
9. -ANTROPOLOGIESE KODE 

AFRIKA 

Uit Afrika se skemering 
'n donker mensewieg 
swerf homoniede suid 
met klipwapenkultuur . . . (Aries. Prinsloo, 1990:44) 

9.1 INLEIDING 

MENSE VAN 

In die vorige drie hoofstukke is ondersoek hoe die geografie, klimaatsverskynsels, asook die 

diere en plante van die Afrikakontinent in die Afrikaanse digkuns van 1976 tot 1996 ontgin 

word. Met hoofstuk 9 en die daaropvolgende hoofstukke word beweeg na die inwoners van 

Afrika en hul bedrywighede. Hierdie hoofstukke waarin onderskeidelik op die mense van 

Afrika, hul taal, literatuur, die geskiedenis van die kontinent en subkontinent en konflik en 

versoening gefokus word, kan dus almal onder die oorkoepelende term "Kultuurkodes" 

saamgevoeg word. 

Onder "kultuur" kan breedweg verstaan word die resultate van alle menslike aktiwiteite, 

asook die aktiwiteite self. Kultuur bestaan volgens Van der Walt (1993:2) soos 'n ui uit 

verskeie lae en die volgende agt lae kan van buite na binne onderskei word: gewoontes; 

gedrag; gebruike; materiele en geestelike skeppinge (byvoorbeeld geboue, taal, kunste ); 

instellings (byvoorbeeld die huwelik en die staat met sy wette); waardes en norme; 'n 

lewensvisie en die religieuse oortuigings van 'n groep mense. 

Bogenoemde agt aspekte is ook ge'inkorporeer in die definisie van kultuur wat in 1982 by die 

"World Conference on Cultural Policies" in Mexico aanvaar is. Kultuur is volgens hierdie 

definisie "the whole complex of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional 

features that characterise a society or social group. It includes not only arts and letters but 

also modes of life, the fundamental rights of the human being, value systems, traditions and 

beliefs" (Zibi, 1997 :3). 

'n Groot verskeidenheid volksgroepe, elk met sy eie kultuur, het Suid-Afrika as tuiste. 

Hierdie verskillende bevolkingsgroepe wat dieselfde geografiese ruimte bewoon, word deur 

Kok (1976:1) aangedui as die een aspek wat in besonder eie aan Suid-Afrika is. Dit is daarom 

ook vanselfsprekend "dat die verskillende groepe as integrale dele van die volkerespektrum 

wat die gewone werklikheid in Suid-Afrika uitmaak, neerslag sal vind in die Afrikaanse 

letterkunde". 

Die beleid van afsonderlike ontwikkeling of apartheid soos dit algemeen bekendstaan, bet 
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egter vir baie jare die inwoners van Suid-Afrika op grond van huidkleur in groepe verdeel. 'n 

Verskeidenheid wette het die kontak tussen wit en swart Suid-Afrikaners gereguleer en min 

geleentheid aan die gewone landsburgers gebied om mekaar oor kleurgrense heen te leer ken. 

Hierdie gebrek aan gewone menslike omgang en kommunikasie tussen groepe het, volgens 

Brink (1987:230), noodwendig 'n invloed uitgeoefen op die letterkunde omdat dit vir 

skrywers uit die een groep moeilik was om bulle die bestaan - kinderjare, gesinsverhoudinge, 

etos, samelewingskodes- van iemand uit 'n ander groep te "verbeel". Wit- en swartmense 

was dus, ofskoon bulle dieselfde geografiese gebied bewoon het, bykans vreemdelinge vir 

mekaar en die wit deel van die bevolking het vanselfsprekend ook nie veel kontak met die res 

van Afrika se inwoners en hul kultuur gehad nie. 

Deur die blootlegging van die antropologiese kode sal ondersoek word of daar in die 

Afrikaanse digkuns van 1976 tot 1996 wei blyke is van 'n belangstelling in die verskillende 

bevolkingsgroepe wat die kontinent van Afrika as tuiste het. Sekere volksgroepe figureer so 

sterk in die gedigte dat bulle as selfstandige subkodes behandel kan word en die volgende 

subkodes word by die antropologiese kode onderskei: 

Verskeie volksgroepe: Boesmans; Koikoi - Griekwas en Namas; Maleiers; ander inheemse 

volksgroepe 

Volksgelowe: vuur-, lug- en aardgeeste; watergeeste; spoke en ander volksgelowe 

9.2 VERSKEIE VOLKSGROEPE 
Die Bokveldberg se punt, 
0, die Bokveldberg se punt, 
Wit of Swart of Bruin 
Jy is Afrika se tjind! (Jy's afrika se tjind. Januarie, 1990:89) 

Soos beredeneer in hoofstuk 2.2 hierbo het die permanente vestiging van Europeers aan die 

suidpunt van Afrika verreikende gevolge vir die subkontinent en sy inwoners gehad. Nie 

alleen het hier 'n nuwe inheemse volksgroep (die Afrikaners) met 'n eie taal (Afrikaans) 

ontwikkel nie, maar verskeie faktore het ook bygedra tot die onstaan van 'n komplekse 

plurale samelewing. VanWyk (1996:114) wys daarop dat die Afrikaanse letterkunde binne 

hierdie samelewing ontstaan en ontwikkel het: "The Afrikaans literature and nation emerged 

in a geographical space shared by other languages and peoples. It emerged within a contested 

history, within an economic situation which tied it inextricably to the broader South Africa." 

Die volk wie se lewenswyse en kultuur besonders deeglik in die Afrikaanse digkuns van die 

afgelope twintig jaar ontgin word, word ook allerwee beskou as die oudste inwoners van 

Afrika, naamlik die San of Boesmans. 
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Van Vuuren (1996:49) wys daarop dat daar tans, as deel van die literere diskoers oor 

"Colonialism and the Postcolonial Condition", '"n wereldwye intense bewuswording (is) van, 

en literere debatvoering oor wat onderskeidelik genoem word die 'aboriginal', autochtoon, 

'subaltern' of Ander". Daar is "wereldwyd nou 'n terughunkering na die mitiese, die magiese 

en die storievertellers van autochtone kulturele bestaan" (Van Vuuren, 1996:51 ). Dit is dus 

duidelik dat die belangstelling hier te lande in kultuurgroepe, soos byvoorbeeld die 

Boesmans, nie 'n geYsoleerde Suid-Afrikaanse fenomeen is nie. Daar het in die afgelope jare 

'n hele paar prominente prosawerke verskyn waarin interkulturele kommunikasie tussen 

Boesmans en Afrikaners die sentrale fokuspunt vorm, maar hierdie bewuswording van en 

ontginning van inheemse kulture is nie tot die prosa (of die Boesmans) beperk nie, die 

Afrikaanse digkuns van die afgelope twintig jaar lewer ook talle voorbeelde hiervan op. 

9.2.1 BOESMANS 

Boesman 
Heitsi Eibib se mense; 
Mense van 'n ander God, 

'n oer gebod. 
Mense met die eerste hart. (Rotsetse. Wessels, 1988:48) 

In hierdie studie word vervolgens van die term "Boesmans" gebruik gemaak in 

ooreenstemming met resente antropologiese navorsing wat "Boesman" as die mees gangbare 

en eenduidige term aanvaar (Van Vuuren 1996:49). Die benaming "San" het buitendien 'n 

negatiewe konnotasie, want dit is deur die Koikoi en die destydse Nederlandse koloniste aan 

iemand gegee as hy sonder vee in 'n ondergeskikte klasseposisie by 'n Koikoi-stamgroep 

ingeskakel was, of lid van 'n familiegroep was wat geen vee besit het nie, maar net van jag, 

visvang en die versamel van veldkos geleefhet (Bredekamp 1986:30). 

In die Afrikaanse digkuns van die afgelope twintig jaar word die Boesmans, hulle 

geskiedenis, lewenswyse, folklore, ensovoorts deur baie digters tematies ontgin. Van Vuuren 

( 1996:51) dui aan dat die oorwegings by die skryf oor uitgedelgde mense en hul kulture, soos 

die Boesmans in Suid-Afrika, te make kan he met "(a) skuldgevoelens, (b) die siening van die 

ander kultuur as eksoties, (c) die uitgeputheid van die eie kultuur se materiaal, en laastens (d) 

die feit dat albei groepe 'n gedeelde wereld het of gehad het". 

Ofskoon dit moeilik is om 'n definitiewe rede aan te dui vir die verskyning van die groot 

aantal Afrikaanse gedigte van die afgelope twintig jaar waarin die Boesmans prominent 

figureer, le die waarde van die gedigte veral daarin dat dit die leef- en denkwereld van hierdie 

byna uitgestorwe volk enigsins meer toeganklik maak vir die gewone poesieleser. Talle 

gedigte in Donald Riekert se bundels Heuning uit die swarthaak (1986), Halfmens 

(1990) en Wensbeen (1995) het byvoorbeeld een of ander aspek van die Boesmans se 
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lewenswyse en kultuur as onderwerp. In die bundel Dorre howe (1987) van .Heinrich Rail 

kan etlike beelde en verwysings teruggevoer word na die wereld van die Boesmans. Die 

afdelings waarin die gedigte ingedeel is, laat al iets hiervan hoor: "kleur-op-klip", "vir die 

een-van-die-windvlerke" en "vuurbeelde". 

In Petra Muller se bundel My plek se naam is Waterval (1987) verskyn daar 'n 

onderafdeling met die titel Volopkos wat in hoofsaak betrekking het op die Boesman

folklore. Volgens Du Plessis & Snyman (1993 :67) sluit die afdeling "mites, legendes, 

volksverhale, spreekwoorde, raaisels, verse en 'n verskeidenheid ander artistieke uitdrukkings 

in waarvan die medium die gesproke woord was". Gedigte uit hierdie afdeling word in 

hoofstuk 11 behandel. 

Sommige digters gaan haal die Boesmans se geskiedenis ver terug - by die skepping. Donald 

Riekert (1986:63) plaas die skeppingsgebeure in 'n spesifieke streek en plek: die Oog by 

Kuruman in die Noord-Kaap. Uit grond en water is die Boesmans gemaak: "Jare terug het 

God I die water van die Oog I geneem en gemeng I met die potklei 1 van 

hierdie land I die Boesman gemaak ... " In die groot grot onder die water van die Oog 

soek die Boesmans steeds na hul geboortegrond. Hierdie grot by die oorsprong van die 

Kurumanrivier, is egter ook woonplek van die groen waterslang en hy lek oor baie jare "aan 

die vaalgrys dolomiet" totdat daar 'n skrefie is waardeur 'n stroompie water kan inspoel 

en die Boesmans se oervuur blus: "verwonder die boesmans I oor hierdie water 

wat I sterker is as die heilige vuur". 

Afrikaansskrywende digters fokus veral op tradisionele gebruike en seremonies van die 

Boesmans en hulle kunsuitinge, soos grotskilderye, musiek en danse. In Vingerspel 

(Riekert, 1990: 15) het die ou Boesman se musiekmakery 'n spesifieke doel - om die 

heuningvoeltjie te roep: 

Die ou Boesman stryk 
sy duim oor die 
gemsboksening Span 
sy hand uit oor die 
ribbebeen en roep die 
heuningvoeltjie 6p 6p 
uit die uitgeete skilpaddop (Vingerspel. Riekert, 1990: 15) 

Drie van die gedigte in Donald Riekert se Halfmens (1990) handel tematies oor die 

Boesmans se siening en optrede in verband met die dood. Die agtergrondgegewe in Die 

lewe na die dood (1990:11) en Heuningvo€Htjie (1990:12) is onderskeidelik die gebruik 

om ou en siek mense agter te laat om te sterf en om een van 'n tweeling net na geboorte dood 

te maak. In beide gedigte word die dood egter gefnuik en die gedoemdes word, teen alle 

verwagting in, op 'n buitengewone manier gered en aan die lewe gehou. Boesmangraf 
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(1990:1_4) sluit inhoudelik aan by Die lewe na die dood, want die ou man word op 

soortgelyke wyse begrawe as die ou Boesmanvrou in laasgenoemde gedig. W aar die ou vrou 

byna letterlik uit die dood na die lewe terugkeer, is dit egter in Boesmangraf 'n geval van 

"lewe uit die dood": 

Die drie jong jagters 
laat sak die ou man 
regop in die ronde gat 
onder wortel van die 
kokerboom rol 'n ronde ysterklip 
swart op sy kop tot daardie 
lente die byekoningin by 
die skedel intrek en die 
kokerboom volin 
geel heuningbye blom (Boesmangraf. Riekert, 1990: 14) 

Die Boesmans was bedrewe kunstenaars, soos blyk uit die talle rotstekeninge wat oor 'n 

groot gedeelte van Suidelike Afrika aangetref word en verwysings na en beskrywings van 

Boesmantekeninge kom in talle Afrikaanse gedigte voor. Die bekendste in hierdie verband is 

seker Die eland van Wilma Stockenstrom, 'n gedig waaroor baie geskryf is en talle 

ontledings gedoen is, soos byvoorbeeld die van T.T. Cloete (1985:177-191). 

Talle digters beskou die tekeninge en gravures teen rotswande as die Boesmankunstenaar se 

bydrae om die geskiedenis vas te le en vir die nageslag te bewaar, soos Barend Toerien 

(1983:44) in Grot naby Winterhoek aantoon: "Geskiedenis staan hier te lees, I 
deur 'n klein geel hand neergeskryf, I Ons diere en ons is verdryf, I maar s6 

was dit eens gewees." Lucas Malan (1990a:40) verwoord dieselfde gedagte in Klipskrif 

2 en Donald Riekert beskryf in Gemsbokke by Wonderwerkgrot die skeppingsproses 

van so 'n rotstekening op 'n spesifieke plek, naamlik in die Wonderwerkgrot in die Noord

Kaap. Die kort versreels weerspieel iets van die doelgerigte aktiwiteit van die eertydse 

kunstenaars wat ook jagters was. Die "klein handjies" wat die gemsbok teen die rotswand 

verewig, is ook die "snaarhand ... op d ie boog". Ten spyte van die bokke wat gejag en 

doodgemaak word, leef hulle steeds in die grotskildery. Die afwesigheid van 

interpunksietekens laat verskillende sintaktiese groeperings toe: 
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Met die klein handjies 
keif die Boesman 
in rooi oker 
die gemsbok 
se sterk draf 
in die ysterklip 
vars le die bloed 
streep streep 
teen die rotswand 
opgedryf bly die 
gemsbok lewe 
in die snaarhand 
van die Boesman 
op die boog (Gemsbokke by Wondenuerkgrot. Riekert, 1986:53) 

Uit baie van die Boesmangedigte blyk dit dat die digters goed vertroud is met hul onderwerp, 

soos byvoorbeeld die verskillende stadia en ontwikkelingsgang van die Boesmans se rituele 

dans, transdans ofbeswymingsdans soos Tom Gouws (1995:40) dit in ditirambe van die 

shaman en Ronel de Goede in swym beskryf. Hierdie dans het 'n belangrike plek in die 

Boesmankultuur beklee. Vol gens Lewis-Williams (1986:32) word sowat die helfte van die 

mans en een derde van die vrouens in die Boesman-samelewing sjamaans, genesers of 

"toordokters" wat 'n brug of skakel vorm tussen die bekende wereld en die bonatuurlike. In 

swym dui die eerste reel - "die wat weet s€' waarskynlik op hierdie genesers wat tydens 

die transdans 'n veranderde bewussynstaat binnegaan wanneer die krag oni te genees oor 

hulle kom. Die eerste versreel word tipografies van die res van die gedig geskei en vorm die 

inleiding vir al die mededelings wat volg. 

Die gedig is in drie dele gestruktureer en die eerste deel (reels 2 tot 11) word saamgebind 

deur die herhaling van die voegwoord "wanneer". Dit dui die toestand aan waarin die 

danser hom mettertyd bevind en word in besonderhede beskryf. Die versreels word nie reg 

onder mekaar geskryf nie en uit hierdie wisselende beginposisies blyk iets van die ritme van 

die dans wat gaandeweg in intensiteit toeneem: 

die wat weet se 

wanneer die sweet oraloor begin afdruppel 
die hare begin orent staan en die neus begin bloei 

wanneer die arms agtertoe stertvin 
en die ruggraat begin optintel al hoer en hoer 

by die groat waters 
wanneer die bene begin strompel en meegee 

die kop te swaar voel en wil bars 
die dinksnare breek 

wanneer die bolyf al wil af aarde toe 
vooroor vooroor (swym. De Goede, 1993:58) 

Die tweede gedeelte van die gedig (reels 12 tot 24) word van die vorige deel onderskei deur 

die verandering van die voegwoord. Hierdie "nog voordat" word net soos "wanneer" ook 

vier keer herhaal en in hierdie gedeelte word gekonsentreer op dit wat die danser in sy 
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hallusinerende toestand "sien": 

nag voordat jy kan ingaan 
en die reen onder die water s ien flikker 
die mooiste streep- en buigpatrone 
die bont vlietende visse 

nag voordatjy kan weg swaelstert 
oar die vet trappe bok 

nag voordat jy miskien die reendier kan sien 
pasop tog vir sy naeltjie 
hou die vuis reg 

en hom met doepa soos boegoe of so 
aan 'n riem weglei 

of nag voordat jy elan de uit swart maalgate kan sien peul 
odie water die reen die melk die bloed (swym. De Goede, 1993:58) 

In die laaste gedeelte (reels 25 tot 33) is die herhaling van die modale hulpwerkwoord "sal" 

opvallend. Die mees algemene metafoor waarmee die bonatuurlike ervarings wat dansers 

tydens die rituele dans ondervind, weergegee word, is die dood. Van die Boesmantoordokters 

word gese dat hulle tydens beswyming "sterf': 

lank voor die groat bederf en die dood 
sal kieries aangegee word 

vir bokpote 
sal saam gesleepvoet en gedans word al in die rondte 
sal saam getrilsing en getongklik 

en hande geklap word 
sal die musiekboog nader getrek word 
nag lank voor die teken 

sal jy s6 gedoepa word (swym. De Goede, 1993:58) 

Boesman-Reenstorie van Everwyn Wessels sluit aan by die Boesmangeloof dat die 

elemente soos byvoorbeeld reen, wind en vuur, 'n lewe van hul eie het- hulle ispersone. 

Boesman-Reenstorie 

Die reen het 'n land van sy eie 
Agter die berge, 
Agter die lug, 

Ver, oar die land van die water; 
Nie op die hoagland nie, 
Nie op die vlakte nie: 
Dit is die lee Karoo, 
Dit is die leeu se grasland, 
Dit is die vloer waar die volstruis 
En die rooi rankgoed dans. 
Dis net 'n voel wat vlie 

En hier kom sit; 
Dis net 'n vlerk wat trek 
En ander nesplek soek: 
Die reen het 'n land van sy eie, 

Nie hierdie sitplek nie. (Boesman-reenstorie. Wessels, 1988:48) 

Die talle parallelismes in die gedig is opvallend en skep die indruk dat hierdie "reenstorie" 
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eerder bedoel is om gesing te word as om vertel te word. Die stelling wat in die eerste reel 

gemaak word, word ten slotte herhaal en verder beklemtoon - "Die reen het 'n land van 

sy eie, I Nie hierdie sitplek nie." Aan die begin word die "reen se land" gelokaliseer as 

"agter die berge" en "agter die lug" en "ver, oor die land van die water", maar die 

verdere verloop van die gedig maak nie duidelik presies waar dit is nie. Daar word wel 

aangedui waar hierdie land nie is nie - vergelyk die vyfde en sesde versreels. V ervolgens 

word die "vlakte" van die sesde reel verder gekwalifiseer. 

Sommige gedigte waarin die Boesmans se lewe en kultuur ontgin word, bevat ook sosiale 

kommentaar op hedendaagse toestande. George Weideman (1987:14) se gedig 

Geskiedenisles (sien ook aanhaling by 2.3.1) verwoord die veelbewoe geskiedenis van die 

Boesmans soos dit vanaf die eerste kennismaking met die Europeers deur laasgenoemde 

belnvloed en bepaal is. Hy verwys na 'n ontdekkingsgeselskap onder leiding van J. 

Wintervogel wat in 1655 groepies klein geelbruin mensies in die Suidwes-Kaapse binneland 

teengekom en bulle "Bosjesmannen" of "Bosmannenken" genoem bet, hoofsaaklik vanwee 

hul lewenswyse in die veld of bosse en hul klein postuur: "Seecker natie van seer cleyne 

stature ende arm van leven, heel wilt, sander eenige huysjes, vee ofte yts ter werelt, gecleet 

wesende met vellekens als dese Hottentots ende mede byna soo spreeckende." (Walters, 

1990:9.) In Geskiedenisles stel Weideman dit so: "vandag nog is- uit reisjoemale 

-die 'klein geel mensies' ewe I seer aan my bekend as jagters en nomades, 

hoogstens kuriosa, I burleske prentjies van voor- en agterstewe". Voordat die 

resente belangstelling in die Boesman en sy kultuur ontstaan bet, was verwysings na bulle 

dikwels eensydig en stereotiep: 

... a1 wat geskiedenis wou leer, of wat ek kan on thou, 
of wat in gedenkboeke staan, was dat hulle diewe was; 
ook: hul vermoe om, nes kamele, dagreise uit te hou 
teen dors, om dan, bekoms gedrink uit kakamas 
se kuile en sloepe, die rooftog dansend in oenskou 

te neem. ... (Geskiedenisles. Weideman, 1987:14) 

Weideman verhaal verder hoe daar jagpartye teen die "rats, astrante mannetjies" gereel 

is; hoe bulle deur die witmense gevang is om as bediendes - "lakeie en voetwassers" en 

"hulpe by die jakkalsjag" ingespan te word. Bulle is meedoenloos gejag, maar enkeles 

bet tog oorleef: 

net god en intuisie het verhoed dat hul soos troebadoere 
spoorloos raak. hul talent om spoor te sny. om in die kamdebo 
te weet waar watergate is. om knolle en bitterkarkoere 
en tsammas te streel soos borste. vlugtend uit die groat karoo. 
vlugtens uit die 'boesmanland'. voor boere en pandoere. 

(Geskiedenisles. Weideman, 1987: 15) 
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Geskiedenisles bestaan uit agt vyfreelige strofes met die vaste rymskema ababa en 'n 

koeplet wat die sluitstuk van die gedig vorm. Weideman wys ten slotte daarop dat die gejagte 

weer jagter geword het. Boesmans is nou "trotse" bostroepe wie se spoorsnyvemuf hoogs 

waardevol in die oorlogsituasie op die landsgrens is. In die koeplet word die tragiek van die 

hedendaagse Boesmans verwoord in beelde wat aansluit by die Boesmanfolklore. Die 

hoogwaardigheidsbekleers wat die Omega-basis besoek, stel egter nie belang in die 

Boesmans se geskiedenis of kultuur nie, vir hulle is die mense bloot iets aanskouliks, byna 'n 

vermaaklikheidsvoorwerp. Hulle kyk "ge-entertain": 

hoe hul tot spoorsnyers getem is. geuniform. hoe babas doek 
dra en aan steriele bottels suig. want als is reg met coke en cane. 
vergeet die kind wat eenkant sit en krabbel in die sand. wat soek 

na eland se spoor. erens met die vlug het bidsprinkaan 
vir maan uit die oog verloor. en maan is nou nog soek. 

(Geskiedenisles. Weideman, 1987:15) 

Die Boesmans het hul tradisionele lewenswyse en kultuur verloor en hierdie feit word in 

bogenoemde sitaat beklemtoon deur die verwysing na die kind wat in die sand sit en krabbel 

en soek "na eland se spoor" en die maan wat ook weg is- "maan is nou nog soek". 

Beide die eland en die maan speel 'n belangrike rol in die Boesmankultuur (sien hoofstuk 

11.3) en die verlies van hierdie twee elemente onderstreep die haglike toestand van die 

hedendaagse Boesmans in 'n vreemde wereld. Die eland is by uitstek die wildsbok wat met 

die Boesmans geassosieer word, want sy krag word beskou as groter as die van enige ander 

voorwerp. Die Boesmans glo dat Mantis ("praying mantis" of hotnotsgot) alle dinge geskape 

het, onder andere die eland en die maan. "Bidsprinkaan" in die gedig verwys regstreeks na 

Mantis. 

Die "bidsprinkaan" waama Weideman in bogenoemde gedig verwys, is in onderstaande 

gedig van Breyten Breytenbach "skepperbesie". Die gedig uit die bundel Soos die so 

(1990) het as titel slegs 'n datum 21 Januarie 1974, maar onderaan word dit nader 

omskryf as "eerste gebed vir die hottentotsgot". Hiermee word die gedig binne die 

Boesmanfolklore geplaas en die aanspreekvorm "skepperbesie", sinspeel op sy skeppende 

werksaamhede: 

hulle vertel, skepperbesie, die 6u mense vertel 
dat jy die sterrevelde en die aarde en alles 
wat draai en groei en sug en vergaan 
geskape het, dat jy 'n volstruisveer 
in die donker geplant het 
en siedaar! daar was die maan! 

o oerwese, jy wat deur die liefde aangevuur 
jou minnaar opvreet, waarom het jy dan die afstammelinge 
van hulle, die mensgoed- on thou jy? 
wat jy uit die modder geroep het, verlaat? 
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daar is vure in die lug, moeder, en die maan 
is koud soos skoen, en 'n swart klag van rook 
gemeng met stof, want jou swart skepsels, mensmaker, 
werk soos messtof in die aarde sodat die geld elders 
vir ander geiler kan staan -

grasgeel bidwyfie, hoor ons stof en ons rook, 
straf diegene wat jou mense tot slawe verneder het! 

( 'eerste gebed vir die hottentotsgot1 (21 Januarie 1974. Breytenbach, 1990:32) 

Alles wat "skepperbesie" geskape het, word opgenoem, ook die maan wat hy gemaak het 

deur 'n volstruisveer in die donker te plant. Helfman (1971:98) se weergawe van die 

skepping van die maan klink effens anders, maar die hoofelemente van die verhaal bly 

dieselfde. Mantis het lank gelede vuur aan sy mense gegee deur dit op slinkse wyse by 

volstruis te steel. Baie lank na hierdie gebeure het hy in die donkerte 'n veer van hierdie 

volstruis by wie die vuur gesteel is, opgetel. "Joyfully he threw the feather up into the sky, 

and he said to it, 'You must now lie up in the sky; you must henceforth be the Moon. You 

shall shine at night. You shall by your shining lighten the darkness for men . . . You are the 

Moon ... You fall away, you return to life again, you give light to all the people."' 

In die tweede strofe word skepperbesie aangespreek as "oerwese" en uit die entomologiese 

gegewens wat genoem word, is dit eweneens duidelik dat dit die hottentotsgot is wat ter 

sprake is - die hottentotsgotwyfie verslind die mannetjie nadat hulle gepaar het. Die 

"oerwese" word egter nou beskuldig dat hy sy maaksels, "die mensgoed" verlaat het. 

In die voorlaaste strofe word gewys op die ellendige lot van die skepperbesie se swart 

skepsels. Selfs die maan wat in die eerste strofe triomfantelik gemaak is, is nou "koud soos 

skoen". Laasgenoemde beeld sluit weer aan by die Boesmanfolklore, want 'n ander 

weergawe van die skepping van die maan lui dat dit voortgekom het uit die regtervoetskoen 

van Mantis. Ander natuurverskynsels, byvoorbeeld die "vure in die lug" en die swart rook 

en stof, onderstreep die mense se swaarkry en lyding. 

In die koeplet word die skepperbesie en oerwese wat in die derde strofe ook "moeder" 

genoem is, aangespreek as "bidwyfie"en word sy opgeroep om diegene wat haar mense "tot 

slawe verneder het" te straf. Die sprekende instansie in die gedig vereenselwig hom met 

die lydendes, want hy gebruik die persoonlike voornaamwoord "ons" in die voorlaaste 

versreel. 

Afgesien van die Boesmans funksioneer die Koikoi, by name die Griekwas en Namas, ook as 

onderwerp in heelparty Afrikaanse gedigte. 
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9.2.2 KOI.KOI- GRIEKWAS EN NAMAS 

wantons, ons kom van ver af 
van Sophia Adriana van Maria van Adriana 

van Maria Blom van die Caab 
sommige slawe sommige gewese slawe 

sommige vrygeborenes 
sommige Baster-Hottentotte 
maar almal saam Khoisan (Ons kom van ver af Petersen, 1995:84) 

Die benaming "Hottentotte" (vir die Koikoi) het waarskynlik ontstaan toe skipbreukelinge 

van die Haarlem in 1648 'n repeterende frase in 'n Koikoi danslied tot 'n benaming van die 

dansers gemaak het. Die mense het hulleself egter "Koikoi" genoem wat die betekenis het 

van "manne der manne" of "opregte mense" (Bredekamp, 1986:28). "Hottentot" en veral die 

wisselvorm "Hotnot" word as pejoratief beskou, soos ook in die gedigaanhaling hierbo 

aangedui word. 

Daar is 'n sekere mate van oorvleueling wat betref sekere elemente van die Boesman- en 

Koikoi-kulture. Die figuur Heitsi-Eibib is 'n voorbeeld hiervan soos gesien kan word in 

Everwyn Wessels se gedig wat aan die begin van 9.2.1 aangehaal is. Daarin word die 

Boesmans "Heitsi Eibib se mense" genoem terwyl hierdie figuur eintlik bekend is uit die 

Hottentot-folklore. In onderstaande gedig word na Heitsi-Eibib verwys as "die 

Hottentotsgot" terwyl dit duidelik is dat die hottentotsgot (Mantis) eintlik uit die 

Boesmangodsdiens bekend is: 

Heitsi-Eibib, 
die Hottentotsgot, 

wat met gevoude hande sit; 
die lewe vang, waarvoor hy bid. (Rots-ets. Wessels, 1978:53) 

Volgens verklarende aantekeninge wat Everwyn Wessels by sy gedig Heisib uit sy bundel 

Asiel (1978) gee, is Heiseb 'n figuur in die Nama-mitologie wat met Heitsi-Eibib 

gei'dentifiseer word. Thomas Deacon (1989:60) se gedig Wraak van Heitsi-eibib handel 

oor die lot wat 'n "parmantige man" getref het weens sy gebrek aan eerbied vir "Heitsi

eibib se klipstapel". Hierdie kliphope wat orals in Kaapland en Namibie voorgekom het, 

word beskou as Heitsi-eibib se "graftes" en elke Hottentot wat daar verbygeloop het, moes 

klippe op die stapel gooi. Heitsi-Eibib was ook 'n heldefiguur, 'n soort profeet ofvoorspeller 

met sonderlinge vermoens. In vroegste tye was hy 'n towenaar wat wonderdade soos 

oorwinnings oor leeus en monsters verrig het, wat verskillende gestaltes kon aanneem en wat 

deur berge en riviere kon gaan: 
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Heiseb 

Hy wat soos 'n boom lyk, 
hy wat die vorm het 
van mens en warrelwind, 
hy dwaal oor die vlakte 

in baie lywe. 
Hy speel, 
die soekspeel van die kind. (Heisib. Wessels, 1978:54) 

Sommige digters gebruik Griekwa-Afrikaans as medium vir enkele gedigte of 'n hele bundel, 

soos in die geval van Thomas Deacon se Die predikasies van Jacob Oerson (1993). 

Hieruit blyk 'n belangstelling in die Griekwas en veral hul taal. In hierdie bundel van 

Deacon deel die sprekende instansie, Jacob Oerson, self die herkoms van sy voorgeslagte, die 

Griekwas mee - hulle is mense van Adam Kok, die beroemde en dinamiese leier van die 

Griekwas: 

in vr6e se vorentye 
had my ouersgoed al dwaal
poot met daam kok se span 
vir trekkerspad gevat 
hullyfte hier op griekwa
land se vaalbos-
vlakte vas kom 
t!kam (Herkoms. Deacon, 1993: 13) 

In Hans du Plessis se gedig Dapper Renoster is die spreker eweneens 'n Griekwa, een van 

Dam (Adam Kok) se mense en die taal wat gebruik word, is ook soos in Deacon se gedig 

hierbo, Griekwa-Afrikaans of 'n variasie daarvan: 

Griekasse is ons maneer 
da van trig se tyd 
hier het ons geboor 
uit Dam se mense yt 
vuur an 'n vel is maar nou 
al wat ons nog oor onse koppe hou 
maar die is pure ons die 
skryf julie rna julie se skryf 
in boekiese van bryn an swart: 
ons weet wat woon in onse lyf 

rna vanaand syp ek wee my griekageit 
skoon yt my derms yt 
an ek lyster vi die Jirre 
wat om julie se pienk ore flyt (Dapper Renoster. Du Plessis, H. 1984:46) 

Verskeie gedigte in Pieter Claassens se bundel Verse van 'n windswael (1980) sluit veral 

aan by die folklore, liedjies en verhale van die "Hottentotte" - sy eie benaming. In 'n naskrif 

tot die bundel wys Claassens (1980:55) daarop dat die Hottentotte, wat teenswoordig al byna 

uitgesterf is, oorspronklik van Noord-Afrika kom. "Die gedeelte wat suidwaarts getrek het, is 

deur indringing van ander volke van die oorspronklike stam geskei. Koors- en pokke-
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epidemies .het hul getalle skerp uitgedun. Benewens fisiese en ekonomiese agteruitgang het 

armoede hulle gedwing om rond te swerf en by die Blankes werk te soek. In die laaste kwart 

van die 18e eeu was 'n onafhanklike Hottentotkraal reeds 'n rariteit." 

Een van Pieter Claassens se gedigte het die Hottentotwoord I I Kuiha (alleen) as titel en in 

verskeie ander gedigte gebruik hy sekere Hottentotwoorde en gee die betekenis by wyse van 

voetnote, soos in Op die ghaisa: 

Op die ghaisa 

ou-ou bloed 
het jou gevoed, 
klein gelofteland -
jy waaruit die skilpad kom 
sal op jou tyd weer blom 

met fyn en silwer surinkies 
wat opkyk na die son, 
uit jou lappie koeroesand 
sal 'n nuwe lente brand 

wat uitblom tot waar Elob1 sit 
vol weerlig op sy mat -
jy sal weer 'n ghaisa2 
uit die ghabba-aarde3 slaan (Op die ghaisa. Claassens, 1980:45) 

1. Hottentot-benaming vir God. 
2. vreugde-dans 
3. maer, armoedige 

'n Groep wat ook heelwat aandag in die Afrikaanse digkuns kry, is die Kaapse Maleiers. 

9.2.3 MALEIERS 

Bo-Kaap 

Daar hang 'n wolk oor Vlaeberg, 
Die branders breek by Papendorp 
Vanm6re stoat die water hoog 
By Roggebaai se strand. 
Die vrouens van die Bo-Kaap kom 
Met lee mandjies terug. 
W anneer sal die vis weer braai 
En bruin word in die pan? 
Die oemies wil oblietjies bak, 
Die booias praat oor vis, 
Die jongsman vra die nonna 
Hoe lank die lambaar is. (Bo-Kaap. Du Plessis, 1977:20) 

Die Maleiers wat vandag 'n etnologies gemengde groep is, was oorspronklik slawe of 

politieke en religieuse ballinge uit Oos-Asie. Aan die Kaap het vermenging met die ander 

rassegroepe plaasgevind, maar aangesien die Maleiers nooit hul geloof (Islam) prysgegee het 
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nie, het hul 'n eie groepsidentiteit behou.-Die Maleiers as groep is dus ook in Afrika gevorm 

en deur hul taal onlosmaaklik aan die vasteland verbind. 

Daar word in hierdie studie na die Maleiers verwys eerstens omdat hulle deur die jare beskou 

is as deel van die swart bevolking van Suid-Afrika en daar as sulks teenoor hulle opgetree is 

en tweedens weens die belang van hul taal vir Afrikaans. Davids (1996:24) wys daarop dat 

die noue kontak tussen die koloniste en die slawe uit Suidoos-Asie en Afrika 'n belangrike 

invloed uitgeoefen het op die taal wat aan die Kaap gepraat is. Maleis of Kaapse Moslem 

Afrikaans is byvoorbeeld die oudste varieteit van Kaapse Afrikaans. 

In 'n hele paar gedigte kom aspekte van die Maleiers se geskiedenis en godsdiens ter sprake. 

By die graf van sjeg Yussuf van R.K. Belcher steun op die geskiedenis van die 

hoogaangeskrewe balling en held van die Bantam-vryheidstryd, sjeik Yussuf wat met sy 

geselskap en 'n groot gevolg in 1694 aan boord die Voetboog in Tafelbaai aangekom het. 

Hier het hy die geestelike vader van die Islam aan die Kaap geword. Daar bestaan 'n verhaal 

dat Sjeg Yussuf lank na sy dood in 'n droom aan 'n veewagtertjie verskyn het om hom te 

vertel waar hy sy verlore skape kon kry. 

Verder in die gedig word aangetoon hoe 'n belangrike invloed die Maleiers en hul kultuur op 

die Kaapse samelewing uitgeoefen het. Die spreker in die gedig vereenselwig hom met die 

"Islam" en die "Slamse", want hy gebruik deurentyd die persoonlike voomaamwoord "ons" 

teenoor die aangesprokenes - ' 'julie" wat duidelik op die wit Kapenaars dui . Die spreker 

toon die ironie van apartheid aan. Ofskoon die wittes baie van die Maleise kultuur oorgeneem 

het, soos weerspieel in onder andere hul boukuns en taal, kan die twee groepe nie saam teen 

Vlaeberg woon nie: 

Toe Klaas, die beesteklong, op froetangs slaap 
en droom hy kry die graf van ons Sjeg 
bo-op 'n duin 'n oog ver van die Kaap 
was Islam vammelee reeds vasgevleg 
soos 'n koesiesta binne jul manier: 
jul wou ons nog teen Vlae berg wegdruk 
toe staan jul kansels deur 6ns hand versier 
waar jul, soos ons, apart voor God neerbuk. 
Ons prate het op julle tong gery 
op voorskrif van ons Nabie (S .A.S .) 
soos Yussuf op die Voetboog, maar daarby 
kon ons die tekens uitkyk hoe knap ses 
bol in jul gewels wat jul Hollands noem 
ons Slamse koepels soos 'n vrou se ghoem. 

(By die graf van sjeg Yussuf Belcher, 1982b: 15) 

In Dae van 1973 uit die bundel Bulldozer (1983) dui Achmat Dangor aan dat die 

gebedsuur deel was van daardie Kaapse dae: "Dis amper tyd, luister, I die bilal bang 

1 (die Muezzin, soes hulle se, I roep ons om te bid)." Die hele storie vertel uit 
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dieselfde bundel gaan egter verder terug in die geskiedenis en die spreker vertel die verhaal 

van sy slawe-oupa en slawe-ouma, met haar "half-chinees oege I en olyf vel", se 

ontmoeting in die kasteel se tronk in Kaapstad. Die taal wat gebruik word, is 'n soort 

primitiewe Kaapse Afrikaans wat die outentiekheid van die vertelling onderstreep: 

Se dit soes it is 
moet niks vestroep nie 
vertel hoe my oupa 
'n versotte Moses 
(wie was 'n bietere slaaf?) 
sy wandel eindig het 

en af die slaafbote 
uit die Jawa uit 
sy kettings 
hier kom sliep (Die hele storie II. Dangor, 1983:71) 

Geskiedenis van 'n meer onlangse aard vorm die uitgangspunt van Julian de Wette se Die 

Imam waarin 'n verband aangetoon word tussen Imam Abdullah Haron en Steve Biko (en 

ander soos hy). In die vyftigerjare het verskeie polities-gemotiveerde Moslem-jeugbewegings 

in Suid-Afrika tot stand gekom en in 1958 word die "Claremont Muslim Association" (CMA) 

in Kaapstad gestig deur volgelinge van Imam Haron (Prozesky & de Gruchy, 1995:148). In 

1969 is Imam Haron in polisieaanhouding dood en hierin le een van die vanselfsprekende 

ooreenkomste met Steve Biko. Die gedig word geplaas in die onmiskenbare sfeer van 

Kaapstad en die wereld van die Islam: "Mustapha staan op Darlingstraat - die 

litteken I van die kalifaswaard loop so 'n streep I wang-op na sy rooi kofija. 

I Gewoonlik eet hy piesangs en samosas I voordat hy vir brejanie huis toe 

slenter:" Min mense is bewus van die Imam se marteling en dood en die meeste gaan, soos 

die winkelier Mustapha, gewoonweg voort met hul godsdienstige rituele: 

Die kreungesang sypel yl vanuit die minaret; 
dan deur die klam Kaap loop hulle 
van Stegmanstraat kramat toe, 
deur die wind wat die wierook 
en Distrik Ses se spoke uit die berge suie. (Die Imam. De Wette, 1980:26) 

I.D. du Plessis se besondere kennis van die Maleiers en hul kultuur, asook die goeie 

verhouding wat daar tussen hom en die Moslemgroepe bestaan het, is alombekend. S.V. 

Petersen verwys hiema in Laaste dag (Petersen, S.V.,l985:nr.l5) en Voorhang (1985: 

nr.16), twee gedigte wat geskryf is na aanleiding van Du Plessis se dood: 

Laaste dag 

ASSALAAM ALLAHIKOM! 
Dit was Ramadan. 

Oopdeur vir hom by Christen, 
Musselman, Brahman. (Laaste dag. Petersen, S.V. 1985: nr. 15) 
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Die Kaapse Klopse is vir baie mense_ een van die bekendste aspekte van die Maleierkultuur. 

In Nuwejaar 75/76 dink Breyten Breytenbach vanuit die tronk daaraan dat mense oral ter 

wereld besig is om nuwejaar te vier, ook in die Kaap. Die verwysing na "wit Kaap" en 

"Bruin troepe" plaas dit binne die Suid-Afrikaanse rasse- en apartheidsituasie met die 

moontlike implikasie dat hierdie Bruines waarskynlik net in die "wit" stadsgedeeltes geduld 

word weens hul vermaaklikheidswaarde. Onder al die kleurvolle plesier le daar egter 'n 

verborge seer ... 

in die wit Kaap begin die Bruin troep loop 
met fancy kniee bo spoggerige voetwerk 
met brille son en Iippe salfwit 
en plesier se satyn oar laasjaar se swere ([Nuwejaar 75/ 76} Breytenbach, 1985:89) 

Suidelike Afrika se ander swart bevolkingsgroepe kry nie soveel aandag in die Afrikaanse 

digkuns dat daar byvoorbeeld van 'n Zoeloe- of Tswana-subkode sprake is nie, gevolglik 

word gedigte waarin ander inheemse volksgroepe of aspekte van hul kultuur tematies 

funksioneer, in die volgende afdeling gesamentlik bespreek. 

9.2.4 ANDERINHEEMSEVOLKSGROEPE 
[verberg maar stilletjies die oorsprong van die bruin geslag]. 

(oproep tot hoer digterlike spesialisasie. Olivier, 1988:8) 

Afrikaanstalige digters verwys meermale na die dilemma van die sogenaamde bruinmense. 

(Sien byvoorbeeld sommige van die gedigte wat in hoofstuk 10.5 en 13 .2.2 bespreek word.) 

Enersyds moet "die oorsprong van die bruin geslag" verberg word, soos Olivier 

hierbo aandui. Andersyds word "die bruin geslag" gesien as mense in die middel met die 

"wit" en "swart" deel van die bevolking aan weerskante. In die volgende kwatryn vra Ronnie 

Belcher (1996:42) juis 'n vraag wat op hierdie probleem dui: "Die een is wit / en die 

een is git I agter wie moet 'n Bruinmens I sy ink neersit." 

Vir Jan Wiltshire is die Bruinmens se dilemma meer akuut. Dit gaan nie net bloot om die 

vraag van by watter groep hy tuishoort nie, maar die feite van die saak is dat nie die wit of 

swart groep hom wil aanvaar nie: 

bruinmens 

'n bruinmens is 'n boer 
wat sy vel vir sonskyn 
aan die swartes verkoop het 
die boere wil hom nie he nie 
die swartes miskien oak nie 
gaan hy altyd onder die juk buk 
wat deur ander op hom gele word 
of gaan hy sy menskap 
uiteindelik laat wen (bruinmens. Wiltshire, 1985:34) 
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In skande wys Jan-Wiltshire (1985:94) op 'n aantal stereotipes met betrekking tot die 

kleurlinge, soos byvoorbeeld hul drankmisbruik. Die digter ontmasker die beskouing van die 

kleurlinge as 'n volk of nasie op hul eie, as nog 'n leuen. Hy kon nerens in Europa ander 

kleurlinge vind nie en moes hoor dat so 'n nasie nerens ter wereld bestaan nie. Ten slotte kry 

hy die volgende insig: "ek besef toe dat 'n I kleurling die skande I van die 

witman is". 

In die Afrikaanse digkuns van 1976 tot 1996 is slegs enkele regstreekse verwysings na die 

Indiers ofhul kultuur. Die twee Indiers in die volgende gedigte het albei 'n sekere verbintenis 

met Afrika. Breyten Breytenbach (1976b:40) se gedig soos die wiel het die lewe van 

"Mohandas K Gandi" as onderwerp en die digter wonder of die Mahatma aan die einde 

van sy lewe, in sy sterwensoomblikke, iets van sy vroeere verblyf in Afrika ervaar het: 

"mens wonder of hy in die laaste tril telling I van uitgaan en binnetoe kyk 

ook die wind I die Drakenshellings weer sien blou het?" 

Die Indiervrou wat deur Sydda Essop (1989:68) in moeder van afrika beskryf word, het 

as tienderjarige bruid en as "verstekeling op 'n boot na afrika I land van melk en 

heuning" gekom met drome van 'n "vrye afrika". Sy het egter hier armoede, lyding en 

hongersnood leer ken, maar met innerlike sterkte en trots weerstand gebied sodat sy teen die 

einde van die gedig na vore tree as "Afrikamoeder", stewig veranker in die vasteland: 

u 
het gekom 
om soos 'n besetene die hongerpyne te beveg 
dit te oorlewe 
nie as 'n indier 
maar as 'n afrikamoeder 
geboorte te gee aan afrikababas 
stewig soos 'n rots (moeder van afrika. Essop, 1989:68) 

Dit blyk meermale uit gedigte waarin die antropologiese kode manifesteer, dat daar, ten spyte 

van 'n gesamentlike verblyf in Afrika, by lede van verskillende bevolkingsgroepe wedersydse 

onkunde en onbegrip is vir mekaar se lewenswyse en gebruike. Vuurloop deur 'n flessie 

van Sheila Cussons beskryf 'n jeugdige wit spreker se belewenisse van die vreemde rituele 

tydens 'n vuurloop-seremonie iewers in Natal. Die eerste kennismaking met hierdie aspek 

van die Indierkultuur is vir haar 'n ontstellende ervaring, maar dwing ook later tot 

introspeksie: 

Ek ruik lekker. 
Indiese klingelwinkel-soetgoed -wierook
lekker 
uit vingerhoedflessies olietjies. 
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En ek is sewentien weer in Natal 
en by die rivier van die reiniging 
val ek flou: te veel vir my ingewande 
die slagtershake 
deur hulle waternat vlees, behang 
met mango's en trosse frangipani's- (Vuurloop deur 'nflessie. Cussons, 1984:37) 

Nadat die spreker herstel het van die floute kon sy die seremonie verder bywoon: "en kyk 

hoe geelgekledes, wangbene skerp I in trans, op pienk voetsole dans na 

Brahma I oor 'n vlakte oranje kole ... " Die gebeure van daardie dag het egter 

aanleiding gegee tot meer as 'n blote herinnering. Haar belewing van die vuurloop-seremonie 

het gekulmineer in die besef dat God wil he ons moet s6leef, soos vuur. 

Gedigte waarin een of ander aspek van die tradisionele lewenswyse of kultuur van Suidelike 

Afrika se inheemse swart volkere aangeraak word, is taamlik skaars in die Afrikaanse 

digkuns van die afgelope twintig jaar. Lobolo van Mari Grobler (1990:47) handel oor die 

bekende lobola-gebruik wat by die swart volke van Suider-Afrika voorkom/voorgekom het. 

Huwelike is gewettig deur die oorhandiging van lobola (bruidsprys), gewoonlik beeste van 

die bruidegom se familie aan die bruid se familie: 

Lobolo 

Die lo bolo staan 
lankal in die kraal. 
Die mense draai om kospotte 
dansenlawaai 

Met swart kopdoek en lang sisrok 
staan ek aileen 
staan ek vreemd langs die gesig 
wat bees vir my betaal. (Lobolo. Grobler, 1990:4 7) 

In die eerste strofe word die vrolikheid van die bruilofsfees beskryf, die formaliteite is lanka! 

afgehandel en daar word geeet en gedans. Die tweede strofe staan in skrille kontras met die 

eerste. Die ek-spreker van die gedig word hier bekendgemaak as die bruid, en sy staan nie net 

eenkant en afsydig van die feesrumoer nie, maar ook, ironies gesien, "aileen" en "vreemd" 

Iangs haar bruidegom. Die anafore in die tweede en derde reels van die tweede strofe vestig 

die aandag op hierdie ironie .. Die vierde versreel se "bees" en "betaal" sluit klankrnatig aan 

by die vorige twee deur die herhaling van die [a:] en [e:]-klanke en kan gesien word as 

aanduiding dat die ek-spreker se gevoelens van "aileen" en "vreemd" korrespondeer met 

haar gevoel oor die huwelik waarin sy haar bevind - moontlik 'n gereelde huwelik waarin sy 

geen se gehad het nie. Dit word verder bevestig deur haar siening van haar bruidegom. Hy 

staan as "ontliggaamde" langs haar en word slegs aangedui as "die gesig I wat bees vir 

my betaal". 

In die hierbo aangehaalde gedig word die spreker nie gei'dentifiseer as behorende tot 'n 
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spesifi~ke volksgroep nie, maar in enkele ander gedigte word daar by name mi een. van · 

Suider-Afrika se swart volkere verwys, soos in die eerste van die vyftal Kaokogedigte uit 

Petra Muller se bundel Liedere van land en see (1984). Die spreker is 'n vrou (vergelyk 

"vroue-hande") van die stam wat vertel dat hulle hul woonplek moes verlaat weens 'n 

knellende droogte. Eers wanneer dit gereen het, sal hulle kan terugkeer. Die gedig het nie 'n 

vaste rymskema nie, maar in elke strofe kom een geval voor van twee eindwoorde wat rym 

en die strofe dus tot 'n eenheid bind, byvoorbeeld "min" en "begin" in die eerste strofe. 

Deur die sintaktiese ordening in die laaste strofe en die enjambement in die eerste reel word 

die skeppende aksie ("bou") beklemtoon. Die oorwegend kort klanke in die laaste strofe is 

ikonies van die tempo waarmee die vrouens die "herskeppingstaak" verrig: 

hi mba 

gesterntes van verlate skerms vertel 
dat hier die water brak geword het, 
weiding min; 
ons het weggetrek 
en by 'n ander staning 
woning om 'n nuwe haard begin 

eers as die water uit die hoogtes sak 
salons met kole ongeblus terugkom 
en met vroue-han de 
op die ou plek 
nuwe vure pak 

met mis en modder, vinnig bou 
ons dan 'n woning 
om die ribbekou (himba. Muller, 1984:88) 

Afrikaansskrywende digters le in talle gedigte klem op die feit dat mense wat aan 

verskillende volksgroepe behoort, mekaar baie swak of glad nie ken nie, ten spyte van eeue 

se saamwoon in dieselfde land. Vir baie jare is die spontane omgang tussen mense van 

verskillende rassegroepe boonop deur wetgewing gereguleer. In Teater beskryf Olga Kirsch 

haar gewaarwordings toe sy, as deel van 'n "gemengde" gehoor die toneelstuk "Boesman en 

Lena" gesien het: 

W esens tot in die modder toe verneder, 
Boesman en Lena skel, pleit, dreig en dans 
die donker deur, praat Engels-Afrikaans
vuursteen wat vonk. Vloekwoorde word gebede. 
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Ons, die gehoor wat sit in duisternis 
en luister, wit en swart en lndier, 
en telkens skokkend-luid uitskater vir 
grappe skaars grap, so skerp is hul geslyp
wat die hart hier ervaar kan mens slegs gis. 
Jy, swartman naas my wou jy stoele gryp 
en om jou slinger, of het ons albei 
- ek na my blink hotelvertrek en jy 
Sowetowaarts -
gekneus en seer van binne huis toe gery? (Teater. Kirsch, 1976:8) 

Die sprekende instansie vra haarself af hoe die swartman wat langs haar gesit het, die 

toneelstuk verwerk het. Geleentheid vir bespreking is daar nie, want hulle vertrek na 

verskillende en uiteenlopende bestemmings - sy na 'n "blink hotelvertrek" en hy 

"Sowetowaarts". Die kontras tussen die twee bestemmings word beklemtoon deur die 

sintaktiese ordening waardeur "Sowetowaarts" alleen in 'n versreel geplaas word. Ten 

slotte wonder die spreker of hulle nie dalk albei op dieselfde manier deur die opvoering 

geraak is nie- "gekneus en seer van binne". 

In die eerste strofe is die [ d]-alliterasie opvallend, byvoorbeeld "dreig en dans I die donker 

deur". "Duisternis" in die vyfde reel sluit hierby aan en dui daarop dat die teatergangers nie 

net letterlik in die duistemis verkeer nie, maar ook in figuurlike sin soos weerspieel deur hul 

onkunde jeens mekaar. 

Barend Toerien (1991:51) dui in Kinderspeletjies aan presies hoe doeltreffend wit en 

swart deur wetgewing uit mekaar gehou is. Die swart kinders se spel op die gras voor die 

museum laat die digter in die eerste strofe dink aan die dansende en springende 

"Caepmans" in die beginjare van die Kaapse nedersetting. In die volgende strofe vergelyk 

hy hulle spel met die ander soort speletjies wat die wit kinders in sy jeug gespeel het. Hy 

meen egter dat indien daar kontak tussen die wit en swart kinders toegelaat was, die wit 

kinders hierdie "voetstamp, handeklap" moeiteloos kon aangeleer het en die swart 

kinders hulle graag sou "gewys bet h6e". Met die verwysing na "Caepmans" en die 

"Fort Kijkuyt en Keert de Koe" word daarop gesinspeel dat "apartheid" se wortels 

inderdaad ver in die verlede le. Die laaste versreel - "En kinders leer so maklik"- word 

'n versugting oor al die verlore geleenthede wat daar was om tot groter kennis en begrip van 

mekaar te kom. 

In die gedig Duiwelsnuifroep Johann Lodewyk Marais (1987a:58) 'n verlede op toe daar 

nog meer kontak tussen wit en swart kinders moontlik was. Die eerste vier versreels plaas die 

aangesprokene in die hede en identifiseer haar as swart, want sy bevind haar nou in "stroois 

of tuisland I of township". Die eerste drie versreels vorm 'n skrille kontras met die res 

van die gedig waarin die kinders se gesamentlike plaasverlede opgeroep word. Hulle paaie 

het egter onherroeplik uitmekaar geloop, sonder die moontlikheid van herontmoeting - hy 
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weet nie eens waar of onder watter omstandighede sy haar nou bevind nie: . "Kan jy erens 

in 'n stroois of tuisland I of township oorvol huisies en rookmis 1 - soos die 

langs die hoofpad en op foto's- I onthou .. . " 

Talle sintuiglike belewenisse (hoor, proe, ruik) vorm deel van die herinneringe aan 'n byna 

idilliese samesyn. Tog was daar alreeds die eerste bewussyn van sosiale onreg, soos blyk uit 

die verwysing na die stories wat sy vertel het: " .. . stories van die berge 1 in jou 

volksmond, driftig en onbeteueld I oor ryk en arm ... " Daar word gesuggereer dat 

hul vriendskap meer behels het as die vertel van stories of die aandra van veldkos. Hy vra of 

sy kan onthou: "Hoe jy opkyk toe die son deur 'n wolk I glip en in die 

dennenaalde vonkel I in die oomblik van liefhe met soet reuk 1 van 

ouhoutvuur aan jou?" Die gedig eindig op nostalgiese noot - met 'n vraag wat die 

aangesprokene nooit kan beantwoord nie: 

0 meisie van die vergete berge, 
se my, wat het daar vir ons oorgebly? (Duiwelsnuif. Marais, 1987a:58) 

Wit digters gebruik dikwels spot of ironie om die wit deel van die bevolking se houding en 

optrede teennoor swartes uit te lig, te beklemtoon of te veroordeel. Die gedig Op die plaas 

van Barend Toerien (1983 :32) verwoord 'n wit vrou se telefoongesprek waarin sy op uiters 

egoYstiese wyse haar lot bekla omdat sy op die betrokke Maandag sonder "Ou Katrina" 

moet klaarkom. Die stereotiepe siening wat die wit werkgewers van hul swart werknemers 

het, word geYroniseer. Vir die wit vrou is Katrina bloot 'n staatmaker werker en niks meer 

nie. Daar is geen persoonlike verhouding tussen hulle nie, ook geen betrokkenheid van die 

wit vrou by "my ou aia" se emstige siekte nie, sy voel trouens dat sy deur Katrina in die 

steek gelaat is. 

Wat dink swart Afrikaanstalige digters van hul wit landgenote? In die gedigte van swart 

digters word die wittes dikwels geskets as onderdrukkers en uitbuiters terwyl hul eie mense 

meermale uitgebeeld word in uitsiglose omstandighede as handearbeiders, onderdruktes en 

lydendes. Die verhouding tussen die verskillende volksgroepe, vera! wit en swart, kom later 

breedvoerig na vore in die behandeling van die konflik-en-versoeningskode (hoofstuk 13). 

In die gedigte wat tot dusver in hierdie hoofstuk aangehaal is, het aspekte van die 

verskillende volksgroepe se kultuur na vore gekom. Volksgelowe, as deel van die tradisionele 

kultuur van onder andere die Afrikanervolk, word deur so veel digters tematies ontgin dat dit 

as 'n selfstandige subkode by die antropologiese Afrikakode behandel word. 

224 



9.3 VOLKS.GELOWE 
doekom 
engel 
tokkelos 
paljas! 
my katel hurk 
nie meer op stene (Roepvers. Claassens, 1980: 19) 

Die Afrikaanse volksgeloof bevat, benewens erfgoed wat van die Europese stamvaders 

oorgeneem is, ook leengoed wat verkry is van volkere met wie daar in die loop van die 

geskiedenis in aanraking gekom is. Laasgenoemde sluit al die inheemse volke wat die 

Europeers hier aan die suidpunt van Afrika aangetref het, asook die slawe uit Maleisie, 

Mosambiek, Madagaskar en die res van Afrika in. Die derde komponent van die Afrikaanse 

volksgeloof is nuutskeppinge, dinge wat 'n volk in 'n nuwe land met nuwe behoeftes en 

ander omstandighede, self skep. In die geval van nuutskeppinge het Afrika, die geografie, 

klimaat, plante en diere, 'n belangrike rol gespeel. 

In Afrikaanse gedigte van die afgelope twintig jaar word verskillende volksgelowe tematies 

ontgin. 

9.3.1 VUUR- LUG- EN AARDGEESTE 

Ek lees die spooksels in vuur 
die strominge in water 
die geaardheid van sterre. 
Ek lees die tekens van die dolos 
'n kobold is ek 'n tokkelos 
aanmatigend miskien 
maar die swart kraai 
het my self vertel. (Aardgees. Keet, 1988:8) 

Afrika en sy mitologie tree sterk op die voorgrond in Rosa Keet se digbundel Spookstories 

(1988). Die eerste vier gedigte het die benaming van die vier sogenaamde elementsgeeste as 

titels, naamlik Luggees, Vuurgees, Watergees en Aardgees. In bogenoemde aanhaling uit 

Aardgees word verwys na al vier, naamlik vuurgees- "Ek lees die spooksels in die 

vuur" watergees - "die strominge in water" luggees -"die geaardheid van sterre" 

aardgees- "'n kobold is ek 'n tokkelos". 

Talle Afrikaanse gedigte het vuur- lug- en aardgeeste as onderwerp. Johann Lodewyk Marais 

se Verskynsels handel tematies oor 'n spookverskynsel wat as vuurgees beskou kan word, 

naamlik 'n dwaallig. Dit manifesteer in die gedig as 'n lig wat 'n motor jaag, dalk 'n 

sogenaamde "motorspook", en 'n dwaallig wat die voorkoms aanneem van 'n dier se oog: 

Aprilmaand loop 'n lig van Metsana 
af oor rooigras, stofvaal mielielande, 
verby populiere, deur die smal spruit 
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en jaag Jan Eagar en Maans Kritzinger 
se 01-mo.tor oor die. lang hoogte · 
tot by Rietspruit. Later luister die twee 

hoe John Bull vertel van 'n hasejag, 
hoe hy 'n oog sien blink het, en dan skiet. 
Die oog verdwyn, en kom toe nader uit. 

Hy skiet weer, en die lig kom nog nader! 
Bokhael, dan! Toe brand die ding boosaardig 
vlak by hom en hy here die rieme! (Verskynsels. Marais, 1987a:59) 

In uitwan beskryf Petra MUller haar pa se sonderlinge vermoe om die wind te roep met die 

naam Jasper. Hierdie gebruik sluit aan by die volksgeloof waar die wind soms as 'n luggees 

voorgestel word wat geroep kan word, as 'n mens hom byvoorbeeld nodig het om 'n 

windpomp te laat draai of getrapte koring uit te wan, deur op 'n bepaalde manier vir hom te 

fluit: 

my pa het altyd die wind met jasper geroep: 
jasper jasper vir die wanman 
wat sy hande 
h66g lig bo die werf, 
met die bone swaar, 
met die ligter gerf 

Jasper kom 
en wan dit uit; 
my pa se oes 
word toegesluit! 

geeneen weet waar het pa 
die naam gekry -
geeneen gebruik dit nog; 
net hy-

my pais oud, 
die werf is been; 
hy jasper oor 
sy nasaad heen (uitwan. Muller, 1979: 16) 

In die laaste strofe word die afloop van die pa se lewe en sy persoonlike verhouding met die 

wind in vier kort versreels gestel. Die verandering en verval word weergegee met "oud" en 

"been", laasgenoemde as beskrywing van die lee, kaal werf waar nou nie meer sprake is van 

die bedrywighede van die eerste strofe nie. Die gebruik van 'jasper" as werkwoord en die 

spelling van "nasaad", i.p.v. "nasaat", sluit aan by die beeld van graan uitwan, maar 

beklemtoon ook die pa se invloed op sy nakomelinge. 

In die afdeling Kougoed uit Kro en Kamiesberg in sy bundel Hoera hoera die ysman 

(1977) teken George Weideman ook 'n verwysing na hierdie "roep" van die wind op: 

226 



hoe roep 'n mens die wind oompie tys 
die trapvloer is al boordenstevol 
die mieries werk oortyd saans skreeu ou gys 
hoe roep 'n mens die wind vandag gaan dit lol 
kyk d6erso begint die were wys 

(hoe roep 'n mens die wind oompie tys. Weideman, 1977:79) 

Uit Afrikaanse gedigte van die afgelope twintig jaar is dit duidelik dat talle van die 

volksgelowe wat as onderwerpe ontgin word, nie slegs tot een volksgroep se tradisionele 

kultuur behoort nie. Die tokkelossie, wat onder andere in Antjie Krog se bundel Mankepank 

en onder monsters (1985b:24) beskryf word, is 'n duidelike voorbeeld hiervan. Die 

tokkelossie is 'n water- en aardgees wat 'n belangrike rol in die meeste swart volksgroepe se 

geloofswereld speel. Daarby is die tokkelossie een van die duidelikste gevalle van 

wisselwerking tussen die volksgeloof van die Afrikaner en die swartmense (Coetzee, 

1960:44). Die laaste versreel van Antjie Krog se gedig sluit regstreeks aan by die voorkoms 

van die tokkelossie en sy hoofdoel volgens die volksgeloof van verskeie swart volkere, 

naamlik om geslagsverkeer met die vrouens te he: 

9.3.2 

hy kom skaars by jou middellyf 
gebukkend soek sy neus jou spoor 

kry hy dit in 'n veld of pad 
nooit sal hy dit weer verloor 

aan sy wang blink 'n koperring 
sy oortjies draai soos 'n luiperd s'n 

deur koue nagte draf die Tokkelos 
- dik meneer wat oor sy skouer tros. (Tokkelos. Krog, 1985b:24) 

WATERGEESTE 

voer die waterslang 
met die heupbeen van 'n bok 
tot sy stert die volmaan
waterdruppels uit 
die Groot-Gariep laat spat (Ritueel. Deacon, 1989:23) 

In die Afrikaanse digkuns is talle verwysings na waterslange as die belangrikste nie-menslike 

watergeeste in die volksgeloof van die Afrikaners en die ander inheemse volksgroepe. Die 

waterslang in Petra Muller se gedig Legende is 'n spesifieke soort waterslang- een wat 'n 

diamant of een of ander steen as kroon dra. Hierdie slang se verdwyning uit die poel waar sy 

gewoon het, word in verband gebring met die verloor van die steen - "Sy het haar 

eensteen uit die hand laat gly." Daar word ook geimpliseer dat die plek waar die 

waterslang gewoon het, na haar weggaan, nie meer so mooi en blink is soos voorheen nie: 
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Die waterslang het lank op hierdie kol gewoon 
en heidever besoek het aan die kant geskep. 
Wat toe so mooi en blink was: blou fonteinbos 

Ons sien haar nooit meer nie, 
die ding wat water was. 

o fonteinbos 
aldie dae le peultjieblomme 
oor die stroom gestrooi 

Sy het haar eensteen uit die hand laat gly, 
die ding wat water was. 

Wie buig so 
buig so oar die poel 
en sing van diamante .. . (Legende. Muller, 1977:54) 

Onderstaande gedig van Petra Muller waarin 'n "spoegslang" beskryf word, kom uit die 

onderafdeling Volopkos in die bundel My plek se naam is Waterval (1987). Die gedigte 

in hierdie onderafdeling sluit almal aan by die orale literatuur van die Boesmans en ander 

inheemse volksgroepe. Die skryfwyse van hierdie gedig dui daarop dat 'n mens hier met 'n 

mondelings oorgelewerde verhaal te make het. Die kort en assonerende klanke in die laaste 

versreel is ikonies vir die vinnige beweging wat gesuggereer word: 

hierdie berg se spoeslang 
is mas swart, man 
en hy staan op sy ster t by die water 
en hy trak van mense niks 
hy't nie eers 'n rinkhalsstreep'ie 

en as jy hom een keer in sy 
oog gesiet't 
dan vat jy die pad na die vlak (hierdie berg se spoegslang. Muller, 1987: 120) 

In verskeie gedigte waarin volksgelowe ontgin word, behoort die sprekende instansie aan een 

van Suidelike Afrika se inheemse swart of bruin volksgroepe. In die afdeling 

Bokwagterstories in Thomas Deacon se digbundel Sand uit die son (1989) kom die 

waterslang in twee gedigte ter sprake. In beide is die sprekende instansie klaarblyklik 'n 

Nama. In Nagstorie (1989:62) word die verhaal vertel van iemand wat deur die waterslang 

gevang is: "Oujare se tyd het waterslang I vir oompie Gallie-goed dour I by 

Blinkgat gevang." Die waterslang kan hom boonop in allerlei vreemde gedaantes 

verander- in Waterslang (Deacon, 1989:59) is dit byvorbeeld 'n knipmes. As die slagoffer 

die knipmes wil optel, verander dit in die waterslang. Van die groot skrik kry die slagoffer 

"malsiek" waarvan hy net genees kan word as 'n "toornaar" hom in 'n varsgeslagte swart 

bokvel toedraai. Hieruit is 'n les te leer en die verteller eindig sy verhaal as volg: 

Nou moetjy weet, deusman 
jy buk nie weer 
as jy 'n knipmes innie bospaadjie 
na Groot-Gariep sien le (Waterslang. Deacon, 1989:59) 
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Die gedigte Offerkos (Deacon, 1989:22) en Ritueel (Deacon, 1989:23) speel ook in die 

Nama-wereld af en in beide kom die waterslang ter sprake. In eersgenoemde gedig word die 

waterslang verbind met 'n mense-offer en in laasgenoemde met 'n rituele handeling by die 

vrouword van 'njong dogter. 

Die waterslang in Rosa Keet se epiese gedigreeks Die heldedade van Herklaas (sien 

hoofstuk 11.2) wat die bedwelmende Herklaas insluk, het selfs 'n naam. Die assonansie van 

die [ ~] en [ re] -klanke wat vanaf die vierde reel voorkom, wys heen en beklemtoon die finale 

"in" en "sluk" van die laaste versreel terwyl die oorwegende kort klanke van die laaste drie 

reels en die baie heffinge die doelgerigte en afgemete inslukkery vergestalt: 

Hulle dra hom stilletjies 
na die oewer van die kuil 
waar Kaang, die waterslang skuil 
om daar wit geskrik 
agter die bossies te sit 
en te kyk hoe Kaang sy kake uit lit uit pluk 
om Herklaas 
in baie klein bietjies 
stuk vir stuk 
geheel en al 
in te sluk. (Die heldedade van Herklaas 9. Keet, 1988:31) 

Uit talle Afrikaanse gedigte blyk dit dat waterslange nie die enigste "watergeeste" is 

waarvoor 'n mens op die uitkyk moet wees nie. Trouens, die geloof aan die bestaan van 'n 

verskeidenheid waterwesens soos byvoorbeeld watermense en waterdiere, kom taamlik 

algemeen oor die hele Suid-Afrika en by al die volksgroepe voor (Grobbelaar,1977:15). 

Antjie Krog (1985b:22) se Mbulu is byvoorbeeld 'n vreesaanjaende krokodil met 'n 

bulkende stert: "Mbulu Mbulu hoe lyk jy? I nou soos 'n padda dan soos 'n 

slang I nou soos skrik dan soos bang I I net aan my stert wat bulk soos 'n 

bees I net daaraan sal jy weet dat dit ek moet wees." (Sien ook Wilma 

Stockenstrom, 1976:22 se Moselantjie met haar mond aan die punt van haar stert wat 

gedurig honger en dors is.) 

Die kokkewiet wat tone sny in Eerste more van 'n grenspligtige (Bekker, 1978: 19) 

verwys na 'n karakter in die volksgeloof wat, naas ander verskyningsvorme, ook in die vorm 

van 'n soort waterkrappie en dus as watergees manifesteer. Hier word die koue en ryp wat 'n 

mens se tone "dood" laat voel in verband gebring met die volksgeloof van "kokkewiet" wat 

kaalvoetlopers se tone met 'n mes afsny. Die "trap en pleksoek al die tyd" kan egter 

ook, in samehang met die gedigtitel, gesien word as die versigtige trap en beweeg van 'n 

soldaat in 'n (landmyn)gevaarlike omgewing. Die kokkewiet wat tone sny, verkry dan ook 'n 

meer onheilspellende betekenis: ''Trapplek in die winter I kaalpoot in die ryp I 
trap en pleksoek aldie tyd I en kokkewiet sny die tone". 
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Nog 'n verskyningsvonn van 'n watergees funksioneer in Petra Muller se Waarskuwing. 

Volgens die volksgeloof is die mooi blomme van die Blouwaterlelie, ook bekend as 

kaaimansblomme, deur die kaaiman (kroko~il) op die water geplaas om kinders daarheen te 

lok sodat hy hulle kan beetkry: 

"Die kaaiman van die danker kuil -
hy sleep jou onder water in; sy grot is wit 
van beendere; wanneer die water min word, h66r 
jy hoe die kinders huil. Bly weg, klein kind, 

en luister na die hamerkop, wat dophou en wat waarsku. 
Kyk na die blou-blou kaaimansblom, wat twee maal sien 
en niks vertel ... moet nooit sy blomme pluk nie, 
kind wat oorhel 
en wat alles will" 

Maar in my bootjie oor die poel 
moet ek bly dryf totdat ek asemstil 
in lelies haak, daar 

waar ek - hamerkop o hamerkop! -
die ranke stele kan bevoel 
wat tussen my 
en hanger kaaiman stoel (Waarskuwing. Muller, 1984:61) 

In die eerste twee strofes word 'n "klein kind" aangespreek en gewaarsku. Die donker kuil 

waar die kaaiman woon, is 'n vreesaanjaende plek. As gevolg van die enjamberende versreels 

in die eerste strofe word die woorde "beendere" en "huil" beklemtoon en dit versterk die 

gevoel van angs en gevaar wat in die gedig opgeroep word. In die tweede strofe word verwys 

na die hamerkop (sien hoofstuk 9.3.3) en die kaaimansblom. Die kind, wat in die eerste strofe 

reeds gewaarsku is om weg te bly, word nou gewaarsku om nooit die kaaimansblomme te 

pluk nie. 

Die derde strofe word ingelui deur die voegwoord "maar" en dui skynbaar 'n teenstelling 

aan. Die spreker is, anders as die kind, bedag op gevaar. Daarby dryf sy in 'n bootjie op die 

poel, dus bokant die onheil wat onder die water skuil. Die indruk word egter gelaat dat sy 

magteloos is om die omstandighede te verander- vergelyk "moet ek bly dryf'. Sy word 

aangelok (en gevang) deur die kaaimansblomme en ten spyte van die hamerkop se 

waarskuwing, en haar eie waarskuwing aan die kind, wil sy tog die waterlelies pluk. Die 

aanvanklike waarskuwing en verduideliking aan die kind het dus nie verhoed dat syself in die 

gevaar beland het nie. Ofhet sy dit doelbewus opgesoek? 

Buiten die vier elementsgeeste wat hierbo genoem is, vind verskeie ander aspekte van die 

volksgeloof neerslag in die Afrikaanse digkuns van die afgelope twintig jaar. 
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9.3.3 SPOKE EN ANDER VOLKSGELOWE 

dierasies maak amok in Skurweberg 
in 'n klipskeur soebat iets om hulp 
janee hier spook dit helleroordag 

(By Dassiefontein stryk die trippelaar Wenis. Boerneef, 1976: 188) 

Die geloof aan spoke, spookdiere, ensovoorts berus net soos die geloof aan die onderskeie 

elementsgeeste, op animisme. Spoke kan egter ook in 'n menslike gedaante verskyn, soos in 

Lente-aand, Kompanjiestuin van Sheila Cussons (1984:13). Volgens oorlewering word 

die "spook" van Lady Anne Barnard soms in 'n donker Kaapse laan gewaar. Die lang klanke 

van hierdie eerste reel suggereer die langsame gang van die nagwandelaar. Die 

gebruikmaking van Kaapse Afrikaans in die volgende versreels is waarskynlik 'n aanduiding 

van die waamemers se identiteit - self van die Kaap en goed bekend met die omgewing: 

"Veral by alleen loop laat in die Laan I sien manne ve djou innie Tyne biesag 

om 1 djou loklik yt te kam na djou hoevielste bad." Soos in die meeste van die 

gedigte wat oor spoke handel, word hier ook bespiegel oor die rede vir Lady Anne se 

dwalery: 

Was dit so prettig hier of weet jy nog nie 
dat jy "dood" is nie? Of hou jy vanuit 
die ewige 'n ogie oor hierdie stad omdat hy 
besonder moet bly ... (Lente-aand, Kompanjiestuin. Cussons, 1984: 13) 

In Rietjluit van Thomas Deacon is die skielike en ontydige dood van die rietfluit-musikant 

moontlik die rede vir sy dwalery. Hy het immers as gevolg van 'n fratsongeluk in Grootrivier 

verdrink en sy lyk is gevind met die rietfluit steeds in sy hand vasgeklem. Die Nama-spreker 

beklemtoon die "ems" van die spokery - hulle word gesien en gehoor en ontlok 'n hewige 

reaksie by die lewendes: 

Deusman, as 6ns Namas 
sawens verby hierie rietbos 
stap, hoor ons hoelat moeskant 
die t'kabbarab op sy 
rietfluit speel 
ons sien'ie geeste dans 
ons hoor'ie voete klap 
en ons wat Nama is 
hol pisbang weg, ons 
kappit iet! (Rietjluit. Deacon, 1989:55) 

In Everwyn Wessels se gedig Goed val die klem op sekere spookgeluide. 'n Geraas of 

geluid, sonder 'n sigbare gedaante daarby, is nog een van die verskyningsvorme van spoke. 

In hierdie gedig is die blote aanhoor van die geluide wat die "Goed" en "Vaalgoed" maak, 

genoeg om die hoorders se bloed te laat koud word: 
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Ja Basie, daar ~s Goed, 
· Vaalgoed: 

Een wat soos 'n boklam bler; 
En ene wat soos 'n klein volstruisie koel-koel-koel; 
En ene wat op 'n watertrommel doem-doem, doem-doem slaan. 
Die oe sien hulle nie; 
Maar die kinners en die oumense, 
En die eenlopers hul ken die goed. 
Hul voel dit koud soos water 
gril in die voortjies vannie bloed. (Goed. Wessels, 1988:41) 

Naas spoke en spookverskynsels is voorbodes en toekomsvoorspellings 'n belangrike element 

van die volksgeloof en talle Afrikaanse gedigte handel hieroor. In somrnige gedigte word 

sekere voels aangedui as toekoms- of onheilsvoorspellers of die aankondigers van reen. 'n 

Voelsoort wat in die volksgeloof dikwels as onheilsbrenger gesien word, is die swart kraai. In 

die eerste strofe van Vergeet-my-nie van Thomas Deacon (1993:88) word 'n verband 

aangedui tussen die swart kraai en die droogte: 

wasjy al 
op koegrabie 
as die swartkraai 
swart 
deur die drooglug 
vlie? (Vergeet-my-nie. Deacon, 1993:88) 

Swart kraaie kan egter ook, soos die Namaspreker in Doodsengele (Deacon, 1989:54) 

aandui, 'n persoon se dood voorspel. In die hitte sit die kraaie roerloos en tam, soos "swart 

blomme" op die rietbos. Die spreker se "oorle tata" het hulle "tjenners vannie dood" 

genoem en geweet dat hulle later die plek sou aandui waar die persoon wat hulle sien, 

binnekort begrawe moes word: "Gee jy vir hulle kos / pluk'ie dood al daai swart I 
blomme af I en kom sit hulle raasbek I oppie plek waar j6u rusgat I 
annerweek sal wag." 

In die gedig Waarsk:uwing van Petra MUller (1984:61) is die hamerkop, soos die kraaie in 

die gedig hierbo, 'n waarskuwer teen onheil (sien gesiteerde gedig by hoofstuk 9.3.2). Die 

aangesprokene, "klein kind", word vermaan om daarop ag te slaan: "en luister na die 

hamerkop, wat dophou en wat waarsku". In Nuwe dag van Thomas Deacon 

(1989:10) word die hamerkop se gepik teen 'n boomstam geassosieer met die maak van 'n 

grafskrif: "Die hamerkop kap-kap I oudag se grafskrif I teen 'n doringboom." 

Die hamerkop het hier te Iande deel van die Afrikaanse volksgeloof geword nadat dit 

waarskynlik as leengoed van die Boesmans en swart kulture oorgneem is. In D.J. Opperman 

(1987:193) se Ringdans van die hamerkoppe is die hamerkop reeds beskryf as 

"roepvoel van die dood" wat voorvaderlike geeste uit die stil onderstrome kan oproep. 

Annette Snyman se kort gediggie Nectarinia sluit aan by die volksgeloof omtrent die 
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heuningvoeltjie. Sy gee self die volgende verduideliking: "Die volksgeloof is naamlik dat 'n 

heuningvoeltjie iemand lok om vir hom heuning uit te haal, en as daar dan nie vir hom 'n deel 

gelaat word as 'dankbetuiging' nie, hy jou die volgende keer oor 'n krans ofafgrond lok". 

'n Heuningvoeltjie het geroeproeproep 
toe kry ekjou. 
Sy deel is opgesnoep 
toe wordjy skielik heuningdou. (Nectarinia. Snyman, 1981:21) 

Die heuningvoeltjie se lokroep word klankmatig voorgestel deur die aaneenskakeling van 

"roep" in die eerste reel en die "heuning" wat gevind word, is 'n persoon, dalk 'n geliefde. 

Daar word egter nie 'n deel van die vonds vir die heuningvoeltjie agtergelaat nie- "sy deel 

is opgesnoep". Die gevolge hiervan is dat die "jy" wat deur die ek-spreker gevind is, van 

heuning verander in heuningdou. 

In Versoeking word die heuningvoeltjie met sy lokroep metafoor vir menslike versoeking. 

Nadat die ek van die gedig die heuning gevind en uitgehaal het, draai hy nie terug nie, maar 

volg steeds die "lokvoelstem". Dit word later die "hees gebler" van 'n Judasbok wat die 

ek-spreker die donkerte inlei en hom alleen daar agterlaat: 

Die heuningvoeltjie lok daar voor; 
ek volg hom, sny die by se spoor 
en vind 'n enkeldoringmik 
vol soetigheid. Hardhandig ruk 
ek heuning uit en ignoreer die angelgif. 

Maar ek volg die lokvoelstem te ver; 
die klank verwring tot die hees gebler 
van 'n Judasbok wat ver weg raak 
as die donker om my sak. (Versoeking. Van Rensburg, M., 1983:32) 

Afgesien van die voels wat hierbo genoem is, funksioneer enkele ander sogenaamde 

fantasiediere wat 'n belangrike rol in die volksgeloof speel, ook tematies in Afrikaanse 

gedigte van die afgelope twintig jaar. Een van die bekendste fantasiediere is die eenhoring, 'n 

perd- of bokagtige dier met 'n enkele lang reguit gedraaide horing in die middel van sy 

voorkop. In die Afrikaanse gedigte (1976 tot 1996) waarin die eenhoring as onderwerp 

funksioneer, is die ornringende ruimte ongetwyfeld die van Afrika. 

Die eenhoring in Johann Lodewyk Marais se bundel Palimpses (1987) maak net telkens 'n 

vlugtige verskyning- hy beweeg geluidloos en spoorloos, verdwyn vinnig en is skoonveld as 

die mense hom soek. In Verskynsels (1987a:59) word die plek waar die eenhoring gewaar 

is egter presies gelokaliseer: "langs die grootpad, in armshoogte rooigras / tussen 

Parkhurst se geel pouliere". 

Karel Prinsloo (1990:28) se Eenhoring moet saamgelees word met Marais se Verskynsels 
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(1987a:59) en Eenhoring (1987: 11). Prinsloo bestempel sy gedig as "'n Palimpses" en dui 

hiermee nie net die aard van sy gedig aan nie, maar ook die skakeling met Marais se gedigte 

uit die bundel Palimpses (1987). In al die genoemde gedigte is die eenhoring in 'n 

onmiskenbare Suid-Afrikaanse landskap geplaas: 

Hy wei in die veld teen die berge 
slim genoeg om die giftulp te vermy 
in die vleie tussen die spore vol 
water van die syferfonteine 
en die reen. Hy snuffel spoorloos 
op die klipbank by die soutdrom 
en waarsku die knol teen gevaar. 

as hulle loop soek, is hy skoonveld 
en vertel oud en jonk stories 
van hoe hy in die jong brand staan 
met sy eenhoring teen die maan. (Eenhoring. Marais, 1987a: 11) 

'n Vreesaanjaende fantasiedier is die strandjut wat in R.K. Belcher (1996:33) se kwatryn Die 

strandjut langs die graf as "bose gees" getipeer word: "Die strand jut langs die 

graf I praat saf breeders praat saf I moenie dat die bose gees I die here se 

stem doodblaf." 

Daar is reeds verwys na die belangrike rol wat verskillende soorte kruie en ander inheemse 

plante in die volksgeneeskunde gespeel het (hoofstuk 8.2.3). In Menno Stenvert se bundel 

Vrugvlies (1986) maak die lang gedig, Resep vir 'n smulpaap, die slotafdeling uit. 

Hierin word onder andere verwys na 'n paar "volksrate": 

Kortasem weens kneusings 
dra ek knoffel om die nek, 
rooiflennie op die lyf, 
likkewaanvel vir die jig ( 6. Hellevaart. Stenvert, 1986:66) 

Volksgeneeskunde van 'n ander aard as bogenoemde vorm die onderwerp van Pirow Bekker 

se epiese gedigreeks Vir die mense van Kanete uit die bundel Definisies deur die 
bloed (1978). In dertien gedigte word die oerlegende van die ngobbaslang wat genesende 

eienskappe het, vertel. Die persoon wat 'n deel van die slang in hom insny, sodat dit in hom 

opgelos word, word immuun teen enige boosheid, soos byvoorbeeld die swart skerpioen se 

steek en die bruinkapel se pik: 
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Die ngobbaslang het min geword 
hy wat moet heel deur stuksgewys 
opgelos te raak in mense, 
hy het fyn gebreek 
en selfs die laaste reste 
is korrel vir korrel ingesny 
en noulettend met die bloed gemeng: 
die stert se kart, dik punt 
die vliesigheid van moontlike ingewande 
'n hardheid van 'n poeierende graat 
en daarna die kake en die kop 
en wat 'n tong kon wees. (Einde van die nghobba. Bekket:, 1978:31) 

Oplaas het net 'n oog van die slang oorgebly en die mense van Kanete het 'n sekere persoon 

afgevaardig om 'n nuwe nghobbaslang te gaan soek. In die res van die gedigte word sy 

wedervarings tydens die reis verwoord. 

In Afrikaanse gedigte van die afgelope twintig jaar is nie veel verwysings na hekse of 

towenaars nie, maar S.V. Petersen se gedig Net die Scotch sluit aan by die volksgeloof dat 

die Slamse een van die vemaamste groepe towenaars is. Hulle hulp is dikwels ingeroep in die 

geval van die ewige liefdesdriehoek en daar word dikwels na doepa of paljas verwys 

waarmee die man of meisie getoor sou wees om iemand anders lief te kry of te vergeet. In 

Net die Schotch gaan dit om so 'n vrou in haar liefde verkul wat haar tot 'n "doekom" 

(Slams I toordokter) gewend het om die waarheid oor haar manse eskapades uit te vind. Die 

tipografiese plasing van die eerste vier woorde beklemtoon die gewigtigheid van die 

mededeling wat hierop volg. 

Dit 
glo 

sy 
nou! 

Daa'ie doekom 
met die doepa 
en die duiwelsdrek 

Het gese 
hy weet daai-rek 
waar die waarheid le (Net die Scotch. Petersen, S.V. 1985: nr. 20) 

Die versmade vrou in Lala se wraak van Thomas Deacon (1989:21) wend haar egter nie 

tot 'n doekom nie, sy neem self wraak oor haar manse verhouding met die "heupswaai

rondloopvrou" deur hom te vergiftig met paljas in die kos: "Lala Jantjies maak 

knipkos 1 vannie skaap se binnegoed I en roer paljas innie fyn snysels in I 
sy lag 'n wittand-lag I more sal Jantjie Nero die paljas- I dood in sy lyf voel 

" 

In aansluting by bogenoemde "toordery" was daar ook die geloof dat iemand besweer kon 
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word om hom teen gevaar te beskerm of om die bose af te weer. Petra MUller (1987:42) se 

gedig my ouma het my kleintyd roep dadelik D.J. Opperman (1987:81) se Wildemis na 

vore waarin daar ook gesoek word na 'n besweringsmiddel om te beskerm teen bose geeste 

en te genees van die eensaamheid: "Watter boom se bitter wortel, I watter beentjie 

van die tortel I I sal die hart teen bose gees I beskerm en van eensaamheid 

genees?" In MUller se gedig het haar ouma, as "wortelwyse ouvrou" ook bekend met die 

genesende krag van plante, die besweringsaksie uitgevoer: "my ouma het my kleintyd I 
deur 'n tortelbeen besweer I en rondom teen die spadepyn I met kalmoes 

ingesmeer" (MUller, 1987:42). Hierdie handeling is deel van die ouma se nalatenskap aan 

haar kleindogter en die feit dat 'n "tortelbeen" gebruik is, het 'n bepaalde invloed op die kind, 

soos blyk uit die tweede strofe. 

In die volgende gedig word nog 'n vorm van toordery beskryf waar 'n voorwerp en 'n 

beeltenis met mekaar gelykgestel word. 'n Persoon wat heelnag deur vreesaanjaende 

nagmerries geteister word, kry van die "wyse vrou wat weet van drome" die raat om uit 

hout 'n voorwerp te maak wat sy drome verteenwoordig. So sal hy die nagtelike monsters 

letterlik lamle en die bose oorwin: 

kerf jou drome uit in hout 
in mingerhout met knoppe en karbonkels 
totdat die gorilla/ slang se kronkels stille 

in die stomp deur die bedryf 
kry jy 'n greep styf om die keel van die lyflose 
so ontsnap jy aan die bose (Ars poetica. My burg, 1994:27) 

In Kliniek van Etienne van Heerden (1987:18) word gesinspeel op swartmense in Afrika se 

geloof in die rol van toordery by sekere liggaamlike siektes. Die spreker se vrou, as Westerse 

dokter in Afrika, veg nie net teen "die tokkelos van siekte" nie, maar ook "teen 

spooksels van die gees ... I teen toordokters en die klik I van verre stamme I 
wat op tonge talm." Hierdie "spooksels" en "toordokters" is moontlik een van die 

redes waarom die kontinent self as siek beskou word, 'n land wat self "sidder van die 

koors" onder 'n demoniese son. 

Daniel Hugo verwoord in Afrika ons Afrika 'n skrikwekkende vorm van toordery, naamlik 

'n rituele moord op 'n swart kind. Die "Muti-man" gebruik sekere menslike liggaamsdele wat 

glo besondere kragte besit, om medisyne van te maak en veral gesonde jong kinders is gesog. 

Die digter is betrokke by hierdie moord as gevolg van sy verbintenis met die slagoffer se rna 

en hy probeer sy onbegrip besweer deur die kreatiewe skryfdaad. Die titel van die gedig is 

veelseggend, ofskoon daar sprake is van vereenselwiging met Afrika - "ons" - registreer die 

herhaling van "Afrika" tog iets van die witman se onmag en onbegrip: 

Afrika ons Afrika 
(vir Lies bet Msadu) 
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gister op pad skool toe is gevang 
cleur handlangers van die Muti-man 

ons huishulp se blinkoog knaap 
van hom wil hul medisyne maak 

want jong tong, hart en geslag 
besit onnoemlike krag 

nog lewend aan die spartel 
doof hulle hom soos 'n kwartel 

rymprimitief pro beer ek besweer 
aan ons onbegrip, aan haar hartseer 

Thaba Nchu, Maart 1986 

(Afrika ons Afrika. Hugo,l987:26) 

9.4 SAMEVATTING 

Sedert die Europeers hulle permanent m Suidelike Afrika gevestig het, het 'n plurale 

samelewing hier ontstaan. Die groot etnologiese verskeidenheid in Suidelike Afrika is 'n 

unieke eienskap van die streek. In 'n gebied waar soveel uiteenlopende voksgroepe, elk met 

sy eiesoortige kultuur, al so lank saamwoon, is dit te verwagte dat hierdie 

volkereverskeidenheid ook neerslag sal vind in die Afrikaanse letterkunde. As gevolg van 

historiese faktore en die latere beleid van afsonderlike ontwikkeling is die kontak tussen die 

verskillende volksgroepe van Suid-Afrika egter vir baie jare deur wetgewing gereguleer en 

daar was min geleentheid om mekaar in die gewone daaglikse lewe oor kleurgrense heen te 

leer ken. 

Die twee inheemse bevolkingsgroepe wat die eerste Europese koloniste aan die suidpunt van 

Afrika aangetref het, naamlik die Boesman en die Koikoi, figureer besonder sterk in die 

Afrikaanse digkuns van die afgelope twintig jaar. Dit hang saam met die wereldwye intense 

bewuswording van inheemse kultuurgroepe. 

Die Boesmans manifesteer in die Afrikaanse digkuns veral as kunstenaar-jagters. Talle 

digters demonstreer egter ook aan hand van die geskiedenis hoe hierdie volksgroep uit hul 

natuurlike woonplek verdryf en bykans uitgewis is. Hul omstandighede vandag vergelyk baie 

ongunstig met hul eertydse lewenswyse. Die lot van die Boesmans in Suidelike Afrika is vir 

sommige digters die weerspieeling van die lot van al die swartmense in hierdie deel van 

Afrika. 

Digterlike belangstelling in die Koikoi, by name Namas en Griekwas, blyk onder andere uit 

die feit dat sommige digters nie net enkele gedigte in Griekwa-Afrikaans skryf nie, maar in 
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een geval 'n hele bundel in hierdie taalvariant publiseer (Deacon, 1993). Soo.s in die geval 

van die Boesmans fokus talle gedigte op die geskiedenis, lewenswyse en kultuur van die 

Griekwas en Namas. 

Die geskiedenis en kultuur van die Maleiers funksioneer tematies in heelwat gedigte. Digters 

wys op die invloed wat die Maleiers op die Kaapse samelewing uitgeoefen het en op 

sommige van die Maleiers se aandeel aan Suid-Afrika se meer onlangse politieke 

geskiedenis. 

Teenoor die aantal gedigte waarin die Boesmans, die Koikoi of selfs die Maleiers ter sprake 

kom, is die aantal gedigte waarin na Afrika se ander swart volkere verwys word, heelwat 

minder. Talle Afrikaanstalige digters neem die dilemma van Suid-Afrika se bruinmense as 

onderwerp vir hul gedigte en wys op hierdie groep se onbenydenswaardige posisie - in die 

middel tussen wit en swart en sender aanvaarding deur een van die groepe. 

In die Afrikaanse digkuns van die afgelope twintig jaar is slegs enkele gedigte waarm 

regstreeks verwys word na die Indiers en hul kultuur. 'n Paar van die gedigte fokus op 

prominente Indiers se verhouding met Afrika of op die vreemdheid van sekere aspekte van 

hul kultuur, veral vir hul wit landgenote. 

In talle gedigte waarin die antropologiese kode manifesteer, word aangetoon dat mense wat 

tot verskillende volksgroepe behoort mekaar baie swak of glad nie ken nie. Wit digters maak 

veral gebruik van spot en ironie om die wit deel van die bevolking se houding en optrede 

teenoor swartmense te illustreer. Gedigte waarin swart digters hul uitlaat oor die lewenswyse 

en optrede van hul wit landgenote of waarin wit digters hulle volksgenote se optrede teenoor 

hul swart landgenote kritiseer en veroordeel, word by die blootlegging van die konflik-en

versoeningskode (hoofstuk 13) bespreek. 

Volksgelowe, as belangrike deel van 'n volk se tradisionele kultuur, word in soveel gedigte 

tematies ontgin, dat dit as aparte subkode behandel word. Die aanvanklike indruk dat die 

meeste volksgelowe waama in die gedigte verwys word, slegs deel van die Afrikanervolk se 

volkskultuurskat is, was onjuis. In gedigte waarin die vier sogenaamde elementsgeeste, spoke 

en ander volksgelowe as onderwerp funksioneer, is die sprekende instattsie dikwels 'n swart 

persoon en die ruimte in die gedig is dikwels die wereld van veral die Boesmans, Griekwas of 

Namas. Dit is dus duidelik dat die meeste volksgelowe nie uitsluitlik aan een volksgroep 

behoort nie en dat daar groot kulturele wisselwerking is tussen die volksgroepe wat die 

suidelike deel van Afrika as tuiste het. Dit blyk verder ook duidelik uit die gedigte dat 

Afrika, sy geografie, plante, diere en klimaat 'n bepalende rol in talle volksgelowe speel. So 

word daar byvoorbeeld in gedigte waarin aspekte van die volksgeneeskunde ter sprake kom, 

gefokus op inheemse plante en kruie van Afrika terwyl die gedigte waarin dit gaan om 
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toordery hoofsaaklik in die milieu van die swartman geplaas is. 

Dit blyk uit die blootlegging van die antropologiese Afrikakode in die Afrikaanse digkuns 

van 1976 tot 1996 dat die digters vele aspekte van die lewenswyse en kultuur van die 

verskillende volksgroepe wat hierdie subkontinent as enigste tuiste het, tematies in hul 

gedigte ontgin en so 'n gerigtheid op Afrika en vereenselwiging met die kontinent en sy 

inwoners, beklemtoon. 
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10. . TAALKODE 
Here, laat my taal leef 
en dat U hom nooit van die liggaam 
van Afrika sal amputeer nie-

(Gebed van die loot aan die wynstok. Cussons, 1989: 10) 

10.1 INLEIDING 

In hoofstuk 1 is gestel dat slegs Afrikaanse digbundels wat sedert 1976 tot 1996 verskyn het 

die onderwerp vir hierdie studie is en in hoofstuk 2.5 is gefokus op die ontstaan van 

Afrikaans as inheemse taal van Afrika. Aile gedigte waarin Afrikaans as digmedium gebruik 

word, is dus onlosmaaklik verbonde aan Afrika. Ofskoon al die gedigte wat in hierdie studie 

betrek word, in Afrikaans geskryf is, die meeste daarvan in die standaardvarieteit, word 'n 

taalkode tog as een van die Afrikakodes onderskei, want deur die blootlegging van die 

taalkode kan vasgestel word in hoe 'n mate Afrikaanstalige digters bewus is van en aandag 

skenk aan hul taal se verbondenheid aan Afrika en sy toekoms in Afrika, asook aan die tale 

(of taalvarieteite) van die ander volks-en kultuurgroepe van die subkontinent. 

Afrikaans is die taal wat in Suid-Afrika die wydste gebruik word en daar word drie soorte 

vroee Afrikaans of historiese dialekte onderskei, naamlik Oosgrensafrikaans wat sedert die 

middel van die negentiende eeu hoofsaaklik in die Kaapse binneland, die Vrystaat, Transvaal 

en Natal gepraat word; Oranjerivierafrikaans, of Namakwalandse Afrikaans wat in 

Namakwaland, Boesmanland, Noordwes Kaap en Namibie gepraat word; en Kaapse 

Afrikaans wat hoofsaaklik in die Kaapse skiereilend, die Wes-Kaap en die klein Karoo 

gepraat word (Davids, 1994:114). 

Die standaardtaalfunksie kan deur elkeen van die varieteite van 'n taal vervul word, maar die 

standaardvarieteit van Afrikaans berus hoofsaaklik op Oosgrensafrikaans waarvan die 

oorsprong teruggevoer word tot by mense soos die vryburgers en trekboere aan die oosgrens 

wie se Niestandaardnederlands ook verder beinvloed is deur die Afrika-varieteite van 

Afrikaans. Die uitbreiding van die Kaap tot aan die oosgrens is aan die mense te danke en 

vanaf hierdie gebied het . Oosgrens-taalkenmerke na ander dele van die land versprei. 

Oranjerivierafrikaans, waaronder die Afrikaans van die Griekwas, het ontstaan deurdat die 

inheemse Koikoistamme ook probeer het om Nederlands te praat terwyl Kaapse Afrikaans 

ontstaan het uit die pogings van slawe uit verskillende werelddele om Nederlands te praat. 

Die pogings van hierdie sprekers om Nederlands te praat, word deur Van Rensburg 

(1994:167) beskou as 'n beduidende moment in Afrikaans se Afrikageskiedenis. 

Afrikaanse gedigte wat in die niestandaardvarieteite van Afrikaans geskryf is, vorm van die 

duidelikste voorbeelde van 'n Afrikagerigtheid in die digkuns, want net soos Afrikaans is 
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Griekwa-Afrikaans en -Kaapse Afrikaans uniek aan Afrika, dit het hier ontstaan en word slegs 

hier gepraat. 

Die volgende subkodes vorm deel van die taalkode: 

Afrikaans as Afrikataal 

Niestandaardvarieteite van Afrikaans: Oranjerivierafrikaans; Kaapse Afrikaans; 

streektaalverskynsels 

Woorde en uitdrukkings uit ander inheemse tale 

Afrikaans gebruik as apartheidstaal 

Afrikaans en die toekoms 

10.2 AFRIKAANS AS AFRIKATAAL 
aanvaar my, ek die Afrikaan, 
draer van die kontinent se naam, 
met die mere, die loom koors, die keerkring 
durend as klinkerkoorsblaar, 
as taal, op my tong: 
in vlees vertaal 
proe ek daeliks my hoort, 
my onhandige burgerskap. (Slotsom. Van Heerden, Etienne. 1987:31) 

Daar bestaan verskeie teoriee oor die herkoms en ontstaan van Afrikaans (sien hoofstuk 2.5), 

maar oor sommige aspekte stem taalwetenskaplikes in mindere of meerdere mate saam: 

Afrikaans het op die Afrikakontinent ontstaan en is vir die eerste keer hier gepraat, en 

verskeie taalgroepe het bygedra en meegehelp tot die ontstaan van Afrikaans. 

Combrink (1984:49) beskou Afrikaans as 'n Afrikataal "in die sin dat die meerderheid 

moedertaal-Afrikaanssprekendes Kleurlinge en Swartmense is", terwyl Jan Rabie (1986:67) 

Afrikaans as die veelrassigste prestasie tot dusver in ons subkontinent aandui. Dit is oor meer 

as drie eeue saam geskep deur geel, bruin, wit en swart. Daarom kan geen politieke party of 

groep dit besit nie, maar behoort dit aan almal wat dit praat en skryf en liefhet. Gouws 

(1992:16) sluit hierby aan waar hy beweer: "The origin of Afrikaans is as diverse and 

multicultural as the soil and the peoples it sprang from." Hy wys verder daarop dat Afrikaans 

demografies, kultureel, struktureel en leksikaal deel van hier~ie kontinent is; dit word 

hoofsaaklik in Afrika gepraat en is histories 'n produk van Afrika. Bykans al die variasies 

van Afrikaans het in Afrika ontstaan en Afrikaans het deel geword van etlike metropolitaanse 

tale soos byvoorbeeld Pretoria-Sotho, Flaaitaal en Fanagalo. 
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Luc Renders ( 1993:21) wys aan die begin van die negentigerjare daarop dat die radikale 

veranderinge wat besig was om op politieke gebied in Suid-Afrika plaas te vind, ook 

aanleiding gegeee het tot die herdefiniering van die posisie van Afrikaans as 'n taal van 

Afrika en nie net van die blanke Afrikaner nie. 

In 'n gedig met die veelseggende titel Los uit die bundel Ons kom van ver af (1995) 

verwoord Andre Boezak presies hierdie gedagte dat Afrikaans nie net die taal van die "blanke 

Afrikaner" is nie, trouens die taal moet nou finaal bevry word uit hierdie "gevangeskap" van 

wit oorheersing. Die sprekende instansie rig 'n drietal retoriese vrae aan die wit 

Afrikaanssprekendes en pleit ten slotte: 

Haar gevangeskap 
is verby 

Nog netjy moet haar bevry 

Asjy omgee, 
los my Afrikaans!! 

Ek wil haar omhels 
sonder dat jou asem 

in haar nek blaas. 

Sy's mooi genoeg 
sonder jou (Los!. Boezak, 1995:73) 

Hierdie "loslaat" van Afrikaans deur diegene wat die taal vir hulle aileen wou toeeien, is deel 

van die "snoeiproses" waarna in die volgende gedig verwys word. Afrikaans is so deel van 

Afrika soos die loot onlosmaaklik deel is van die wingerdstok. In Sheila Cussons se Gebed 
van die loot aan die wynstok word gebid vir die voortbestaan van Afrikaans in Afrika. 

Die bede is dat Afrikaans, net soos die wingerdstok wat gesnoei moet word om uiteindelik 

wyn van die beste gehalte te lewer, ook ten slotte sal triomfeer: 

Solank as wat die mens 
sy gewaarwordinge in taal bly formuleer 
Here, laat my taalleef 
en dat U hom nooit van die liggaam 
van Afrika sal amputeer nie-
en waar U moet terugsnoei, Heer, 
laat ons u hand herken en rustig weet 
U sal uit die vurige sap 
wat U nou tot besinning kasty 
iets wat helder en edel is eindelik distilleer. 

(Gebed van die loot aan die wysnstok. Cussons, 1989: 10) 

Om te bly voortbestaan, sal Afrikaans ook vrygemaak moet word van die stigma wat ten 

regte of ten onregte so lank aan die taal gekleef het. Afrikaansskfywende digters koester die 

ideaal dat Afrikaans, wat uit die bodeni van Afrika gegroei het, al die mense van Suid-Afrika 

sal verenig: 
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Omdat hy ook uit die grond groei 
kan hy reik van hart na hart 
en saamsnoer in die gees 
ons iedereen - wit, bruin en swart 

(10. Omdat. Engelbrecht, 1980:24~ 

Hierdie "saamsnoer" van al die volksgroepe in die land, word in die volgende gedig 

voltrek in 'n gespreksituasie waar alma! dieselfde taal praat. Die land se "metaallose taal 

j 'n veelkleurige heel taal se soel soet mense taal" wat Antjie Krog in waterval 

beskryf, dui weliswaar nie op 'n spesifieke taal nie, maar op daardie gemeenskaplike 

"hartstaal" van mense wat liefde vir dieselfde stuk Afrika-aarde met mekaar deel. Afrikaans 

(as taal van Afrika) is egter die medium waarin hierdie kommunikasieproses verwoord word: 

en die harde stemme van skrywers 
en die moee stemme van digters 
vlek die aand die land soos 'n mat 
skiet hom oop aan ons voete 
en hy le ons land le tussen ons 
deur taal getaal totaal vertaal 
deur soveel trane en trooste verlangend afbetaal 
praat ons ons land se nuwe taal 'n metaallose taal 
'n veelkleurigese heel taal se soel soet mense taal 

(waterval. Krog, 1995: 18) 

Die volkereverskeidenheid van Suid-Afrika is 'n historiese gegewe (sien hoofstuk 2.3). Die 

permanente vestiging van Europeers aan die suidpunt van Afrika het toenemende taalkontak 

tussen mense van verskillende volks- en kultuurgroepe tot gevolg gehad. Die dialektiese 

verskeidenheid in modeme Afrikaans kan teruggevoer word na hierdie taalkontak wat sedert 

1652 tussen veral Hollands en ander nie-Germaanse tale bestaan het. 

10.3 NIESTANDAARDVARIETEITE VAN AFRIKAANS 
Moenie worrie nie 
dis klaar te laat 
taal is die rnense 
wat hom praat (Te laat. Engelbrecht, 1980: 17) 

Taalvariasies (of dialekte) is die verskillende vorme van Afrikaans wat in die Afrikaanse 

letterkunde gebruik word. Taalvariasies in Afrikaans is nie iets nuuts nie. Dit het trouens van 

heel vroeg af neerslag gevind in die Afrikaanse letterkunde. Hans duPlessis (1986:75) wys 

daarop dat Boniface reeds in 1832 in De nieuwe ridderorde of de temperatisten van 'n 

besondere Afrikaanse variant gebruik gemaak het. 

Naas Standaardafrikaans (die standaardvarieteit van Afrikaans) bestaan daar ook 

niestandaardvarieteite van Afrikaans. Wat laasgenoemde betref, kan twee hoofsoorte 

onderskei word, naamlik omgangsvarieteite en registervarieteite. Omgangsafrikaans kan weer 
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onderverdeel word in geografiese dialekte (geolekte); sosiale dialekte (sosiolekte); Kaapse 

Afrikaans (Kaaps) wat as geolek en sosiolek omskryf kan word; en etniese dialekte 

(etnolekte) waaronder byvoorbeeld Maleierafrikaans, Griekwa-Afrikaans, en Swartafrikaans 

(Carstens, 1991:242 e.v.). Geolekte/streektale is egter nie noodwendig minder beskaaf nie, 

iemand word net as 'n streektaalgebruiker beskou "wanneer sy taalgebruik kenmerke vertoon 

wat eie is aan 'n bepaalde streek en nie gevind word onder ontwikkelde sprekers in ander 

dele van die land nie" (Carstens, 1991:243). 

Verskeie voorbeelde van Omgangsafrikaans word in die gedigte wat die ondersoekmateriaal 

van hierdie studie vorm, aangetref. Soms word slegs enkele gedigte in 'n betrokke bundel in 

een van hierdie niestandaardvarieteite van Afrikaans geskryf, maar in ander gevalle is dit die 

taal van die bundel in geheel. 

10.3.1 ORANJERIVIERAFRIKAANS 
soos an swiepvlerk wintersvoel 
vir vertrek lugpad vat 
had oense taal vir ewiglik 
na nout-kom-t'rug laat spat (Deacon, 1993: motto voor in bundel) 

Sommige lede van die Koikoistamme met wie die Europeers aan die Kaap kennis gemaak 

het, het betreklik gou 'n vorm van Nederlands leer praat. Hierdie vorm van 

Nederlands/Afrikaans (Aanleerdersafrikaans) het die linguafranca van die Koikoi geword, 

selfs nadat die meeste van hulle die omgewing van die Nederlandse nedersetting verlaat en na 

afgelee gedeeltes in die omgewing van die Oranjerivier verhuis het. Die soort Afrikaans wat 

die Koikoisprekers geleer het, staan as Oranjerivierafrikaans bekend. Dit is egter nie net langs 

die Oranjervier gepraat nie, maar oor die hele Noordweste van Suid-Afrika terwyl dit aan die 

weskus van Suid-Afrika ook gebruik is in die skole van die sendingstasies (Van Rensburg, C. 

eta/. 1997:30). In die Afrikaans van die meeste sprekers wat boorlinge van Namakwaland en 

Namibie is en daar grootgeword het, kan oorblyfsels van Oranjerivierafrikaans vandag nog 

duidelik gehoor word. 

Die ek-spreker in R.K. Belcher se Halleluja Paternoster (1982) is, soos afgelei kan word 

uit die taal en idioom wat hy gebruik, ongetwyfeld 'n boorling van die Kaapse weskus of 

Namakwaland. 'n Mens sal seker die taal van die gedigte kan omskryf as "Weskusafrikaans" 

of self "Namakwalands" volgens sommige woordverklarings van die digter (Belcher, 

1982a:3). So 'n onderskeiding is egter nie van wesentlike belang nie, wat egter belangrik is, 

is dat 'n niestandaardvarieteit van Afrikaans hier vir 'n hele bundel gebruik word: 
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Toe Moses die bloudam 
met sy roede slaan 
toe Dawid met sy klippertjie 
voor Goliat staan 
toe die Here na 'n drie dag 
uit sy le opstaan 
het die klokkens van Genadendal gelui 

toe die Here al my sondes 
uit my broek verdryf 
toe hy my lewe skoonkrink 
soos 'n opelyf 
toe die Here my roepnaam 
in die Bybel skryf 
het die klokkens van Jerusalem gelui (Toe Moses die bloudam. Belcher, 1982a:37) 

Heelwat van die taalverskynsels wat Tony Links in sy boek So praat ons 

Namakwalanders (1989) opgeteken het, kom ook in Belcher se gedigte voor. Let 

byvoorbeeld op die opvallende afwesigheid van die meervoudsuffiks in die geval van "drie 
dag". 

Op die gebied van woord- en idioomgebruik wys Links (1989:50) onder andere daarop dat 

"fyngoed" of "fynvee" in die groter Namakwaland 'n ander betekenis het as die leksikale, 

want die verwys na bokke en skape, soos in die volgende gedig: 

Die Here pas sy fynvee op 
daar oorkant die Jordaan 
die Here pas sy fynvee op 
maar ek moet die kant staan 
die Here hou sy fynvee dop 
hy fluit hul in 'n skwaal 
maar more sonuit kruis ek die Jordaan 

(Die Here pas sy fynvee op. Belcher, 1982a:48) 

Net so word die woord "maak" in Namakwaland in 'n verdere betekenisverband aangewend 

as die oorbekende gebruik wat in Standaardafrikaans bekend is. Dit word byvoorbeeld 

gebruik in die betekenis van "gaan haal", soos in "die kinders het gaan bout maak". In die 

volgende gedig het "brandmaak" die betekenis van "aan die brand steek": 

Brandmaak die kerse 
brandmaak die hout 
die Here le ter siele 
en sy liggaam is koud (Brandmaak die kerse. Belcher, 1982a:28) 

Die besitskonstruksie met "se" kom algemeen in Oranjerivierafrikaans voor soos in 

onderstaande gedig van Thomas Deacon waar dit selfs saam met ~ie beleefde aanspreekvorm 
"U" gebruik word: 
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Droentyd se nagte sluip 
·groukat uit U-se stokkies
veld na onse kraal 
ommie vetste lam 
tussen bontlyfbokke 
uit te haal 
innie wind wat stofskop 
oor flenters bontvel waai 
le onse boklam 
stokkiesbeen oor U-
se kaalveld heen 
gesaai (Droentyd se nagte sluip. Deacon, 1989:46) 

'n Onderskeidende sintaktiese kenmerk van Oranjerivierafrikaans is die wysiging van die 

verbale hendiadis (byvoorbeeld "julie staan en sing") deur die weglating van "en" tot "julle 

staan sing". Hierdie taalverskynsel word aangetrefin die volgende kwatryn van Belcher: 

Ons het hier kom loop staan 
uit die Boesmanlaan 
maar die son staan loop sit 
dis die duiwel se plaan (Ons het hier kom loop staan. Belcher, 1996:27) 

Koiafrikaans het in die Noorq-Kaap as Griekwa-Afrikaans bekend geword en vorm die 

bekendste onderverdeling van Oranjerivierafrikaans. Hans du Plessis se bundel Gewete van 

glas (1984) sluit af met ses Griekwapsalms waarin 'n Griekwaspreker self aan die woord is 

en waarin die Bybelse idioom en gebeure verlokaliseer word. Verskeie opvallende 

klankvariasies in Griekwa-Afrikaans kan in onderstaande weergawe van Psalm 121 

aangetoon word, byvoorbeeld vokaalverkorting soos in "slat", "lat" en "gan"; ontronding 

soos in "tis sen" en ''yt"; weglating van die r-konsonant soos in "waavanaf', "da" en "vi"; 

assimilasie soos in "vannie" en "agterrie". Griekwa-Afrikaans is ook morfologies en 

sintakties veel sterker gemerk as Standaardafrikaans (Du Plessis, H. 1983 :27). Dubbele 

meervoudsuitgange word byvoorbeeld aangetref, soos in "klipperse": 

121 
Ek slat my twee oge op 
my kyk vang die verste kop: 
waavanaf sal my hulp nou kom? 
My hulp is vannie Jirre, van Hom: 
Hy't nou die jimmel an prieska gekom maak. 
Sonner lat jou voete klipperse raak, 
is Hy skoene agterrie skaap. 
Hy dink nooit nie eers oor slaap. 
Sontyd is Hy hoed op jou kop, 
innie nag hou Hy gevaarlikeit dop. 

Hy's mos nou da om jou op te pas: 
jou siel hou Hy tissen jou ribbes vas. 

Gan jy nou in of gan jy nou yt: 
Hy's oor jou vi ewig an vi altyd. (Ses Griekwapsalms 121. DuPlessis, H. 1984:52) 
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Die aanhaling hierbo by hoofstuk 10,3.1 verskyn as motto voor in Thomas Deacon se tweede 

digbundel, Die predikasies van Jacob Oerson (1993). Die spreker in die gedigte van die 

eerste afdeling is Jacob Oerson, godsdienstige en politieke leier van die Griekwas. Die hele 

bundel is in Griekwa-Afrikaans (Deacon se weergawe daarvan) geskryf. Hieronder volg twee 

van die agt spreuke uit genoemde bundel. Opmerklik is die diftong [ re:i], soos in "uit" wat 

weergegee word as [y:]- "uut"; die [g] soos in "kis" wat [e:] word soos in "kees"; die [re] 

soos in "gunsie" wat [0 :] word soos in "geunsie"; klanktoevoeging soos in "hemelske" 

(epentese), "elkere" (paragoge); sinkopee soos in "bo]ane" en die onbepaalde lidwoord 
'"n" wat "an" word: 

wie se doendinge 
die hemelske behaag · 
sal uutlewe 
uut elkere plaag 
maar hy wat wesel
valig ees 
praat langbeen 
met die spyker 
in die kees (Spreuke 1. Deacon, 1993:55) 

die luiaard ees 
vol planne 
soos an bokwa vol 
bojane 
vra jy hom an geunsie 
verkrummel al die vingers 
aan sy hanne (Spreuke 4. Deacon, 1993:56) 

Belcher skryf ook die diftong [re:i], soos in "kruip" as [y:]- "kruup" in die volgende kort 

gediggie wat die Bybelse gelykenis van die vermeerdering van die brood en vis verlokaliseer 

tot askoek en harders op Namakwaland se sand. In teenstelling met Deacon waar die [g]

klank 'n [e:] word, is dit by Belcher die [gi] soos in "kyk" wat [e:] word soos in "keek". 

Metatesis soos in "Mannakwaland" in die laase versreel kom ook soms in Griekwa
Afrikaans voor: 

Keek hoe kruup die harders 
na die askoek toe 
keek hoe kruup die askoek 
na die harders toe 
keek hoe kruup die harders 
en die askoek hand aan hand 
na die twaalfstuks ballasmandjies 
op Mannakwaland se sand (Keek hoe kruup die harders. Belcher, 1982a:49) 

Talle van die morfologiese en sintaktiese variasies wat Hans' du Plessis (1995:156) m 

Oranjerivierafrikaans aandui, word in Deacon se gedigte aangetref, byvoorbeeld die "goed"

konstruksie wat soms meervoud aandui soos in "oupa-goed" vir "oupa-hulle", maar wat ook 

soms op enkelvoud kan dui soos "magoed" in Vetlampies van Thomas Deacon: 
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Vuilskemer se_ aande 
had magoed bewehand 
an bietjie loop
gesmelte vet gevat 
en deet op uutgebrande 
vuurkool heengespat ( Vetlampies, Deacon, 1993:87) 

S.J. Pretorius neem Twee Griekwa-ietsigeite op in sy bundel Amper postuum (1995). 

Daar is sekere ooreenkomste in die manier waarop Pretorius en Deacon die Griekwa

Afrikaans in skrif weergee, maar ook beduidende verskille. In die tweede "ietsigeit" -

Oerson se vennaning, is die Oerson van Deacon se bundel ook aan die woord. Soos 

Deacon skryfPretorius byvoorbeeld ook "oens" vir "ons" en "ees" vir "is", maar hy gebruik 

"an" vir die voegwoord "en" en nie vir die onbepaalde lidwoord '"n" nie: 

i 
Heetse my broers, la' oens versjeet 
van more-an-sjeester: seet jelle seet 
an syp n syp an eet n eet: 
die dood is stierflik, Oerson weet. 

ii 
An lyster ag my eitse broers, 
hoevil van oens sjeesters ees desmoersl 

Vat smeergoed vir die rimmetiek 
an snyfgoed virrie niewesiek, 
an syg yt die waterrietjie rook, 
an skink kromhout kjeend van Dam Kook 

want more ees oens, o eitse broers, 
sam met ons sjeesters ok desmoers. (2. Oerson se vermaning. Pretorius, 1995:20) 

Die belangstelling in en waardering van die inheemse Afrikatale en -kulture wat in die 

sewentigerjare ontstaan het, kan volgens Andries Oliphant (1990:6) toegeskryfword aan die 

invloed van die Swartbewussyn-beweging. Talle digters het die alledaagse taal en 

verwysingswereld van die onderdruktes in hul poesie benut, so het Adam Small byvoorbeeld 

reeds in die sestigerjare Kaapse spraakvorme as die basis vir sy poetiese estetiek geneem. 

10.3.2 KAAPSE AFRIKAANS 

6s praat mossie soe nie ... ? 
of hoe? (Ofhoe? Snyders, 1982:3) 

In die sestigerjare gebruik Adam Small 'n taalvariasie van Afrikaans wat hy "Kaaps" noem 

as voertaal in sommige van sy digwerk. Dit is moeilik om "K~pse Afrikaans" presies te 

omskryf. Dit is hoofsaaklik geografies beperk tot die Kaapse omgewing - wat dit dus 'n 

geolek (geografiese dialek of streektaal) maak. Dit vertoon egte ook kenmerke van sosiale 

stratifikasie- dus 'n sosiolek (sosiale dialek) (Carstens,1991 :244). 
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Small (1973:9) beklemtoon dat hy nie met "Kaaps" dit bedoel wat sekere Engelse mense in 

Suid-Afrika "Capey" en sekere Afrikaanse mense "Gammat-taal" noem nie. "Kaaps is 'n 

taal, ' n taal in die sin dat dit die voile lot en noodlot van die mense wat dit praat, dra: die 

voile lot, huile voile lewe 'met alles wat daarin is'; 'n taal in die sin dat die mense wat dit 

praat, hul eerste skreeu in die lewe skreeu in hierdie taal, al die transaksies van hul lewens 

beklink in hierdie taal, en hul doodsroggel roggel in hierdie taal. Kaaps is nie 'n grappigheid 

of snaaksigheid nie, maar'n taal." 

Peter Snyders (1983:112) ondersteun hierdie standpunt van Small. Toe daar in 'n onderhoud 

aan hom gevra is waarom hy in hierdie Kaapse streektaal skryf, het Snyders geantwoord: 

"Omdat my karakters so praat." Kaapse Afrikaans is inderdaad vir baie sprekers hul 

moedertaal: 

Moedertaal 

Kind, as djy wil regte Afrikaans praat, 
doenit! 
Dis waam mamma jou lat opleerit; 

kritisaais skrywers wat skryf 
soes mamma praat, 

maa moenie ve'wag 
mamma moet nou change nie. (Moedertaal. Snyders, 1992:7) 

Sommige kritici is egter negatief oor die literere gebruik van Kaapse Afrikaans. Ofskoon 

Rive (1985:33) toegee dat die protagoniste van Kaaps dit sien as dialek wat deur die mense 

van die Kaapse Vlakte gepraat word en wat deur digters gebruik word om groter 

outentiekheid aan hul werk te verleen, wys hy daarop dat daar ook 'n ander siening ten 

opsigte van Kaaps bestaan. Die antagoniste van Kaaps "claim that Kaaps is a linguistic 

gimmick intended for patronising White readership and that it is racial and degrading". Daar 

bestaan die suspisie by Rive (1985:34) dat, in die geval van Kaaps, die medium sterker as die 

boodskap is, dat ". . . the dialect, how Kaaps is written, is more important than the content, 

what it is attempting to say, and that the dialect is being used in order to promulgate a brown 

Consciousness, a Cape Flats Consciousness, an exclusive Colouredism, which will rule out 

competition from any other area". 

Phil du Plessis (1981 :44) noem die gebruik van "Kaapse Patois" in gedigte oor die kleurling 

"paternalistiese onsmaaklikheid- dit is 'n pose eerder as solidariteit met die lot van ons bruin 

broers, dit is meewarigheid pleks van saamv6el". Vir Brink (1991 :8) daarenteen is die 

gebruikmaking van die Kaapse taal deel van die proses van hertoeeiening van Afrikaans deur 

diegene wat vroeer daarvan uitgesluit was. Digters en skrywers soos Adam Small neem 

voiledig die Kaapse taal terug en maak 'n volwaardige literere instrument daarvan terwyl 'n 
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groot verskeidenheid minder of meer militante digters Afrikaans gebruik as instrument in die 

struggle en so die taal terugbring na sy beginpunte. 

Peter Snyders (1983: 112) wys daarop dat die· gebruik van Kaapse Afrikaans ook die volgende 

pluspunt het: " ... dat die jongklomp in Suid-Afrika (swartes ingesluit) besig is om Afrikaans 

om te skep tot 'n taal waarin elkeen kan hydra en meedeel". Dit kan selfs gebedstaal wees 

waarin "soema never-maaind" gepraat kan word soos Andre Boezak dit stel in G'n 

decent gebed: 

Here 
my gebed, issie in 'n decent 

Afrikaans 
niks fensie beelde, en 

beskaaf woore 

ek praat soema never-maaind soes innie 
huis (G'n decentgebed. Boezak, 1995:66) 

Kaapse Afrikaans word sterk geassosieer met swart verset. Patrick Petersen motiveer sy 

taalgebruik in die bundel amandla ngawethu (1985) (waaronder ook gedigte in Kaapse 

Afrikaans) in die inleiding en beweer ten slotte: "die afrikaans wat in hierdie bundel bedryf 

word, word 'n krag van afrika tot bevryding. in hierdie sin behoort die mag aan ons" 

(Petersen, P .1985a: inleiding). 

Dit is egter nie net bruin en swart digters wat as "moedertaalsprekers" Kaapse Afrikaans 

gebruik nie. Heelwat wit digters gebruik Kaapse Afrikaans as voertaal in sommige van hul 

gedigte en weerle so die standpunt dat die gebruikmaking van hierdie soort Afrikaans rasse

eksklusiwiteit bevorder omdat net die ingewyde in egte Kaaps kan skryf. In Leviet en 
vreemdeling (1978) van I.L. de Villiers verskyn 'n afdeling Revival meeting wat 'n elftal 

"Bybelse" kwatryne in Kaapse Afrikaans bevat. Die eerste en laaste kwatryn sluit tematies by 

mekaar aan en die bekende Bybelse waarhede kry ekstra klem as gevolg van die "ongewone" 

taalgebruik: 

Hy sil wiet wie ammal was altyd getrou 
dja, en wie het gedop, had meer as een vrou 
my breeders asHy kom, sil HY jille wys 
Hy't dwarsdeur van alles die score mooi gehou 

(Hy sil wiet wie ammal was altyd getrou. De Villiers, 1978:39) 

ons is rna' ammal skillag onse hele liewe 
die Djeer se waak, gou kom die donke ennie diewe -
dja, ons gat sterwe - rna' Hy het beloef Hy sil 
ons ammal roep met: rise! djou sones is vergiewe 

(ons is ma' ammal skillag onse hele liewe. De Villiers, 1978:49) 

Daar kom verskillende variasies van Kaapse Afrikaans voor, want dit word nie orals en deur 

al die sprekers eenders gepraat nie. In bostaande kwatryne van De Villiers verander die 
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frikatief [j] na die affrikaat [d3] in "dja", maar in Roepstem van February word dit [tJ] in · 

woorde soos "tjy": 

Hoor tjy die stem van Blikkiesdorp ou tjommie, 
Hoor tjy die ben se ou gebler? 
of het tjy gechange in 'n ou kommie 
Hier innie blink stad o soe ver? 
Dis vrydagaand in Blikkiesdorp 
dis syp die hele nag deur, 
en moenie praat van kaartspeel pellie, 
ek mis daai skofaan geur. (Roepstem. February, 1979:26) 

Die gedig waaruit hierbo by hoofstuk 10.3.2 aangehaal is, kom uit Peter Snyders se bundel 'n 

Ordinary mens (1982) waarin 'n hele aantal "ordinary" mense aan die woord gestel word. 

Hulle gebruik die taal wat hulle elke dag praat om self van die onreg in hul lewens te vertel. 

Ampie Coetzee (1984:8) wys daarop dat Snyders nie onbewus is van die risiko's van sy 

taalgebruik nie. Hier sluit hy aan by die debat wat in die tagtigerjare gevoer is oor die feit of 

daar inderdaad so 'n gesproke dialek soos "Kaaps" bestaan en indien dit wel in gesproke taal 

bestaan, of dit geregverdig is om dit as literere medium te gebruik (sien Rive,1985:33). Dit is 

ironies en veelseggend vir Rive se standpunt dat die spreker in Snyders se gedig, wat iemand 

anders vermaan om nie die "gammattaal" te gebruik nie, self in die dialek praat: 

Moetie rai gammattaal gebrykie; 
dit issie mooi nie: 
dit dieghreid die coloured mense -
of hoe? 

Wat traai djy 
om 'n coloured culture te create? 

of dink djy is snaaks 
om soe te skryf? 

of hoe? 

Traai om 6s lieweste op te lig; 
6s praat mossie soe nie ... ? 
of hoe? (Ofhoe? Snyders, 1982:3) 

Snyders besef egter ook die belangrikheid van taal wat 'n aanduiding kan wees van 'n groep 

waarmee die spreker hom identifiseer of waar sy lojaliteit le. Die woord in sy tekenwaarde is 

'n sjibboleth (Coetzee, 1984:8), soos weergegee in onderstaande gedig. Omdat Snyders 

bewus is van hierdie belangrike funksie van taal, gebruik hy dus in sy gedigte hierdie 

"gammattaal" met sy tekenwaarde in Afrikaans: die taal van verset: 

Watch it! 

Au! Kyk hoe klim die ou my in! 
Hy se ek is 'n racist stooge, 
'n super-indoctrinated idiot, 
supporter van 'n unjust regime 
wat mense oppress met fensie woorde; 
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ek is 'n puppet, informer, 
backbiter, 'n traitor, 
'n skande, 'n fifth-column 
gemerk in die revolution ... 

Ek het maar net vergiet om te se soegenaamde. (Watch it! Snyders, 1982:6) 

'n Paar van die opvallende kenmerk wat die verskillende variasies van Kaapse Afrikaans met 

mekaar in gemeeil het, kan in bogenoemde gedig van Snyders, sowel as in fokkie dice 

pellie van Hein Willemse (1981:23) en in sick plus tired van Patrick Petersen (1985a:23) 

aangetoon word, naamlik die hoe frekwensie van Engelse woorde en woorde wat aangepas is 

uit Engels. Ander opvallende klankverskynsels is byvoorbeeld die r-medeklinker aan die 

einde van 'n woord wat wegval, soos in "maa" i.p.v. "maar"; die vokaalverhoging in 

"geloep" (geloop) en progressiewe assimilasie soos in "oppie" ( op die ) en "ennie"( en 

die): 

Ienage ien het oppie meeting gepraat 
trane het geloep oor mossienes ennie akkers se dae 
baie het gese justice is justice! 
GOD slaap nie! GOD slaap nie! 
Maa die ou girl toe sy 'n hearing gegha was 
was short maa' moving 
I am sick plus tired 
toe sit sy. (sick plus tired. Petersen, P. 1985a:23) 

Die oudste varieteit van Kaapse Afrikaans is "Moesliemafrikaans", die taal wat die slawe aan 

die Kaap begin praat het toe hulle Nederlands wou aanleer. 'n Mens kan vandag nog duidelik 

in die Kaap die oorblyfsels van die Afrikaans van die slawe hoor, terwyl heelwat tekens 

daarvan behoue gebly het as 'n uitgebreide spreektaal en selfs ook skryftaal (Van Rensburg 

et al. 1997:12). In Slave song verwys Achmat Dangor na hierdie "slawetong"- taal van 

die slawe: 

Wa'wietjy 
vannie slave songs 
wa' wiet jy vannie 
slawetong? 

Ek sing die slawe song 
'Ja my baas, 
nee my baas, 
Jannewarie, Feebewarie, Marts, 
April, Mei, June, July.' (Slave song. Dangor, 1983:76) 

In By Duiwenhok gee Pieter Claassens (1983b:20) self die betekenis van die Maleierwoord 

"barakat", maar in Bruinlied (Claassens, 1983a:9) moet die betekenisse van die onbekende 

"Maleierwoorde" deur die Ieser self vasgestel word. "Karinkel" het byvoorbeeld die 

betekenis van stemwisseling of verglyding wat 'n kenmerk is van die Maleiers se Oosterse 

singwyse: 
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Bruinlied 

droesie vir die skemer, 
druifie vir die pyn -
jy my waggeldeuntjie 
bo die ghampie 
van die duin 

in die nag se danker derm, 
in die dag se basterknoop -
hoor ek jou karinkel, 
karoeka van 'n spook 

kannaperkamentjie 
bossie vir die proe -
glip my skilpadjare 
terug na toeka toe 

blikperd van ons drome, 
stroentjie van 'n lied, 
bou ons aan ons tempel 
met miskoek 
en met riet (Bruinlied. Claassens, 1983a:9) 

Dit is dikwels moeilik om bepaalde taalverskynsels aan sekere geografiese gebiede te koppel. 

Tog sal niemand ontken dat daar wei taalgebruiksverskille in Afrikaans bestaan en dat 

bepaalde konsentrasies van verskynsels tog wei gelokaliseer kan word nie. 

10.3.3 STREEKTAALVERSKYNSELS 
Die bakkiespomp se pompte 
daar's drinkgoed uit die omte 
die donkie trap 'n Jesuskrans 
deur Knegsvlak se geblomte (Die bakkiespomp se pompte. Belcher, 1996: 10) 

Onder geografiese dialek (geolek) of streektaal, verstaan Carstens (1991 :243) die wisselende 

taalgebruiksvorme van sprekers soos hulle geografies oor die hele spraakgebied versprei is. 

Op grond hiervan kan dan verskillende Afrikaanse streektaalgebiede onderskei word soos 

byvoorbeeld die Boland, Swartland, Sandveld, Namakwaland, Boesmanland, Karoo, Wes

Kaapland, ensovoorts. Die Afrikaans van mense in Namakwaland, is hierbo onder 

Oranjerivierafrikaans bespreek, terwyl sekere taalkenmerke van sprekers in byvoorbeeld die 
Boland ook in Kaapse Afrikaans aangetoon kan word. 

Kenmerkend van die mense van byvoorbeeld die Swartland se spraakgebruik is die uitspraak 

van die [r] wat omvorm word tot [R]- gebry word, soos in die, woord Knersvlakte in die 
volgende strofe: 

Die Knegsvlakte is wyd. 
0, die Knegsvlakte is wyd. 
As jy daar bly le, ou, 
Sterf jy van slegtigheid! (Hartseerliedjie. Januarie, 1990:90) 
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Streektaalwoorde en -uitdrukkings is dikwels slegs bekend onder die inwoners van 'n 

bepaalde geografiese gebied en waar digters sulke woorde in hul gedigte gebruik, gee 

sommige die standaardbetekenis daarvan in 'n voetnoot. By die gedig beestewerk gee 

Petra MUller byvoorbeeld verklarings van die minder bekende streektaalwoorde: 

Die son het ons rooi gevloek 
die dag toe ons die blaar-oor 
in die duine gepluk het 

ja! ja! ja! jaag aan 
die beeste van baas Soon! 

Voor vanaand salons 'n bont een uitkeer; 
voor vanaand sal ons ons braaivleis 
oor 'n rooi -oog maak 

terwyl die ou -vee stof skop 
al in die windstraat af (beestewerk. Muller, 1984:32) 

blaaroor - koei 
ou-vee- spoke 
windstraat - gang tussen duine 

Die soort Afrikaans wat op natuurlike en spontane manier deur baie sprekers in die townships . 

gepraat word, staan bekend as Tsotsi-Afrikaans of Tsotsitaal. Die benaming is egter 

misleidend, want hierdie soort Afrikaans is nie eksklusief die taal van Tsotsi's nie en baie 

vorme daarvan word deur "gewone" mense gepraat. In Louis Esterhuizen se gedig Tsotsi is 

'n Tsotsi-spreker aan die woord. Hy beskryf en regverdig die "werk" wat hy en sy manne 

doen- "Is maa 'n job" met genoeg "occupational hazards": 

Ja, maybe ek's 'n skelm of sorts 
oorlat ek en my manne die treine werk -
Jy sien, my bra, ons is die rna-liners, 
die manne met 'ie vingers 

En ons service onse customers 
deur hulle te liberate vannie parcels 
en wallets: Partykere ons moet hulle strip 
annerkere eers lekke safmaak met 'ie ysters 

Maa mostly onse customers complain nie ... 
Hulle maak mos uit vannie blade-of-fate 

Is maa 'n job. Ek se, Occupational hazards 
is daar ok, soos 'ie manne in green jackets 
oppie platforms, or even worse, die wiele! 

(Tsotsi. Esterhuizen, 1996:63) 

Bogenoemde gedig van Esterhuizen is, afgesien van 'n woord of twee, heeltemal 

verstaanbaar vir die gewone leser. Dit is egter nie die geval met al die gedigte in Ronnie 

Belcher se bundel Halleluja Paternoster (1982) nie. Die laaste vier gedigte is geskryf in 
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wat Senekal (1986:129) die "sosiolek van Kaapse roekers en tsotsi's" noem. Met die 

verskyning van die bundel in 1982 het die taalgebruik van vera! die laaste vier gedigte, 

heelwat kommentaar (positief en negatief) uitgelok. Senekal (1986:127) wys byvoorbeeld 

daarop dat die taal veel meer insluit as vermoed kan word omdat 'n eie teorie van die 

werklikheid, 'n eie "world vision" onregstreeks hierin ontvou. "Onder die visie le die 

ideologie wat deur middel van die spesifieke sosiolek gekodeer is. Naas die openbarende 

funksie het hierdie taal- met al die sosiale kontekste in gedagte - ook 'n manipulerende 

funksie." Die taal van die gedigte stimuleer nie net by die leser 'n belangstelling in die 

Kaapse "argot" (groeptaal, diewetaal ) nie, maar dit bring ook onder andere solidariteit met 

die betrokke subkultuur wat die taalvorm gebruik. 

Om verstaanbaar te wees vir die gewone leser gee die digter by elkeen van die gedigte 'n lys 

woordverklarings (soms langer as die gedig self), soos byvoorbeeld by onderstaande 

weergawe van Psalm 23: 

Die Lanie is my jienie 
die mierang sal daar wees 
hy laat my tiep between die wieties 
hy kappa my na die panies 
van die habba joeleit 
hy maak 'n daait in my siel 
hy kappa my koepel toe 
k6s hy smaak van daai 
al word ek ge-rrr 
ek sal ge sial bang ge 
k6s my Lanie blok saam met my 
sy lat en sy kierie is kielie met 'n mielie 
hy slat vir my 'n derby aan 
en dit klier ollas 
hy sit my deur die rook 

en my hart raak puntpens 
vir my sal die gesiente daar wees 
van hier tot by kante toe 
en ek sal stak in my Lanie se cabin 
tot die dae zalties le (Die Lanie is my jienie. Belcher, 1982a:53) 

Lanie- Grootbaas 
jienie - beskermgees 
mierang - geld (voorspoed) 
tiep - rus, le 
wieties - groen gras 
panies- water(s) 
habbajoeleit- geen werk 
maak 'n daait - berei kos ) 'n tafel) voor 
kappa - vergesel per voet 
koepel - kerk, plek van geregtigheid 
smaak - hou van, begeer 
ge-rrr- doodgemaak 
sial - onheil 
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ge ... ge - nie ... nie 
blok - saamwees, saamwoon 
kielie met 'n mielie - lekkerte, vertroosting 
hy slat vir my 'n derby aan - hy voed my 
klier die ollas - krap my vyande (polisie) om 
sit my deur die rook - seen my oorvloediglik, maak dit aangenaam vir my 
my hart raak puntpens - ek ervaar ongekende geluk 
sal die gesiente daar wees- sal dit baie voorspoedig wees 
kant toe - tot by die dood 
stak-woon 
zalties - nie meer daar nie, dood 

Dit is nie altyd moontlik om op sigwaarde tussen die verskillende variante van Afrikaans te 

onderskei nie, want sommige taalverskynsels kan tot meer as een dialek behoort. Die digter 

P.J. Philander verweer hom in die volgende kwatryn teen die beskuldiging dat hy, in sy 

gebruik van sekere taalvorms, vir D.J. Opperman naboots: 

'Skuinstes klip' en 'dryfsels mis' het Philander 
by oom Daantjie, oupa Freek en talle ander 
in die Hantam geleer om die vure saans, 
maar nou word dit bestempel as Oppermaniaans. 

(Alkant-seljkant. Philander, 1982:33) 

Tot dusver is aandag gegee aan die gebruik van niestandaarvarieteite van Afrikaans soos dit 

in die digkuns na vore kom. 'n Volgende belangrike subkode by die taalkode is die 

veelvuldige gebruik van woorde en uitdrukkings uit ander inheemse Afrikatale. 

10.4 WOORDE EN UITDRUKKINGS 

INHEEMSE TALE 
E ne e le selemo - dit is lente 
mehlwaare e palesa - die wilde olyfbome blom 
le meduwane - die wilgerbome oak 
dipalesa di le teng dithupeng 

UIT ANDER 

die bloeisels is nou aan die takkies (lied van Peter Labase. Krog, 1985a: 13) 

Hierbo in lied van Peter Labase van Antjie Krog is die verklarings van die onbekende 

sinsnedes 'n inherente deel van die gedig terwyl Pieter Claassens in die bundel Verse van 'n 
windswael (1980:55) die minder bekende woorde in sy gedigte met voetnote verklaar. Hy 

verduidelik die drie suigklanke wat in die Hottentotwoorde (Namawoorde) in sy gedigte 

voorkom, as volg: "a) die dentale klik (/) wat herinner aan die suigklank met die tong teen die 

voortande om verbasing en ontsteltenis uit te druk; b) die laterale klik (/I) wat aan die geluid 

herinner van iemand wat karperde wil aanmoedig; c) die serebrale klapklank (!) wat verkry 

word deur die tongpunt teen die verhemelterand vas te druk sodat 'n geluid soortgelyk aan 'n 

kurk wat uit 'n bottel getrek word, veroorsaak word. Die 'u' in Hottentots, in soverre dit die 

woorde in die verse betref, word op Afrikaans as 'oe' uitgespreek": 
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Vers vir 'n vlinder 

ek sal jou nie 
vir die laksman gooi, 
vlindertjie 
glo in my: 
alles wat ek is 
het jy geskape -
ek isjou 
ramkie 1 

koeroe2 my hande 
1 1 gami3 my oe, 
maar jy-
jy's kiesieblaar 

jy genees 
waar salf nie smeer -

jymy 
orenam4 (Vers uir 'n vlinder. Claassens, 1980:31) 

I. kalbas-snaarinstrument 
2. droog 
3. water 
4. verlosser 

Soos Krog (1985a:l3) in lied van Peter Labase gee Breyten Breytenbach die betekenis 

van die woorde uit 'n swart taal wat hy in sy gedig gebruik in die teks self. In Sommige 

gedig gaan dit oor die verskillende benaminge van 'n tronk. Deur die digter se kursivering 
van die "vreemde" woorde word dit uitgelig en beklemtoon: 

sommige klap spytig die tonge 
en noem hierdie plek Eziqwaqweni 
- die huis waar rowers woon - ; 
ander se nee dis vee! meer soos 
'n begraafplaas waar die mens kan me-di-teer 
en daarom moet dit Dlinza heet; 
maar ek weet al jy sal hier verdwaal 
in jou labirintiese soeke na opening 
van pontius na pietertjie paal: 
hier stop jou halfbroers jou poepholkaal 
in 'n ouvarkgat - voorwaar kwaDukuza 
- presies die plaas van die verlore persoon -

(Sommige gedig . .Sreytenbach, 1983a:24) 

Lucas Malan se gedig Ukhozi. handel oor 'n swart man wat op die punt staan om selfmoord 

te pleeg. In terugflitse na sy jeug word talle woorde uit 'n swart taal gebruik, maar soos 

Breytenbach in die gedig hierbo, gee Malan die betekenis van die woorde in die teks self: 

Toe ek 'n seun .was, 
het ons dassies gejag: 
dis imbila daar op die klip 
wat bewe en snuif in die lug, 
unyana die jagter wat wag- (Ukhozi. Malan, 1990a:53) 
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In gedigte waar een of ander aspek van die Boesmans en hul leefwyse ter sprake kom, . 

gebruik digters soms woorde uit die taal van hierdie . mense, soms met of sonder 

woordverklarings. Sien byvoorbeeld die gedig God (Van Rooyen, 1983 :43) waar die 

betekenis van "//gauwa" uit die gedig en die titel afgelei moet word. 

Dit is nie net die tale van Suid-Afrika wat in die digkuns betrek word nie. In die werk van 

sommige digters wat bekend is met Namibie en sy mense, word woorde uit die inheemse tale 

van daardie gebied opgeneem. Soos byvoorbeeld die Hererowoord "omaramba" wat rivier 

beteken, maar die leksikale betekenis het van 'n droe rivierloop met bosse begroei: 

lngebrand 
tussen versteende borne 
le basiliske en mambas 
in dorre omurumbas 
ingebrand in die brandglas van my bewuste 
van my onthou wat met fata morganas lieg; 

(Landskap met verlange onthou. Blomerus, 1985:3) 

Soms moet die Ieser pro beer om uit die konteks van die gedig min of meer af te lei wat die 

betekenis van die vreemde woorde is, soos byvoorbeeld in Mathews Phosa se gedig Bulala . 
Bathakathi waarin hy die Afrikaners as indringers van buite sien wat oor die oseaan gekom 

het en die swartmense onderdruk het: 

lemand klop aan die deur 
'n vreemde skepsel 
ag nee, 'n wit mens 

lang hare 
lang gemmerbaard 
'n indringer in die land 

bring hulle hier 
die bloody Bathakathi 
bring hulle hier Dladla 
laat hulle inkom 

roep al my soldate 
om die Bathakathi te kom thakatha 
bring al die knopkieries 
al die assegaaie 

Nou: Bulalal Bulala! 
Bulala Bathakathi! (Bulala Bathakatht1. Phosa, 1996:20) 

Onbekende woorde of sinsnedes in gedigte wat nie in die teks self of by wyse van voetnote 

verklaar word nie, kan soms die betekenis versluier. Die gedig Sefapano uit Johann 

Lodewyk Marais se bundel Palimpses (1987a:38) beskryf hoe 'n groep swart aanbidders 'n 

kronkelpaadjie teen 'n berg op volg om te gaan bid vir reen (sien ook hoofstuk 7.4). Die 

tipografiese uitleg van die gedig is ikonies van die mense se beweging. Die talle Sotho-
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woorde in die gedig identifiseer die bidders aS behorende tot 'n spesifieke volksgroep, maar · 

bly onverstaanbaar vir die lesers wat nie die taal magtig is nie. 

Vernie February gee egter in die volgende gedig (blykbaar) self die betekenis van die liedjie 
wat die swart pikslaners sing: 

Drie pare arms het omhooggeswaai, 
drie pikstele het slag op slag geslaan, 
die windjie het die liedjie weggewaai ... 
'Belungu Ngodem, 'godem, 
'Belungu Ngodem, 'godem ... 
witman kruip in jou maai, jou maai, 
witman kruip in jou maai, jou maai... (Abelungu Ngodem. February, 1979: 1 O) 

In Betsie van Niekerk se bundel Ronkedoor (1988) gebruik sy talle woorde uit 'n inheemse 

Afrikataal, byvoorbeeld Swahili (Vergis, 1988:32), om dinge, plekke of diere van Afrika te 

benoem. Soms word geen woordverklarings gegee nie en moet die leser self oordeel of dit 

bloot om die klankwaarde van die vreemde woord gaan en of daar 'n betekenis uit die teks 

afgelei kan word. In Ingewyde word die vreemde woorde wel verklaar: 

In my neus die geur 
van heuningbier en as, 
rook van die wilde-olyf 
waar ek vergenoeg 
in die koue rivier 
skouers en borste was 
witklei en olie moeg 
van voorkop en enkels vryf. 

N6u mag ek aileen 
my land deurkruis 
met nuwe name 
die njovu, kamiti 
en heilige klippe uitwys ... 

Maar ek sal altyd terugkeer 
na die boom met baie blare: 
Groot Mugumu wat koelte gee 
teen thahu en gevare. (Ingewyde. Van Niekerk, 1988:44) 

njovu = olifant 
kamiti = borne 
mugumu = wildevy 
thahu = vloek (in 'n vorige gedig verklaar) 

Waar dit in hierdie hoofstuk oor Afrikaans se verhouding met Afrika gaan, dui aldie aspekte 

wat tot dusver aangeraak is op 'n definitiewe toenadering tot Afrika. Afrikaans is ongelukkig 

ook in die verlede as politieke instrument gebruik wat mense verdeel het. Die gebruik van 

Afrikaans as apartheidstaal verteenwoordig 'n verwydering tussen Afrikaans en die vasteland 
waarop hy ontstaan het. 
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10.5 _ AFRIKAANS GEBRUIK AS APARTHEIDSTAAL 
Julie sal leer om gehoorsaam te wees, 
gehoorsaam en onderdanig. 
En julie sal die Taalleer gebruik, 
onderdanig sal julie dit gebruik 
want in 6os le die monde 
met die gif in die klop en die spoel van die hart. 

([Taalstryd]. Breytenbach, 1985: 143) 

Oor die rol van Afrikaans in die geskiedenis van Suid-Afrika bestaan uiteenlopende menings. 

Volgens Hein Willemse (1996:91) illustreer die slagspreuk "Afrikaans is die taal van die 

onderdrukker" die houding van baie swart mense ten opsigte van Afrikaans. Afrikaans het die 

simbool geword wat die duidelikste met Afrikaneroorheersing vereenselwig is. Die weermag 

en die uitgebreide apartheidsburokrasie is hoofsaaklik deur Afrikaners beman en deur hulle 

dade "at times demonstrably discriminatory - Afrikaans became the manifest sign of 

oppression". Soos Breytenbach dit digterlik verwoord: 

Ons bring vir julie die grammatika van geweld 
en die sinsbou van verwoesting-
uit die tradisie van ons vuurwapens 
sal julie die werkwoorde van vergelding hoor 
stotter. ({Taalstrydj. Breytenbach, 1985: 144) 

In 'n artikel oor die depolitisering van Afrikaans wys C. Van Rensburg (1989:46) egter 

daarop dat Afrikaans nie 'n bevrydingstaal, of 'n protes of werkstaal is nie, maar dat dit as 'n 

bevrydings- of protes- of werkstaal gebruik kan word: "Die toepaslike frases is nie dat 

Afrikaans IS nie, maar dat hy GEBRUIK kan word. (Omdat taal in 'n sekere sin 'n willose 

gebruiksartikel is, kan dit vanselfsprekend ook misbruik word)." Die misbruik van 'n taal 

moet voor die deur van sy gebruikers gele word en dit is dus die spraakgemeeenskap wat 

gedepolitiseer moet word, en nie die taal self nie. Van Rensburg (1989:47) stel dit 

onomwonde: "Afrikaans selfhet niks te doen met die dinge waaroor hy in die vuurlinie staan 

nie." 

By bogenoemde stelling van Van Rensburg sluit February (1986:11) aan: " ... die taal is 

gebruik om bepaalde beeldvorminge na vore te bring in terme wat ideologies gebruik word 

om onderdrukking van mense te bewerkstellig". Mathews Phosa (1996:9) beweer ook dat die 

taal (Afrikaans) nie die sondaar was nie, "maar die kanaal waardeur die sonde hom aan ons 

opgedring het". 

So het Afrikaans byvoorbeeld in die politieke spervuur beland toe die afdwing daarvan as 

verpligte onderrigmedium in swart skole aanleiding gegee het tot die 1976-onluste en die 

verskerping van verset teen die gehate apartheidstelsel. In die vo1gende gedig van Patrick 

Petersen verwys die spreker terug na die hierdie gebeure in 1976: 
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Onthou jy nog hoe ons oor Afrika~s 
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. (Jong polisieman. Petersen, 1988:38) 

Juis Afrikaans wat vanwee sy ontstaan en ontwikkeling aan die suidpunt van Afrika 'n 

bindende faktor tussen al die inwoners van hierdie land kon wees, is gebruik as instrument 

om mense van mekaar te vervreem en daardeur het die wit inwoners nog verder wegbeweeg 

van Afrika en sy mense. Afrikaans is onder andere gebruik om swart Suid-Afrikaners op 

vernederende en kwetsende wyse te benoem, soos Mathews Phosa in onderstaande gedig 

aantoon: 

Wie is ek in my geboorteland? 
My oupagrootjie was 'n kaffer, 
my oupa 'n naturel, 
ek is vandag 'n bantoe, 
my seun wat de hel? (Wie is ek? Phosa, 1996:22) 

Kwetswoorde met 'n rassistiese strekking, soos byvoorbeeld "kaffer", "naturel", ensovoorts 

staan bekend onder die oorkoepelende term raspejoratiewe. Afrikaans het talle terme 

waarmee na "anderskleuriges" of "nie-wittes" verwys word en in die Afrikaanse letterkunde 

as geheel kan baie voorbeelde hiervan aangehaal word. Soos Vernie February dit in Met 

eksk:usie aan oom Gert vertel uitdruk: "van huidsmania sal ons almal vrek". Na 

aanleiding van Leipoldt se bekende gedig Oom Gert vertel, trek February 'n parallel tussen 

die lot van die bruinman in hierdie land en die lyding van die Boere in die Anglo

Boereoorlog: 

Die Kaap was reeds Hollands 
toe ons stryd begin, 
lank, reeds lank, voor hul gaud sou ontgin, 
toe leef die dood alreeds met my, 
my ou velkleur wat ek nimmer kon vermy. 

Van vroeg afwas die deur gesluit, 
hulle het my gees, my land gebuit, 
en ek, 'n pion in die kleurespel, 
ag, Barends, ken jy ooit 'n smart so fell 

(Met ekskusie aan oom Gert vertel. February, 1979: 15) 

In die gedig 'n Ordinary mens stel Peter Snyders ook hierdie ~aak van "huidsmania" wat 

February in bogenoemde gedig aansny, aan die orde. Die bruin spreker, wat net 'n "ordinary" 

mens wil wees, word die slagoffer van die "colour-crazy" maatskappy. Hy word vanwee sy 

voorkoms soms uitgeskel vir 'n "whitey" en ashy van openbare vervoer gebruik moet maak, 
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mag hy nie saam met sy eie mense of sy "non-black vrinne" trein of taxi ry nie, want hy 

is te wit: 

Dis wanner ek trein of taxi moet ry . 
wat ek a1 die problems kry: 
"Sorry, sir, the coach for whites 
is just behind this one." 

Now I ask you, 
djy widtie iens geallow 
om met jou eie mense te sittie -
wat nog van jou non-black vrinne? ('n Ordinary mens. Snyders, 1982: 1) 

Uit die gedigte wat ondersoek is, blyk dat dit hoofsaaklik swart en bruin digters is wat die 

degraderende effek van raspejoratiewe aanstip. Hulle was immers altyd aan die ontvangkant 

van hierdie "hoonwoorde", soos Petersen daarna verwys: 

vermaledyde 
hoonwoord 
hottentot (Hoor my woord. Petersen, 1980: 12) 

Humor is 'n belangrike komponent van sommige van die gedigte waarin hierdie 

degraderende aanspreekvorms ter sprake kom. In Die lanie het 'n levah van Christopher 

van Wyk (1979:43) vertel die ek-spreker hoe hy 'n witman- "Hy's blind onbeskof die 

lanie"- op sy plek gesit het. Hierdie "lanie" wou aanwysings he na 'n sekere plek. '"Hey 

boy kom hier,' shout hy I 'Jong waar is Uncle Charlie's?'" Die spreker beduie 

hom toe omslagtig en heeltemal verkeerd en sluit af met: '"Dan ry in jou moer in I 
want ek is nie jou boy." ' 

In Op die stoep skets Dikobe 'n skynbaar eenvoudige toneeltjie tussen twee mans op 'n 

stoep. Die twee rolspelers is egter '"n engelse kaffir" en 'n "wit baas" en met hierdie 

benaminge word die gedig onmiddellik binne die apartheidsmilieu geplaas waar mense 

geklassifiseer en benoem is volgens ras en velkleur: 

Sit 'n engelse Kaffir 
Op die stoep 
En lees 'n papier 
Engelse Koerant 
Vas diep in. 

Rond die stoep 
Draai 'an draai 'an die witman 
Die wit baas 
N' kyk aan die Kaffir 
Engelse Kaffir 
W at engelse koerant lees. 
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'Die wereld is omgedraai 
Kaffrrs lees koerante 
Hul is gemors.' 
Se die wit baas. 

'W at se die papier?' 
'Ek lees nogl' 

An twoord die engelse Kaffir 
Diep in, in die papier. 

Rooi word die wit baas 
'Ek wens al die kaffirs 
Moet toegesluit word 
Hul is almal kommuniste.' (Op die stoep. Dikobe, 1988:767) 

Die swartman wat sit en koerant lees, val buite die ervaringsveld van die witman, hy draai al 

om hom rond, bekyk hom en gee sy kommentaar: "Die wereld is omgedraai I Kaffirs 

lees koerante". Verder gee hy ' n tipiese stereotipe uitspraak ten opsigte van swartmense: 

"Hul is almal kommuniste". Dit is egter ironies dat hierdie "wit baas" vir die 

swartman moet vra wat in die koerant staan, daarmee word geYmpliseer dat eersgenoemde nie 

kan lees nie, of nie Engels kan lees nie. 

Slegs enkele wit digters gebruik raspejoratiewe om op ironiese wyse kommentaar en kritiek 

te lewer op die wittes se rassistiese optrede. Ander wit digters herinner hulle die argeloosheid 

waarmee hulle deel geneem het aan die "apartheidsgesprek": 

Maar hoeveel apartheidswoorde 
het ek in meer as 'n halwe leeftyd saamgese 
met die skreeuers en die vingerwysers? (Homage A Adam. Spies, 1992:22) 

Johann Johl wys ook in Pekel op die verdeling wat deur Afrikaans in die land en tussen 

mense gekom het. In Afrikaans kan 'n verskeidenheid menslike emosies vergestalt word, 

asook hoop op 'n beter toekoms, maar dan moet die taal vrygemaak word van sy 

apartheidsverlede: 

... ja, my land verdeel; 
my taal kan liefhe, troos en skel 
en oopkeel uitspel ook aan hoop, 
maar spaar my taal die smet en vrot 
van gisters wat die kleur van mens 
en tongval so verbete uit wou skil. (Pekel. Johl, 1994:29) 

Oor die voortbestaan en toekoms van Afrikaans is die afgelope jare baie geredeneer, 

kongresse gehou en voorspellings gemaak en Afrikaansskrywende digters lewer ook hul 

bydrae tot die taaldebat. 
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10.6 . AFRIKAANS EN DIE TOEKOMS 
My taal is wild van moontlikhede 

dit groei ruig 
maar ek's nie aldag lus vir snoei 

so laat hom groeil (Groeilote. Eksteen,1981:33) 

In Oop gemoed wat in 1990 gepubliseer is, doen Marius Titus reeds "noodmaatreels" aan 

die hand om die taal te red: 

Stuur noodhulp en 'n draagbaar 
na die taaltoneel, 
bring expertise wat Mrikaans 
se skeet kan heel. 

Laat flits 'n vlymskerp, 
taalontsmette skalpellem 
en stroop die borsrok wat 
sy asemhaling strem. 

Pluk af die strikdas van 
sensuur wat smoor, 
Ontsluit die literere stembandboei 
dat alma! weer kan hoor 

dat daar nog hoop is 
as die pols flou klop. 
Gun Afrikaans bestaansreg 
en deporteer die strop. (Noodhulp. Titus, 1990: 10) 

Hierdie noodmaatreels sal egter net slaag as Afrikaans gedepolitiseer is en nie langer gesien 

word as die ''taal van die onderdrukker" nie. Afrikaans is as 't ware erflik belas en moet 

bevry word van alle rassistiese "aanhangsels", soos Hein Willemse dit ''taalkundig" uitdruk 

in die volgende gedig: 

taalkundig uitgedruk: 
rassisme is 'n verlede 
(ver-) deelwoord 
wat nie in ons sports en 
(ont-) spanning 
tuishoort nie (Die wit leuen. Willemse, 1982:20) 

Marius Titus wys ook daarop dat Afrikaans 'n klomp onnodige "bagasie" met hom 

saamsleep. In Taalrit gebruik hy die beeld van 'n gelid motors wat voor 'n klomp 

toeskouers verbyry om hierdie dilemma van die Afrikaanse taal te illustreer: 

Watry hier so traag verby? 
Dis Mrikaans wat nie sy ry kan kry. 
Daai taal het 'n helse towbar aan, 
en sleep 'n oorvol waentjie saam. 
Die revs is hoog, 
die spoed bly laag. 
Die clutchplaat skroei 
en die speedometer traag. 
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AI daai klomp_exclusive goed 
is die oorsaak van die lae spoed. (Taalrit. Titus, 1992:27) 

Dit wat Tom Gouws (1992: 17) by geleentheid van sy intreerede bepleit, naamlik die "herstel 

van Afrikaans na kombuistaal, daardie heerlike kletsende taal van gemeensaamheid. Lekka, 

lekka ou Afrikaans!", is ook die advies van verskeie linguiste wat daarop wys dat die tyd nou 

moontlik aangebreek het dat Standaardafrikaans anders moet lyk en dat meer wisselvorme uit 

die verskillende soorte Afrikaans ook erkenning moet geniet (Van Rensburg et al. 1997:50). 

Ander akademici, soos byvoorbeeld Van Coller (1995:55) stem glad nie saam met Gouws 

nie, maar die digter Andre Boezak verwoord in Gee ons uit die bundel Ons kom van ver 

af (1995), presies hierdie standpunt van Gouws. Die sprekende instansie is lid van een van 

die tradisioneel minderbevoorregte gemeenskappe. Hy is Afrikaanssprekend en optimisties 

oor die toekoms van die taal, mits dit losgemaak kan word van benouende bande en die 

eiendom word van al sy sprekers: 

Trek uit jou manel en stywe broeke, 
trek 'n T -shirt oor jou kop, slof saam straat-af 
met 'n paar tekkies, rollers en kopdoeke, 
verloor gewig van tradisie, begin met ons draf. 
Wys jou bene gekleur met son brand, 
lag met ons van die Bo Kaap tot Namakwaland. 
Sweet saam in die Groot Karoo 
waar ons jou nog vashou 
en deur jou in ons Here glo. 
Laat ons wat nog derde-klas 
en oorvol taxi's ry 
jou bevoel betas bevry. 
Gee ons 'n kans 
om ook saam met jou in die disko's te dans. 
Gee ons 'n lekker kaalvoet
keffiestoep-gatmaak 
Afrikaans. (Gee ons. Boezak, 1995:56) 

Dit is opvallend dat dit in die meeste gevalle swart en bruin digters is wat aandag gee aan die 

problematiek van die voortbestaan en toekoms van Afrikaans. Daar is meer gekleurde (bruin 

en swart) as wit Afrikaansssprekendes en die toekoms van Afrikaans sal in toenemende mate 

bepaal word deur die lojaliteit van die gekleurdes. "Sonder hulle aktiewe medewerking kan 

Afrikaans nie oorleef nie, en as Afrikaans nie oorleef nie sal Afrika vir Blanke 

Afrikaanssprekendes ook geen plek meer he nie." (Muller, 1984:231.) 

In 'n gesprek met Hans Ester wys Patrick Petersen (1993a:276) daarop dat die swartmense se 

vroeere bewuste verskuiwing in die rigting van Engels maar net 'n politieke manier was "om 

opstandigheid of rebelsheid aan de regering te tonen". Daar het gaandeweg die 

bewuswording ontstaan dat Afrikaans deel is van Afrika en ook van die swartmense: "De taal 

zoals Afrikaans is deel van onszelf en we beleven nu een herwaardering die in altematief 

Afrikaans tot uitdrukking komt." 
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Marius Titus is eweneens optimisties oor die· .voortbestaan van Afrikaans -:- om die taal te · 

bewaar, moet dit gelees, gepraat, geskryf en gebruik word: 

10.7 

Soe die beste manier 
omme taal te bewaar is: 
Liesit, praattit, slayffit, 
ontginnit en bedryffit. 
net soelank jy my verstaan, 
stap ek en taal 'n lang pad saam. (Skryfwerk. Titus, 1988:69) 

SAMEVATTING 

In die Afrikaanse digkuns van 1976 tot 1996 manifesteer 'n taalkode as belangrike 

Afrikakode. In die blootlegging van die taalkode is 'n aantal subkodes onderskei waaruit 'n 

duidelike Afrikagerigtheid afgelees kan word. 

Dit blyk dat Afrikaanstalige digters die feit beklemtoon dat Afrikaans 'n Afrikataal is. Dit 

het in Afrika ontstaan en verskeie volks- en taalgroepe het 'n aandeel hierin gehad. Afrikaans 

is dus kragtens sy ontstaan en ontwikkeling verbonde aan Afrika en kan juis as gevolg 

hiervan die instrument wees om die mense van Suid-Afrika met mekaar en met Afrika te 

verenig. 

Geen taal se geskiedenis kan gei'soleerd van sy sprekers bestudeer of beskryf word nie. Hoe 

meer belangstelling daar in 'n spesifieke taal of taalvariant is, of mens dit nou in spraak of 

skrif gebruik, of net bestudeer, hoe groter die belangstelling in die sprekers daarvan. 

Alhoewel die meeste gedigte wat ondersoek is in Standaardafrikaans geskryf is, is 'n 

aansienlike persentasie in een van die niestandaardvarieteite of streektale geskryf. Deurdat dit 

gebruik word as digmedium gee Afrikaanstalige digters erkenning aan die verskeidenheid 

dialekte en variasies van Afrikaans. Die gemoeidheid met Afrika wat die afgelope jare op so 

baie terreine waarneembaar is, spreek ook uit die gebruik van hierdie niestandaardvarieteite 

van Afrikaans, wat ontstaan het uit die inheemse volksgroepe se pogings om die Nederlands 

van die eerste koloniste aan te leer. 

Daar word nie net enkele gedigte in byvoorbeeld Oranjerivierafrikaans .of Kaapse Afrikaans 

geskryf nie, maar soms hele bundels. Dit is hoofsaaklik wit digters wat Oranjerivierafrikaans 

as medium gebruik en swart en bruin digters wat in Kaapse Afrikaans skryf, alhoewel 

heelwat wit digters ook hierdie medium gebruik. 

Die groter belangstelling in die niestandaardvarieteite van Afrikaans sluit aan by die 

wereldwye bewuswording en bestudering van inheemse kulture. Hoe meer 'n vreemde taal 

as omgangstaal gebruik word, hoe sterker is die identifikasie met die mense wat daardie taal 

gebruik. Wit Afrikaanssprekendes kan die bruin en swart Afrikaanssprekendes nie langer 
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ignoreer nie en erken die groot bydrae wat ·laasgenoemdes reeds tot die Afrikaanse taal en 

kultuur gelewer het. 

Kaapse Afrikaans is en word deur sornrnige· digters beskou as die geskikste medium om hul 

verset teen 'n onderdrukkende sosiale, politieke en ekonomiese bestel te verwoord. Dit word 

dus doelbewus in 'n versetrol gebruik. Al die lesers van Afrikaanse gedigte word 

genoodsaak om kennis te neem van hierdie tradisioneel minder bevoorregte 

Afrikaanssprekendes se sosio-politieke stryd. Deur hul spreektale te gebruik vir letterkundige 

skeppings wildie sprekers van Kaapse Afrikaans en Griekwa-Afrikaans as 't ware konstateer: 

"Ons is oek important". Die feit dat so baie wit digters hierdie taalvariante gebruik, impliseer 

toenadering tot hierdie groep en begrip vir hul stryd. 

Gedigte wat in streektale of variante geskryf is, is so spesifiek Afrikaans en van Afrika dat dit 

bykans onrnoontlik is om dit in 'n ander taal, soos byvoorbeeld Nederlands te vertaal sonder 

dat die betekenis en dieper dimensie van die gedig verlore gaan. Waar wel probeer is om 

gedigte wat in Kaapse Afrikaans geskryf is in Nederlands te vertaal, moet die meeste woorde 

en uitdrukkings verklaar word en in die meeste gevalle gaan die humor en ironie van die 

gedigte ook verlore (sien Snyders, 1998:16). Dit is te betwyfel of dit hoegenaarnd moontlik 

sal wees om 'n gedig wat in Griekwa-Afrikaans geskryf is in 'n ander taal te vertaal. 

In die ondersoek na die taalkode in Afrikaanse gedigte is gevind dat 'n woord of sinsnede uit 

een of ander swart taal in talle gedigte gebruik word, soms met woordbetekenisse by wyse 

van voetnote, soms met die moontlikheid om die betekenis uit die konteks af te lei. In 

heelparty gevalle bly die betekenis van die vreemde woorde egter duister, behalwe vir die 

ingewyde wat daardie betrokke taal magtig is. Wat hier egter van belang is, is dat 

Afrikaansskrywende digters in toenemende mate hierdie tale in die digterlike 

skeppingsproses betrek en daardeur 'n belangstelling aandui in die ander volksgroepe van 

die subkontinent. In hierdie studie kon vanselfsprekend nie aandag geskenk word aan die talle 

leenwoorde wat Afrikaans uit die inheemse tale oorgeneem het nie, maar in 'n linguistiese 

ondersoek na die ontlenings uit inheemse Afrikatale, sal Afrikaanse gedigte met vrug as 

studiemateriaal gebruik kan word. 

Waar die belangstelling in en gebruik van Afrikaans se dialektiese verskeidenheid 'n groter 

bewustheid van Afrika aandui, het die gebruik van Afrikaans as apartheidstaal sy wit sprekers 

van Afrika en sy mense vervreem. Saarn met politieke veranderinge in die land het daar egter 

ook 'n houdingsverandering by die meeste Afrikaanssprekendes ingetree. 

Afrikaanstalige digters is oor die algemeen positief oor die toekoms van Afrikaans in Afrika, 

maar daar is duidelike voorwaardes - die taal moet nie Ianger gesien word as die eksklusiewe 

besit van sy wit sprekers nie en moet bevry word van die stigma van apartheidstaal. 
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Nadat vasgestel is hoe die taalkode as Afrikakode in die Afrikaanse digkuns -manifesteer, kan 

gekonstateer word dat Afrikaanstalige digters bewys lewer van 'n nuwe bewussyn van die 

onlosmaaklike verbondenheid van Afrikaans aan Afrika. Gouws (1992:9) se vraag "Can 

Afrikaans give expression to the thought, the emotions, the perspectives of Africa?" kan dus 

positief beantwoord word. 
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11. · LITERATUURKODE 

saggies vertel ek vir jou fabels en verdigsels 
van hierdie vreemde vasteland van donker afrika 
waar ons daagliks leer oorleef. (the lion sleeps tonight. Gouws, 1995:47) 

11.1 INLEIDING 

In die blootlegging van hierdie en die volgende twee Afrikakodes kom die hele saak van 

intertekstualiteit en die onderskeie beskouings daarvan ter sprake. Eerstens word dit in 'n 

ruimer betekenis gehanteer, naamlik dat die ganse omringende werklikheid, byvoorbeeld die 

kultuur, politiek, ensovoorts as buiteteks beskou kan word - soos uit die volgende twee 

hoofstukke sal blyk. Tweedens kan onder intertekstualiteit die wisselwerking tussen 

spesifieke literere tekste verstaan word - soos in hierdie hoofstuk aangetoon sal word. 

Afrikaanse gedigte van 1976 tot 1996 genereer 'n literere kode waaruit 'n duidelike 

Afrikagerigtheid spreek. Die bekende uitspraak van N.P. van Wyk Louw (1962:34), naamlik 

"Uit die gevormde literatuur I is nooit weer poesie te maak nie", word ook . 

verkeerd bewys aangesien die drie subkodes wat as deel van die literatuurkode onderskei 

word, regstreeks in verband staan met reeds bestaande literatuur. 

Die volgende subkodes word onderskei: 

Klassieke Europese mitologiee en literatuur aangepas by 'n Afrikamilieu 

Verwerking van mondelinge literatuur nit Afrika en nuutskeppings 

Die Bybel in 'n Afrikamilieu 

11.2 KLASS I EKE EUROPESE MITOLOGIEE 

LITERATUUR AANGEPAS BY 'N AFRIKAMILIEU 

sou Aphrodite uit die bergrivier 
uit haar skulp kon golf en naak 
op hierdie strand van klip en kakiebos 
in Afrika se son kom rus 
sou Eros uit die primitiewe nag kon broei 
uit hierdie chaos klip en wind en wildernis 
tot god kon groei 

(Zeus op Mont-aux-Sources. Pelser, 1979:35) 

EN 

Bogenoemde aanhaling kom uit Chris Peiser se bundel Uur van die aap (1979). Soos uit die 

titel, Zeus op Mont-awe-Sources, blyk, word die berg Olimpus, mitiese woonplek van die 
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oppergod Zeus en ander belangrike gode, hier gejukstaponeer met Mont-aux-Source~, 'n 

bergpiek in die Drakensberge. Die gedig word aangebied in die vorm van 'n vyftal parallelle 

vraagkonstruksies: "sou Zeus ... ","sou Aphrodite ... ""sou Eros ... " ensovoorts hier 

in Afrika kon aard? Dit is 'n harde en ongenaakbare Afrikalandskap wat geskets word -

vergelyk "brakland/ gat-land/ swart land", terwyl woorde soos "karos" en "panga" 

die Afrikamilieu beklemtoon. Die enigste interpunksieteken in die gedig is die vraagteken 

aan die einde van die laaste versreel wat beklemtoon word deurdat dit tipografies van die res 

van die gedig geskei is. Al die vorige vrae word hiermee herhaal - "sou bulle?'' Dit is 

duidelik dat die vraagsteller twyfel of die Griekse gode hulle hier in Afrika sou tuisvoel. 

Die kwatryn wat op bogenoemde gedig in die bundel volg, sluit tematies daarby aan en bevat 

die beskuldiging dat "ons" (wit Afrikaanssprekendes) nie in hierdie land (Suid

Afrika/Afrika) wou deel (met die swartes) nie en ons eerder tuisvoel op Olimpus (buite 

Afrika I in Europa) as op Mont-aux-Sources (in Afrika): 

Hoe Grieks groei ons berg 

... en daarin soek ons ons verderf: 
dat ons nie in hierdie land wou deel 
maar eerder op Olimpus 
pleks van Mont-aux-Sources krepeer (Hoe Grieks groei ons berg. Peiser, 1979:37) 

Hans duPlessis (1980:142) wys tereg daarop dat die politieke opset ook in Hoe Grieks 

groei ons berg as dimensie bygebring word, asook "die futiliteit van die Blanke Afrikaan 

se Europees-gebondenheid". Hulle ingesteldheid sal lei tot hul ondergang (verderf) en in 

aansluiting by die negatiewe konnotasie van "verderf' word die woord "krepeer" met die 

leksikale betekenis "van ellende vrek; doodgaan; ellendig omkom" (HAT, 1994:583) in die 

laaste versreel gebruik om aan te dui watter lot op die wittes wag. 

Die daaropvolgende gedig in Uur van die aap moet eweneens saam met die vorige twee 

gelees word, soos die titel Herakles in Alexandra, reeds aandui. Peiser gebruik die 

lewensloop en heldedade van die bekende Heraklesfiguur uit die Griekse mitologie as 

interteks, maar laat sy verhaal afspeel teen die agtergrond van wit oorheersing en die 

uitbuiting en onderdrukking van swartmense in Suidelike Afrika. 

Volgens sekere beginsels wat Regina Malan (1992:188) aandui as "imitasie" en 

"transformasie" kan 'n teks aansluit by die interteks, maar dit kan ook veranderend daarop 

voortbou terwyl die interteks dikwels feitlik onherkenbaar word deurdat dit as 't ware op die 

agtergrond geskuif word terwyl die "nuwe" teks 'n eie aard en betekenis ontwikkel. Dit is 

presies wat gebeur in bogenoemde gedig van Peiser asook Rosa Keet se gedigreeks Die 

heldedade van Herklaas wat later bespreek word. 
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In Herakles in Alexandra word die oorspronklike name van die Griekse gode behou, 

asook enkele episodes uit die oorspronklike verhaal, origens word al die gebeure gewysig in 

ooreenstemming met die "nuwe" tema van die gedig. Reeds in die eerste strofe word 'n 

subtiele afwyking van die interteks aangedui. Hera, vrou van Zeus wil nie bloot uit jaloesie 

vir Herakles, die seun wat Zeus by Alkmene verwek het, doodmaak nie, maar haar argwaan 

teen rna en seun is veral omdat Alkmene "lieflik/ sterflik was en aards j en daarom 

swart-en-brons soos Afrika se skurwe grond". Alkmene se seun is dus ook swart en 

die swart woonbuurt Alexandra is sy tuiste. Die beplande moord slaag egter nie en daarna 

word gepoog om Herakles dood te maak deur twee ossewaens oor hom te laat loop, waarmee 

die hele geskiedenis van die Groot Trek en die gebeure by Bloukrans en Bloedrivier deel 

word van die interteks: 

twee ossewaens moes oor die suigeling loop 
totdat hy met net 'n stertriem aan, feitlik naak 
oor die Maluti's vlug, sy spore in die Namib maak 
en in vergetelheid onder Kalaharisand verdwyn 
maar hy het die waens met een druk van sy donker hand 
opgefrommel tot splinters hout en staal 
oor Bloukrans in die berge buig en Bloedrivier noodwendig word 

(Herakles in Alexandra. Peiser, 1979:37) 

In die oorspronklike verhaal kry Herakles van die orakel in Delfi opdrag om in diens van· 

koning Euristeus van Micene twaalf take uit te voer. As hy daarin slaag, sal hy onder die 

gode opgeneem word en onsterflikheid verwerf. Die antagonis in Peiser se gedig word 

eweneens aangedui as "koning Eurystheus", maar hy word ook beskryf as "blank van 

vel en slinks". Hy oorreed Hera om Herakles aan hom oor te lewer. Die laaste reel van 

hierdie strofe kan as 't ware as antwoord gelees word op die vraag wat in die gedig Zeus op 

Mont-aux.-Sources gestel is: die gode se woonplek is (nou) Mont-aux-Sources in Afrika. 

Eiesoortige Afrikaanse woorde soos "gatgekruip" en "klong" onderstreep hierdie feit: 

toe het koning Eurystheus, blank van vel en slinks 
by Hera gatgekruip totdat die kind, sku van geweld 
in onguns by die gode, in sy wit hand val 
twaalf take moes die klong in hierdie baasskapland 
verrig eer hy voor Hera op Mont-aux-Sources kon staan 

(Herakles in Alexandra. Peiser, 1979:37) 

V ervolgens word Herakles se twaalf take beskryf in terme van die harde liggaamlike en soms 

vemederende werk wat swartmense in diens van hul wit base sedert die koms van die eerste 

Europeers - "twaalf kwarteeue lank" - in hierdie land moes verrig: 

twaalf kwarteeue lank was Herakles vir koning baas 
net Jack, bastard, Klaas 
moerskont wat die penny-whistle blaas (Herakles in Alexandra. Peiser, 1979:38) 

Uiteindelik, op die elfde uur, toe Herakles amper sy take voltooi het, het die witman, 
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"koning baas", besef dat hy sonder die swartman se krag en arbeid heeltemal verlore. is. 

Die oplossing vir hierdie probleem was om Herakles op te hef en te "beskaaf': 

- en hy het hom opgehef 
skoal toe laat gaan 
hom sy brood laat eet 
sy wyn laat drink 
hom amper aan homself gelyk gemaak (Herakles in Alexandra. Peiser, 1979:38) 

Ten slotte bly net Herakles se twaalfde taak oor. Volgens die Griekse mitologie moes hy die 

helhond Kerberos in die onderwereld gaan haal. Vir Herakles van Alexandra gaan dit om die 

redding van sy volk uit die hel van wit oorheersing: 

en nou, Herakles se twaalfde taak: 
om vir die gode weer sy weggooivolk 
soos Cerberus 
van die wit hellos te maak (Herakles in Alexandra. Peiser, 1979:38) 

In die derde afdeling van Rosa Keet se digbundel Spookstories (1988) verskyn 'n 

gedigreeks wat net soos bogenoemde gedig van Peiser die Heraklesmite as interteks het. Die 

name van rolspelers en die gebeure in Keet se gedig word egter volkome verafrikaans. So . 

word die Griekse held Herakles (by die ou Romeine bekend as Herkules) in Afrikaans · 

Herklaas. Sy pa en rna word ook by name genoem en by sy geboorte kry Herklaas tipiese 

"Afrika"geskenke. Die mitologiese Herakles is benewens sy boog en pyle ook bewapen met 

'n knoets. Laasgenoemde stem ooreen met die Afrikaanse Herklaas se knopkierie. Die talle 

herhalings en parallelismes ondersteun die idee dat 'n mens hier met 'n mondelinge vertelling 

te make het: 

Musoka - sy rna 
sy rna draai hom 
draai hom toe 
in 'n lepaaikombers. 

Mukiti - sy pa 
sy pa gee hom toe 
'n knopkierie 
'n skerp assegaai 
en 'n skimmelvers. 
So het dit gebeur 
net so net so. (Die heldedade van Herklaas I. Keet, 1988:21) 

Volgens die Griekse mitologie toon Herakles reeds as suigeling in sy wiegie sy legendariese 

krag deur twee slange te verwurg. Later moet hy as eerste van sy twaalf take die Nemelese 

Ieeu verwurg. Hy slaag daarin en gebruik die kop van die leeu as hoofbedekking en die vel as 

sy mantel (Van Reeth,l994:104). Hierin stem die "nuwe" teks ooreen met die interteks, want 

beide hierdie heldedade word ook deur Herklaas verrig- "Hy vang 'n geellipslang / in 

'n kaalhandklem", en hy reken kleintyd al met leeus af: 
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Op nege jag hy leeus 
hy slag een af 
sit die kop 
oor sy kop 
hang die skouers 
oor sy skouers 
gebruik die stert vir 'n liesriem 
aiee se die vroue 
aioo se die manne 
en die oudstes? 
die oudstes kyk anderpad. 

Rammetjie-uitnek ... 
so het die sirkel begin 
net so net so. (Die heldedade van Herklaas 3. Keet, 1988:24) 

In die volgende gedig waarin Herklaas se geveg teen die negekoppige monster in die 

dennebos beskryf word, kan nog iets van die oorspronklike teks herken word. Die mitiese 

Herakles het die hulp van sy neef Jolaos nodig om die monsteragtige waterslang met sy sewe 

koppe te verslaan. Herklaas behaal sy oorwinning aileen, maar op dieselfde vindingryke 

manier as die twee Griekse helde. Hy beplan en rus hom goed toe vir die skermutseling. Die 

oorwegend eenlettergrepige woorde van die voorlaaste strofe versnel die tempo en is ikonies . 

van die snelheid waarmee Herklaas veg: 

Vat hy 'n koolwarm tak 
in 'n beespenssak 
vat hy nege hoenders 
en 'n vlymskerp mes 
vat hy 'n reuse-knuppel 
en 'n koringbierfles. 

Hy kry die monster in die bos 
maak die hoenders een-een los 
soos wat die koppe vreet 
kry hy hulle een-een beet 

woeps met die knuppel 
sny met die lem 
skroei waar dit bloei 
met die tak uit die sak. 

Herklaas was 'n held 
met sy leeuvel pronk hy rond 
brul hy van pure plesier 
en drink hy sy koringbier. (Herklaas was 'n held. Keet, 1988:27) 

Hiema wyk die Afrikaanse teks grootliks af van die oorspronklike alhoewel enkele raakpunte 

aangetoon kan word. W aar Herakles op die brandstapel sterf, en as onsterflike god op 

Olimpus opgeneem word, word Herklaas deur sy jaloerse vyande vir die waterslang, Kaang 

gegooi wat hom "geheel en al" insluk. Na drie dae en nagte bevry hy homself uit die slang 

se pens en besluit om met sy gesin en al sy besittings hierdie wereld te verlaat en na 

"Nzame-daar-Bo" te verhuis. Die reeks wat met Herklaas se geboorte begin het, word 
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afgesluit met verwysing na die mense se onvermoe om hul held werklik te begryp .. Hulle is 

nou weer sonder Herklaas, soos voor sy geboorte, en besef dat hulle hom sal mis, maar dat 

alles sal voortgaan. Laasgenoemde waarheid word by wyse van 'n treffende spreuk gegee: 

Ons sal hom mis 
se die mense 
maar selfs daar waar daar nie 'n haan is nie 
sal die dag breek. 

So is die sirkel voltooi 
net so net so. (Die mense se. Keet, 1988:34) 

Bogenoemde twee gedigte van Keet en Peiser kan sekerlik begryp en waardeer word sonder 

agtergrondskennis van die Griekse mitologie. Vertroudheid met die interteks is egter 

betekenisverruimend omdat die spesifieke Afrikaansheid of Afrikagerigtheid van die nuwe 

tekste daardeur beklemtoon word. 

Die term "spesifieke intertekstualiteit" word deur Claes (1987:11) gebruik om die relasies 

tussen twee bepaalde tekste aan te dui. Die relasie tussen die twee tekste berus op 

agtergrondskennis want die een teks kan slegs gelees word in terme van die ander. In , 

sodanige gevalle kan 'n "onleesbare" plek ontstaan wat daaraan te wyte is dat die Ieser 'n 

verwysing na 'n ander teks nie onmiddellik snap nie, soos byvoorbeeld in die geval van 'n 

( onbekende) eienaam. Laasgenoemde probleem kan gelllustreer word aan hand van Petra 

Muller se Glaukus verlaat die kus uit die bundel Liedere van land en see (1984). 

Die eiename "Glaukus" en ''Tkaggen" wat in die gedig voorkom, kan problematies wees 

en kennis daarvan is nodig om die gedig ten voile te begryp. In die Griekse mitologie was 

Glaukus 'n visserman van die landstreek Beosie wat 'n soort towerkruid geeet en in die see 

gespring het waar hy as halfmens en halfvis 'n voorspellende god geword het. 'tKaggen 

daarenteen is een van die name van die hottentotsgot (mantis), die mees prominente figuur in 

die Boesman-mitologie (sien hoofstuk 9.2.1). In haar bundel My plek se naam is 

Waterval (1987) dui Muller aan dat " ' tKaggen Volopkos" een van die roepname van mantis 

is. 

Waar die mitologiese Glaukus van landbewoner na seebewoner verander, gebeur die 

teenoorgestelde in Muller se gedig. In D.J. Opperman se gedig Glaukus klim uit die 

water (1979:88) word eweneens 'n omgekeerde proses- van water (see) na land, verwoord 

en die uitklim uit die water word beeld van die begin van 'n herstelproses na 'n emstige 

siekte, as 't ware 'n hergeboorte. Muller se Glaukus klim egter n1e net uit die water nie, hy 

verlaat die kusgebied en trek die binneland van Afrika in. Op sy tog deur die Suid-Afrikaanse 

landskap en geskiedenis transformeer hy volkome tot Afrikamens. Vir die eerste inwoners 

van die subkontinent word hy ''Tkaggen Volopkos" en later "man van binneland" wat 
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sy vroeere waterbestaan nog slegs by wyse van legendes en sprokies onthou. Hy het so . 

volkome deel geword van hierdie vasteland dat hy selfs die "watersprokie" wat hy aan die 

"drooglandkinders" vertel, nie begin met 'n verwysing na sy eertydse watertuiste nie, 

maar met: "eenmaal was daar I 'n eiland I afrika". Daarmee word 'n volledige 

vereenselwiging en eenwording met Afrika aangedui. 

Behalwe Glaukus word 'n groot verskeidenheid ander mitiese en inheemse figure in Liedere 

van land en see (1984) vergestalt en soms naas mekaar gestel. Die figure uit die Griekse en 

Egiptiese mitologie tree meermale in 'n onmiskenbare Suid-Afrikaanse milieu op. Cloete 

(1986a:87) wys tereg daarop dat daar in hierdie bundel 'n merkwaardige en verdienstelike 

integrasie is van die hier en nou met die verafgelee en verre ruimtes. Hy beskou verloorvlei 
se waterblomme as die modelgedig ten opsigte van hierdie integrasie, want die tipies 

lokale word hier beskryf in die idioom van eeue gelede: 

die assebliefhandjies van ra 
ra-god, ra-heerlikheid 

het weer uit donker van die stikswart tyd 
'n waterskitterende lente 
opgeja 

en ons sal in die platboomskuit 
oor myle vlei en vleigras uit 
die langsteeluintjies gaan vergaar 

waaraan die vroue van die ou kombuis 
vanaand oor komme water knak 
totdat die groen oes 
in die swart pot sak 
met vetstert en met suringblaar 

ons leef! solank die god 
se warm hand ons vind 
staan dit geskryf 
in klip in water lig en wind 
tydloos soos die hieroglief: 

hier leef ons 
en hier had ons lief 

(verloorvlei se waterblomme. Muller, 1984:63) 

Casper Schmidt sluit sy bundel Nuwe en nagelate gedigte (1980) af met 'n gedigreeks 

Faust in Afrika. In die vyfde en laaste gedig van die reeks, maak hy die geskiedenis van 

die mitologiese Io en Hera van toepassing op Afrika en Europa. In die Griekse mitologie is Io 

'n dogter van koning Inagos. Sy word deur Zeus begeer, maar as gevolg daarvan verander sy 

jaloerse eggenote, Hera vir Io in 'n koei wat deur Argos, 'n reus met honderd oe, bewaak 

moet word. Zeus gee egter aan Hermes opdrag om Argos dood te maak en Hera laat 

vervolgens vir Io agtervolg deur 'n steekvlieg. 

Afrika word gesien as 'n koei wat soos Io deur Hera (Europa) gemartel word met 'n 
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steekvlieg. Hierdie marteling kan. onder andere in Afrika se geskiedenis afgelees word, 

byvoorbeeld die Europese eksploitasie en plundering van die kontinent en sy inwoners: 

... waar derms 
Uiteengepluk word, en geplunder: hierdie koei 
is die hees klokboei van Mrika -

met 'n towersteek, soos lo, word sy gemartel 
soos Europa - dit is: Hera -
pla-vlieg speel vir Mrika: 
oorkant die einder 
'n net-net ontwykende smeltkroes 
vanwaar imperiale wysheid, imperiale salf. (Aan 'n tronkvoel. Schmidt, 1980:87) 

Die integrasie tussen die Griekse mitologie en Afrika bereik 'n hoogtepunt in die 

Adamastormite. Die reus Adamastor, wat volgens die Portugese digter Camoens in sy epiese 

heldedig Lusiadas (sien hoofstuk 5.4.6), een van die titane was wat teen Zeus gerebelleer 

het, word letterlik deel van Afrika en eindig uiteindelik as die rotsagtige Kaapse skiereiland 

aan die suidelike punt van Afrika. 

Die eerste gedig in Antjie Krog se bundel J erusalemgangers is Canto wat gebaseer is op 

die vyfde sang van die Lusiadas. Die tema van Krog se gedig is Adamastor se vergeefse en 

verterende liefde vir die seenimf Thetis. Die eerste strofe gee 'n beskrywing van die 

Afrikakontinent: 

kontinent is hy gul Adamastor 
wolkvormige reus of swart 
pistool waarteen haelskuim strand op por 
drywende groteske hart 
gemunt met helder lupdupklank en ewenaar 
hou onder sterrekruis sy punt swaar suid gepunt (canto. Krog, 1985a:7) 

Die skone Thetis kan nie Adamastor se liefde beantwoord nie en haar agterbakse moeder 

ondemeem om, in ruil vir 'n belofte dat Adamastor sy oorlog teen die Seese leers sal staak, 

'n nagtelike ontmoeting met Thetis te reel (Brink, 1988:2). Adamastor word wreed bedrieg

toe hy Thetis in sy arms neem, vind hy dat hy 'n ruwe rots omhels: 

stotterend verlaat ek my in omhelsing 
knabbel my lippe begeer en verwondering 
my arms drassig aan liefde ... 
0 Thetis! hy strik stikkend in skande 
'n bar babbelende berg die wang 
onder sy vingers die tong 'n verwaande kliptang (canto. Krog, 1985a:7) 

Die Adamastorgegewe is egter mettertyd gewysig om ook aan die witman se vrees vir -

"donk.er" Afrika en die swart "barbare" uitdrukking te gee. In Julian de Wette se gedig 

Adamastor manifesteer Adamastor as die gewelddadige reus wat opstyg uit die donkerte 

van Afrika en uiteindelik met sy giftand die sagte boepense van die "wittes" kloof: 
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Adamastor styg uit die don~erte van Afrika 
en klouter oor berge en landerye 
tot by die strand 
waar die ontsnapte titan 
breebors die mosseldans doen; 
hy skeur sy hemp met bogoddelike woede 
en rys tussen riviere en berge uit 
om 'n geweerloop beet te gryp. 
Hy breek dit aan stukke 
en smyt dit in die see -
dis nutteloos in so 'n stryd. 
Daar is min wat Adamastor kan keer
soos 'n kind van die see 
oordeel hy met reus-oog 
en hardloop kaalklou oor gifslangneste. (Adamastor. De Wette, 1980:31) 

Soos gesien in die hierbo aangehaalde gedigte funksioneer veral die Griekse mitologie 

dikwels as inspirasiebron vir Afrikaanse digters. In die vierde en laaste afdeling, 

Lugscenario, in sy bundel Tussen grensligte (1990), benut Karel Prinsloo egter die 

twaalf beelde van die Diereriem as grondteks om, volgens Malan (1991 :99) "die mistieke 

inhoude van die astrologiese mitologie met 'n eietydse werklikheid te verbind". In Aries 

word Afrika se vroee geskiedenis en die aankoms van die eerste Europeers aan die Kaap -

"die hartpunt van Afrika"- beskryf: 

Ons Europese voorouers 
met diereriem en drome 
stuur skepies vol verwagtings 
verby die wereldkant 
agter vryheid aan, 
betrek die land een Aprilmaand. 

By Stormkaap, 'n sameloop 
van see, mensestrome -
die hartpunt van Afrika 
deur eeue stroomverskille 
en ramme se storm en stamp 
skeef afgestomp, 
nog skuinsgerond as punt. (Aries. Prinsloo, 1990:44) 

Kultuurverskille, staatkundige botsings en ander aktuele vraagstukke in Afrika en Suid

Afrika word kunstig met die twaalf beelde van die diereriem vervleg. Leo word beeld van die 

groot moondhede se inmenging in Afrika en is tekenend van die kragte en storms wat oor die 

kontinent aan die broei is, terwyl die steenbok in Capricorn hom in 'n onmiskenbare 

Afrikawereld bevind en ten slotte beeld word van diegene wat hier bly as ander, bevrees vir 

eie veiligheid, emigreer: 

Capricom 

'n Steenboksnoet vind uitsoekkos: 
knoppiesdoring, rosyntjiebos, 
koedoebessie en sand-olien 
tussen elkedagsegras. 
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Hul wei op hoewes, langs paaie 
vier fees 1n Desemberboorde · 
reg vir laagle, spits loer 
en soepel wegglip vir gevaar. 

As ander plotseling padgee 
na Kanada, na Australie 
oor terro-born en boikot 
bly staan steenbok, sy snoet wind op. (Capricorn. Prinsloo, 1990:53) 

In bogenoemde voorbeelde waar verhale uit die Griekse en ander mitologiee as interteks 

funksioneer, word die bronteks telkens deur die nuwe teks geassimileer en omvorm tot 'n 

onmiskenbare Afrikagerigte teks. Die sfeer waarbinne gebeure afspeel, is die Afrikaruimte en 

die probleme wat aangespreek word, is die aktuele sosio-politieke en ideologiese vraagstukke 

van Afrika en veral Suidelike Afrika. 'n Mens kan die gevolgtrekking maak dat 

Afrikaanstalige digters met hierdie manipulasie van mitologiese tekste hul vereenselwiging 

met Afrika wil beklemtoon. 

Afgesien van die mitologie funksioneer 'n groot verskeidenheid ander bekende tekste ook as 

interteks in Afrikaanse gedigte van die afgelope twintig jaar. Die titel van Merwe Scholtz se 

gedig Don Kiesjot, Noordweste roep nie aileen die komiese figuur van Cervantes se 

dolende Spaanse ridder voor die gees nie, maar plaas hom ook volledig binne die Suid

Afrikaanse landskap. Hier te lande beskryf die ridder homself as "kwiksot" as hy sonder sy 

stokou perd, Rosinante, by sy geliefde Dulcinella aankom. Sy perd en ridderknaap is by 

Koekenaap dood as gevolg van die droogte- "droog versuip"- en genoemde ridderknaap 

is skynbaar vervang deur 'n "klonkie". Die oorspronklike Spaanse teks - El lngenioso 

Hidalgo Don Quixote de Ia Mancha was bedoel as satire op die fantastiese ridderromans 

van daardie tyd en Scholtz se gedig is op sy beurt weer 'n parodie op die oorspronklike teks: 

Oor die rante, soet 
Dulcinella 
kom jou kwiksot na 
sy Dulcinella 
terug najou maar 
sonder Rosinante 
Verskoon die donkie 
en die klonkie -
perd en ridderknaap 
le droog versuip by Koekenaap. 

Vergeef my hakskeenkuite en 
verskoon vera! 
die waterval 
onder die neus 
van die la Mancha. (Don Kiesjot, Noordweste. Scholtz, 1976:48) 

Die wonderwereld van ridders en heldedade uit die laat-Middeleeuse prosavertellings, word 
ook deur D.J. Opperman betrek deurdat hy sy Kamas uit 'n bamboesstok (1979) as 'n 
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"volksboek" op die titelblad bekendstel. Verder is daar spesifieke intertekstuele . skakeling 

met literere buitetekste, byvoorbeeld die verhale van twee Middeleeuse reisigers, Marco Polo 

en Bontekoe. Du Plooy (1994:11) wys daar~p dat die twee historiese figure die metafore, die 

vehicles is waarvan die digter die verkenning van die eie binnewereld kan loods en beskryf. 

"Wat die digter soek, en vind, is 'n man van Afrika, van Suider-Afrika, iemand wat in hierdie 

lig, onder hierdie son gegroei, gelewe, gedegenereer en herstel het. Die identifikasie met die 

Afrikadinge blyk dan ook uit die eenvoudige dankbare vers 'Son'." 

Kan ek minder as die saad wees, 
saad wat lank in duinsand le 
en nie met Bokkebaai tot vygies breek? 

Kan ek minder as die voels wees, 
voels wat lank in melkhoutbome slaap 
en nie met spreeus en duiwe en mossies spreek? (Son. Opperman, 1979:135) 

In die laaste gedig van die epiloog neem die digter afskeid van sy reisgenoot: 

Ek het jou by geroep, my liewe Marco, vir my skyndood 
op hierdie reis - aanvanklik Italiaans 
waar ek kryglustig renaissance in Mrikaans. (Tot siens! Opperman, 1979: 137) 

Antjie Krog kies eweneens vir haar bundel Lady Ann (1990) 'n historiese reisgenoot as alter 

ego. Lady Anne Lindsay (Barnard) dien vir die digter as klankbord en metafoor en in haar 

lewe en kort verblyf aan die suidpunt van Afrika soek die digter antwoorde op vraagstukke 

soos byvoorbeeld die dilemma (nog steeds) van die Europeer in Afrika. Die historiese 

gegewe word met 'n persoonlike geskiedenis gejukstaponeer waarin die hedendaagse 

politieke aktualiteit 'n belangrike rol speel (hieroor later meer in hoofstukke 12 en 13). S6 

maak die digter haar voomeme bekend om deur middel van Lady Anne se lewe, hierdie deel 

van Afrika waar sy haar tans bevind, sinvol te deurgrond: 

Wees gegroet Lady Anne Barnard! 
U lewe wil ek besing en akkoorde 
daaruit haal vir die wysie van ons Mrika kwart. 
Ek knieval, buig en soen u hand: 
wees u my gids, ek - u benarde bard! 

(Wees gegroet Lady Anne Barnard. Krog, 1990:16) 

Soos hierbo aangedui, genereer sommige Afrikaanse gedigte wat gedeeltes uit die (klassieke) 

mitologie of (Westerse) literatuur as interteks het, 'n baie prominente Afrikakode. Dieselfde 

geld egter ook vir daardie gedigte waarin intertekstuele skakeling met verhale uit die 

mondelinge literatuur van Afrika, of nuutskeppings na aanleidiQ.g daarvan, aangetoon kan 

word. 
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11.3 VERWERKING VAN-MONDELINGE LITERATUUR UIT 

AFRIKA EN NUUTSKEPPINGS 

Rats soos 'n hotnosliedjie, 
kriewelrig soos die dans van die vlooi; 
kom kitaar en konsertina, 
bokspoot soek al vloer om die kooi! (Sonkie. Wessels, 1982:58) 

In die Afrikaanse digkuns van die afgelope twintig jaar verskyn talle gedigte wat een of meer 

voorbeelde van die tradisionele mondelinge oorlewerings (folklore) van veral die Boesmans 

en/of die Koikoi as interteks het. 

Hoe lewe en dood ontstaan het, is die onderwerp van verhale by talle swart volkere. Breyten 

Breytenbach neem hierdie gegewe op in 'n gedig uit Voetskrif en maak dit ook van 

toepassing op sy persoonlike situasie. Na sy inhegtenisname in 1975 nadat hy die land met 'n 

vals paspoort binnegekom het, word hy skuldig bevind aan terroristiese bedrywighede en tot 

nege jaar gevangenisstraf gevonnis. Hy skryf die bundel Voetskrif (1976) tydens sy 

aanhouding en voordat die vonnis gevel is. In Noorde is akkedis en trapsoetjies die twee 

gesante wat met hul lewensbelangrike ·en teenstrydige boodskappe na die mense gestuur · 

word. Die stadige en versigtige dromer- trapsoetjies, met sy boodskap van onsterflikheid het . 

egter te lank gewik en weeg en sodoende het die akkedis se boodskap bepalend geword vir 

aile mense, maar in besonder vir die ek-spreker van die gedig. Die bekende Bybelse 

uitdrukking "geweeg en te lig bevind" word hier op ironiese wyse omgekeer - trapsoetjies 

word "geweeg en te swaar bevind", hy is letterlik te swaar (en dus stadiger) in 

vergelyking met akkedis, die ander boodskapper: 

in sy umuzi wat rookgroter en tristiger is as eGoli 
in die gekneusde en daarom welriekende skadu van sy khonza 
het umDali my van lewe en dood vertel 

van die akkedis en die trapsoetjies 
gesante elk met slegs 'n enkel boodskap in die lyf en in die loop 
een goue druppel tong 
om aan die mens oor te dra 
met daardie goud sel en hemel te beslaan 

trapsoetjies skurwejannetjie verkleurmannetjie 
moes openbaar: die mens is onsterflik; 
akkedis met die kil kleur van die swaard 
moes beslis: mens is sterfstof 

en die een boodskapper was v66r die ander daar 
want een het te lank op 'n blom bly droom en wik 
is geweeg en te swaar bevind 

dit was vroeer en altyd ([V] Noorde. Breytenbach, 1976b:95) 

In bogenoemde gedig van Breytenbach is daar sprake van twee verskillende boodskappers, 
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maar in kleinwild kla uit Petra Muller se bundel My plek se naam is Waterval (1987), 

is daar aanvanklik net een. Hierdie gedig, saam met drie ander, sluit tematies aan by die 

Boesman- en Hottentotlegendes oor die oorsprong van die dood en is opgeneem in die 

onderafdeling Volopkos wat hoofsaaklik verwysings na die Boesmanfolklore bevat. 

In die genoemde gedig word verhaal hoe die maan 'n insek na die mense stuur met die 

volgende boodskap: die mens sal doodgaan maar weer opnuut gebore word, net soos die 

maan self. Terwyl die insek op pad is, haal haas hom in, vra hom uit oor sy sending en bied 

aan om self die boodskap verder te neem. Toe haas sy bestemming bereik, se hy egter net 

mooi die teenoorgestelde. Du Plessis & Snyman (1993:75) wys daarop dat daar verskeie 

variasies van die storie bestaan, maar dat dit daarop neerkom dat die dood in die wereld 

gekom het omdat haas die maan se bewering verwerp het dat die mens sal sterf, maar weer 

gebore sal word net soos die maan self. Haas het die tyding "verfomfaai" en die kleinwild 

bekla hullot as sterflikes: 

dis alles haas se skuld; maan maak haarself 
weer heel, geduldig uit 'n skerf; 
graan groei uit 'n koringgerf, maar ons, 
die mooistes van die veld, 
vergaan in stank van vlees en vel; 

en hy wip, kanallie, op 
en sit in maan se skoot 
waar hy hom saamdraai met die sterre 
in die mistige asem van Reenbees 

die tyding wat hy so verfomfaai het: 
ons soek dit ewig blerend deur die weides, 
deur die grasbrand en die windstoot 
en die nuwe gras, vemiet, 
en vemiet by die bewende haaskind - hy 
wat nou nooit meer in sy stram gesplete mond 
'n woord van sterf of leef sal pas nie (kleinwild kla. Muller, 1987: 122) 

Hierdie gedig hou nie by die gegewe van die Boesmanverhaal nie, maar voeg daaraan toe in 

ooreenstemming met die situasiewereld van die legende (DuPlessis & Snyman, 1993:76). In 

teenstelling met die feite van die Boesmanverhaal ontwyk haas sy verantwoordelikheid in die 

gedig - soos verwoord in die tweede strofe. Hy kom egter nie heeltemal skotvry daarvan af 

nie, maar word deur maan met die vuis op die mond geslaan en dra die teken van sy straf vir 

altyd sigbaar in sy gesig: 

haas, haas, my naam is haas 
ek weet van niks 
die maan het my 
oppie lip gewiks (haas, haas, my naam is haas. Muller, 1987:122) 

In maan se gee maan haar kant van die gebeure: 
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hy sal sy splytbek 
nooit meer om die woord gevou kry nie 

- wat mos namens my 
die mense wou berig doen 
oor onsterflikheid 

ek, wat maan is: 
hy sal die snykant 
van my hand onthou (maan se. Muller, 1987:121) 

Dieselfde '"tKaggen Volopkos" wat hierbo by Glaukus klim uit die water in Petra 
Milller se vorige bundel Liedere van land en see (1984) aangetref is, word in die gedig 

volop! volop! deur sy dankbare kinders aangeroep tydens die bokfees. 'n Oorvloed van kos, 

letterlik "volop kos", gee aanleiding tot die dans en sang: 

Volop! Volopl 
Groot by die bokfees 
met heuning en vet 
dans ons die 
bees 
die grootbees los! 

Groot by die bokfees 
met heuning en vet -

'tKaggen, jou kinders, 
jou kinders, 'tKaggen! 
'tKaggen Volopkos! (volop! volop!. Muller, 1987: 118) 

Dit is egter nie net mitologiese karakters uit Boesmanlegendes wat in die gedigte optree nie, 

maar ook figure soos die bekende Dirk Ligter (uit die werk van Boemeef) en Jacob Danster 

(uit Muller se Liedere van land en see, 1984). DuPlessis & Snyman (1993:69) toon ook 

intertekstuele verbande aan tussen Muller se gedig 'tGaum se spogstuk en Wilma 

Stockenstrom se Eland (1976:47); asook tussen yerskeie ander gedigte in My plek se naam 

is Waterval en Eugene Marais se bundel Dwaalstories (1927). 

Soos reeds beredeneer in hoofstuk 9.2.1 beklee die hottentotsgot, as Mantis, 'n baie 

belangrike plek in die Boesmanfolklore. Die Boesmans aanbid egter nie vir Mantis nie, want 

alhoewel hy oor bonatuurlike kragte beskik, is hy ook baie menslik. Lank gelede, in die 

"droomtyd", was al die voels en diere, Mantis ook, mense van die vroee geslag. Dit was 

Mantis wat vuur vir die mense gebring het deur dit op slinkse wyse by die volstruis, wat altyd 

die vuur onder sy vlerke weggesteek het as hy dit klaar gebruik het, te steel. · Hierdie 

gegewens vorm die agtergrond vir Piet van Rooyen se gedig die storie van boesman en 

volstruis: 
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volstruis draf op sy tone, 
hupja oor die sand .. 
hy kyk met sy ghoenoog 
teen die wind in, 
hy lig sy fopvlerke wintie, 
en hy soek sy vuur, 
hy soek boesmansekind. 
waar is jy, peperkorrelman? 
wat maakjy met my vuur? 
hupja hupja oor die sand 

hupja 
hupja 

hupja (die storie van boesman en volstruis. Van Rooyen, 1983:8) 

As skepper van alle dinge was Mantis ook verantwoordelik vir die skepping van die diere en 

die hemelliggame. Die gedig Mantessa uit die gelyknamige bundel van Merwe Scholtz het 

die Boesmanverhaal van hoe Mantis die eland geskep het en later ook die maan, as interteks. 

Die eland en die hartebees is Mantis se mees geliefde diere, want hy het trouens die eland self 

gemaak uit 'n ou skoen wat aan sy skoonseun behoort het: 

Gooi ek die heuning in die dansskoen 
o my baster eland 
pronk jy op swart hoewe 
oor die bybruin sand (Mantessa, Scholtz, 1986:25) 

Mantis het daagliks die jong elandjie met heuning ingesmeer om hom groot en sterk te maak. 

Op 'n dag het sy skoonseun die eland doodgemaak, van die vleis geeet, maar die gal op 'n 

bos neergesit waar Mantis dit gekry het. Hy het die gal stukkend gesteek, dit het gebars en sy 

kop bedek sodat hy nie uit sy geswelde oe kon sien nie. Terwyl hy blindweg in die donker 

rondvoel, vat hy 'n volstruisveer raak, gooi dit vreugdevol in die lug op en maak sodoende 

die maan om snags lig te gee: 

K6m Ichneumenon, soek jou gal 
bars die wereld swart 
gooi ek jou 6p in die lug 
dryf die halwe maan 
le hy lepel in die lug (Mantessa, Scholtz, 1986:25) 

Die afdeling Vlam en as in Everwyn Wessels se bundel Afsydige woestyn (1988) bevat 

'n aantal "Boesmangedigte". Onder die oorkoepelende titel Rotstekeninge is onder andere 

Boesman-vuurstorie, Kweklip (Boesmanklip) en Boesman-reenstorie opgeneem. 

In onderstaande gedig word 'n Boesmanweergawe van die ontstaan van weerlig/vuur beskryf. 

Die herhaling van die tweede en derde versreels aan die einde van die gedig vorm 'n raam vir 

die beskrywing van die gebeure tussenin- hoe die blits of vuur ontstaan het: 
I 
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Boesman-Vuurstorie 

Hy was so naby die blits. 
Hy was die blits. Kwe! 
Hy het die blits gemaak. 
Die vurk het hom met weerlig geslaan; 
En hy was dood en vaak 
Vir 'n tyd. En toe hy wakker word, 
Was alles waaraan hy raak, 
Die dooie stokke selfs, vol blits. 
Hy was die blits. Kwe! 
Hy het die blits gemaak. (Boesman-Vuurstorie. Wessels, 1988:47) 

Daar bestaan baie ooreenkomste tussen die mondelinge literatuur van veral die Boesmans en 

die Koikoi. Die Nama-legende oor die ontstaan van die bekende halfmensbome word deur 

verskeie digters as agtergrondstof benut (sien ook hoofstuk 8.2.2). Lank gelede was 'n 

groepie Namas, vanuit die huidige Namibie voor hul aartsvyande, die Boesmans, uit op vlug 

na die veiligheid anderkant die Oranjerivier. Oorkant die rivier het hullle gaan staan om terug 

te kyk na hul geliefde land en vervolgens het die godheid hulle in plante verander wat altyd 

noord sou kyk - die halfmensplante. Die legende stem ooreen met die verhaal van Lot se 

vrou en somrnige digters plaas die twee "verhale" naas mekaar in hul gedigte, soos . 

byvoorbeeld Lucas Malan in Halfmens (1987b:30) en Petra Muller in Halfmensbome, 'n 
Nama-legende. In hierdie gedig word eweneens 'n verband aangetoon met die geskiedenis 

van Lot se vrou. Net soos sy as straf vir haar ongehoorsaamheid in 'n soutpilaar verander is, 

is die "Ou-Goed" wat moes vlug, maar toe bly staan en terugkyk het, ook as straf in die 

halfmensplante verander. Muller gebruik die taal en idioom van die streek waar die plante 

groei en selfs die "God" van die gedig- die "Groot Een" praat in taamlik gekruide taal: 

Die ou-Goed op die vlug, 
mos, nes die vrou van Lot, 
het gebly staan en trug 
land toe geroep: o my land! 

Toe het die Groot Een hulle omgepluk, 
koppe halfpad omgekrenk in die koerse 
van die Ou-Werf, en hulle net daar geplant: 

"Nou kyk tot julle uitgekyk is, moerskenners, 
moet ek dan ewig stoei met mens wat nie wil 
gaan waar ek gebie' nie; hou op swerf!" 

Dis wat ons gehoor het. Maar waarvandaan gekom, 
waarheen op pad, dit weet ons nie, 

behalwe, aan die beurstaan kan jou blote oog 
dit sien: dit was 'n gees 
van opperste verlang gewees. (Halfmensbome, 'n Nama-legende. Muller, 1979:46) 

In Donald Riekert se tweede digbundel Halfmens (1990:90) klink die halfmensverhaal 

anders. 'n Jong Nama-meisie wat deur die waterslang gejaag word, soebat die son om haar in 

284 



een van die halfmense te verander. Hier suggereer die verandering van mens na plant dus . 

verlossing en nie oordeel en straf soos by bogenoemde gedig van Muller nie: 

AI raad my Ou Tata 
Die jong Nama-meisie se 
heuningoe val verskrik ver 
son oor Aughrabies se val 
Waterslang se lek-lek tong 
het sommer nou-nou geel mal
kop-blom op my hakslag gele 
Ek hardloop opslag teen die 
kliprant en my lippe skuim 
soos ek die rooison soebat 
dat Halfmens sy geel blom 
oor my oe draai Dis al genade 
Trek waterslang bang-bang 
terug en soek in die blinkwater 
'n ander vrou (Halfmens. Riekert, 1990:9) 

Afrikaanse gedigte wat intertekstueel verband hou met bestaande literatuur uit die inheemse 

swart tale, is minder talryk as gedigte wat aspekte van die mondelinge literatuur van die 

Boesmans en/of Koikoi as interteks het. Antjie Krog lewer egter met haar bundel 

J erusalemgangers (1985) 'n belangrike bydrae tot die intertekstuele dialoog tussen die · 

poesie van 'n inheemse swart taal - in hierdie geval Suid-Sotho - en Afrikaans. Die bundel 

open met canto (waarna hierbo verwys is) waarin die Adamastormite verwoord word en die 

daaropvolgende ses gedigte waarin verwysings na die geskiedenis, literatuur en mitologie van 

swart Afrika aangetref word. Die gedig Ntombazi is gebaseer op 'n gedeelte uit die Tsjaka

biografie van Mofolo en handel oor die Zoeloe-towenares wat saam met 'n hiena in 'n hut 

opgesluit word en later saam met hom in vuur vergaan (Kannemeyer, 1990a:366). 

Een van die ses bogenoemde gedigte van Krog (1985a:14), naamlik liefdeslied na die 

musiek van K.E. Ntsane, word deur Swanepoel (1992:69-80) bespreek. Hy vergelyk dit 

met die oorspronklike gedig Moratuwa (Geliefde) van K.E. Ntsane en wys daarop dat Krog 

ook gebruik maak van twee van Ntsane se ander gedigte. Haar gedig is egter nie "a copy, an 

imitation or simply a plain version of Ntsane's original" nie, maar gee blyke van 'n 

"considerable degree of remodelling and adaptation" (Swanepoel, 1992:70). By beide 

Sesotho en Afrikaanse mondelinge en modeme poesie is herhaling en parallelisme 'n 

belangrike verstegniese middel en Krog maak ook suksesvol hiervan gebruik. Strofes 2, 4 en 

6 waarin die jong vrou aan die woord is, begin byvoorbeeld elke keer met die reels 

"Mohlalefi staan oorkant die rivier I deur die water sal hy na my toe kom." 

Van Vuuren (1988:163) konsentreer in haar artikel op die lied Jan Peter Labase (Krog, 

1985a:13) wat saam met liefdeslied na die musiek van K.E. Ntsane 'n Afrikawereld 

in die Afrikaanse poesie binnebring wat volgens haar wete "nog nooit s6 uit die oog van en in 

die literere tradisie van die swartman gesien is nie". Genoemde gedigte sluit ook aan by die 

285 



mondelinge tradisie van die Sotho-prysliedere. 

In die eerste strofe van lied van Peter Labase wat aan die begin van hoofstuk 10.4 

aangehaal is, is die jukstaponering van Sotho en Afrikaans opvallend en hierdie Sotho

gedeelte is woordelikse aanhalings uit 'n gedig van ene Makotoko. Met hierdie naasmekaar 

stel van Sotho en Afrikaans word die indruk geskep dat die res van die gedig ook 'n Sotho

ruimte as voedingsbodem het - dit word bevestig deur die gebruik van eiename (Van Vuuren, 

1988:168): 

My mense by die plek van Mokgatjane 
kyk na die berge wat mooi is 
die berge wat jou vasgryp 
wat jou nooit laat los nie 
in die winter word die maluti wit 
sy trek aan haar bo-lyf 'n kom hers waarvan sy hou 
aan die spits is daar rotse 
rotse wat in 'n optog staan soos 'n ruggraat 
'n optog van engele 
die berge voer my oe 
as jy gesien het 
het jy vir altyd gesien Mabekebeke 
gewere wat vir mekaar bek wys (lied van Peter Labase. Krog, 1985a: 13) 

In die gedigte wat hiema volg, is daar nie soseer sprake van intertekstualiteit nie, dit kan 

eerder bestempel word as nuutskeppings wat tematies en verstegnies aansluit by die liedjies, 

verhale, ensovoorts uit die mondelinge literartuur. 

In Wilma Stockenstrom se bundel Van vergetelheid en van glans (1976) verskyn talle 

gedigte wat aansluit by die folkloristiese. De Jong (1979:71) wys daarop dat daar in die 

bundel sprake is van 'n primitiewe, magiese natuurbelewenis. Die legendemotief kom sterk 

na vore en 'n gedig soos Moselantjie hoort tuis, inhoudelik en verstegnies, onder die 

mondelinge literatuur. Die opvallende herhalings aan die einde van elke strofe is byvoorbeeld 

kenmerkend van die mondelinge verhaal waarin gebeurtenisse dikwels drie maal herhaal 

word: 

Moselantjie steek haar stert in die berg se maag. 
Daar staan 'n kraal met baie beeste. 
Eers suip sy die melk, dan eet sy die vleis. 
Sy eet. Sy eet. Sy eet. 

Haar stert het honger. Haar stert soek. Hy snuffel. 
In die berg se hart steek sy haar mond, 
haar mond aan die punt van haar stert. 
Daar staan 'n kleipot vol bloed. 
Moselantjie drink. Sy drink. Sy drink. 
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Sy eet die berg se oe, die bruin en die wit. 
Sy eet die berg se ribbes kaal. 
Die lug hang 'n kombers om die berg. 
In die mooi blou kombers staan die geraamte. 
Moselantjie loop. Die stert moet eet. Hy kerm. 
Sy soek. Sy soek. Sy soek. (Moselantje. Stockenstrom, 1976:22) 

Pieter Claassens noem die volgende gedig uit sy debuutbundel Verse van 'n windswael 
(1980), 'n Namaliedjie. Cloete (1981:111) is van mening dat die tonaliteit van die volkslied 

en die folklore, veral soos dit teruggaan op die Hottentot, Claassens in 'n sigbare en hoorbare 

mate be1nvloed het, soos ook blyk uit Namaliedjie. Sonder die digter se verklarings van die 

Namawoorde sou die teks beslis aan betekenis ingeboet het: 

Namaliedjie 

hand aan hand 
stap ons deur die twa I, 

jy met jou noe2 
ek met my ghaai3 

jou tsammatjies stoot 
al kleingoed toe -
wie gaan hom abba, 
ek ofjy? 

o my nambro4 
my nambro 

my wilde swael, 
wie gaan ons uit 
die gommis haal? 

ons tkoeikwa6 
wie gaan hom dra -
jy sy glis7 

ofek 
sy pa? (Namaliedjie. Claassens, 1980:20) 

1. Boesmangras 
2. Gebreide velletjie wat Hottentot-meisies voor en agter bedek 
3. Vel wat manse skaamte bedek 
4. Wilde swawel 
5. Moeilikheid/dilemma 
6. Tengerige Boesmankindjie 
7.Ma 

In teenstelling met Claassens se gedig wat bestempel word as 'n ''Namaliedjie", word 

Everwyn Wessels se gediggie Blomtyd uit die bundel Asiel (1978:64) as 'n "Hotnosliedjie" 

beskryf, terwyl daar in Miknes (1982) 'n afdeling verskyn met die titel Sonkies op 'n 

bliktonka. Een van hierdie sonkies is hierbo by hoofstuk 11.3 aangehaal en die volgende 

kwatryn het die titel Skawagter se sonkie in die paartyd. Die streektaaluitspraak word 

deur middel van 'n fonetiese skryfwyse weergegee: 
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Die Duitse ram wat tweeling goi, is myne! 
G'n fynwol nie, meer kinkels en borings as mesyne. 

'n Ooi soek Iammers, offie lus wat voorie Iammers kom. 
Gee myrie basterram wat byrie opspring brom! 

(Skawagter se sonkie in die paartyd. Wessels, 1982:57) 

Daar is hierbo genoem dat twee van Antjie Krog se gedigte in J erusalemgangers (1985), 

naamlik lied van Peter Labase en liefdeslied na die musiek van K.E. Ntsane by 

die mondelinge tradisie van die Sotho-prysliedere aansluit. In haar bundel Gedigte 1989-
1995 (1995) skryf Krog egter 'n pryslied in eie reg. Hierdie gedig wat bloot pryslied 

genoem word, is gedateer 10 Mei 1994 en is geskryfvir Nelson Mandela by geleentheid van 

sy inhuldiging as Suid-Afrika se eerste demokraties verkose president. 

Die pryslied word beskou as die hoogste vorm van mondelinge literatuur in Suidelike Afrika 

en is in al die swart tale van Afrika 'n belangrike digsoort. Dit kan uit lofbetuigings sowel as 

verswee en eksplisiete kritiek bestaan en kan omskryf word as 'n rymlose strofiese gedig, iets 

tussen 'node en 'nepos, "saamgestel uit 'n reeks metaforiese prysverwysings en kritiek wat 

genealogiese, biografiese, historiese en karakteriserende inligting bevat" (Oliphant, 

1992:516). 

Afrikaprysliedere word gewoonlik in die eerste persoon, maar soms in die derde persoon 

voorgedra. Dit begin gewoonlik met 'n woordryke prysverwysing na die persoon wat vereer 

word en is besonder beeldryk. In die tradisionele pryslied is eindrym onbekend, 'n ander 

versboumiddel moet dus die poetiese element Versterk en dit word gedoen deur die 

gebruikmaking van herhaling en parallelisme. Dit dien ook om die toehoorders in staat te stel 

om die voordrag beter te begryp en te onthou. 

Die pryslied is nie beperk tot 'n sekere periode of selfs 'n sekere vorm nie, maar is 'n uiters 

aanpasbare genre. Die inhoud en taalgebruik kan telkens gewysig word om by 'n sekere 

historiese konteks in te pas. Belangrike kenmerke van die tradisionele pryslied kan in Krog se 

pryslied aangetoon word, dit behels byvoorbeeld die verering van 'n toonaangewende 

persoon by geleentheid van 'n belangrike gebeurtenis; eindrym is afwesig en herhaling en 

paralellisme vorm belangrike versboumiddele. In die eerste twee strofes word die onderwerp 

van die pryslied aangekondig en bekendgestel deur sy voorkoms te beskryf en hom binne sy 

familie- en stamverwantskap te plaas, maar hy word nog nie direk benoem nie: 

in die sandkliphart 
vandag 
staan hy 
kop en skraal skouers staan hy bo almal uit 
houtskool en as is sy hare 
hy, die sandkleurige seun van uNosekeni 

uNosekeni die rna van Mandela 
hy, die man met die vlesige palmkussings 
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hier staan hy 
uit die gevestigde stam van Ngubengcuka 
die seun van Dalindyebo 
die seun van Mandela 
hy van die rivieroewers by iNqunu 
heelmaker uit die Thembu-stam 

'n klein swart ster priem sy bo-lip (pryslied. Krog, 1995:8) 

In die volgende strofe word die doel van die pryslied genoem en die persoon wat ter sprake 

is, word nader omskryf by wyse van ander kwalifiserende benamings waaronder hy bekend 

is: 

ons prys hom 
hy wat nie lag nie en nie huil nie 
eerste ratelaar van Umkhonto we Sizwe 
die swart pimpernel 
hy wat nie lag nie en ook nie huil nie 

In die laaste strofe word die persoon oor wte die pryslied handel, vir die eerste keer 

regstreeks by name genoem. Die verering bereik 'n hoogtepunt in 'n soort Messiaanse 

toekomsverwagting: 

hier staan hy dan nou voor ons 
Nelson Rolihlahla Mandela 
getrokke tak van lank gelede 
die sleepsel van sy blare le wyd 
legendaries is hy - opspoorder van harte 
hy maak die pante bymekaar 

van 'n verskeurde land 
hy draai ons na mekaar toe vir mekaar 
hy, heelmaker van mense 
hy stig vrede 

vrede, wat die rna is van groot nasies 
( 10 mei 1994) (pryslied. Krog, 1995:8)pryslied. 

Ofskoon talle Afrikaanse gedigte die Bybel as interteks het, is slegs gedigte waarin die 

Bybelse gegewens s6 verwerk en weergegee word dat 'n duidelike Afrikabeeld daarin herken 

kan word, in die volgende afdeling van belang. 

11.4 DIE BYBEL IN 'N AFRIKAMILIEU 
Dees hy wat groot gariep 
se water slaat 
an pad vir griekwa
trekker 66p sal maak 
solat g'n juk 
van swaarte meer 
hullyfte uurmekaar 
sal skeur ( wiggelwoorde. Deacon, 199 3: 1 7) 
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In die gedigte wat tot hierdie subkode behoort, is die interteks gewoonlik. tematies baie · 

bekend (vir die Ieser wat vertroud is met die Bybel) en maklik herkenbaar. Gedigte wat onder 

hierdie subkode teregkom, val meestal in twee groepe uiteen. Eerstens is daar die gedigte 

waarin Bybelse persone en gebeure getransponeer word na Suid-Afrikaanse omstandighede 

en weergegee word in die taal en idioom van bruin of swart sprekers, dikwels met hul eie 

interpretasie van die betrokke Skrifgedeeltes. Tweedens word die bronteks in baie gevalle 

gewysig in ooreenstemming met die digters se interpretasie en belewing van die sosio

politieke landsomstandighede. Namate die digters meer krities ingestel geraak het jeens die 

regering se apartheidsbeleid en die ideologiese onderbou daarvan al hoe meer bevraagteken 

het, het bulle ook sekere kernmomente uit die Bybel in 'n ander lig begin skets. 

Die eerste afdeling in Thomas Deacon se bundel Die predikasies van Jacob Oerson 

(1993) handel oor die lewe en werk van Jacob Oerson, geroepe prediker en profeet van die 

Griekwavolk. Sy rna het as kinderlose ou vrou gebid vir 'n kind en die belofte ontvang dat sy 

'n seun in die wereld sal bring wat as geestelike Ieier en verlosser sy volk die beloofde land 

sou inlei. Ooreenkomste met sekere dele van die Ou Testament en die verhaal van Moses, is 

voor die hand liggend. So ontvang hy byvoorbeeld van die stem uit die brandende vaalbos die . 

opdrag om met 'n taaiboskierie op die "gariep" (Oranjerivier) se water te slaan sodat sy volk 

op droe grond daardeur kan trek na die beloofde land aan die anderkant. Hierdie land word 

met beelde van voorspoed en vrede beskryf, die son sal bulle nie meer brand nie en dit sal die 

einde wees van hul swerwersbestaan: 

drie slane moet jy op 
gariep se blinklyf 
slaat 
solat an droogpad voor 
jou klaagvolk oop 
kan gaat 

plek van langbeengras 
en pramdrup-
ooibok wag in oorkants
land 
waar die son se rooivlam 
nie meer seer 
sal brand 
levensleggaam plek van rus 
en vree sal kry 
en man en keend en vrouens
goed 
weer reustag weg van 
trekkerspad sal bly (Roeping. Deacon, 1993:22) 

In vier ander gedigte in bogenoemde bundel van Deacon word gebeure rondom bekende 

Bybelse figure ook in die taal en idioom van 'n Griekwaspreker beskryf. By elke gedig word 

die interteks afgedruk - die ooreenstemmende Bybelgedeelte in Hooghollands. Die titel 
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Klippiever van die volgende gedig herinner aan die bekende raaisel - Klein klippie ver 

gooi - waarvan die antwoord "die oog" is. Hier gee die ongekunstelde spreker dus 

terselfdertyd die letterlike en figuurlike betekenis van "klippiever gooi". Dawid het met 'n 

werklike klippie die Filistyn verslaan en toe "kleppiever sy oog gegooi" en die mooie 

Batseba raakgesien: 

dawid was 
an oorlogsman 
hy't slingervel 
gespan 
toe klep se keend 
seku ur gegooi 
vir filistyn 
gel66i 

maar dawid was 
an nimbokman 
hy't slingervel 
gespan 
toe kleppiever 
sy oog gegooi 
na waar an wit
bokooi 
die bad se water 
66plyf plooi 

ja, dawid was 
an mooiloopman 
hy't kleppiever 
gegooi 
vir filistyn 
op oorlogsveld 
maar ok 
vir bokooi 
in die 
kooi (Klippiever. Deacon, 1993:29) 

Die parallelismes waarmee elke strofe begin, stel elke keer 'n karaktereienskap van Dawid, 

wat dan in die res van die strofe verder toegelig word. Vir die ontmoeting tussen Dawid en 

Batseba gebruik die spreker beeldspraak uit sy ervaringsveld - soos in strofe twee. 

Soos in Die predikasies van Jacob Oerson is die sprekende instansie in R.K. Belcher se 

bundel Halleluja Paternoster (1982) ook 'n bruinman. Alhoewel hierdie ek-spreker in die 

bundel verskillende gestaltes aanneem, is dit een en dieselfde persoon - 'n bruin visser van 

die Weskus wat vol humor in die taal en idioom van daardie streek Bybelgebeure en 

persoonlike geestelike belewenisse oorvertel en waarskuwings en vermanings vrylik uitdeel. 
I 

Hy is ook, soos Jacob Oerson, deur die Here geroep om in sy Naam te getuig: 
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By Paatnos het die Here 
my Iippe aangeraak 
by Paatmos het die Here 
die ysters breekgemaak 

toe wys hy my die visse 
toe wys hy my die see 
toe se hy ek moet kroun draai 
en saam met die voels gaan skree 

(By Paatmos het die Here. Belcher, 1982a: 1) 

Paatmos - streeks vir Paternoster 
kroun draai - kroon draai, staatsgetuie word 
(Digter se verklarings) 

Talle bekende figure en gebeure uit die Bybel vorm die onderwerp van die gedigte in Belcher 

se bundel. So is daar onder andere Jonas (Jona); bra Lasarus wat moet opstaan, want sy siel 

het nou "six-five" gerus; Moses wat "die bloudam f met sy roede slaat" en die lerou 

van Egipte. Die spreker verduidelik die Bybelse begrip van skape (uitverkorenes) en bokke 

(nie-uitverkorenes) en die definitiewe skeiding van die twee groepe, in duidelike taal: 

Die Here doop met water 
die Here doop met vuur 
hy kap sy skape binnekant 
Jerusalem se muur 

hy ken sy aller skape 
want almal staan getel 
maar die bokke van die duiwel 
hul pisplek is die hel 

(Die Here doop met water. Belcher, 1982a:21) 

In teenstelling met die digters wat hierbo aangehaal is, gebruik I.L. de Villiers in die 

volgende gedig nie 'n streektaalvariant nie. Hy gee egter aan die bekende Bybelse gelykenis 

van die genooide gaste wat almal te besig was met hul eie belange en nie die maaltyd kon 

bywoon nie, 'n onmiskenbare lokale kleur. Talle plekke in en om Kaapstad word by name 

genoem en die "swart wit bruin en die res" wat uiteindelik die maaltyd bywoon, is 

tekenend van die Suid-Afrikaanse samelewing met sy klem op kleuronderskeid: 

hulle het gekom 
van die whaai en die oumannehuis 
van die instituut vir gevalle dogters 
valkenberg en die peace and rest home 
van die grootpad verby guguletu 
en die waterpoele van grassy park 

want die een genooide meneer 
was dag-af by sy maitresse 
een het gaan gholf speel 
by king david die ander 
wou uitry met sy mercedes 
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toe nooi die heer 
noord suid oos en wes 
swart wit bruin en die res 
het aangesit by die sea food cocktail 
en/of pomelokelkie wyl die four aces speel 
i get a kick out of you (Die maaltyd. De Villiers, 1978:52) 

In baie van die ander gedigte wat onder hierdie subkode teregkom, word Christus geskets as 

aan die kant van die onderdruktes, die "nie-wittes". In Everwyn Wessels se Paasgraftes, 
wat hy 'n "Hotnos-spiritual" noem, staan die me-wit spreker in 'n persoonlike verhouding 

met Christus - vergelyk "ons kleinbaas". Die wittes is die antagoniste, hulle was 

verantwoordelik vir Christus se dood en word ten slotte uitgeskel en gekoggel as "wit 

honde": 

maar 'n wolk is ligter as jul las. 
Jul dog jul had ons klein baas vas, 
Die klip is weg, die gat is leeg! 
Sy voet sal op die berg beweeg, 
Sy voet sal op die water loop, 
Sy stem sal brood en visse koop. 
Hosanna! Die Heer het opgestaan! 
Wit honde, whe, whe, whe! 
Jul eie sweep het jul geslaan. (Paasgraftes. Wessels, 1978:63) 

Aan die begin van die sewentigerjare merk Sulzer (1972:23) tereg op dat 'n mens in die 

tydgenootlike Afrikaanse literatuur nou die nie-wit Christusfiguur aantref wat die wit Pseudo

christene tot verantwoording roep: "Der wiederkehrende schwarze oder braune Christus 

fordert von den Unrecht tuenden weissen Pseudochristen seine Gerechtigkeit." Digters soos 

S.V. Petersen en Adam Small word in hierdie verband genoem. Onderstaande gedig van 

Andre Boezak herinner 'n mens aan die bekende Second coming !Ivan Small (1963:38). 

Dit is ironies dat die Jesus van die gedig hom vereenselwig met die armes (bruines) van die 

"township" en by hulle gaan wegkruip terwyl die "squad" (wittes) Hom juis vanwee sy 

vriendskap met hierdie mense as staatsgevaarlik beskou: 

A danger to the state 

Ek soek vi Jesus 
vannie township 
Hy't Hom hie k6 wegstiek 
by sy vrinne somewhere hie 
wannie squad soek Hom oek 
cause Hy se Hy's meer lief virrie armes 
en worrie nie much van society nie 
and that's a danger to the state. (A danger to the state. Boezak, 1988:25) 

Die titel van die volgende kort gediggie dui aan dat dit intertekstueel verband hou met die 

Bybelse verhaal van Jesus en die Samaritaanse vrou by die fontein buite Sigar: 
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Toe die Master flou en wit by die groen put sit, 
Het die Bruinvrouentjie · 

Wat water wip, in haar dopemmer die oog geput. 
(Samaritaanse urou. Wessels, 1988:86) 

In die Bybelse tyd het die Jode die Samaritane, wat hulle as 'n "bastervolk" beskou het, 

verag. Daarom was die Samaritaanse vrou baie verbaas toe Jesus haar aanspreek en water vra 

om te drink. Hierdie Bybelse gegewe word in Samaritaanse urou getransponeer na die 

Suid-Afrikaanse werklikheid en hier word die rolspelers in dieselfde situasie duidelik benoem 

as 'n wit man en 'n bruin vrou. Daarmee word 'n parallel aangedui tussen die Bybelverhaal 

en die ingewikkelde "kleurproblematiek" binne die Suid-Afrikaanse samelewing: hier te 

Iande heers dieselfde verhouding tussen wit en bruin as destyds tussen Jood en Samaritaan. 

Kennis van die interteks en die konteks waarbinne dit geskryf is, voeg dus nuwe 

betekenismoontlikhede aan die nuwe teks toe. 

Andre du Toit se gedig Laaglied (1981:2) het eweneens die verhouding tussen mense van 

verskillende kleurgroepe in Suid-Afrika as tema: 

o, my bruinbrood-sussie van die onder-kaap! 
hoe grof is die lewe nie, hoe verkrummel alles nie! 

my sulamitiese vriendin, my gespuisie, 
my liefling wat growwebrood eet , 
ek sal vir jou bid 
terwyl die doringdrade tussen ons opstaan 
ek sal oor jou ween 
as die wagtorings hul vuiste oor ons liefde bal -

my bruinbrood-sussie! my flenter-skaduwee! 
(Laaglied. Du Toit, 1981:2) 

Salomo se "Hooglied" funksioneer by bogenoemde as interteks, maar in die nuwe teks is dit 

nie 'n onblusbare Iiefde wat besing word nie, maar die vergeefse (en verbode) Iiefde tussen 'n 

minderbevoorregte bruin meisie en 'n bevoorregte (waarskynlik) wit man, vandaar die 

ironiese titel Laaglied. In die eerste strofe word die verdere verloop van die gebeure al in 

vooruitsig gestel: "hoe verkrummel alles nie!" In die volgende drie strofes word in die 

toonaard van die oorspronklike Hooglied met talle herhalings en parallelismes die liefde vir 

sy "sulamitiese vriendin" beskryf. Daar is egter die besef van naderende skeiding en selfs 

onheil: "kyk hoe groei die pyn in tamboerskloof'. Ten slotte is die skeiding 

onafwendbaar en gewelddadig. 

11.5 SAMEVATTING 

Afrikaanse gedigte van 1976 tot 1996 genereer 'n literatuurkode waaruit 'n duidelike 

Afrikagerigtheid spreek. 
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Die blootlegging van hierdie spesifieke Afrikakode hang ten nouste saam met die verskynsel 

van intertekstualiteit waaronder die wisselwerking tussen literere tekste verstaan word. Drie 

subkodes is as onderafdelings van die literatuurkode onderskei, naamlik klassieke Europese 

mitologiee en literatuur aangepas by 'n Afrikamilieu, verwerking van mondelinge literatuur 

uit Afrika en nuutskeppings, asook die Bybel aangepas by 'n Afrikamilieu. 

Die mitologie van die klassieke kulture (veral die Griekse en Romeinse) was nog altyd 'n 

vername inspirasiebron vir Afrikaansskrywende digters. Uit bostaande ondersoek het dit 

geblyk dat daar in sommige gedigte wat verhale uit die mitologie as interteks het, sodanige 

wysiging van die oorspronklike teks plaasvind, dat 'n mens van "ver-Afrikaansing" kan praat. 

Alhoewel raakpunte met die bronteks in die meeste gevalle nog herkenbaar is, word die nuwe 

teks volledig binne 'n Afrikamilieu geplaas, soms self met Afrikaanse eiename. 

In sommige gedigte word die mitologiese karakters en gebeure getransponeer na die eietydse 

Suid-Afrikaanse werklikheid om daarmee sekere aktuele vraagstukke aan te spreek - die 

mites word van toepassing gemaak op Afrika. 

Die integrasie tussen die Griekse mitologie en Afrika bereik 'n hoogtepunt met die 

Adamastormite wat deur talle digters as interteks benut word, want Adamastor word letterlik 

deel van Afrika ashy tot die rotsagtige Kaapse skiereiland versteen. Hy gee uitdrukking aan 

die witman se vrees vir "donker" Afrika en word 'n metafoor vir die eeue lange konflik en 

stryd tussen Afrika se wit en swart inwoners. 

Afgesien van die mitologie word ander tekste ook intertekstueel ontgin. Enkele digters 

ondersoek hul persoonlike geskiedenis en verbondenheid aan hierdie land en hul verhouding 

tot Afrika aan hand van die lewe van bepaalde historiese figure. 

Deur hierdie manipulasie van bestaande mitologiese en ander tekste vind nuwe 

betekenisvorming plaas. Die bronteks word deur die nuwe teks geassimileer en omvorm tot 

'n Afrikagerigte teks en daar is gevind dat alhoewel kennis van die oorspronklike teks nie 

altyd noodsaaklik is vir die begrip en interpretasie van die nuwe teks (gedig) nie, dit wei 

daartoe bydra om die nuwe teks se fokus op Afrika uit te lig en te beklemtoon. 

Die gebruikmaking van tradisionele liedjies, verhale, ensovoorts uit die inheemse mondelinge 

literatuur as boustof in Afrikaanse gedigte, sluit aan by die wereldwye belangstelling en 

bestudering van inheemse kulture waarna reeds in die vorige twee hoofstukke verwys is. Dit 

is vera! voorbeelde uit die tradisionele verhaalskat van die Boesman en die Koikoi wat as 

interteks fuksioneer. Antjie Krog lewer egter 'n belangrike bydrae tot die intertekstuele 

dialoog tussen die poesie van 'n inheemse swart taal (Suid-Sotho) en Afrikaans. Talle digters 

skryf ook gedigte wat tematies en verstegnies aansluit by die liedjies en verhale uit die 
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mondelinge literatuur·. 

Hierdie belangstelling in die inheemse mondeling literatuur weerspieel 'n belangstelling en 

identiflkasie met Afrika se mense en hul kultuur. Die vraag ontstaan of sodanige 

vereenselwiging nie eerder 'n identifikasie met 'n mitiese oer-Afrika weerspieel nie as 'n 

aanvaarding van die Afrika van vandag en die toekoms. Hoe dit ook sy, die belangstelling in 

Afrika se mites kan die begin wees van groter kennis en begrip van Afrika se inwoners vir 

mekaar. 

In heelwat Afrikaanse gedigte funksioneer die Bybel as interteks en in sommige hiervan word 

die Bybelse gegewe so verwerk dat dit deel word van die Afrikakode. Bybelse persone en 

gebeure word getransponeer na 'n Suid-Afrikaanse wereld. Die sprekende instansie is 

dikwels swart of bruin, gebruik 'n streektaalvariant en gee sy eie interpretasie van die 

Skrifgedeelte. In baie gevalle word die bronteks egter gewysig in ooreenstemming met die 

digters se interpretasie en belewing van die sosio-politieke landsomstandighede. Christus 

word byvoorbeeld gesien as 'n nie-wit kampvegter vir die polities onderdrukte en 

minderbevoorregte deel van die Suid-Afrikaanse bevolking. Hierdie siening geld as 'n soort 

korrektief op die mite van die wittes as God se uitverkore volk wat die lig van die beskawing 

in Donker Afrika moes indra (sien ook hoofstuk 5.4.1 en 5.4.2). 

Die manier waarop die Bybel intertekstueel betrek word, weerspieel 'n vereenselwiging met 

Afrika. Dit is asof die digters deur die ver-Afrikaansing van Bybelse gebeure hul 

verbondenheid aan hierdie vasteland wil bevestig. Dieselfde geld vir die manipulasie en 

wysiging van sekere Skrifwaarhede om die sosio-politieke vraagstukke van Suidelike Afrika 

uit te lig en te beklemtoon. 

In die blootlegging van 'n kultuurkode as een van die Afrikakodes, is opnuut bevestiging 

verkry vir Afrikaanstalige digters se gerigtheid op en verbondenheid aan Afrika. 
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12. GESKIEDENISKODE 

12.1 

Historie 

Waar hierdie kontinent kreunend en swaar 
van berge en versteende woude sweet 
onder 'n muwwe tropeson, bewaar 
kliplaag op laag die as van stede lank vergeet. 
Konings wat jag of kinders wek bewoon 
die wande van sy grotte, en in opsegoed 
se ryme of 'n lied se monotoon 
trek krygers nog die vyand tegemoet. (Histone. Belcher, 1982b:40) 

INLEIDING 

In die blootlegging van die geskiedeniskode as inhoudelike kode in die Afrikaanse digkuns 

van die afgelope twintig jaar, kan 'n betrokkenheid by Afrika en sy lotgevalle afgelees word. 

Die gedigte waarin 'n duidelike geskiedeniskode manifesteer, moet ook saamgelees word met 

hoofstuk 2 hierbo waar die historiese verbintenis tussen Afrika en Suid-Afrika oorsigtelik 

gegee 1s. 

Davenport (1989:7) wys daarop dat die opteken van die Suid-Afrikaanse geskiedenis deur 

verskeie fases gegaan het. Min daarvan is tot onlangs toe (1989) deur swartes geskryf -

waarskynlik omdat hulle gedwing is om 'n ondergeskikte rol in die samelewing te speel. 

Gevolglik was 'n Eurosentriese, oorwegend Britse perspektief aanvanklik aan die orde van 

die dag in geskiedskrywing, totdat die Afrikaners, in reaksie hierop, hul eie 

'volksgeskiedenis' begin begunstig het. 

Wit historici het oor die algemeen nie hoe waarde geheg aan mondelinge oorlewering as bron 

van kennis oor die verlede nie. Dit het veroorsaak dat Afrika se geskiedenis 'n oordrewe 

Eurosentriese karakter verkry het omdat slegs op die verslae van wit sendelinge en reisigers 

staatgemaak is (Van Rensburg, A.P.J.,1983:165). Sedert die middel van die huidige eeu is 'n 

daadwerklike poging egter aangewend om geskiedskrywing te 'dekoloniseer' deur te verseker 

dat dit as die geskiedenis van al die volke van Suid-Afrika, sowel swart as wit, weergegee 

word. Een van die aantal moontlike nuwe tendense in die Afrikaanse literatuur wat Andre 

Brink ( 1991: 14) in sy lesing Afrikaans op pad na 2000 aandui, is juis die herskryf van die 

gekanoniseerde (wit) geskiedenis: "Veral die herontginning van die geskiedenis deur die oe 

en die lewe van wat tradisioneel die Andere was, sou 'n ryk - en nodige - inspirasiebron in 

die nuwe literatuur kan word." Uit die Afrikaanse gedigte van die afgelope twintig jaar blyk 

dit dat veral swart en bruin digters reeds in beperkte mate besig is met hierdie herontginning 

van die geskiedenis. Persone en gebeure uit die bekende wit geskiedenis word ge

ontmitologiseer en in 'n nuwe perspektief gestel. In hierdie opsig speel humor 'n groot rol. 
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Humor vorm dan ook 'n belangrike kenmerk van baie van die gedigte wat in hierdie en die 

volgende hoofstuk bespreek word. Humor is 'n komplekse literere term en moet hier nie 

eerstens in sy populere betekenis as die vennoe om te laat lag, opgewekte geestigheid en 

komieklikheid gesien word nie, maar eerder as "luimigheid met ems as grondtoon, 'n glimlag 

met 'n traan" (Verklarende Afrikaanse woordeboek, 1992:281). Shipley (1972:213) stel dit 

ook duidelik dat humor nie met vreugde en geluk in die algemeen geassosieer word nie, maar 

met 'n "specific emotional pleasure in experiences which would be frustrating or distasteful if 

taken seriously. This laughter and this quality of feeling are th~ kernel of what we call 

humor". 

Enkele voorbeelde van gedigte waarin die eietydse geskiedenis ontgin word, word wel in 

hierdie hoofstuk onder die subkode "Afrika vandag" aangedui, maar die meeste van die 

gedigte wat aansluit by die aktualiteit van die hede, word in die volgende hoofstuk onder die 

konflik -en-versoeningskode bespreek. 

Die volgende word as subkodes by die geskiedeniskode onderskei: 

Uitbuiting van Afrika 

Sendingywer in Afrika 

Belangrike momente uit Afrika se geskiedenis 

Belangrike persone uit Afrika se geskiedenis 

Afrika vandag 

12.2 UITBUITING VAN AFRIKA 
... Daar word karvele 
opgetuig, gebied om uit te vaar en werk 

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

wat Monomotapa heet . . . (Aantog L Malan, 1994: 19) 

In Wilma Stockenstrom se bundel Van vergetelheid en van glans (1976) ontvou die vroee 
I 

voorgeskiedenis van Afrika in gedigte soos byvoorbeeld Die kru.is van Aviz (p.9) waarin 

die eerste seevaarders en die latere kolonialiseerders en nedersetters se kennismaking met 

Afrika en hul aanslae op die ryk en onbekende kontinent, telkens ter sprake kom. 
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Olga Kjrsch se gedig Die Tydgees (1978:21) vertel in 17 koeplette hoe die Europeer se 

bemoeienis met Afrika, maar veral Suid-Afrika, verloop het vanaf die reise van die Portugese 

seevaarders. Die "nuwe" inwoners het die land liefgekry, maar niks wat hulle hier tot stand 

gebring het, was onuitwisbaar nie en die land selfkon nooit deur hulle besit word nie. 

'n Belangrike deel van Afrika se rykdom was sy mense, maar deur die transatlantiese en 

Arabiese slawehandel is miljoene mense van Afrika vervreem. Deur hul kritiese blik op die 

slawehandel en eksploitasie van Afrika skaar Afrikaanstalige digters hulle by hul kontinent 

en sy mense. Afrika het, benewens die plundering van sy rykdomme soos byvoorbeeld goud 

en ivoor, veral swaar gely onder die onmenslike handel in slawe. Dit het wei verskeie groot 

moondhede se staatskoffers gevul, maar verreikende en destruktiewe gevolge gehad wat 

vandag nog in Afrika gevoel word, soos Lucas Malan in Aantog II aandui: 

... So half terloops en onverwags 
word Jan Alleman geskiedenis. En s6 verryk 

hy ook die Goue Eeu se beurs op lang termyn 
met slawehandel, wet en regte van die Ryk 
wat ingewikkeld soos brokaat en Jan Calvyn 
se leringe tot eeue lange tug en wanpraktyk 

sou lei ... (Aantog II. Malan, 1994:24) 

In die lang gedigte Aantog I en Aantog II uit Lucas Malan se bundel Hongergrond 
(1994), is hebsug die leitmotief en deur middel van verteenwoordigende episodes uit die 

verlede word onder andere die uitbuiting en plundering van Afrika geillustreer. Onderstaande 

aanhaling verwys na 'n slawemark waar slawe vir 'n verskeidenheid ruilmiddele verkwansel 

is. Daar word ook gesinspeel op die seksuele misbruik van slawevroue: 

Is dit die mark waar glas en porselein 
betaal vir 'n slavin, jonk en glad gevat 
tot bruin polys begeerlikheid? Hoe klein 
lyk die artikel mens in munt geskat -

(Aantog. Malan, 1994: 19) 

Die uitbuiting van slavinne deur hul wit eienaars, wat in bogenoemde gedig slegs gelmpliseer 

is, word deur Bonaventure Hinwood in Basterbron verder omskryf. Die kind wat verwek 

word, word grootgemaak om as slaaf verkoop te word. In die laaste strofe word die slawe se 

lot op ironiese wyse beskryf as "speelgoed wat verkwansel word". Die slawe wat 

gedurende die bewindsjare van die Kompanjie na die Kaap gebring is, vorm 'n belangrike 

komponent van die groep wat as Kleurlinge bekend geraak het, vergelyk die titel van die 
I 

gedig - Basterbron: 
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Basterbron 

wit saad skiet 
na 'n swart eier op 
die baas se bruin karos 

veilig suig die baba 
aan 'n tienerbors 

met die oog op die markplein 
word die kleuter grootgemaak 

die meisie van haar moeder losgeruk 
kom ook onder die hamer 
speelgoed wat verkwansel word (Basterbron. Hinwood, 1991:24) 

In Antjie Krog se gedig Vir die skip wat eenkant anker gooi word die wreedheid en 

onmenslikheid van die slawehandel baie realisties verbeeld. Die skip in Tafelbaai is vir lady 

Anne Barnard aanvanklik net soos ander skepe, 'n verbinding met die vaderland, 'n manier 

om pakkies en briewe na Europa te versend en vandaar te ontvang. Die stank wat van die skip 

af opstyg, bring egter die werklikheid van die haglike toestand op die slaweskip tot in die 

kasteel waar Lady Anne as bevoorregte Europeer in Afrika, skielik met die "slawekwessie" 

gekonfronteer word: 

... Teen middagete 
weet almal: dis 'n slaweskip wat onwettig afset soek 
vir 609 Kongolese - ruim onder water vermoed 
Barnard, 'n paar het reeds verdrink; rys, neute 
en maniok is op ... 

. .. in die boot 
... "le hulle laag op laag gepak -

vasgeboei letterlik soos smerige snoere rak 
vir rak, die dokter waag dit nie in die ruim vanwee buikloop, 
hitte, stank; die dek van mukus en bloed glo gevaarlik glad." 

(Vir die skip wat eenkant anker gooi. Krog, 1990:78) 

Vanaf die vroegste tye was Afrika onderworpe aan eksploitasie soos Breytenbach (1984:54) 

dit stel: "die witman land in Afrika om soos 'n slang van die lushof I besit te 

neem" (sien ook die gedig Africa by hoofstuk 5.1). In onderstaande gedig van Pirow 

Bekker word gesinspeel op die rykdomme wat in die binneland van Afrika le en wag om 

ontdek te word. Gerugte oor hierdie skatte is reeds deur die vroee seevaarders versprei: 

Vaarders het gepraat van duister see, 'n swarter kus, 
daaragter koel spelonke, 'n land van Ofir-vloed, 
'n kontinent wat glim soos ebbehout, hul had lus 
om self land-in te steek en voor hul tyd verstryk 
'n bietjie aan die binneblaar te pruim, 'n berg te soek 
en net te kyk; iewers ook nog le priester Jan se Ryk. 

(Apollo Smintheus. Bekker, 1993:22) 

Toe die groot moondhede eers bewus was van Afrika se rykdomme, het elkeen probeer om 
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soveel as moontlik van die vasteland in te palm, aanvanklik was hulle, soos uit onderstaande 

aanhaling blyk, net ge'interesseerd in Afrika se skatte, maar spoedig ook in die land self as 

besitting: 

wolf en rowers van 'n ander kontinent 

wat opvaar en kieskeurig hier kom vat 
en ruil met krale, bakke, fyn beslaan 
in brons; bale linne en oplaas die plat 
sy van 'n munt ... 

tot die plomp ou koningin 'n kaart bekyk 

en roem vermoed. Daar le 'n ander buit 
in Mrika- laat Rhodes gaan kyk en vat 
wat hy kan kry . . . (Aantog L Malan, 1994: 19) 

In Herinnering van D.P.M. Botes kom die wedloop van die koloniale moondhede in die 

negentiende eeu en die willekeurige verdeling van Afrika, sonder inagneming van lands- en 

volksgrense, ook ter sprake. Die sprekende instansie dink terug aan 'n lang gesprek wat hy 

"in 'n kafee in Hillbrow" met iemand gevoer het na aanleiding van die vraag: "vertel 

my van Johannesburg". Die goudstad se geskiedenis is egter vervleg met die van die res 

van die kontinent en die spreker vertel sy toehoorder ook daarvan: 

die wind praat altyd van gister 
toe verder op in Afrika 
die groot moondhede gulsig die kontinent soos koek 

verdeel het 
lande en mense in die naam van koning koningin en keiser 

ingepalm het (Herinnering. Botes, 1986:9) 

A.P.J. van Rensburg, (1983:3) wys tereg daarop dat Afrika swaarder as enige ander 

werelddeel gebuk gegaan het onder buitelandse aanslae. Na die slawehandel was daar die 

Europese kolonialisme "met sy smoring van inheemse politieke evolusie in die gemeenskap 

en die mitologisering van Afrikane as 'barbare' in 'n 'donker' vasteland wat op die koms van 

Europese kultuur en tegnologie moes wag om hulle uit hul 'agterlikheid' op te hef'. Die 

drang om Afrika se inwoners te beskaaf en op te hef, het dikwels die grondslag gevorm vir 

die W este se sendingywer in Afrika. 

12.3 SENDINGYWER IN AFRIKA 
op Kuruman het Moffat stowwerig 
vir die groot, wit Suiderkruis gepreek. (Kersnagte. Rail, 1982:40) 

Hierdie subkode sluit aan by hoofstuk 5.4.1 en 5.4.2 waarin die siening van die witman as lid 

van 'n uitverkore volk wat die lig van die evangelie in Donker Afrika ingedra het, in die 
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Afrikaanse digkuns ondersoek is. 

Grootskaalse sendingaktiwiteit in Afrika het eers tydens die tweede helfte van die 

negentiende eeu begin, maar vanaf die einde van die agtiende eeu het verskeie buitelandse 

sendinggenootskappe reeds aktief in Suid-Afrika gewerk. Op 10 Mei 1798 bring Lady Anne 

Barnard en haar geselskap, volgens Antjie Krog (1990:55) se gedig Genadendal, 'n besoek 

aan hierdie Morawiese sendingstasie. Die besoek is 'n krisismoment in die lewe van Lady 

Anne. Sy raak sterk bewus van die kontras tussen haar en die mense van Genadendal, die 

"Uitkammers van pruike I poleerders van silwer, afwitters van mure" en 

ervaar haar bevoorregte adellike afkoms as 'n "eksklusiewe smet". Die besef dat sy 'n 

vreemdeling en indringer in Afrika sal bly, vind uiting in haar onvermoe om as skeppende 

kunstenaar die toneel van die sendingstasie in verf te verewig: "my bladsye bly altyd 

ruit, spel altyd afstand, I die invalshoek bly passief'. 

In Openbaring verwys P. J. Philander na dr. J.T. van der Kemp wat in 1799 as eerste 

sendeling van die Londense Sendinggenootskap na die Kaap gekom het. Dit is welbekend dat 

hierdie sendelinge se arbeid onder die inheemse bevolking in baie gevalle tot groot 

negatiwiteit onder die wit deel van die bevolking aanleiding gegee het. Volgens die swart 

spreker in Philander se gedig was daar egter ook aan die kant van die sendeling onbegrip 

aangaande die land, sy mense en hul omstandighede. Die spreker toon aan dat die 

halfwegstasie reeds in daardie tyd (1799 en daarna) verdeel is in twee afsonderlike 

woongebiede - Tuisland en lokasie (hierdie Tuisland sluit aan by die latere "swart" tuislande 

waarna in die gedig verwys word). Die geloof van die swartmense word deur die wit 

sendelinge gedegradeer tot "bygelowe" en Van der Kemp leer eers metteryd die omvang van 

die verskille en vyandigheid tussen wit en swart in hierdie land ken: 

Om de Goede Hoop is 'n halfwegstasie 
uitgebrei tot Tuisland en lokasie, 
anderkant Hottentots-Holland in die klowe 
gearbei aan ons bygelowe, 
die bose met wierook geswael 
Sondae onder Skriftuur en koraal 
tot Vander Kemp terug van die Fort 
verstaan het waarom plaashuise murasies word. (Openbaring. Philander, 1978:37) 

Uit George Weideman (1977:11) se gedig Pella le 'n kruistog ver (sien hoofstuk 7.2) blyk 

ook duidelik hoe vreemd die eerste sendelinge in hierdie land gevoel het. Die mense, 

geografie en veral die klimaat van die suidelike deel van Afrika het vir die Europeers in sterk 

kontras met hul moederland gestaan. 

Afrikaansskrywende digters van 1976 tot 1996 is dit meestal eens dat die "lig" wat in Afrika 

ingedra is, nie noodwendig die duistemis "verlig" het nie. Die digter G.C. Accom sien hierdie 

lig as destruktief- "skitterend wit ... I so wit dat dit mens verblind". Die lig word 
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ironies as "donker" beskryf omdat die lig ( evangelie) nie mense en kulture tot samesyn kon 

"verlig" nie: 

Dit is 'n pouslike lig 
wat ons aard in skerwe skyn. 
'n skitterwitte lig 
wat donker kolle moes belig. 

Dit was egter 'n donker lig 
in God se naam. 
'n Lig wat samesyn moes skyn 
het kulture ewig-duister laat kwyn. (Donker Afrika. Accom, 1994: 1) 

Bogenoemde aanhaling sluit aan by A.P.J. van Rensburg (1983:237) se standpunt dat die 

Christelike instellings gedurende die koloniale tydperk die koloniale bewinde ondersteun het 

en dat baie wit kerklui die imperiale 'reg' verdedig en hulle volgelinge teen die 'sonde van 

ongehoorsaamheid' gewaarsku het: "Die Christelike boodskap is dus dikwels so vertolk dat 

dit Europa se koloniale orde in Afrika doeltreffend kon onderskryf." Onderstaande sitaat van 

Breyten Breytenbach ondersteun bogenoemde standpunt. Die wittes het 'n sinestere doel 

gehad met die "lig" (fakkel) wat hulle in Afrika ingedra het: 

die wittes het 'n fakkel in Afrika gedra 
o, nie as lig teen die son se some 
maar om die boksemdaais brand te steek 
en kyk nou hoe swart rook die aarde (25 Desember 1988. Breytenbach, 1990: 196) 

Afrikaansskrywende digters verwys meermale daama dat die skepping van aile dinge in 

Afrika plaasgevind het. In Chris Peiser se agtal verse - Afro-ditto 2 wat die sluitstuk vorm 

van sy bundel Afro-ditto (1986), word die waters waaroor die Gees van God volgens die 

Bybelse skeppingsverhaal gesweefhet, gesien as 'n Afrikarivier, die Okavango: 

in die begin was Afrika woes en leeg, 
die Gees van God 'n asem oor die Okavango 
en daar was lig en daar was wind 
dit was die eerste dag (Afro-ditto 2. i. Peiser, 1986:45) 

Die voorlaaste vers vorm die teenpool van bogenoemde. In Afrika, waar die eerste dag begin 

het, is dit nou nag. In plaas van die Gees van God is die "gees van Nonkwasi" (sien 

bespreking van Nonkwasi se voorspelling by 12.4 hieronder) nou hier teenwoordig. In plaas 

van water en "lig" is daar nou "woestyn" en "duisternis". Met die woord "ons" in die 

laaste versreel word gesinspeel op die mens se aandeel in hierdie temeerdrukkende toestand: 

teen die einde was Afrika moeg en leeg, 
die gees van Nonkwasi 'n asem oor die woestyn 
en daar was duisternis en daar was wind 
dit was ons eerste nag (Afro-ditto 2. vii. Peiser, 1986:46) 

In die laaste gedig word die proses van aftakeling en vemietiging in Afrika verder omskryf 
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tot die apokaliptiese einde: "teen die end bly die Woord I en die Woord kom uit 

die stilte I en die woord het stil geword" (Peiser, 1986:47). 

Die Woord het egter nie heeltemal stil geword in Afrika nie. Daar is steeds (wit) sendelinge 

wat God se Boodskap probeer verkondig, soms onder haglike omstandighede soos Pieter 

Smit beskryf in nkosi sikelel i afrika. Die eerste deel van die gedig is een lang 

aaneenlopende beskrywing van die omgewing waar die ek-spreker sy arbeid verrig. Eers later 

in die gedig word die spesifieke plek in Afrika waar die spreker hom bevind, by name 

genoem - Chobe, waar Christus se teenwoordigheid te midde van die lyding van siekes en die 

"walm wat oor alles hang" byna tasbaar geword het: 

tussen hutte van lee lager-blikke 
geskei met gekapte paal en gras 
aanmekaar gedruk met klei 
by die su ur van tuisgemaakte bier 
in die asem van die oop riool by elke hut 
by bordele en sjebeens 
tussen 
stofvaal kinders en honde en die kekkel 
van kaalnek hoenders wat krap en skrop 
waar die judasrige bok 
aan 'n riem teen die rietmuur le 
en kibbelkou 
het ek u woord ge bring 
u naam gese (nkosi sikelel i afrika. Smit, P. 1987: 18) 

In Afrika is nie net die "mensgemaakte omgewing" (soos hierbo) vir die sendeling vreemd 

nie, die natuur self verteenwoordig die "onpeilbare gesig van Afrika"- 'n vreemde en 

selfs vyandige ruimte, soos blyk uit onderstaande gedig, sendeling, van Linda Roos: 

'n jaar a1 eet ek julle maer bleek mielies 
streel ek sonder gril die luise op kinderkoppe 
rol ek swetend snags onder muskiet, mopanievlieg 
en die jillende voete van vuurdansers 
skaaf ek met my tenger Perkament 
'n skeiding uit die skaduland .. . 

en stamp my altyd stukkend teen 
die onpeilbare gesig van Afrika: 

die son sis daglank deur sy tande 
die mane hier het horings 
met kliptong proe die kremetart 
die taai sypel van bloed aan sy donker wortels (sendeling. Roos, 1986:44) 

Ofskoon die spreker in hierdie gedig al vir geruime tyd ('n j~ lank) klaarblyklik sy bes 

probeer om deel te word van Afrika, het hy nog nie daarin geslaag nie, soos afgelei kan word 

uit: "stamp my altyd stukkend teen I die onpeilbare gesig van Afrika". In die 

laaste vier versreels volg 'n verdere omskrywing van hierdie "onpeilbare gesig van 

Afrika". Dit is 'n harde en gewelddadige wereld- die son "sis", die mane het "horings" en 
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die kremetart word as 't ware met bloed gevoed. 

Hierdie "onpeilbare" vasteland se geskiedenis strek ver terug en in talle Afrikaanse gedigte 

funksioneer bepaalde gebeure uit Afrika se geskiedenis as interteks. Dit gaan egter in die 

blootlegging van die volgende subkode hoofsaaklik om daardie gedigte waarin die digters se 

hantering van sekere aspekte van die geskiedenis hulle verhouding met Afrika weerspieel en 

nie soseer om gedigte waarin bloot na een of ander aspek van Afrika I Suid-Afrika se 

geskiedenis verwys word nie. 

12.4 BELANGRIKE 

GESKIEDENIS 
uit kringe van die kreef 
trans-ewenaar 

MOMENTE 

het drie bibberskippies 
sakdoekseile loodsoldaatjies 
skeurbuik-kaaskoppe gedobber 

UIT AFRIKA 

tot in die halfrond van die steenbok (sprokie. Van Heerden, Etienne. 1987:81) 

SE 

Uit die blootlegging van 'n geskiedeniskode in Afrikaanse gedigte van die afgelope twintig 

jaar is dit duidelik dat daar, alhoewel nog op beperkte skaal, veral by swart en bruin digters, 

'n herinterpretasie en herskrywing van momente uit die bestaande en bekende (wit) 

geskiedenis aangetoon kan word. In ooreenstemming met die tendens van herontginning van 

die tradisionele wit geskiedenis, wys Patrick Petersen (1995:95) in sy lang epies-betogende 

vers Ons kom van ver af uit die versamelbundel met dieselfde titel, op die Wes-Kaapse 

bruinmense se historiese en emosionele verbondenheid met hierdie land (Hugo, 1995b:36): 

ons kom van 'n ryk verlede 
uit die oertyd 
waar tyd en u ur perde van twee kleure is 
ingeprent deur die Eerste Khoi-Khoi oorlog 
opgevolg met die Koranna re bellie 

met verdagmakery van afvalliges by tye 
so begin die vlamme brand ... (ons kom van ver af Petersen, 1995:95) 

Uit onderstaande gedig blyk dit ook duidelik dat hierdie digters weier om hul Ianger met die 

witman se Afrikageskiedenis te vereenselwig - hul eie geskiedenis strek immers veel verder 

as drie eeue terug: 

ek is moeg en sat 
om drie-honderd jare 
lank die geskiedenis 
van die witman te bewonder 
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ons maak ons eie 
en trek die dorings 
uit wat orals wild 
op die pad gesaai is (dorings. Wiltshire, 1985:52) 

Daar is sekere momente uit die geskiedenis wat telkens as onderwerp in die Afrikaanse 

digkuns van 1976 tot 1996 funksioneer, byvoorbeeld die aankoms van Jan van Riebeeck en 

sy geselskap by die destydse Kaap die Goeie Hoop en die Groot Trek, veral die slag van 

Bloedrivier. Digters fokus veral op die gevolge wat hierdie gebeure vir die mense van die 

subkontinent gehad het. Perspektiewe op die geskiedenis wissel afhangende van aan watter 

kant van die "kleurspektrum" 'n mens jou bevind. Vir bruin en swart digters verteenwoordig 

die gebeure rondom April 1652 meestal 'n negatiewe aspek- byvoorbeeld die begin van wit 

oorheersing, vervreemding van hul geboortegrond en die aileen aanspraak van die witman op 

Suid-Afrika se rykdomme. In Fata Morgana spreek 'n bruin spreker 'n wit toehoorder aan: 

Ons wysmaak, met alles inbegrepe 
is die land joue sedert die drietal skepe 
aan hul ankers kom wieg het by die Kaap 
en dat ons die goudstormloop verslaap 
het en nou troos moet vind in piriet 
en lugspieelings bo die verskiet. (Fata Morgana. Philander, 1986:62) 

Die dikwels oorge'idealiseerde wit geskiedenis word bevraagteken. P.J. Philander (1978:37-

38) dui 'n verband aan tussen die stigting van die halfwegstasie en die latere swart tuislande 

Dit is verder ook 'n onomstootlike feit dat die sogenaamde bruin bevolking aan die Kaap 

ontstaan het mi die koms en vestiging van die eerste Europeers aan die suidpunt van Afrika. 

Crib song van Achmat Dangor handel oor sodanige seksuele eskapades van die eerste 

setlaars. Die "Afrika avontuur" was vir "Twang Jan Goeweneur I net 'n lekke jol 

I kaalgat deurie witkop I breukers van Tafelbaai gerol". Die uiteinde hiervan 

word kripties in die laaste versreel gestel: 

ennie hele history 
is opgebogger (Crib song. Dangor, 1983:79) 

Vir hierdie "opbogger" van die geskiedenis was natuurlik nie net die eerste nedersetters 

verantwoordelik nie. Uit Lady Anne (1990) van Antjie Krog kry 'n mens 'n beeld van die 

periode van die eerste Engelse besetting van die Kaap waar daar onder die swierigheid en 

magsvertoon ook uitbuiting, korrupsie en moord plaasgevind het - en waarvan tradisionele 

geskiedenisboeke min vermeld. Vergelyk in die verband byvoorbeeld Vir die skip wat 

eenkant anker gooi (p. 78), my liewe vriend - so begin (p.80) en leeg ze die 

binnekant van hierdie land (p. 83) waaruit onderstaande aanhaling kom: 
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so se hulle kategories nee beteken ja 
bedrywig uit sy korrupte maag brom die kasteel 
waar hoelui oor sundowners en dinners vonnisse kliek 
op lewens spuug in spittoons 
lewens is volop in hierdie lee land 

(leeg le die binnekant van hierdie land. Krog, 1990:83) 

Die groot Trek word in die geskiedenis van die Afrikanervolk beskou as 'n historiese 

gebeurtenis van groot betekenis; 'n nasionale epos van stryd en leed. Soos beredeneer in 

hoofstuk 5.4.4 was 'n vryheidsideaal nie die enigste motief vir die volksverhuising nie, 

berigte en gerugte van die binneland van Afrika se groot rykdomme, het ook hiertoe bygedra. 

In Aantog II impliseer Lucas Malan dat hebsug ook 'n rol gespeel het. Die mite van die 

Afrikanervolk as uitverkore volk in Donker Afrika (sien hoofstuk 5.4.1 en 5.4.2) word ook 

aangeraak deur die verwysing na "n donker hinterland en" 'n onbetrede Kanaan": 

... Die burgers begin pak 
om die vryheid in die donker hinterland te soek. 
Vanuit Albanie, en dan verder noord, vertak 
vyf roetes na 'n onbetrede Kanaan, uithoek 

waar groot rykdom wag. (By Salomo se myne le 
die gaud glo vir die vat; jou stapels vee 
kan daar met elke oes vertwee, word ook gese; 
ondanks die woesteny sal Afrika glo volop gee 

aan die wat waag.) So begin die eerste trek 
met Tregardt aan die spits . . . (Aantog II. Malan, 1994:25) 

Talle gedigte dra by tot die ontluistering van die Goot Trek. Afgesien van die eksploitasie van 

Afrika se rykdomme, het die Groot Trek ook, soos Johan van Wyk in onderstaande gedig 

aandui, die uitbuiting en onderdrukking van Afrika se inheemse bevolking ingelui. Die 

Voortrekkers wou Afrika kersten "met die ou sanna": 

sodat hulle kinders se kinders, diktators 
dronklappe, kerkmense, perewedders, regters 
met romeinse en paswette kan wees . .. (XXIII. Van Wyk, 1976:40) 

Sedert die ontstaan van die Afrikaanse letterkunde is die veldslag by Bloedrivier en die 

gebeure wat aanleiding daartoe gegee het, telkens in die digkuns ontgin, hoofsaaklik vanuit 'n 

wit perspektief met klem op die verraderlikheid en wreedheid van die barbaarse Zoeloes en 

die lyding, dapperheid en geloof van die wit Christene. Sommige Afrikaanstalige digters gee 

egter 'n ander blik op die geskiedenis. Opperman (1979: 11 0) verwys na die konflik by 

Bloedrivier as 'n "klein misverstand oor 'gras"' tussen Retief en Dingaan en Lucas 

Malan skryf onderstaande gedig vanuit Dingaan, die Zoeloekoning, se perspektief: 
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En hier verneem hy van melaatse goed 
wat grand wil koop. Wat grand wil koop? 
Jy sien mas in hul oe dit gaan om meer: 
dis nie net vee wat op die aarde loop! 
Daar was ander oak, en vaagweg op 'n keer 
het hy iets toegegee ... Maar steljou voor 
'n inkosana moet sy voorvaders verloen 
vir mense wat met vuur in stokke toor! 
Ontvang hul vorstelik, en doen dit goed -

laat my ryk vir hulle dans- :Kwa Matewane 
is die grand wat hulle kry. Geteken: Dingane. (Aantog II. Malan, 1994:31) 

Louis Esterhuizen stel in Bloedrivier-blues 'n gevatte bruin spreker aan die woord. In die 

gedig wat herinner aan Blum se Kaapse sonnette, word die huidige terrein waar die historiese 

veldslag plaasgevind het, besoek en beskryf deur hierdie spreker wat sy eie waarneming op 

geestig-ironiese wyse in Kaapse Afrikaans gee. Die titel van die gedig dui al 'n ironie aan. 

Die woord "Bloedrivier" met al sy geskiedkundige konnotasies word gekoppel met 

"blues", hier waarskynlik in die betekenis van temeergedruk en depressief. Die huidige 

landsomstandighede en die somber en verlate atmosfeer "by hierie site f of historic 

significance" is onder andere redes vir hierdie toestand: 

Nei, dearest, dese land is actually maa 'n sed case. 
Vat nou die circus wagons hieso; amil's in 'n si'kel 
opgeline, kompliet 'n laah geshape soes toeka se dae 
met'ie hylige fight . Ma waa'sie osse? Waa'sie perre 

vi stamboek-manne wat oo'rie berg gekomit met waans 
en vellies? Hieso, innie boog vannie droo spryt, is 
als nou morsdoodstil; daa ve is mas 'n brie highway -
virie verbyry. G'n mens wil mee visit by hierie site 

of historic significance. (Bloedrivier-blues. Esterhuizen, 1988:45) 

Die spreker se verklaring dat daar (nou) weer vrede in die land is danksy die noodtoestand, is 

ironies want die swartmense word "pr6perlie opged6nne" en vermoor. Daar word 'n 

ooreenkoms aangedui tussen die tyd waarin die historiese gebeure afgespeel het en die hede. 

Soos destyds is die wittes steeds baas, selfs die Here is/was aan hulle kant. Die gedig word 

afgesluit deur 'n opvallende slotreel, 'n vyftiende versreel, in teenstelling met die veertien 

reels wat 'n mens verwag omdat die gedig so sterk aansluit by die sonnetvorm wat Blum 

gebruik: 

... Nei, daa's dan wee vriede 
innie land; due to Emergency Acts. Ennie blacks w6d 
wee pr6perlie opged6nne, met'ie ride na rie cemetry 

free of charge. Amil wiet mas wies baas h ieso: even 
onse Hyland moes hom side by toornare vannie Woord
die swattes in hulle se hand sjee byrie Bloetravie. 
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Met laain fiftien virie baste'kjend yt die sed kys. 
(Bloedrivier-blues. Esterhuizen, 1988:45) 

Bloedrivier-blues verkry ironiese trefkrag in die lig van die feit dat daar in 1998 ook 'n 
. 

monument vir die Zoeloes by Bloedrivier opgerig is. So leef die betekenisse van die gedig 

voort. Die gebeure wat die slag van Bloedrivier voorafgegaan het, word deur Andre Letoit 

geparodieer in Kaalvoet oar die Drakensberg. Die gedigtitel en die kwatryn wat as 

refrein gebruik word, verwys na die bekende uitspraak van die groep vroue wat hul verset het 

teen die anneksasie van Natal (sien ook Antjie Krog se siklus "Die leeu en die roos", 

gebaseer op die dagboeke van Susanna Smit uit die bundel Otters in bronslaai [1981]): 

Soap operas by Weenen 
Onrusverslae by Bloukrans 
Potgieter die moer in 
Hy vloek Zoeloes in Afrikaans 
Dis die land van melk en heuning 
Ver weg die blou-blou see 
Slaan hier Pa se tentpen in 
Hou nagwaak teen die ANC 

Kaalvoet oor die Drakensberg 
Kaalvoet in ons lief en leed 
Kaalvoet oor die Drakensberg 
Ek het my tekkies by die huis vergeet 

(Kaalvoet oor die Drakensberg. Letoit, 1988:69) 

Afrikaanstalige digters gee in mindere mate aandag aan gebeure uit die verskillende swart 

volke se geskiedenis. 'n Paar Afrikaanse gedigte het die historiese gebeure wat algemeen 

bekend staan as die groot Nasionale Selfmoord van die Xhosas of die groot veeslagting van 

1857 as onderwerp. (Sien byvoorbeeld Muller, 1977:57.) Die Jong Xhosameisie, Nongquase 

staan in die middelpunt van hierdie gebeure waardeur ongeveer 'n derde van die 

Xhosabevolking uitgewis is. Etienne van Heerden se gedig gee 'n redelik getroue weergawe 

van die werklike gebeure, maar beklemtoon die deel van die voorspelling wat sinspeel op 'n 

bevryding van wit oorheersing. Uit die laaste strofe blyk die ironie - die uiteinde van die 

gebeure was presiesdie teenoorgestelde as wat Nongquase voorspel het. 'n Groot deel van 

die binneland Ie nou oop vir verdere wit indringing: 

Kaffraria 185 7 

'n Wind sou kom en wit en waens waai tot in die see; 
sy't geluister, by die skepplek, na Voorvadergeeste 
wat met haar praat oor mielies en die beeste. 

Die son sou opkom, twee keer geel, dubbeldoor 
soos 'n eier: dan vat ons elke bult en bos 
en word ons land van die wit en die wa verlos. 

Oral op die land, soos miershope, klou in die lug 
le die hompe bees, viervoet-dood en opgeblase 
op bevel van die vrou Nonquase. 
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Ons word honger, kou laasjaar se rieme, 
Die impi's jag wyd vir 'n slang, 'n skilpad of 'n rot 
en ons eet die laaste pitte uit die bere-pot. 

Oor die ribbe van mensleeg hutte kom die eerste reen, 
oor die lande, die stoppels en die as: 
onder vrot karkasse stoel spriete eerste gras. 

En uit die weste, wit en stadig aan't kruip die lee land binne 
kom die kakebeenwaens, krakerig oor elke rant 
en saans slaan hulle kamp op elke vet rivier se sand. 

(Kaffraria 1857. Van Heerden, Etienne. 1981: 18) 

Sonder mense en hul bedrywighede sou daar geen geskiedenis gewees het nie. Talle 

Afrikaanse gedigte het die doen en late van histories belangrike persone uit Afrika as 

onderwerp en in die blootlegging van die volgende subkode word aandag aan enkele van 

hierdie gedigte geskenk. 

12.5 BELANGRIKE 

GESKIEDENIS 
Smuts is uit, Malan is in . 

PERSONE UIT AFRIKA 

Uwe nou Machel en Mandela. (En ek? Van Heerden, Etienne. 1987: 104) 

SE 

Volgens VanWyk et al. (1988:1- inleiding) werp poesie- wat 'n subjektiewe en ideologiese 

verwoording van 'n sosiale toestand of 'n historiese moment is -lig op die menslike aandeel 

in die vorming van die geskiedenis. Everwyn Wessels betrek 'n bekende figuur uit Afrika se 

vroee geskiedenis in Die koningin van Skeba: "Sy was donker soos Afrika j En 

net so lieflik." Sy word vergelyk met plante en diere van haar kontinent van herkoms en 

die digter dui ten slotte 'n analogie aan tussen hierdie "vreemde vrou" uit Afrika en die 

kontinent self. Soos sy die koning in die ver land bekoor het sodat hy nog jare na haar besoek 

snags wakkergele het, so het Afrika 'n dwingende bekoring vir sy "geliefdes": 

Sy was donker soos Afrika, 
En wie Afrika aanskou 
Sy lewe is gevange in die nette 
Van 'n wispelturige vrou. (Die koningin van Skeba. Wessels, 1988:76) 

Soos reeds hierbo aangetoon, gaan Afrikaanstalige digters uit hierdie periode (1976 tot 1996) 

meermale spottenderwys en krities om met die bekende geskiedenis. Hulle ontsien geen 

histories belangrike persoon, staatsman of volksheld nie. Die bevare seeman Bartholomeus 

Dias, wat in geskiedenisboeke vermeld word as die eerste seevaarder wat in 1488 om die 

Kaap die Goeie Hoop geseil het, word "Siener Bart" wat met profetiese helderheid die 

geskiktheid van die suidpunt van Afrika vir 'n groentetuin aanprys. Die humoristiese 

spelwyse koppel Dias aan die latere Portugese wat as groentehandelaars hul lewe maak, 
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terwyl dit ook hul vreemdheid in hierdie land en hul ander landgenote se (soms) spottende 

verwysings na hulle impliseer: 

Terwyl Barthlomeasj Diasj 
in veertien-ag-en-tagtig 
om die Kaap van die Proteasj 
seil, se hy: Waaragtig, 
hier moet ek 'n groen speld 
in my landkaart steek 
en die plek vermeld 
as volmaak vir groente kweek. 

Te oordeel na al die Pereirasj, 
die Da Silvasj en Costasj 
wat van die Kaap tot in Johannesburg 
hulle brood verdien met soetpatatsj, 
raapsj, geelwortelsj en tamatsj, 
kon Bart selfs beter sien as Van Rensburg. (Siener Bart. Neethling, 1989:9) 

Die gedigte van sommige Afrikaanstalige digters, ongeag ras of kleur, weerspieel soms 'n 

baie aardse en onpretensieuese blik op die geskiedenis. Vergelyk byvoorbeeld Agter elke 

man van Peet Neethling waarin Goewemeur Simon van der Stel se geskiedkundige 

ekspedisie na die Koperberg in Namakwaland in 1685 as interteks funksioneer. Dit is egter 

veral kommandeur Jan van Riebeeck en sy geselskap (vergelyk "skeurbuik-kaaskoppe" 

hierbo by hoofstuk 12.4) wat aan spot en hekeling onderworpe is. Breytenbach (1983a:146) 

verwys byvoorbeeld na die gerugte dat die gesiene sjirurgyn of wondmeester, Jan Van 

Riebeeck, glad nie so onbesproke van karakter was nie, veral nie in sy handelstransaksies in 

die Verre Ooste nie. Weens hierdie "klankie van bedrog" word hy gedemoveer tot die pos 

wat hy aan die Kaap moes kom beklee: "kommandeur van 'n padkafee I in die witte 

marge van 'n ander, bebliksemder kontinent". 

Die kennismaking van die Europeers met Afrika en Afrika se mense het in baie gevalle tot 

konflik gelei. Peet Neethling bekyk in die humoristiese gedig Gemene regverdigheid die 

geskiedkundige gebeure van 6 April 1652 vanuit die perspektief van die Strandloper Harry. 

Sy ironiese stelling: "Dis mos nie hoe Kristenmense dinge doen", word verder 

uitgebrei deur die beskrywing van die aankoms en die onvleiende prentjie wat van Van 

Riebeeck en sy vrou geskets word: 

"Toe hul sak en pak soos sleg familie 
met nie eens 'n tersyde lek-my-alie 
uit die niet kom land en fondamente graaf, 
wis ek die goed is nog maar onbeskaaf. 

"Vooraan so 'n gomsnor-pierewaaier 
en sy ek-volg-jou-oral-rond Meraaie. 
Hy ewe verspot in kardoesbroek en manel, 
sy bra vaal met kantsjaal en moffiestel. 

( Gemene regverdigheid. Neethling, 1989: 12) 
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Marius Titus gee ook aan Herrie en sy makkers 'n heel ander rol as wat 'n mens uit die . . . 

geskiedenis leer ken. Die antieke voetspore wat geoloe so verwar, is deur Herrie en sy 

geselskap op die strand getrap- "even voor Van Riebeeck gekommit": 

Dit maak oek sommer van 
hille die eerste noediste 
vannie Clifton se beaches. (Eerste nudiste. Titus, 1990:20) 

Die sprekende instansie in Marius Titus se gedig Van Riebeeck lewer nie net kommentaar 

op die geskiedenis nie, maar tree regstreeks in gesprek met die "volksplanter" (letterlik 

bedoel) en eis van Van Riebeeck self verantwoording vir die ontstaan van die bruinmense 

(Vergelyk ook Crib Song van Achmat Dangor,1983:79). Feite soos hierdie word grootliks 

verswyg of selfs ontken in die "wit" geskiedenis ("verberg maar stilletjies die 

oorsprong van die bruin geslag" - Olivier, 1988:8), maar in hierdie gedig word n 

onuitgesproke vraag gestel : as daar nie vermenging van wit en swart was nie, hoe het die 

bruines dan ontstaan? In die volgende gedig gee Peet Neethling 'n antwoord op hierdie vraag: 

Stamboom 
of 
Biscuit, wie't vi' djou gemaak? 

Van Riebeeck kom kompleet met vrou, 
die skone Maria aan sy mou. 
Maar die arme ou dragonders, 
foei tog, hulle kom daarsonder. 
Toe word daar maar inheems gesaai. 
"En dit, master, is from when en why." (Stamboom. Neethling, 1989: 10) 

Die titel van onderstaande gedig van Peet Neethling, naamlik Voortplantingsnag [amperj 
1652 gee al 'n aanduiding van die humoristiese inhoud daarvan. Dit is uit die gedig duidelik 

dat Jan van Riebeeck, afgesien van die pligte wat deur geskiedkundige dokumente vermeld 

word, 66k baie bewus was van sy plig as volksplanter. Laasgenoemde siening word egter nie 

(altyd) deur sy eggenote gedeel nie! 

Ons is mos gebind, Maria 
Om 'n volk te plant, Maria 
In die Suiderland, Maria 

Glip dus uit jou kabaai, Maraai 
Dat ons .. . 

Jan, my man, my kop is seer 

Verdomp! Al weer? (Voortplantingsnag [amperj 1652. Neethling, 1989:11) 

Sommige wit digters gee in hul gedigte blyke van 'n besef van die eensydige beeld wat deur 

die tradisionele wit geskiedenis geskep is. In Woltemade verwys George Weideman na die 

feit dat alle heldefigure uit hierdie geskiedenis altyd wit was terwyl swartmense gewoonlik in 
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die rol van antagoniste of as blote randfigure geskets word: 

Van kleins af op my appelkisperd 
was ek Wolraad, Dick King en Dirkie Uys
in my boeke is nerens 'n bruin held nie, 
word net skuins na Herrie die ou harregat verwys. 

(Woltmade, 1976. Weideman, 1977:31) 

Jan Swanepoel bewys egter in sy gedig Dimensie bogenoemde stelling van Weideman 

minstens in een opsig verkeerd. Die gedig word ingelei met die stelling: "dis die misterie 

van geskiedenis I dat wat gebeur het steeds verander". Wolraad Woltemade se 

heldedaad word aanvanklik feitelik weergegee met 'n ironiese teestelling in die laaste twee 

versreels: 

dink maar aan Wolraad Woltemade: 
die stoere boer, die held en heilige 
wat onverskrokke sewe maal 
die see trotseer' een laaste keer! en sterf 
tot die onsterflikheid. (Dimensie. Swanepoel, 1980:29) 

Later in die gedig word die ontluisterde volksheld in 'n ander lig geplaas. Die digter stel dit 

duidelik dat hy nie die geskiedenis vervals nie, maar net die waarheid weergee in '"n meer 

tersaaklike dimensie": Wolraad Woltemade was 'n bruinman en boonop nie eens nugter 

ten tyde van sy heldedaad nie, tog word hy deur die digter beskou as "patriot" en 

"afrikaner": 

om terug te keer tot Wolraap: 
dis nie vervalsing van geskiedenis 
net waarheid in 'n meer tersaaklike 
dimensie: al was dit als 'n dop te veel 
was daardie bruinman patriot 
en dra vandag getrou as afrikaner 
sy deeltjie by tot die histerie 
van historie. (Dimensie. Swanepoel, 1980:29) 

Dieselfde gedagte as die van Weideman hierbo, naamlik dat die Eurosentriese karakter van 

die Suid-Afrikaanse geskiedenis nog altyd vooropgestaan het, word onderskryf deur Carl 

Niehaus in Hou asseblief u kinders in toom. Na aanleiding van die woorde "Hou 

a sse blief u kinders m to om" op die assegaai-gegote. hekke van die 

voortrekkermonument, kontrasteer Niehaus die kinders van hierdie land en die 

geskiedkundige feite wat hulle aangemoedig word om te onthou ofte vergeet, met mekaar: 

'HOU U KINDERS IN TOOM!' 

Vertel hul van Piet Retief 
Dingaan se verraad 
Umgungundlovu en Bloukrans 
die bloed, die bloed ... 
Bloedrivier 
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On thou: 

Paul Kruger 
D.F. Malan 
Hendrik Verwoerd 
P.W. Botha 

Vergeet 
Tsjaka 
Oliver Tambo 
Steve Biko 
Nelson Mandela (Hou assebliefu kinders in toom. Niehaus, 1988:706) 

In gedigte waarin 'n geskiedeniskode manifesteer, probeer sommige wit digters 'n blik op die 

bekende geskiedenis gee uit die perspektief van die "ander" rolspelers. In die Afrikaner se 

volksgeskiedenis word die Zoeloe-koning Dingaan nie juis in positiewe lig beskou nie, maar 

Lucas Malan beskryf hom as 'n groot en magtige heerser, tegelyk gevrees en geliefd by sy 

volgelinge: 

.. . Groot Olifant 
loop lig, hy loop so lig deur sy kontrei 
maar laat gedug sy spoor. Vrees hom! Hoor 
hoe bulk die beeste net om hom te prys! 
En saans - luister hoe die heuwels kreun 
van vroue wat verlang na hom. Hulle sing 
vir hom, die groat een; van vrugbaarheid 
sing hulle met die ronde bors en gladde dy 
- Mkundgundghlovu heet sy heerlikheid. (Aantog II Malan, 1994:31) 

In die ontmitologisering van helde uit Afrika word ook hul volgelinge en aanhangers se 

motiewe ontmasker. Dit is uit die intertekstuele gegewens duidelik dat die persoon na wie 

Lucas Malan in Aantog II verwys die bekende staatsman van die apartheidsera, H.F. 

Verwoerd is. Die digter sien hom as "hoog begaafd" en "byna heilig I onder die wat 

hom bedwelmd volg om iets te red I van hul verminkte waardigheid ... " Dit is 

ironies dat die moord op Verwoerd deur die digter getipeer word as "genadedood" - wat 

die die leksikale betekenis het van "pynlose dood kunsmatig bewerkstellig vir 'n lyer aan 'n 

ongeneeslike siekte" (HAT, 1994:260). Die implikasie hier is dat die manier waarop hy dood 

is - "die dolk I bet gou en d iep gesny" - genadig was. In die lig van die 

"sonderlinge haat" wat hy as erfgoed vir sy volgelinge nagelaat het, sou hy dalk later op 

'n veel erger manier gesterf het: 

Die vals profeet. Verheerlik om sy visioene 
wat 'n uitskot-stam van nietigheid sou red, 
verteken God se menslikheid, vertrap miljoene: 
juis die wat meer as hy hier aanspraak het. 
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S6 word daar 'n sonderlinge haat gekweek wat hy 
as erfgoed laat. Genadedood vir hom: die dolk 
het gou en diep gesny . . . (Aantog II. Malan, 1994:33) 

Wit Afrikaanse digters is oor die algemeen nie baie kras in hul veroordeling van leiersfigure 

uit die geskiedenis nie, hulle sal eerder van spot en satire gebruik maak. Die satirikus R.K. 

Belcher ontsien byvoorbeeld in die kwatryne in My hart sing sewe moppies (1996) niks 

of niemand nie. Almal, ongeag ras of kleur is aan hekeling onderworpe en talle belangrike 

persone uit die geskiedenis kom onder skoot, van die vermaarde Engelse veldheer, lord 

Kitchener (p.44) tot huidige ministers (p 46). Patrick Petersen (1990a:138) is heelwat krasser 

in Akte van beskuldiging. Die eerste deel van die gedig bestaan uit 'n alfabetiese 

aaneenskakeling van woorde en sinsnedes uit die apartheidsgeskiedenis. Aan die meeste 

letters van die alfabet word twee versreels afgestaan en die M en N-reels klink so: 

"Moordbendes Magnus Maglus Mxenge I Monster Misdaad teen God se 

mense I I Nasionale-Pers Naam Nasionale Party I Ng Kerk is dit wat op die 

geldgolf :ry." Die gedig word afgesluit deur drie tersines gerig aan dr. D.P. Malan, 'n 

gewese predikant en eerste minister nadat die Nasionale Party in 1948 aan bewind gekom het. 

Hierdeur word genoemde politieke party sonder meer in verband gebring met alles wat in die 

vorige deel van die gedig aan die orde gestel is. Die aangesprokene word gekarikaturiseer en 

die spot en minagting van die spreker blyk ook uit sy taalgebruik: 

Sy Edele dr. D.F. Malan gewese kerkperd 
van hoek tot kant is ons land 
deur jou gat getrek 

pleit jy skuld of onskuld 
hoe dit ook al sy 
s6 is die wingerd Gods voorberei. 

Ek wens jou toe 'n rus in vrede 
God troos jou siel en verlede 
maar die mense is mooi gataf hierbenede. 

(Akte van beskuldiging. Petersen, 1990a: 139) 

Dit is egter nie net Afrikaleiers uit die verlede wat onder kritiek deurloop nie, maar ook 

hedendaagse leiersfigure, soos in W.E.G. Louw se gedig Nuus uit Afrika. Die gedig 

herinner aan Peter Blum se Nuus uit die binneland (1971 :9) en Ballade van getroue 

bemindes (1971 :62) en bestaan uit drie vyfreelige strofes wat telkens afgewissel word deur 

'n strofe van drie reels bestaande uit die stelling "dis ~Hles, alles s6 interessant", gevolg 

deur 'n vraag wat elke keer effens gewysig word. Die "nuus" uit Afrika word in die verloop 

van die gedig al hoe erger, maar daar is geen hoop dat enige van die Afrika-staatsmanne wat 

by name genoem word, die verwoesting en geweld wat in die voorlaaste strofe beskryf word, 

kan keer nie: 
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Presidente probeer mekaar oortroef 
met bewyse van hul belangrikheid: 
hulle kla, hulle koukus en konfereer; 
dis verklarings oor TV en radio, 
kompleet met bakkebaarde en brille-:-

Dis alles, rules s6 interessant, 
maar waarom is daar vandag geen nuus 
van die biskop- Abel Muzorewa? 

Kaunda, Machel, Nyerere en Neto 
verdring mekaar voor die kameralense; 
hulle glimlag en wys hul spierwit tande: 
"Die vryheid ontspring uit die loop van gewere ... " 
praat hulle maklik vir Mao na- (Nuus uit Afrika. Louw, 1980:7) 

Met bogenoemde gedig van Louw het 'n mens na die meer onlangse geskiedenis van Afrika 

beweeg, en in die laaste subkode word verder gefokus op enkele aspekte van Afrika vandag. 

12.6 AFRIKA VANDAG 
tog vreemd hoe Afrika deur die eeue 
verander het 
die agterland van onbekende na gevreesde 
na onvoorspelbare .. . 

(tog vreemd hoe Afrika deur die eeue. Breytenbach, 1994: nr.8) 

Afrika word in die laaste dekade van die twintigste eeu deur talle groot vraagstukke geteister. 

Droogtes, ontsettende armoede en die daarmee gepaardgaande hongersnood en siekte

epidemies hou groot dele van die bevolking in 'n knellende greep, terwyl politiese en 

ekonomiese onstabiliteit aan die orde van die dag is. Afrikaanse gedigte met Afrika 

regstreeks as onderwerp, fokus dikwels, naas oorlog en geweld op die ander ellendes van 

Afrika, soos byvoorbeeld kindersterftes en hongersnood. (Sien ook Pieter Smit se gedig 

afrika, [1987:21] en die gedigte wat in hoofstuk 6.3.2 bespreek is.) Die volgende gedig van 

Pieter Smit fokus, soos die titel aandui, op een aspek van Afrika se lyding, naamlik 

voortdurende hongersnood: 

honger: afrika 

Hoe lag 'n kind 
met 'n klip 
in sy keel 

hoe eet 'n kind 
watsy 

honger 
met die vliee 
en die lee strate deel (honger: afrika. Smit, P. 1987:23) 

Opmerklik in die gedig is die parallelisme waardeur die twee onbeantwoordbare vrae aan 
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mekaar verbind word. Die klip in die tweede versreel word in die tweede dee I van · die gedig . 

nader omskryf, dit is 'n metafoor vir die honger van die kind en hy op sy beurt is 

verteenwoordigend van al Afrika se mense. Daar is geen moontlikheid dat die kind iets sal 

vind om sy honger te stil nie, want selfs die strate is leeg en al wat daar leef, is vliee. 

In onderstaande gedig van Gygenaar word Afrika se ellende breedvoeriger aangedui: 

afrika 
le 
honger 
en dors 
en uitgernergel 
afrika 
le verskroei tot hopies bene 
langs die paaie 
van diktators 
burgeroorloe 
en kornrnunisrne 
afrika 
le dood 
langs die oe 
van'n 
sorgsarne wereld. (Afrika. Gygenaar, 1990:57) 

Die gedig bestaan uit drie parallelle stellings waarin toestande in Afrika beskryf word. In die 

eerste stelling word Afrika beskryf as "honger, "dors" en "uitgemergel" terwyl die 

"hopies bene" van die tweede stelling hierby aansluit. Die dimensie van menslike 

betrokkenheid as oorsaak van hierdie rampspoed word vervolgens aangedui en die derde 

stelling beskryf die onafwendbare uiteinde - dood. Met skreiende ironie word daar verwys na 

die "oe van 'n sorgsame wereld". Die "wereld" sien wel Afrika se nood en is 

bekommerd, maar is magteloos om iets daaraan te doen. 

T.T. Cloete se tv-nuuskyker (1992a:74) sluit aan by bogenoemde gedig, want hierin word 

beskryf hoe die "oe van die wereld" letterlik deur middel van die modeme 

kommunikasiemedia Afrika se lyding in fyn besonderhede kan waameem. Dit kan egter nie 

weggeredeneer word nie dat daar darem ook positiewe ontwikkeling in Afrika plaasgevind 

het. Die positiewe ontwikkeling word in Vooruitgang: Derde Wereld van Rudolph 

Willemse uitgebeeld in terme van 'n aantal fiktiewe stellings: 

Vooruitgang: Derde Wereld 

die onderontwikkeldes rnoet 
ontwikkel word: geletterdes 
gaan voortaan hoe oktaan 

rnielies plant 
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Afrika word 'n satellietstaat 
satellietstasie skiet uit 
swartes gaan maan toe 
elektriese skropborsels 
dolo sse uit japan 

ons is hier geplant met 'Ii doel: 
ons sal help met die vervoer (Vooruitgang: derde wereld. Willemse, 1982: 19) 

Die vooruitgang van die Derde Wereld word weerspieel in die fiktiewe "wegbeweeg" vanaf 

die eie kontinent - "swartes gaan maan toe", maar ook in die onwaarskynlike 

meganisasie van algemene gebruiksartikels - "elektriese skropborsels" en die invoer van 

items wat tradisioneel met Afrika se kultuur/religie vereenselwig word - "dolosse uit 

japan". Die laaste twee versreels sluit aan by die tendens van ontluistering van die 

geskiedenis. Die "volksplanting" aan die suidpunt van Afrika het bloot ten doel gehad om 

Afrika in sy ontwikkelingsgang (soos onder andere maan toe) te help met die vervoer. 

'n Onlangse gebeurtenis van groot belang vir Afrika in geheel en Suid-Afrika in besonder, 

waaraan Afrikaansskrywende digters in besonder aandag skenk, is die algemene verkiesing 

van 1994 in Suid-Afrika en die inhuldiging van president Mandela: 

Glase rooi en wit loop oor 
trane van blydskap 
'n menigte omhels die oomblik 
die blou-wit-groen-geel-swart-en-rooi 
is gehoist 
vliegtuie swaai veelkleurige sterte 
dis 'n hengse okkasie 
wie sou dit ooit kon droom! 
Die atmosfeer is bloody overwhelming (die begin van die einde. Phosa, 1996:41) 

Die metonimie in die eerste en vierde versreels, asook die gebruik van Engelse woorde saam 

met Standaardafrikaans is opvallend. In die eerste strofe klink die woorde "is gehoist" 

effens kunsmatig en onvanpas, maar "bloody overwhelming" in die laaste versreel wat 

hieronder aangehaal word, word skynbaar gebruik om klem te plaas op die spreker se 

belewing van die gebeure. 

Bogenoemde "groot oomblik" sal egter net soos ander belangrike gebeure uit Afrika se 

verlede, eendag gereduseer 'word tot dit wat Wilma Stockenstrom in Boerebeeldjie aandui 

as 'n "speelgeskiedenis". Die alliterasie van [f] in die eerste versreel wat hieronder 

aangehaal word, beklemtoon die nietigheid van die eie verlede as dit gesien word teen die 

agtergrond van die vasteland se bloedige geskiedenis: 
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0 klein verlede, verwaai en verspot, vergete en toetental 
beteuterd in die gang van 'n vasteland wat geduldig 
sy grondwater aanvul met bloed en met bloed bemes, 
staan orent, laat my hierdie speelgeskiedenis meet 
en lag sal ek nie en oak huil sal ek nie, maar weet. 

(Boerebeeldjie. Stockenstrom, 1976: 19) 

In nog nooit was 'n volk gaan dit vir Daniel Hugo oor die invloed van die digkuns op die 

gang van die geskiedenis. In die eerste strofe word gewys op die "onstuitbare gang 1 
van die geskiedenis" en in die tweede strofe word genoem dat geen digter hierdie opmars 

kan stuit nie. Die teenstellende voegwoord "maar" in die laaste strofe lui egter die 

slotgedagte in, naamlik dat alhoewel die digter die revolusie en geskiedenis nie kan stuit nie, 

hy dit tog kan uitstel: 

12.7 

nag nooit was 'n volk 
hom so intens bewus 
van die onstuitbare gang 
van die geskiedenis 

geen digter se bevel 
sal die mars tot stilstand 
bring - oak al is hy 
'n eerste luitenant 

sy outoriteit is min 
maar ashy 'n rymklank 
roep, markeer die tyd die pas 
'n oomblik lank (nog nooit was 'n volk. Hugo, 1984:29) 

SAMEVATTING 

Die geskiedenis van Afrika en sy mense is 'n ryk bron van inspirasie vir Afrikaanstalige 

digters en in heelparty Afrikaanse gedigte van 1976 tot 1996 funksioneer die geskiedenis van 

Afrika, en in besonder Suid-Afrika, as interteks. In die blootlegging van die geskiedeniskode 

as inhoudelike kode in die Afrikaanse digkuns van hierdie periode kan dus ' n noue 

betrokkenheid by Afrika en sy inwoners afgelees word. 

Historici wys daarop dat Afrika en Suid-Afrika se geskiedenis deur die eeue 'n oordrewe 

Eurosentriese karakter gekry het, deels omdat daar bitter min swart geskiedskrywers was wat 

kon deel in die optekening van die Suid-Afrikaanse geskiedenis en deels omdat wit historici 

nie veel waarde geheg het aan mondelinge oorlewering as kennisbron van die verlede nie. 

Die herontginning en herskryf van die gekanoniseerde wit geskiedenis, wat aangedui word as 

' n nuwe tendens in die Afrikaanse literatuur, kan reeds in 'n mate uit die blootlegging van die 

geskiedeniskode afgelei word. Wit digters se ontmitologisering van die tradisionele wit 

geskiedenis dui op 'n toenadering tot Afrika, terwyl bruin en swart digters met die 
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herskrywing en herinterpretasie van . dieselfde geskiedenis hulle verbondenhei.d met hierdie 

vasteland herbevestig. Dit is selde 'n blote notering van geskiedkundige gebeure of 'n 

beryming daarvan. 

In die ontmitologisering en ontluistering van die bekende geskiedenis speel humor 'n groot 

rol. Veral humor in sy betekenis van die "sekondere lag" soos dit saamhang met die 

spesifieke vorm van emosionele vreugde wat beleef word in ervaringe/belewenisse wat 

frusterend of selfs onaangeneem sou wees as hulle emstig opgeneem word. 

Afrikaanstalige digters is aangegryp deur die lotgevalle van hul kontinent en in heelparty 

gedigte word Afrika se vroee geskiedenis, die slawehandel en kolonialisering tematies en 

krities ontgin. Deur hul kritiek op die eksploitasie van Afrika en sy mwoners, soos 

byvoorbeeld in gedigte wat een of ander aspek van die slawehandel as onderwerp het, 

vereenselwig die digters hulle met hul kontinent en sy mense. 

Die subkode "Sendingywer in Afrika" moet saamgelees word met die afdelings van hoofstuk 

5 waarin gedigte wat die wittes as uitverkore volk en ligdraers in Donker Afrika beskou, 

ondersoek word. Afrikaanstalige digters van die afgelope twintig jaar is in sommige gevalle 

krities oor die sendingwerk wat in Afrika gedoen is, want die duistemis is nie (altyd) deur die 

lig van die Woord verdryf nie en Afrika het in groot mate, selfs vir hedendaagse sendelinge, 

'n vreemde en selfs vyandige kontinent gebly. 

In die bestudering van gedigte waarin 'n geskiedeniskode manifesteer, is dit duidelik dat 

daar, alhoewel nog op beperkte skaal, veral by swart en bruin digters, 'n herinterpretasie en 

herskrywing van momente uit die bestaande en bekende geskiedenis aangetoon kan word. 

Sommige van hierdie digters weier ook om hul Ianger met die dikwels oorgei"dealiseerde wit 

geskiedenis te vereenselwig en spreek hul in hul gedigte gunstig uit oor die skep van 'n "eie" 

Afrikageskiedenis. 

Dit blyk uit die blootlegging van die geskiedeniskode dat perspektiewe op die geskiedenis 

wissel afhangende van aan watter kant van die "kleurspektrum" die digter hom bevind. Vir 

bruin en swart digters verteenwoordig sekere momente uit die geskiedenis soos byvoorbeeld 

die gebeure rondom April 1652 meestal 'n negatiewe aspek - die begin ·van wit oorheersing, 

vervreemding van hul geboortegrond en die aileen aanspraak van die witman op Suid-Afrika 

se rykdomme. Hierdie digters le byvoorbeeld minder klem op die historiese belangrikheid 

van die stigting van die verversingspos, maar dui die datum aan as ontstaansmoment van 

Suid-Afrika se bruinmense. 

Afrikaanstalige digters gee in mindere mate aandag aan gebeure uit die verskillende swart 

volke se geskiedenis, waarskynlik omdat Suid-Afrikaanse geskiedskrywing slegs op die wit 
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geskiedenis gekonsentreer het en persone en gebeure wat hierbuite opgetree het, grootliks 

gei:gnoreer is. Tog probeer sommige wit digters om in hul gedigte die perspektief van swart 

of bruin historiese figure weer te gee. Soos hierbo gestel, weerspieel hierdie pogings 'n 

toenadering tot Afrika 

Afrikaanse gedigte van 1976 tot 1996 werp veral lig op die menslike aandeel in die vorming 

van die geskiedenis en die werk van sommige Afrikaanstalige digters, ongeag ras of kleur, 

weerspieel 'n baie aardse en onpretensieuese blik op hierdie historiese figure. Die 

ontmitologisering van heldefigure sluit aan by die ontluistering van die bestaande 

geskiedenis, wat 'n wegbeweeg van die Eurosentriese karakter van die geskiedenis aandui. 

Afrika se resente geskiedenis word slegs in enkele van bogenoemde gedigte aangeraak - dit 

sal breedvoeriger ter sprake kom in die volgende hoofstuk oor die konflik-en

versoeningskode. 

In die blootlegging van die geskiedeniskode in die Afrikaanse digkuns van die afgelope 

twintig jaar is bevind dat daar by die digters 'n duidelik waarneembare bewustheid van 

Afrika is. Hulle vereenselwig hulle met die geskiedenis van die kontinent en die lotgevalle 
van sy inwoners. 
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