. 

JONKER, I. 1975. Versarnelde werke. Johannesburg: Perskor. 238 p. 

JORDAAN, W. 1987. Digterby. Johannesburg: Perskor. 66 p. 

418 



JOUBERT, E. 1974. Die literatuur van Afrika- en Ons. Sta~dpunte, 28(2): 13-18, Des. 

JOUBERT, E. 1984. Voices from South Africa. (In Daymond, M.J., Jacobs, J.U. en Lenta, 
M., eds. Momentum: om recent South African writing. Pietermaritzburg: University 
ofNatal press. p. 58-61.) 

KANNEMEYER, J.C.l977. Die geskubde taal van Afrika: Wilma Stockenstrom se "Van 
vergetelheid en van glans". Standpunte, 30(6):36-42, Des. 

KANNEMEYER, J.C. 1978. Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur I. Kaapstad 
Academica. 515 p. 

KANNEMEYER, J.C. 1979. Matematies beplande poesie van Ina Rousseau. Standpunte, 
32(4):61-64, Aug. 

K.ANNEMEYER, J.C. 1983. Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur II. Kaapstad 
Academica. 577 p. 

K.ANNEMEYER, J.C. 1990a. Die Afrikaanse literatuur 1652 - 1987. 2de uitg. Kaapstad : 
Human & Rousseau. 494 p. 

K.ANNEMEYER, J.C. 1990b. Nuwe Afrikaanse poesie. Tydskrifvir letterkunde, 28(3):81-
89, Aug. 

K.ANNEMEYER, J.C. 1995. Stockenstrom se Kaapse verse. Tydskrif vir letterkunde, 
33(1):91-96, Feb. 

K.ANNEMEYER, J.C. 1998. Verse vir die vraestel. Kaapstad: Tafelberg. 369 p. 

KEET, R. 1988. Spookstories. Kaapstad: Human & Rousseau. 63 p. 

KENCH, J. 1987. Die kuslyn van Suider-Afrika. 2de uitg. Kaapstad : Stroik Uitgewers. 
171 p. 

KERKORREL, J. 1992. Bloudruk. Tusk Music Co. 

KIRSCH, 0. 1976. Geil gebied. Kaapstad : Human & Rousseau. 33 p. 

KIRSCH, 0. 1978. Oorwinteraars in die vreemde. Kaapstad : Human & Rousseau. 24 p. 

419 



KIRSCH, 0, 1983. Ruie tuin. Kaapstad : Human & Rousseau. 43 p. 

KNOBEL, W. 1976. Nagelate gedigte. Johannesburg: Perskor. 161 p. 

KOK, F. J. 1976. Die stem van die Bruinman in die Afrikaanse poesie. Potchefstroom : PU 
vir CHO. (Verhandeling- M.A.) 160 p. 

KRIGE, U. 1985. Versamelde gedigte. Pretoria: JL van Schaik. 352 p. 

KROG, A. 1981. Otters in bronslaai. Kaapstad: Human & Rousseau. 71 p. 

KROG, A. 1985a. Jerusalemgangers. Kaapstad : Human & Rousseau. 64 p. 

KROG, A. 1985b. Mankepank en ander monsters. Emmerentia : Taurus. 46 p. 

KROG, A. 1990. Lady Anne, 2de dr. Bramley : Taurus. 108 p. 

KROG, A. 1995. Gedigte 1989-1995. Groenkloof: Hond. 77 p. 

KRUGER, J. 1989. Diejaar 2000. Jnsig:18-22, Jan. 

LASARUS, B.B. kyk Breytenbach, B. 

LEACH, C.P. 1982. Borgtog vir 'n nuwe Adam. Johannesburg: Perskor. 68 p. 

LEIPOLDT, C.L. 1980. Versamelde gedigte. Kaapstaad: Tafelberg. 556 p. 

LEROUX, E. 1978. Die Afrikaanse letterkunde vandag. Standpunte, 31(1):16-20, Feb. 

LETOIT, A. 1982. Suburbia. Johannesburg: Perskor. 59 p. 

LETOIT, A. 1988. Die bar op De Aar. Kaapstad : Tafelberg. 88 p. 

LEWIS-WILLIAMS. 1986. Die San: lewe, geloofen kuns.(ln Cameron, T., hoofred. Nuwe 
geskiedenis van Suid-Afrika in woord en beeld. Kaapstad : Human & Rousseau. 
p. 31-36.) 

420 



LINDENBERG, E. 1990. 'n Wending binne die Hollandse fase? (In Ester, H. & Lindenberg, 
· E., reds. Uit liefde en ironie. Liber amicorum. Elisabeth Eybers. Amsterdam ·: 

Querido. p. 80-83.) 

LINKS, T. 1989. So praat ons Namakwalanders. Kaapstad: Tafelberg. 108 p. 

LOMBARD, C. 1991. Tussen die malgasse op die kaai. Kaapstad : Human & Rousseau. 
56 p. 

LOMBARD. C. 1994. Millennium. Kaapstad : Human & Rousseau. 54 p. 

LOTMAN, J. 1977. The structure of the artistic text. Ann Arbor : University of Michigan 
Press. 300 p. 

LOUW, G. 1963. Koggelstok. Kaapstad: Human & Rousseau. 70 p. 

LOUW, N.P. v. W. 1962. Tristia en ander verse voorspele en vlugte 1950-1957. Kaapstad: 
Human & Rousseau. 140 p. 

LOUW, N. P. v. W. 1981. Versamelde gedigte. Kaapstad: Tafelberg. 352 p. 

LOUW, N.P. v. W. 1982. WeegskaaL Kaapstad: Human & Rousseau. 148 p. 

LOUW, W.E.G. 1957. Bybels en Babels. 2de dr. Kaapstad : Nasionale boekhandel. 59 p. 

LOUW, W.E.G. 1976. Vensters op die vrees. Kaapstad: Tafelberg. 39 p. 

LOUW, W.E.G. 1980. Opvlugte en opdragte. Kaapstad: Tafelberg. 34 p. 

LOUW, L. & KENDALL, F. 1986. Suid-Afrika: die oplossing. Bisho : Amagi-publikasies. 
252 p. 

LOUW, P. 1989. Tantalus. Kaapstad: Tafelberg. 48 p. 

MACKlER, M.C. 1988. Verskeie gedigte. (In Aankoms uit die skemer. St. Helenabaai : 
Prog-Uitgewery. P. 81-90.) 

MALAN, C. 1978. Die Afrikaanse letterkunde vandag. Standpunte, 31(1):20-23, Feb. 

421 



MALAN, C. 1982. Die Suid-Afrikaanse-letterkunde en sy sosiale konteks aan die begin van 
die jaretagtig. Standpunte, 35(4):48-67, Aug. 

MALAN, C. 1987. Inleiding: Ras en die skrywer. (In Malan, C., red. Race and literature. Ras 
en literatuur. Sensal publikasie nr. 15. Pinetown: Owen Burgess. p. 2-25.) 

MALAN, L. 1981. 'n Bark vir die ontheemdes.Kaapstad: Tafelberg. 46 p. 

MALAN, L. 1985. Tydspoor. Kaapstad : Tafelberg. 55 p. 

MALAN, L. 1987a. Idiolek. De Kat, 2(8):100, Maart. 

MALAN, L. 1987b. Edenboom. Pretoria - HAUM-Liten!r. 54 p. 

MALAN, L. 1989a. Afrika en die ouerhuis. De Kat, 4(7):92, Feb. 

MALAN, L. 1989b. Twee soorte verset. De Kat, 5(1):86, Julie. 

MALAN, L. 1990a. Kaartehuis. Kaapstad : HAUM-Literer. 57 p. 

MALAN, L. 1990b. Sluimerende energie. De Kat, 6(1):115-116, Julie. 

MALAN, L. 1991. 'n Volwasse menslikheid. De Kat, 6(9):98-99, Maart. 

MALAN, L. 1993. Weemoed oor 'n verslete planeet. De Kat, 8(8):84, Feb. 

MALAN, L. 1994. Hongergrond. Kaapstad : Human & Rousseau. 43 p. 

MALAN, R. 1992. Intertekstualiteit. (In Cloete, T. T., red. Literere terme en teoriee. Pretoria : 
HAUM-Literer. p. 187-189.) 

MARAIS, A. 1988. Die wolf in die blare. Kaapstad : Tafel berg. 63 p. 

MARAIS, E. 1974. Dwaalstories.7de dr. Kaapstad: Human & Rousseau. 30 p. 

MARAIS, E. 1976. Versamelde gedigte 6de dr. Pretoria: Van Schaik. 56 p. 

422 



MARAIS, H.C. 1988. Suid-Afrika: perspektiewe op die toekoms. Pinetown : Owen Burgess
uitgewers. 352 p . . 

MARAIS, J.L. 1983. Die somer is 'n dag oud. Kaapstad: Human & Rousseau. 51 p. 

MARAIS, J.L. 1987a. Palimpses. Kaapstad: Human & Rousseau. 67 p. 

MARAIS, J.L. 1987b. Terug na die plaas. /nsig:66-67, Okt. 

MARAIS, J.L. 1989. By die dinge. Kaapstad: Human & Rousseau. 72 p. 

MARAIS, J.L., samest. 1990. Groen: gedigte oor die omgewing. Pretoria : HAUM-Literer. 
70p. 

MARAIS, J.L. 1992. Verweerde aardbol. Kaapstad: Human & Rousseau. 88 p. 

MARAIS, R. 1988. 'n Emosionele liberaal se politieke belydenis. Insig:52-53, Nov. 

MARKEY, T.L. 1982. Afrikaans: creole or non-creole. Zeitschrift fur Dialektologie und 
Linguistik, IL Jahrgang, Heft 2:169-207. 

MARTIN, M. 1996. Die nuwe kuns van 'n kontinent: treffende getuienis. (In 
Wereldspektrurn: Boek van die jaar 1996. p. 58-67.) 

MASEKELA, B. 1990. Culture in the new South Africa. Scenaria 118:3-7. Nov. 

MIKHAILOVICH, P. 1992. Verskeie gedigte. (ln. Witskrif. Sarnvritti. 108 p.) 

MILES, J. 1985. Afrikaans: sy gebruikers en manipuleerders. (In Malan, C & Smit, B., reds. 
Skrywer en gemeenskap: Tien jaar Afrikaanse skrywersgilde. Pretoria : HAUM. 
p. 95-105.) 

MINNIES, S. Servarnus et servimus. (In Coetzee, A. & Willemse, H., reds. I Qabane 
Labantu. Poetry in the emergency. Poesie in die noodtoestand. Bramley : Taurus. 
p. 122-123.) 

MOCKE, S.I. 1956. Die koue tye. Johannesburg : Afrikaanse pers boekhandel. 39 p. 

423 



MOOLMAN, J.H. 1968. Die Suid-Afrikaanse. bodem. (In Pienaar, P. de V., . red. 
Kultuurgeskiedenis van ·die Afrikaner. verkorte uitg. Kaapstad : Nasionale 
Boekhandel. p. 1-14.) 

MPHAHLELE, E. 1981. The tyranny of place and aesthetics : the South African case. The 
English Academy Review : 1-12. 

MULLER, P. 1984. Wat van die toekoms? (In Prinsloo, K.P. & Van Rensburg, M.C.J. , reds. 
Afrikaans: stand, taak, toekoms. Pretoria: HAUM. p. 229-233.) 

MULLER, P. 1977. Obool. Kaapstad: Tafelberg. 80 p. 

MULLER, P. 1979. Patria. Kaapstad : Tafelberg. 85 p. 

MULLER, P. 1984. Liedere van land en see. Kaapstad: Tafelberg. 95 p. 

MULLER, P. 1987. My plek se naam is Waterval. Kaapstad: Tafelberg. 134 p. 

MYBURG, J. 1994. Kontrafak. Kaapstad: Human & Rousseau. 75 p. 

NEETHLING, P. 1989. Die hemel het 'n agterdeur. Kaapstad : Tafelberg. 64 p. 

NESER, M.H. 1987. Ons sonnige Afrika. (In Afrikaanse Gedigte byeenfersameld uit wat in 
di laaste 30 jaar ferskyn is 1876 - 1906. Verkleinde faksimileeherdruk met 'n nuwe 
inleiding deur prof R H Pheiffer en registers. Kaapstad : Suid-Afrikaanse biblioteek. 
p. 3.) 

NETHERSOLE, R. 1990. Forword: emerging constellations. (In Nethersole, R., ed. 
Emerging literatures. Johannesburg forum: contributions to literary studies. Volume 
1. London : Peter Lang. p. ix-xxxvi.) 

NIEHAUS, C. 1988. Hou asseblief u kinders in toom. (In VanWyk, J., Conradie, P. & 
Constandaras, N., sameste/lers .S.A. in poesie I SA in poetry. Pinetown : Owen 
Burgess. p. 706-707.) 

NIENABER, C.J.M. 1977. Oor literatuur 2: opstelle oor letterkunde en kritiek. Pretoria : 
Academica. 120 p. 

NIENABER, P.J. 1951. Afrikaanse verhalende verse. Johannesburg Afrikaanse pers 
boekhandel. 151 p. 

424 



NIENABER, P.J. 1975, Eerste sooie. Johannesburg: Perskor. 254 p. 

NIENABER, P.J., SENEK.AL, J.H. & BOTHMA, T.C. 1962? Mylpale in die geskiedenis 
van die Afrikaanse letterkunde. 2de ·uitg. Johannesburg : APB. 242 p. 

NIENABER- LUITINGH, M. 1985. Poesiekroniek. Standpunte, 38(2):29-34, April. 

NOTH, W. 1990. Handbook of semiotics. Indianapolis: Indiana University Press. 576 p. 

ODENDAAL, T. 1999. Grove se kleurryke beelde aangrypend in 'Raka' -toondig. Beeld 
Plus:13. Maart, 3. 

OLIPHANT, A. 1990. Om met die stemme van die land te praat: taal en poesie in 'n 
veranderende SA. Vrye Weekblad Boeke:6, Winter/lente 1990. 

OLIPHANT, A.W. 1992. Swart literatuur in Suid-Afrika. (In CLoete, T.T., red. 1992. 
Liten!re terme en teoriee. Pretoria: HAUM-Literer. p. 514-525.) 

OLIVIER, F. 1973. Om aileen te reis. Kaapstad: Human & Rousseau. 60 p. 

OLIVIER, F. 1978. Skimmellig. Kaapstad: Human & Rousseau. 103 p. 

OLIVIER, F., samest. 1986. Goudaar: gedigte oor Johannesburg. Johannesburg : Perskor. 
144 p. 

OLIVIER, F. 1988. Verklarings: 1967-1987. Kaapstad: Human & Rousseau. 63 p. 

OLIVIER, F. 1990. Welwitschia mirabilis. (In Marais, J.L., samest. Groen: gedigte oor die 
omgewing. Pretoria: HAUM-Literer. p 43.) 

OOM JAN. 1987. Verskeie gedigte (In Afrikaanse gedigte byeenfersameld uit wat in di 
laaste 30 jaar ferskyn is 1876 - 1906. Verkleinde faksimileedruk met 'n nuwe 
inleiding deur prof R H Pheiffer en registers. Kaapstad : Suid-Afrikaanse biblioteek. 
176 p.) 

OPPERMAN, D.J. 1961. Gustav S. Preller Eerstelinge: eerste kritiese beskouings oor ons 
eerste kunswerke versorg deur D.J. Opperman. Kaapstad : Human & Rousseau. 
101 p. 

425 



OPPERMAN, D.J.,samest. 1964.-Lied van die land. 'n Bloemlesing oor Suid-Afrika. 3de dr. 
- -Pretoria: Van Schaik. 74 p. - -

OPPERMAN, D.J. 1971a. Blom en baaierd. 4de dr. Kaapstad : Tafelberg. 86 p. 

OPPERMAN, D.J. 1971b. Vergelegen. Sde dr. Kaapstad: Tafelberg. 110 p. 

OPPERMAN, D.J. 1974. Naaldekoker. Kaapstad: Tafelberg. 132 p. 

OPPERMAN, D.J. 1979. Komas uit ' n bamboesstok. Kaapstad: Human & Rousseau. 137 p. 

OPPERMAN, D.J. 1987. Versamelde poesie. Kaapstad: Tafelberg. 459 p. 

PAKENDORF, G. 1992. Die drie bundels is verblydende nuus. Insig:B4-B5, Maart. 

PELSER, C. 1979. Uur van die aap. Johannesburg : Perskor. 59 p. 

PELSER, C. 1986. Afro-ditto. Kaapstad : Human & Rousseau. 48 p. 

PETERSEN, P.J. 1985a. Amandla ngawethu. Genadendal : Genadendalse Drukkery. 30 p. 

PETERSEN, P.J. 1985b. Swart Afrikaanse digters en bulle ambag. (In Smith, J.F., Van 
Gensen, A. & Willemse, H., reds. Swart Afrikaanse skrywers. Verslag van 'n 
simposium gehou by die Universiteit van Wes-Kaapland, Bellville op 26-27 April 
1985. UWK. p.83-86.) 

PETERSEN, P.J. 1988. Advent. St. Helenabaai: Prog-Uitgewery. 78 p. 

PETERSEN, P.J. 1990a. Verskeie gedigte. (In Domestica-Uitgewery. samest. Optog. Grassy 
Park: Domestica-uitgewery. p 129-139.) 

PETERSEN, P.J. 1990b. The writer and national liberation. (In Coetzee, A. & Polley, J., eds. 
Crossing borders: writers meet the ANC. Bramley : Taurus. p. 89-92.) 

PETERSEN, P.J. 1993a. Een tweede jeugd voor het Afrikaans. (In Ester, H. Land onder die 
suidersterre: opstellen, voordrachten, gesprekken en recensies over de 
Zuidafrikaanse letterkunde. Amsterdam: Suid-Afrikaanse Instituut. p. 275-284.) 

426 



PETERSEN, P.J. 1993b. Vergenoeg. Vredenburg: Prog. 67 p. 

PETERSEN, P.J. 1995. Ons kom van ver af. (In Ons kom van ver af .. Vredenburg : Prog 
Uitgewers. p. 79-98.) 

PETERSEN, S.V. 1944. Die enkeling. Kaapstad: Unie-Volkspers. 55 p. 

PETERSEN, S.V. 1960. Die kinders van Kain. Kaapstad: Nasionale boekhandel. 32 p. 

PETERSEN, S.V. 1965. Suiderkruis. Kaapstad : Nasionale boekhandel. 54 p. 

PETERSEN, S.V. 1980. Nag is verby. Kaapstad: Tafelberg. 51 p. 

PETERSEN, S.V. 1985. Laat kom dan die wind. Johannesburg: Perskor. 40 p. 

PHEIFFER, R.H. 1987. Inleiding. (In Afrikaanse Gedigte byeenfersameld uit wat in di 
laaste 30 jaar ferskyn is 1876- 1906. Verkleinde faksimileeherdruk met 'n nuwe 
inleiding deur prof. R H Pheiffer en registers. Kaapstad : Suid-Afrikaanse 
Biblioteek.) 

PHILANDER, P.J. 1956. Uurglas. 2de dr. Kaapstad: Nasionale Boekhandel. 59 p. 

PHILANDER, P.J. 1960. Vuurklip. Kaapstad: Nasionale Boekhandel. 34 p. 

PHILANDER, P.J. 1968. Zimbabwe. Kaapstad: Nasionale Boekhandel. 88 p. 

PHILANDER, P.J. 1978. Konka. Johannesburg: Perskor. 38 p. 

PHILANDER, P.J. 1982. Venster. Johannesburg: Perskor. 71 p. 

PHILANDER, P.J. 1986. Ostrakon. Johannesburg: Perskor. 83 p. 

PHOSA, M. 1996. Deur die oog van 'n naald. Kaapstad : Tafelberg. 44 p. 

PIENAAR, E.C. 1926. Taal en poesie van die Twede Afrikaanse taalbeweging. 3de dr. 
Kaapstad : Nasionale pers. 528 p. 

427 



PIENAAR, E.C., samest. 1945. Patriot-digters. Bloemlesing uit die dig- en ryn:twerk van die 
patriot-tydperk (1875-1905).-Kaapstad: HAUM.180 p. -

PIETERSE, H.J. 1989. Alruin. Pretoria: HAUM-Liten!r. 48 p. 

PIE TERSE, J .N. 1992. White on Black: Images of Africa and Blacks in Western popular 
culture. New Haven : Yale University Press. 259 p. 

PIE TERSE, P. 1996. Hande klap vir Afrika. Kaapstad : Human & Rousseau. 195 p. 

PLAATJIES, V. 1990. Verskeie gedigte. (In Domestica-Uitgewery. samest. Optog. Grassy 
Park: Domestica-uitgewery. p. 141-149.) 

PONELIS, F. 1995. Die meertalige perspektief. (In Bosman, N., red. 'n Man van woorde: 
feesbundel vir Louis Eksteen. Pretoria: J.L. van Schaik. p. 75-85.) 

PRELLER, G.S. 1961. Inleiding tot die vlakte en ander gedigte van Jan Celliers. (In 
Opperman, D.J., versorger. Gustav Preller Eerstelinge: eerste kritiese beskouings 
oor ons eerste kunswerke. Kaapstad : Human & Rousseau. p. 39-54.) 

PRETORIUS, R. 1992. Parodie. (In Cloete, T.T., red. 1992. Literere terme en teoriee. 
Pretoria: HAUM-Literer. p. 370-372.) 

PRETORIUS, R. 1994. Verweerde aardbol - Johann Lodewyk Marais. Tydskrif vir 
letterkunde, 32(1):113-116, Feb. 

PRETORIUS, S.J. 1969. Argekrobaat. Kaapstad : Human & Rousseau. 74 p. 

PRETORIUS, S.J. 1981. Smartlap. Kaapstad: Human & Rousseau. 99 p. 

PRETORIUS, S.J. 1991. Anamnese. Kaapstad: Human & Rousseau. 72 .P· 

PRETORIUS, S.J. 1995. Amper postuum. Kaapstad: Human & Rousseau. 56 p. 

PRETORIUS, W. 1979. Laatnagvrese & anderverse. Kaapstad: Tafeiberg. 55 p. 

PRINSLOO, K. 1990. Tussen grensligte. Kaapstad : Human & Rousseau. 55 p. 

428 



PROZESKY, M. & DE GRUCHY, J. 1995. Living faiths in South Africa. London: Hurst & 
Company. 241 p. · · 

RABIE, J. 1973. Sk.rywer en samelewing. (In Polley, J., red. Die sestigers : verslag van die 
simposium oor die sestigers gehou deur die departement buitemuurse studies van die 
universiteit van Kaapstad 12-16 Februarie 1973. Kaapstad: Human en Rousseau. p. 
161-164.) 

RABIE, J. 1985. Is dit ons ems - in Afrika? (In Malan, C. & Smit, B., reds. Skrywer en 
gemeenskap : tien jaar Afrikaanse sk.rywersgilde. Pretoria : HAUM Literer. p. 30-
39.) 

RABIE, J. 1986. Sk.rywers in die maalstroom. Tydskrifvir letterkunde, 24(3):63-67, Aug. 

RALL, H. 1968. Wit-ryp. Kaapstad : Nasionale Boekhandel. 62 p. 

RALL, H. 1970. Reise. Kaapstad: Human & Rousseau. 56 p. 

RALL, H. 1976. Denker van mere. Kaapstad : Tafelberg. 53 p. 

RALL, H. 1982. Proefskrif. Johannesburg : Perskor. 69 p. 

RALL, Heinrich. 1987. Dorre Hawe. Johannesburg: Perskor. 48 p. 

RAUTENBACH, E. 1994. 'n Olyftak vir onse Ingrid. De Kat:50-54, Julie. 

REITZ, F.W. 1910. Oorlogs en andere Gedichten. Potchefstroom : "Het Westen"-Drukkerij. 
108 p. 

REITZ, F.W., samest. 1916. Twee en sestig uitgesogte Afrikaanse gedigte. 5de dr. Kaapstad 
: H.A.U.M. 194 p. 

RENDERS, L. 1993. Afrikaans in Vlaandere. Stilet, 5(2): 13-24, Sept. 

RIEKERT, D.W. 1986. Heuning uit die swarthaak. Kaapstad: Tafelberg. 68 p. 

RIEKERT, D.W. 1990. Halfmens. Kaapstad: Tafelberg. 67 p. 

429 



RIEKERT, D.W. 1995. Wensbeen. Kaapstad : Tafelberg. _75 p. 

RIVE, R. 1985. Culture, Colouredism and Kaaps. Standpunte, 38(6):31-36, Des. 

ROOS, L. 1986. 'n Hokvol dwase. Kaapstad : Human & Rousseau. 53 p. 

ROUSSEAU, I. 1978. Kwiksilwersirkel. Kaapstad: Human & Rousseau. 58 p. 

ROUSSEAU, I. 1995. 'n Onbekende jaartal. Kaapstad : Human & Rousseau. 42 p. 

ROUX, L. 1994. Dumela iAfrika! Leefstyl: 109-111. Bylae by Sarie, Okt.26. 

SCHEEPERS, R., samest. 1997. Dogters van Afrika: verhale oor Suid-Afrikaanse vroue. 
Kaapstad : Tafelberg. 442 p. 

SCHMIDT, C. 1980. Nuwe en nagelate gedigte 1965-1979. Johannesburg: Perskor. 92 p. 

SCHOLTZ, G.D. 1967. Die ontwikkeling van die politieke denke van die Afrikaner. Deel1 : 
1652-1806. Johannesburg: Voortrekkerpers. 429 p. 

SCHOLTZ, L. 1995. SA kan 'n seemoondheid wees. Insig:27, Okt. 

SCHOLTZ, M. 1975. Herout van die Afrikaanse poesie en ander opstelle. Kaapstad 
Tafelberg. 124 p. 

SCHOLTZ, M. 1976. Grimas. Kaapstad : Tafel berg. 62 p. 

SCHOLTZ, M. 1986. Mantessa. Kaapstad ; Tafelberg. 82 p . 

. SCHUTTE, G. 1982. Heersers en onderdane in die Kaapkolonie. (In Giliomee, H & Elphick, 
R., reds. 'n Samelewing in wording: Suid-Afrika 1652-1820. Kaapstad : Longman 
Penguin. p. 185-225.) 

SENEKAL, J. 1986. "Waita Ou-derra van ons": 'n gedig as diskoers. (In Senekal, J., red. 
Teks leser konteks: gedigte ontleed volgens eietydse metodes. Johannesburg : 
Perskor. p. 111-134.) 

430 



SHIPLEY, J.T., ed. 1972. Dictionary of world literature._ New Jersey : Li_ttlefield, Adams. 
452 p. . 

SMALL, A. 1963. Se Sjibbolet.Johannesburg: APB. 93 p. 

SMALL, A. 1973. Kitaar my kruis. 2de dr. Kaapstad: HAUM. 96 p. 

SMIT, P. 1987. Witskrif. Kaapstad: Human & Rousseau. 51 p. 

SMIT, R. 1987. Krone van die narsing. Kaapstad: Tafelberg. 63 p. 

SMITH, M. v W. 1988. Shades of Adarnastor: Africa and the Portugese connection. An 
anthology of poetry. Graharnstown : Rhodes university national English literary 
museum. 214 p. 

SMITH, M.v.W. 1996. White writing I writing black: the anxiety of non-influence. (In Smit, 
J.A., Van Wyk, J. & Wade, J., eds. Rethinking South African literary history. 
Durban: Y Press. p. 71-84.) 

SMUTS, J.P. 1975. Die geboorte van 'n nuwe taal. (In Botha, T.J.R., red. Taal en teken. 
Kaapstad : Akademica. p. 18-26.) 

SMUTS, J.P. 1991. Die prosa van tagtig: oorsig en tendens. Stilet, 3(2):21-34, Sept. 

SNYDERS P. 1982. 'n Ordinary mens. Kaapstad: Tafelberg. 46 p. 

SNYDERS, P. 1983. Selfportret. Grajjier, 6:112-113, lente. 

SNYDERS, P. 1992. 'n Waarskynlike mens. Greenhaven: Unison. 44 p. 

SNYDERS, P. 1998. Nederlands wil Kaaps raakvat. Afrikaans vandag, 5(2):16, Maart. 

SNYMAN, A. 1981. Klein rondreis. Durbanville: Boschendal. 75 p. 

SNYMAN, H. Poesiekroniek. Standpunte, 37(4):41-48, Aug. 

SPAARWATER, E. 1996.Nuutjies op die dekor-front. Sarie, 47(16):58-61, Jan.31. 

431 



SPIES, L. 1976 .. Dagreis. Kaapstad :_Human & Rousseau. 62 p. 

SPIES, L. 1982. Oorstaanson. Kaapstad : Human & Rousseau. 88 p. 

SPIES, L. 1987. Van sjofar tot sjalom. Kaapstad: Human & Rousseau. 72 p. 

SPIES, L. 1992. Hiermaals. Kaapstad : Human & Rousseau. 60 p. 

STAHLE, N. 1997. Die Afrikaanse letterkunde as Afrikaliteratuur: 'n Amerikaner se 
perspektief. Tydskrif vir letterkunde, 35(2):21-31, Mei. 

STEENBERG, E., samest. 1994. Voetpad: stories vir Afrika. 5de dr. Pretoria: Out of Africa. 
136 p. 

STEMMET, J. 1996. 'n Nuwe Afrika-klank. Jnsig:41, Okt. 

STENVERT, M. 1986. Vrugvlies. Kaapstad: Tafelberg. 69 p. 

STEYN, J.C. 1982. Tuiste in eie taal: die behoud en bestaan van Afrikaans. Kaapstad : 
Tafelberg. 523 p. 

STEYN, J.C. 1997. Germaanse rulnes. (In Foster, R. & Viljoen, L., samest. Poskaarte: 
Beelde van die Afrikaanse poesie sedert 1960. Tafelberg : Human & Rousseau. p. 
155.) 

STEYN, S. 1989. Miershoop. Kaapstad: Buchu hooks. 46 p. 

STOCKENSTROM, W. 1970. Vir die bysiende Ieser. Kaapstad : Reijger-uitgewers. 63 p. 

STOCKENSTROM, W. 1976. Van vergetelheid en van glans. Kaapstad : Human & 
Rousseau. 55 p. 

STOCKENSTROM, W. 1994. Aan die Kaap geskryf. Kaapstad : Human & Rousseau. 39 p. 

STRYDOM, L. 1990. Karoo. (In Marais, J.L., samest. Groen: gedigte oor die omgewing. 
Pretoria: HAUM-Literer. p. 61.) 

432 



SULZER, 1972. Schwarz und Braun in der Afrikaansliteratur. Heft 1. Mitteilungen der 
· Basler Afrika Bibliographien. Basel : In Verbindung mit Afrika-Verlag der Kreis. 

45 p. 

SWANEPOEL, C.F. 1991. Suid-Afrika: Afrika 
Geesteswetenskappe, 31 (2): 172-186, Junie. 

Letterkunde. Tydskrif vir 

SWANEPOEL, C.F. 1992. Antjie Krog's "Liefdeslied na die musiek van K.E. Ntsane": An 
intertextual exploration of intersystemic exchange. Stilet, 4(1 ):69-80, Maart. 

SW ANEPOEL, J. 1980. Wat ver is en naby. Gedigte: 1975-80. Johannesburg : Perskor. 52 p. 

SWANEPOEL, J. 1988. By wyse van skrywe. Kaapstad: Human & Rousseau. 60 p. 

SW ANEPOEL, T. 1997. My hart wil Afrika. Kaapstad : Quell erie. 206p. 

TITUS, M.F. 1988. Verskeie gedigte. (In Aankoms uit die skemer. St. Helenabaai : Prog
Uitgewery. p 66-80.) 

TITUS, 1990. Oop gemoed. Marius Titus. 41 p. 

TITUS, M.F. 1992. Dwangherfs. Stellenbosch: Marius Titus. 48 p. 

TOERIEN, B.J. 1973. Verliese en aanklagte. Kaapstad: Human & Rousseau. p. 66. 

TOERIEN, B. 1983. Aanvange: verskeuse 1938-1962. Kaapstad : Tafelberg. 59 p. 

TOERIEN, B. 1985. 'n Plek op die land. Kaapstad : Human & Rousseau. 44 p. 

TOERIEN, B. 1991. Parte speel. Kaapstad: Tafelberg. 95 p. 

TOTIUS- sien DU TOIT, J.D. 

VAN BLERK, P. 1984. Skerf. Kaapstad :Human & Rousseau. 52 p. 

VAN COLLER, H.P. 1995. Die politieke magspel rondom taal en letterkunde in die nuwe 
Suid-Afrika. Tydskrifvir /etterkunde, 33(3):47-57, Aug. 

433 



VAN DEN BERG .. P. 1988. Verskeie gedigte. (In Van Wyk, J., Conradie, P .. & 
·constandaras, N., samestellers .S.A. in poesie I SA in poetry. Pinetown : Owen 
Burgess. p. 616-618.) 

VAN DEN HEEVER, C.M. s.a. Versamelde Werke deel III. Johannesburg : APB. 317 p. 

VAN DEN HEEVER, C.M. 1938. Aardse vlam. Pretoria: Van Schaik. 81 p. 

VAN DEN HEEVER, T. 1961. Eugene en ander gedigte. 5de dr. Pretoria: Van Schaik. 93 p. 

VANDER ELST, J. 1985. Regional and current problems in South Africa and their impact 
on literature with remarks on the evaluation of the Afrikaans novel. Literator, 
6(1):1-9. 

VAN DER MERWE, C. & SNYMAN, N. 1991. Intratekstuele kodes in "Winterreis 1980" 
van Lina Spies. Stilet, 3(2):81-95, Sept. 

VAN DER MERWE, H.J.J.M. 1968. Afrikaans: sy aard en ontwikkeling. Pretoria : J.L. van 
Schaik. 302 p. 

VAN DER MERWE, H.J.J.M. 1969. Scheepsjournael ende daghregister: Fragmente uit 
17de-eeuse Nederlandse skeepsjoemale, 'n verkorte weergawe van Jan van Riebeeck 
se Daghregister volgens die Kaapse teks, die Dagboek van Francois de Cuiper, 
1725, en uittreksels uit Louis Tregardt se Dagboek. 3de druk. 285 p. 

VAN DER MERWE, I. W. 1976. Sesde hoepel. Kaapstad : Tafelberg. 84 p. 

VANDER MERWE, P. 1990. Boerejive. Kaapstad : Human & Rousseau. 64 p. 

VANDER MERWE, P. 1996. What the canon saw: Socio-political history, Afrikaans poetry 
and its "great tradition". (In Kriger, R. & Kriger, E., eds. Afrikaans literature: 
Recollection, redefinition, restutution. p. 117-125.) (Papers held at the 7th 
conference on South African literature at the Protestant Academy, Bad Boll.) 

VANDER POST, L. 1977. First catch your eland: a taste of Africa. London: The Hogarth 
Press. 211 p. 

VAN DER WALT, B. J. 1993. Op soek na gemeenskaplike kulturele waardes vir 'n 
toekomstige Suid-Afrika. Potchefstroom : PU vir CHO. 36 p. (Instituut vir 
Reformatoriese Studie. Studiestuk nr. 309.) 

434 



VANDER WESTHUIZEN, R. &DE KOCK, L. 1991. Tussen treine. Transi~tor Music. 

VANDER WESTHUIZEN, V. 1965. Kolokwinte. Johannesburg: Voortrekkerpers. 79 p. 

VAN GORP, H., GHESQUIERE, R., DELABASTITA, D. en FLAMEND, J. 1991. 
Lexicon van literaire termen: stromingen en genres. Theoretische begrippen. 
Retorische procedes en stijlfiguren. Groningen: Wolters-Noordhoff. 452 p. 

VAN HEERDEN, Erna. 1987. Die konsep "Afrika" in die jonger Afrikaanse letterkunde. 
Johannesburg: RAU. (Verhandeling- M.A.) 136 p. 

VAN HEERDEN, Ernst. 1969. Die ander werklikheid. Kaapstad : Nasionale boekhandel. 
172 p. 

VAN HEERDEN, Ernst. 1970. Anderkant besit. 2de dr. Kaapstad : Nasionale boekhandel. 
87 p. 

VAN HEERDEN, Ernst. 1972. Teenstrydige liedere. Kaapstad: Tafelberg. 65 p. 

VAN HEERDEN, Ernst. 1975. Tyd van verhuising. 2de dr. Kaapstad: Tafelberg. 64 p. 

VAN HEERDEN, Ernst. 1982. Kanse op 'n wrak. Kaapstad : Tafelberg. 78 p. 

VAN HEERDEN, Ernst. 1985. Die swart skip. Kaapstad: Tafelberg. 92 p. 

VAN HEERDEN, Ernst. 1987a. Amulet teen die vuur. Kaapstad: Tafelberg. 85 p. 

VAN HEERDEN, Ernst. 1987b. Die digterskap van Lucas Malan. Tydskrif vir letterkunde, 
26(1):10-16, Feb. 

VAN HEERDEN, Ernst. 1987c. Manjifieke verse in die bundel. Insig:60-63, Nov. 

VAN HEERDEN, Ernst. 1990. Kwadratuur van die sirkel. Kaapstad : Tafelberg. 64 p. 

VAN HEERDEN, Ernst. 1993. Najaarswys. Kaapstad : Tafelberg. 72 p. 

VAN HEERDEN, Ernst. 1996. Die herfstelike lig. Kaapstad : Tafelberg. 34 p. 

435 



VAN HEERDEN, Etienne. 1981. Obiter Dictum. Kaapstad: Perskor. 49 p. 

VAN HEERDEN, Etienne. 1987. Die laaste kreef. Kaapstad: Tafelberg. 104 p. 

VAN HEUSDEN, B. & JONGENEEL,E. 1993. Algemene literatuurwetenschap een 
teoretische inleiding. Utrecht: Het spectrum B.V. 259 p. 

VAN JAARSVELD, F.A. 1978. Die Afrikaner: 'n geskiedkundige analise. Standpunte, 
31(5):18-32, Okt. 

VAN LUXEMBURG, J., BAL, M. & WESTSTEIJN, W. G. 1981. Inleiding m de 
literatuurwetenschap. Muiderberg: Dick Coutinho. 257 p. 

VAN NIEKERK, A. 1992. Saam in Afrika. Kaapstad : Tafelberg. 119 p. 

VAN NIEKERK, A. 1996. Anderkant die reenboog. Kaapstad : Tafelberg. 137 p. 

VAN NIEKERK, B. 1988. Ronkedoor. Kaapstad : Tafelberg. 63 p. 

VAN NIEKERK, L. 1920. De eerste Afrikaanse taalbeweging en letterkundige 
voortbrengselen. 2de dr. Kaapstad: De Nationale Pers. 149 p. 

VAN NIEKERK, M. 1977. Sprokkelster. Kaapstad : Human & Rousseau. 4 7 p. 

VAN NIEKERK, M. 1983. Groenstaar. Kaapstad : Human & Rousseau. 69 p. 

VAN REETH, A. 1994. Ensiklopedie van die mitologie. Kaapstad : Vlaeberg Uitgewers. 
277 p. 

VAN RENSBURG, A.P.J. 1983. Modeme Afrika. Pretoria: De Jager-HAUM. 317 p. 

VAN RENSBURG, C. 1989. Oor die depolitisering van Afrikaans: vertrekpunte vir 'n 
gesprek. Tydskrifvir letterkunde, 27(2):42-47, Mei. 

VAN RENSBURG, C. 1994. Die ontstaan van Afrikaans in 'n intertaal konteks. (In Olivier, 
G. & Coetzee, A., reds. Nuwe perspektiewe op die geskiedenis van Afrikaans. 
Halfweghuis : Southern Boekuitgewers. p. 166-179.) 

436 



VAN RENSBURG, C. 1995. Oor Afrikaans se Kreoolse status. (In Bosman, N. , red. ' n Man . 
van woorde: feesbundel vir Louis Eksteen. Pretoria : J .L. van Schaik. p. 116-131.) 

VAN RENSBURG, C., DAVIDS, A., FERREIRA, J., LINKS. T. & PRINSLOO, K. 
1997. Afrikaans in Afrika. Pretoria : Van Schaik. 99 p. 

VAN RENSBURG, F.I.J. 1987. Etnisiteit in die Afrikaanse letterkunde in historiese 
perspektief. (In Malan, C., red. Race and literature Ras en literatuur. Sensal
publikasie nr. 15. Pinetown: Owen Burgess. p. 77-88.) 

VAN RENSBURG, M. 1983. Klankmanwoordboom. Kaapstad : Human & Rousseau. 64 p. 

VAN ROOYEN, P. 1983. Rondom 'n boorvuur. Kaapstad: Tafelberg. 51 p. 

VAN VUUREN, H. 1988. "As jy gesien het, het jy vir altyd gesien ... " (In Coetzee, A., 
Jansen, E., Kannemeyer, J.C., Olivier, G. & Raidt, E., reds. Woorde open die 
beskouing: huldigingsundel opgedra aan prof. Ernst Lindenberg by die geleentheid 
van sy sestigste veijaarsdag, 14 Maart 1988. Durban: Butterworths. p. 163-172.) 

VAN VUUREN, H. 1989a. D.J. Opperman se "Egipties":'n siening van die S.A. dilemma. 
Stilet, 1 (2): 13-18, September. 

VAN VUUREN, H. 1989b. Spanning tussen estetiek en politiek. Die Suid-A.frikaan, (24):45-
46, Des. 

VAN VUUREN, H. 1996. "Op die spoor": Interkulturele wisselwerking tussen Boesman en 
Afrikaner in resente Afrikaanse prosa. Tydskrif vir letterkunde, 34(1/2):49-56, 
Feb./Mei. 

VANWYK, C. 1979. It ' s time to go home. Johannesburg: Ad. Donker. 52 p. 

VAN WYK, J. 1976. Deur die oog van die luiperd. Kaapstad : Human & Rousseau. 86 p. 

VANWYK, J. 1987. Gedigte vergete in biblioteke. Insig:42, Des. 

VANWYK, J. 1996. Afrikaans poetry and the South African intertext. (In Kriger, R. & --
Kriger, E. eds. Afrikaans literature: Recollection, redefinition, restutution. p. 111-
116.) (Papers held at the 7th conference on South African literature at the Protestant 
Academy, Bad Boll.) 

437 



VANWYK, J., CONRADIE, P. & CONSTANDARAS, N. 1988. SA in poesie. SA. in 
-poetry. Pinetown: Owen Burgess Publishers. 857 p. 

VAN ZYL, W. 1991. Oggendvuur. Kaapstad: Tafelberg. 56 p. 

VENTER, DeW. 1977. Pols. Kaapstad: Tafelberg. 63 p. 

VERKLARENDE AFRIKAANSE WOORDEBOEK. Labuschagne, F.J. & Eksteen, L.C., 
reds. 1993. Verklarende Afrikaanse woordeboek. 8ste uitg. Pretoria : Van Schaik. 
1117 p. 

VILJOEN, H. 1980. Saturae - "die balans bly dink". Tydskrif vir letterkunde, 18(3):95-98, 
Aug. 

VISSER, H. 1981. Smeulvuur: 1966-1975. Pretoria: J.L. van Schaik. 47 p. 

WALTERS, M.M. 1969. Apocrypha. Kaapstad: Nasionale boekhandel. 111 p. 

WALTERS, M.M. 1974. Heimdall. Kaapstad: Tafelberg. 91 p. 

WALTERS, M.M. 1979. Saturae. Kaapstad: Tafelberg. 51 p. 

WALTERS, M.M. 1990. Die Swartland is my tuisland: 'n nostalgiese reis. Kaapstad 
Perskor. 63 p. 

WASSENAAR, T. 1951. "Die slag by Bloedrivier". (In Nienaber, P.J., samest. Afrikaanse 
verhalende verse. Nuwe hersiene uitgawe. Johannesburg: APB. p. 89-90.) 

WATERMEYER, G.A. 1957. Die Republiek van duisend jaar. Johannesburg 
Dagbreekpers. 100 p. 

WEIDEMAN, G. 1977. Hoera hoera die ysman. Johannesburg: Perskor. 92 p. 

WEIDEMAN, G. 1987. Uit hierdie grys verblyf. Kaapstad: Tafelberg. 78 p. 

WESSELS, E. 1978. Asiel. Kaapstad : Tafelberg. 78 p. 

WESSELS, E. 1982. Miknes. Johannesburg : Perskor. 73 p. 

438 



WESSELS, E. 1988. Afsydige woestyn. Johannesburg: Perskor. 114 p. 

WIEHAHN, R. 1986. Commendatio by die oorhandiging van die Perskorprys aan Marie 
Blomerus vir haar digbundel Ithaka. Tydskrifvir letterkunde, 24(2):97-98, Mei. 

WILLEMSE, H. 1981. Angsland. Kaapstad : BLAC Publishing House. 26 p. 

WILLEMSE, H. 1985. Poesie se nie-hegemoniese vorm. (In Malan, C. & Smit, B., reds. 
Skrywer en gemeenskap: tien jaar Afrikaanse skrywersgilde. Pretoria : HAUM 
Literer. p. 227-230.) 

WILLEMSE, H. 1989. Verskeie gedigte (In Coetzee, A. & Willemse, H., reds. I Qabane 
Labantu. Poetry in the emergency. Poesie in die noodtoestand. Bramley : Taurus. 
p.161-166.) 

WILLEMSE, H. 1996. The invisible margins of Afrikaans literature. (In Kriger, R. & 
Kriger, E. eds. Afrikaans literature: Recollection, redefinition, restutution. p. 91-
102.) (Papers held at the 7th conference on South African literature at the Protestant 
Academy, Bad Boll.) 

WILLEMSE, R. 1982. Kweekskool. Johannesburg: Perskor. 37 p. 

WILTSHIRE, J. 1985. Die verkeerde land I Das verkehrte Land: gedigte I Gedichte. 
Erftstadt: Lukassen Verlag. 147 p. 

ZANDVOORT, A. 1981. Politiek en lyriek in Zuid-Afrika. Nijmegen: Alfa. 86 p. 

ZIBI, M.S. 1997. Culture and development. Woord & Daad, 37(361):3-4, lente uitgawe. 

439 


