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AFRICA IN RECENT AFRIKAANS POETRY
ABSTRACT
The concern with Africa that has been visible in many spheres of the Afrikaans society for
the past few years, initiated this study about Africa-consciousness and the manifestation of
Africa as theme in Afrikaans poetry.
This survey was done on the basis of semiotic differential codes and focuses on Afrikaans
poetry of the past twenty years- the period between 1976 and 1996. Various codes generated
from these poems, and eight so-called Africa-codes with their various sub codes have been
identified: The geographical-, climatological- and nature codes refer to the African continent,
whereas the anthropological-, linguistic-, literature- and historical codes, as well as the code
of conflict-and-reconciliation, involve the peoples of Africa and their cultures.
The background study consists of a short exposition of the historical attachment of South
Africa to Africa, and the Africa premise in Afrikaans poetry until 1976. Hereafter, the
manifestation of the eight Africa-codes in Afrikaans poetry between 1976 and 1996 is
investigated and illustrated with specific examples from the spectrum of poems from this
period.
Geography, climate and fauna and flora are main themes in many of these poems, and
confirmation of the Afrikaans poets' love for their continent, and their attachment to it.
Interest in the experiences, language, culture and history of the African people, is also
revealed in numerous poems. This interest is especially displayed on linguistic level, proven
by the existence of numerous collections of poems written in nonstandard varieties of
Afrikaans, which are used mainly by native black speakers.
The most extensive code that manifested during this period, is the code of conflict-andreconciliation. There is a definite voice against Apartheid, which not only estranged various
racial groups in South Africa from one another, but also isolated South Africa from the rest of
Africa. The new political dispensation thus also implicates a return to Africa.
It is evident that the Afrikaans poets of 1976 to 1996 do not merely write about Africa, but

also from within, realizing their attachment and expressing their commitment to this
continent. They embrace Africa as their only home, and future expectations involve complete
identification with this continent and its inhabitants.

VOORWOORD
Uit Hom - die Bron van aile goed;
deur Hom - wat alles dra en voed;
tot Hom - die eind van al wat streef,
wat is en word, wat roer en sweef,
tot Hom is aile dinge wat
Hy met een wilsgreep gans omvat,
Aan Hom, die God wat ewig lewe,
sy ewig lof en eer gegewe. (Skrijberyming 35:3)
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GEBED VIR AFRIKA
Vanuit al vier die windrigtings kom ons
wat ons oe opslaan na die berge
om by die kruis ons hande saam te vou
en te bid tot U wat in alles is.
In struike. Voels. 'n Wildsbokkie. Klippe.
Die termiete wat hulle hope bou.
In grasruigtes en opnuut in die saad.
In die oog van fonteine langs die pad.
Die mense wat op hierdie kontinent
tussen geboorte- en sterfdag lewe.
Die son kom op en sak. Op U bevel
reen wolke om riviere te laat loop.
Die maan groei en kwyn en snags draai sterre
daarbo en laat die mens verwonderd staan.
Waar ons hier kniel, aanbid en loof ons U
en se dankie vir alles wat U gee.
Onse Vader wat in die hemel is,
waak oor ons en oor Afrika.
(Marais, 1989:72)

1.

INLEIDING

1.1

GERIGTHEID OP AFRIKA
Wat wagons nou? dis Afrika, my vrou,
die renteraserny ten spyt: laat waai
die stoep - daar's sterre snags, kloof skanse
teen die son tot gulheid oop, die mat
geblomde mat word mat gebakte
aardbruin teels: laat in, stel vry hier maak ons huis om lewenslank te bly
(In aanbou. Johl, 1990:67)

Die bewuswording van of gemoeidheid met Afrika is die afgelope aantal jare waameembaar
op haas aile terreine van die Suid-Afrikaanse samelewing. Op die gebied van musiek, sang,
skilderkuns, beeldende kuns, modes, binnenshuise versiering, kookkuns ensovoorts word
Afrika as tema ontgin.
Die Afrika-invloed op byvoorbeeld die boukuns en op die inrigting van ' n mens se
persoonlike leefruimte word selfs ook digterlik verwoord, soos gesien kan word uit die sitaat
hierbo.
Hierdie belangstelling in Afrika blyk uit taile artikels in populere Afrikaanse tydskrifte. Die
gewildheid van etniese ontwerpe op aile denkbare gebruiksgoedere is die onderwerp van een
so 'n artikel: "Plaaslik en oorsee gryp etniese motiewe uit Afrika die verbeelding aan. Dit
word veral in tekstielontwerpe gebruik." (Spaarwater, 1996:61.)
In 'n glansbylae wat in 1994 saam met een van die gewilde vrouetydskrifte verskyn en
waarin Afrika as inspirasie dien vir onder andere modes, kookkuns en binnenshuise
versiering, word dit so verwoord: "Afrika, in 'n nuwe gedaante, het aangebreek. Almal het
almal vergewe en die deure het oopgegaan sodat Suid-Afrikaners die vasteland, waarvan ons
so lank en so verbete die suidpunt verdedig het teen invloede uit die noorde, kan ontdek."
(Roux, 1994:109.)
In 'n bestekopname van die laaste jare van hierdie eeu wys Kruger (1989:20) daarop dat daar
in Suid-Afrika, soos ook elders ter wereld, 'n nuwe bewuswording van Afrika se kultuur is.
Plaaslik en intemasionaal is daar tans 'n groot belangstelling in kontemporere kuns uit Afrika
en 'n groeiende intemasionale gehoor en mark vir kunsobjekte. Volgens Martin (1996:58)
getuig talle kunstentoonstellings en publikasies van die tendens.
Op die gebied van ligte en emstiger musiek is die Afrika-invloed oruniskenbaar.
Afrikamusiek word trefferplate; die sanggroep "Ladismith Black Mambazo" word
intemasionale figure en persone soos Johnny Clegg, bekend as die "wit Zoeloe", en Savuka
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word supersterre. Musiekkenners toon aan dat daar al sedert die tagtigerjare in Suid-Afrika ' n
bewuswording van etniese musiek op die gebied van ligte musiek waargeneem kan word
(Arnold,1990:41), terwyl die musiekresens~nt Paul Boekkooi (1989:35) in 'n artikel met die
titel Afrika bekruip konsertsale die Afrika-invloede op die werk van ernstige komponiste
aantoon.
Een van hierdie komponiste wat hom al meer as 'n dekade besig hou met elemente wat van
die inheemse Afrikamusiek afkomstig is, is Stefans Grove. In 'n.resensie onder die opskrif
'" n Nuwe Afrika-klank" bespreek Johan Stemmet (1996:41) die laserskyf Afrika Hymnus wat
aan die musiek van Stefans Grove gewy word en wat vier van sy nuutste werke, wat klem le
op die Afrikawereld, bevat. Die eerste deel het die opskrif: "Heil, o Afrika, geheimsinnige
vasteland" en volgens Stemmet is hierdie deel "ritmies sterk en kompleks met dramatiese
uitbarstings wat hierdie donker kontinent verklank. Die tweede deel heet 'Lied van die ou
vrou in haar hut teen dagbreek' . En hier hoor ons nabootsings van inheemse voelklanke iets waartoe die orrel hom besonder goed leen. Die finale is 'Nagritus', wat 'n evokasie van
die tradisionele voorsanger- en koorpraktyk is".
Na aanleiding van Stefans Grove se musikale verwerking van N.P. van Wyk Louw se Raka
beklemtoon Odendaal ( 1999: 13) Grove se vermoe om die mistieke Afrika-element ryklik en
kreatief in sy musiek te verweef. "Die inleidende musiek ... roep 'n daeraad voor die oog,
maar ook daardie byna tasbare stil stemming oor 'h Afrikalandskap vroegoggend. Terwyl die
diere en voels begin beweeg, le die wye aarde roerloos, en dit is eintlik die kleur van die
Afrika-oggend wat die komponis in sy musiek herskilder, sou 'n mens dink."
In die lirieke van verskeie ligte Afrikaanse liedjies weerklink eweneens 'n bewustheid van
Afrika en sy mense. Soms lewer die lirieke politieke en sosiale kommentaar op die uitbuiting
van die land en sy oorspronklike inwoners soos in "Halala Afrika", die eerste liedjie op die
laserskyf Bloudruk van Johannes Kerkorrel. In die eerste strofe word 'n byna idilliese verlede
opgeroep:
Toe die wereld bier nog jonk was
en die horison wyd en oop
was dit groen bier in die halfrond
suid van die ewenaar
en in die skemer as die son sak
en die beeste huis toe loop
klink die roepstem van die vroue
oor die heuwels van die land
halala, halala
ewig is ons afrika

Die koms van "skepe uit die weste j wit seile oor die see" (strofe 2) het egter die ou
orde wreed versteur en die mense van Afrika gedegradeer tot slawe wat moet tonne! in die
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aarde om elke greintjie van die rykdom "in die maag van ons moeder afrika" (strofe
3) uit te haal. Uiteindelik is dit net die stilte wat oorbly en heers, met die slotrefrein: "halala,
mayibuye afrika".
Die gewilde Afrikaanse sangpaar, Richard van der Westhuizen en Lochner de Kock, het egter
op die laserskyf Tussen treine die liedjie "Die kinders van Afrika" bekendgestel waarin daar
'n positiewe wending verwoord word en ten slotte 'n ontmoeting van a1 Afrika se kinders in
vooruitsig gestel word. Dit eindig met die seenbede: "n 'Kosi Sikelel'iAfrika".
DIE KINDERS VAN AFRIKA
Die kinders van Afrika sit langs die vuur
Krap in die louwarm as
Verhale en mites vervlieg in die nag
Die toekoms is 'n storie uit pas
Die jare het hul in die stampblok gemaal
Met wette geskaaf en geskaal
Hul gisters het hul in die nanag verlaat
Verblind, afgesonder, gehaat
Maar die kinders van Afrika stook nou die vuur
Blaas op die rooiwarm as
Verhale en mites herrys uit die nag
Legendes word weer aangepas
En die jare val weg soos 'n ou droe blaar
Vergete, ontwapen, ontaar
Die dae herrys as die nanag breek
Soos 'n phoenix wat alles wil weet
En die kinders van Afrika loop deur die land
Met fakkels wat die duister laat vlug
Skadu's verhelder, verdwyn in die brand
En die duister maak plek vir die lig
En die nuwe dag breek met 'n vrugwater gloed
Helder en warm vol bloed
Met geboorte van kennis word die duister verdryf
En met die stem van 'n kind wat uitroep
Kom kinders van Afrika, kom saam met ons
Kom laat ons die ligdag begroet
Vergeet van die duister se ketting en slot
Kom laat ons mekaar nou ontmoet
n'Kosi Sikelel'iAfrika

Dat daar op die oomblik 'n groot belangstelling in Afrika is, spreek ook uit die
verskeidenheid van verhalebundels wat saamgestel word rondom die Afrikatema. Elsabe
Steenberg stel 'n aantal verhale Voetpad: stories vir Afrika (1994) saam en Rennie Aucamp
se versamelbundel Wys my waar is Timboektoe verskyn in 1997.
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Hy noem dit "'n

Persoonlike reis deur Afrika" en volgens die flapteks roep die tekste wat hierin byeengebring
is "die gansheid van Afrika" op. By Tafelberg verskyn 'n bundel Afrikaanse kortverhale met
die titel Dogters van Afrika: verhale oor Suid-Afrikaanse vroue (1997) saamgestel deur
Riana Scheepers.
Talle skrywers probeer ook hul eie verhouding met Afrika definieer. Op die gebied van ligte
leesstof het Pieter Pieterse hul verblyf in die Caprivi tussen lede van die Mafwestam geestig
verwoord in die boek Hande klap vir Afrika (1996). In My hart wi/ Afrika (1997) vertel
Tienie Swanepoel sy eie verhaal, onthutsend en openhartig en neem hy 'n mens tot diep in
die misterieuse hart van Afrika - waar daar gevaar skuil, maar ook allesomvattende
menslikheid. Dit word uiteindelik, volgens die reklame-opsomming op die agterblad, 'n
passievolle en ontstellende, maar tog inspirerende oproep aan wit mede-Afrikane om deel te
word van hul eie vasteland.
Attie van Niekerk besin in twee boeke oor die verskil in lewensuitkyk tussen die Weste en
Afrika en die uitdagings wat gepaard gaan met die ontmoeting van die Westerse kultuur en
die onpeilbare gees van Afrika.
reenboog in 1996.

1.2

Saam

in Afrika verskyn in 1992 en Anderkant die

PROBLEEMSTELLING

In hoe 'n mate word die toenemende bewuswording van en gemoeidheid met Afrika waama
hierbo verwys is, ook in die Afrikaanse digkuns weerspieel? Verskeie Afrikaanse
letterkundige kritici wys op die Afrikaanse letterkunde se gerigtheid op Afrika. Andre Brink
is onder andere van mening dat die Afrikaanse letterkunde van die sewentiger- en tagtigerjare
wegbeweeg het van die Eurosentrisme van die Sestigers " ... new waves of writing in the
Seventies and Eighties signalled a return to the continent of Africa'? (Brink, 1990b:27).
Volgens Kannemeyer (1977:36) is daar reeds van betreklik vroeg af 'n duidelike rigting in
die Afrikaanse letterkunde wat die geskiedenis, folklore, mite en die hele wereld van mens en
dier in Afrika ontgin "terwyl daar die afgelope jare telkens werke geskryf word wat aan
verskillende fasette van hierdie vasteland gestalte gee en 'n sekere 'betrokkenheid' by die
problematiek van Afrika openbaar".
Reeds in 1955 het die digter Peter Blum beweer dat daar veel in die tipies Kaapse milieu is
wat die Bolander aan sy Europese erfenis herinner. Wanneer hierdie mense van Europese
afkoms egter gekonfronteer word met die harde werklikheid van Afrika, weet hulle
onteenseglik aan watter vasteland hul verbonde is:
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Maar as die bergwind so rukkerig waai .
en tussen ons rondkrap soos >n stok
in 'n miershoop - in die palms blaai
nes 'n barbaar in 'n keurige boek dan is ons rillend buite alle mure
wat ons opstapel in redelike ure
met doel en plan ruik ons droogte en brand, en gerug
van sprinkaan, aardbewing en oproer
op daardie skroeiende binnelandse lug
-dan, dan
weet ons op watter vasteland ons boer. (Nuus uit die binneland. Blum, 1971: 1 0)

As uitgangspunt vir hierdie studie kan die volgende navorsingsvrae geformuleer word:
Manifesteer Afrika sodanig in die Afrikaanse digkuns dat 'n mens kan se
Afrikaansskrywende digters is bewus - in die woorde van Blum - van die vasteland
waarop hul boer?
Wat is die invloed van Afrika op hierdie digters?

1.3

DOELSTELLING

Die doel van hierdie studie is om bogenoemde navorsingsvrae so volledig as moontlik te
probeer beantwoord.
Ter bereiking van hierdie doelstelling sal gepoog word om aan die hand van semiotiesonderskeidende kodes vas te stel wat die aard en omvang van die Afrikagegewe in die
Afrikaanse digkuns binne 'n bepaalde tydvak van die Afrikaanse literatuurgeskiedenis is.
Hierdie studie is dus primer 'n tematiese ondersoek. (Die begrip kode word uitvoerig
omskryf en toegelig in hoofstuk 3.2.)

1.4

AFBAKENING VAN ONDERSOEKGEBIED

Daar is besluit om te konsentreer op Afrikaanse digbundels wat sedert die laaste helfte van
die sewentigerjare tot 1996 verskyn het. Die ondersoekgebied is dus beperk tot die
Afrikaanse digkuns van die afgelope twintig jaar- 'n periode wat strek van 1976 tot 1996.
Die laaste helfte van die sewentigerjare geld min of meer as beginpunt vir hierdie ondersoek
omdat daar allerwee aanvaar word dat hierdie tydperk, in besonder 1976, 'n "waterskeiding"
was - op politieke en maatskaplike gebied en daarmee saam ook op die gebied van die
Afrikaanse letterkunde, soos Van der Elst (1985:1) dit stel: "It is obvious that in South
Africa, as in many other countries, a definite actual and political situation has an effect on its
literature."
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Charles Malan (1982:58) wys daarop dat die trauma van die Soweto-onluste .van 1976, die
dood van Steve Biko en die tronkstraf wat Breyten Breytenbach opgele is, bykans al die
prominente skrywers noop tot radikale vrae oor die landsbestel. Hulle spreek hul heftig uit
teen die wurggreep van sensuur, beperkings op vrye meningsuiting en die rigiditeit van die
politieke sisteem.
In die historiese ontwikkeling van Suid-Afrika en sy inwoners is 'n "taalstryd" geen
onbekende fenomeen nie. So is die erkenning van Afrikaans in 1925 as amptelike landstaal
naas Engels, deur baie stryd en woelinge voorafgegaan. In 1976 het Afrikaans opnuut in die
spervuur gestaan toe weerstand teen die afdwing van Afrikaans as medium van onderrig in
swart skole aangevoer is as een van die hoofredes vir ontevredenheid onder die swart SuidAfrikaanse skoolgaande bevolking. Die Soweto-onluste wat hieruit voortgespruit het, het die
begin ingelui van ingrypende en blywende verandering op alle terreine in die Suid-Afrikaanse
samelewing.
Volgens Ronel Johl (1986:121) het daar in die klimaat van die Soweto-skoolkinders se
opstand teen Afrikaans in 1976 en die twee Breytenbach-verhore - in 1975 en 1977
onderskeidelik - die Inligtingskandaal in 1978 en die spanning in die regerende Nasionale
Party wat in 1979 breekpunt bereik het, 'n aantalliterere werke verskyn, wat almal op een of
ander manier deel vorm van die openbare debat wat met hierdie gebeurtenisse aan die gang
gesit is, wat om die rede die aandag van die groter leserspubliek en van die kritici getrek het
en wat almal in mindere of meerdere mate kontroversieel was.
Reeds in die laat sewentigerjare het Charles Malan (1978:20) in 'n artikel wat deel uitgemaak
het van verskillende skrywers se siening van die Afrikaanse letterkunde, in geen onduidelike
taal gewys op hierdie besef van 'n verbondenheid met Afrika: "'Nkosie Sikelel' !-Afrika'
klink dit lank reeds op goeie Afrikaans naas Die Stem van Suid-Afrika in die letterkunde
op; nou, onvermydelik en ironies, kry 'Amandhla' ook 'n Afrikaanse poetiese vuis. Maar in
die sewende dekade van hierdie eeu bewys die jong letterkunde ook dat hy is wat sy naam se:
van Afrika. Op die Jorikspore van Opperman en Van Wyk Louw betree ons voorste skrywers
uiteindelik die donker kontinent op hulle belangrike safari, en 'n hele geslag jong poete doen
soos treksprinkane mee."
In 'n studie waarin dit gaan om die blootlegging van Afrikakodes in die resente Afrikaanse
digkuns vorm die jaar 1976 dus 'n logiese beginpunt. Die begin van die negentigerjare was
egter in Suid-Afrika eweneens die aanloop tot ingrypende en verreikende veranderinge op
staatkundige en maatskaplike gebied en die periode 1976 tot 1996 wat as ondersoekterrein
afgebaken is, verteenwoordig 'n besonder belangrike tydvak in die geskiedenis van Suidelike
Afrika in besonder en Afrika in die algemeen.
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1.5

METODE VAN ONDERSOEK

Alhoewel 'n groot aantal inhoudelike kodes in die Afrikaanse digkuns van 1976 tot 1996
aangetoon kan word, gaan dit in hierdie studie net om die Afrikakodes en hul onderskeie
subkodes wat ge'identifiseer en uit die gedigte afgelei is.
Die ondersoek is begin deur 'n bibliografie saam te stel van aldie Afrikaanse digbundels wat
sedert 1976 tot en met 1996 gepubliseer is. Hierdie ongeveer 430 bundels is bestudeer en alle
aspekte van Afrika, soos dit as inhoudelike kode in die Afrikaanse digkuns van die
genoemde periode neerslag vind, is ge'identifiseer.
Daar is terselfdertyd ook 'n seleksie gemaak van die digbundels waarm een of meer
Afrikakodes voorkom. Daar is gevind dat een of meer van die Afrikakodes prominent in
bykans 80 persent van die digbundels manifesteer. Die ongeveer 20 persent digbundels
waarin Afrikakodes nie beduidend of glad nie manifesteer nie, is hoofsaaklik geestelike of
stemmingsverse, beryming van Skrifgedeeltes, bundels wat uitsluitlik uit liefdes- en/of
erotiese poesie bestaan, asook enkele ander bundels.

1.6

VERDERE VERLOOP VAN DIE STUDIE

In hoofstuk een word gewys op die Afrikagerigtheid wat die afgelope aantal jare op vele
samelewingsterreine in Suid-Afrika aangetref word. Daar heers allerwee groot belangstelling
in hierdie naasgrootste vasteland van die wereld met sy oppervlakte van meer as 30,4 miljoen
vierkante kilometer.
Hierdie studie oor die manifestasie van Afrika in die Afrikaanse digkuns sou nie moontlik
gewees het sonder die Europese belangstelling in en kolonisasie van Afrika nie. As gevolg
daarvan het hier nie net 'n eiesoortige plurale samelewing aan Afrika se suidpunt tot stand
gekom nie, maar ook 'n inheemse taal waarvan die naam ontleen is aan die kontinent waarop
dit ontstaan het. In hoofstuk twee gaan dus kortliks gelet word op die historiese
verbondenheid van Suid-Afrika met Afrika en die faktore wat aanleiding gegee het tot die
ontstaan van 'n inheemse volksgroep en taal.
Hoofstuk drie bevat 'n teoretiese begripsomskrywing van die begrippe Afrika en kode en 'n
formulering van die Afrikakodes wat die uitgangspunt vorm van hierdie studie.
In hoofstuk vier word 'n oorsig gegee van bestaande navorsing met betrekking tot Afrika in
die Afrikaanse digkuns en verwysings in die sekondere literatuur.
Hoofstuk vyf gee 'n kort historiese oorsig van die Afrikagegewe in die Afrikaanse digkuns in
die tydperk v66r 1976.
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In die verdere hoofstukke word die manifestasie van gei'dentifiseerde Afrikakodes in die
Afrikaanse digkuns sedert 1976 ondersoek en met spesifieke voorbeelde uit die groot korpus
gedigte van hierdie periode gei'llustreer.

1.7

TER VERANTWOORDING

Poesietekste wat in hierdie studie gebruik word, kom uit bundels en nie uit tydskrifte of ander
publikasies nie. Publikasiedatums van bundels is as uitgangspunt geneem, uitgesonder
herdrukke van vroeer gepubliseerde bundels. Enkele digters het egter gedigte wat (volgens
hul eie datering) lank v66r 1976 geskryf is, opgeneem in bundels wat mi 197 6 gepubliseer is.
Vir die doel van hierdie studie is sodanige gedigte gewoonweg beskou as deel van die korpus
gedigte van 1976 tot 1996. Met Afrikaanse gedigte van die afgelope twintig jaar word bedoel
gedigte wat bine die ondersoekperiode, dus tussen 1976 en 1996, gepubliseer is. (In die
bespreking van gedigte uit die periode v66r 1976 word wei van herdrukke en versamelings
gebruik gemaak.)
Slegs gedigte in Afrikaans geskryf, is die onderwerp vir hierdie studie. Die taal - Afrikaans
- word dus aangewend as seleksiemeganisme en Afrikaanstalige of Afrikaansskrywende

digters verwys na al die digters wat in Afrikaans gepubliseer het.
'n Mens is bewus daarvan dat enige aanduiding van ras en/of kleur van persone 'n hoogs
kontroversiele aangeleentheid is. K walifiserende woorde soos swart, bruin, wit, gekleurd
ensovoorts kon egter weens die aard van die ondersoek nie vermy word nie en moes soms
gebruik word met betrekking tot individuele digters of groepe. In hierdie opsig vereenselwig
ek my met Andre P. Brink (1973:9) se standpunt dat dit literer ewe oneerlik sal wees om
enersyds alles te reduseer tot swart, bruin en wit of om andersyds te maak of swart, bruin en
wit nie bestaan nie. Daar word deur verskeie kritici voorkeur gegee aan die kleurverwysing

swart wat nie as 'n etniese of rassekategorie gebruik word nie, maar as 'n sosio-politiese
konsep (Oliphant, 1992:514). In hierdie studie word die omskrywing swart ook gebruik om
kollektief die hele groep Suid-Afrikaners aan te dui wat in die verlede statuter "nie-wit"
verklaar is en deesdae as "lede van die agtergeblewe gemeenskappe" beskryf word. Die
begrip Afrikaners word gebruik soos dit tans nog verstaan word, naamlik die spesifieke
volksgroep wat na die koms en vestiging van die Europeers aan die suidpunt van Afrika
ontstaan het (sien 2.4). Suid-Afrikaners dui die hele bevolking van Suid-Afrika aan.
Geografie word beskou as die wetenskap wat hom besighou met die beskrywing van 'n
land/streek se oppervlak, berge, riviere, see ensovoorts, asook die klimaat, plante, mense en
diere. Die hoeveelheid gedigte waarin aspekte van Afrika se geografie tematies ontgin word,
is egter so omvangryk dat daar tussen hulle onderskei moes word, gevolglik word
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klimaatsverskynsels, plante en diere.as aparte kodes behandel. Die term "geografie" word dus .
in hierdie studie slegs gebruik ter aanduiding van die fisiese voorkoms van Afrika!SuidAfrika.
As subkodes by die natuurkode word onderskei tussen plante en diere. Die verdere indeling
van hierdie subkodes is nie gedoen volgens streng botaniese of soologiese riglyne nie, maar
breedweg volgens die algemene opvatting van wat byvoorbeeld 'n boom, blom, insek of voel
is, met as belangrikste riglyn: hoe dit in die gedigte aangebied en hanteer word.
Alhoewel die volkekunde waarskynlik onderskeid tref tussen terme soos ras, nasie, volk,
etniese groep, ensovoorts word daar nie in hierdie studie 'n definisie van sodanige
begripsbepalings gegee nie en word dit gebruik soos dit in die algemene omgangstaal bekend
is, naamlik om 'n groep verwante mense aan te dui wat as.afsonderlike eenheid beskou word.
Ofskoon die wit Afrikaanssprekende deel van die bevolking, in die algemene omgangstaal
bekend as Afrikaners, ook as inheemse groep gesien kan word (vergelyk 2.4), word die term

inheemse volksgroep gebruik as aanduiding van die swart volksgroepe wat die land van
oudsher bewoon het. Swart tale verwys na die tale van hierdie groepe.
Die blootlegging van 'n taalkode as een van die Afrikakodes in die Afrikaanse digkuns, sluit
nie 'n indringende linguistiese ondersoek in nie. In ooreenstemming met die doelstelling van
hierdie studie word gekonsentreer op die verhouding tussen Afrikaans en Afrika en daar word
dus gefokus op Afrikaans as Afrikataal, Afrikaans gebruik as apartheidstaal en die toekoms
van Afrikaans soos dit inhoudelik uit die poesie van die genoemde periode afgelees kan word.
Ofskoon die begrip Afrikatale deesdae algemeen gebruik word om die verskillende swart
volke se tale aan te dui, word swart tale in hierdie studie daarvoor gebruik aangesien
Afrikaans ook beskou word as ' n Afrikataal.
Gedigte vorm die onderwerp van hierdie studie en dit was daarom vir my noodsaaklik dat
hulle so veel as moontlik moet meespreek daarin. Alle gedigaanhalings word dus as deel van
die teks hanteer en nie byvoorbeeld in 'n aparte bylae opgeneem nie. Dit dra natuurlik
grootliks by tot die uitgebreide omvang van die uiteindelike studieteks. In 'n paar gevalle was
dit noodsaaklik om 'n gedig, of gedeelte daarvan, 'n tweede keer aan te haal om die
manifestasie van verskillende Afrikakodes in dieselfde gedig te illustreer.
Aangesien hierdie studie primer 'n tematiese ondersoek is, en daar so 'n groot aantal gedigte
in die ondersoekperiode gepubliseer is, word daar hoofsaaklik op die inhoud van die gedigte
gekonsentreer. Indien 'n volledige verstegniese ontleding van elke aangehaalde gedig gedoen
is, sou die studie te omvangryk geword het. Daar is wel na verstegniese aspekte verwys waar
dit die manifestasie van 'n spesifieke kode of subkode kon ondersteun.
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Dit is bykans onmoontlik om 'n volledige opgawe van die manifestasie van Afrika in die .
Afrikaanse digkuns van 1976 tot 1996 aan hand van die agt ge'identifiseerde Afrikakodes te
gee en daar moes dus in alle gevalle 'n keuse uit die beskikbare stof gemaak word. 'n Sekere
element van willekeurigheid kon nie vermy word nie, want keuses uit die groot aantal gedigte
is hoofsaaklik gedoen op grond van die duidelikheid waarmee 'n spesifieke gedig 'n sekere
stelling illustreer of ondersteun. So veel as moontlik verskillende digters (bekend en minder
bekend) se werk word aangehaal om so 'n volledige beeld as moontlik van die verskillende
aspekte van die Afrikakodes te gee. 'n Ander navorser sal waarskynlik, in beantwoording van
dieselfde navorsingsvraag, uit dieselfde korpus gedigte heeltemal ander voorbeelde gebruik.
Alhoewel die meeste gedigte as selfstandige skeppings begryp en ondersoek kan word, is dit
in heelwat gevalle noodsaaklik om die aandag op sekere buite-tekstuele gegewens te vestig.
Afrika funksioneer in hierdie studie as 't ware as interteks en deur die buite-tekstuele
verwysings word bepaalde aspekte van die ge'identifiseerde Afrikakodes uitgelig en
beklemtoon.
Daar is aanvanklik 'n negende Afrikakode, nl. 'n religieuse kode onderskei, maar later is
besef dat die gedigte wat onder hierdie kode ge1dentifiseer is, eintlik beter onder die
literatuur-, geskiedenis- en konflik-en-:-versoeningskodes tuishoort. Dit bring die probleem
van meervoudige kodering ter sprake, want 'n groot aantal gedigte genereer meer as een
Afrikakode. 'n Waterdigte skeiding tussen die verskillende kodes of groepe was dus nie altyd
moontlik nie en somrnige gedigte waarin 'n spesifieke Afrikakode blootgele word, sou dus
ewe goed gebruik kon word om 'n ander Afrikakode te illustreer.
Die agt Afrikakodes manifesteer op so 'n wyse in die Afrikaanse digkuns dat hullogieserwys
in twee groepe saamgevoeg kan word.
Die land self : geografiese kode, klimatologiese kode, natuurkode.
Mense van Afrika en hul kultuur: antropologiese kode, taalkode, literatuurkode,
geskiedeniskode, konflik-en-versoeningskode.
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2.

- AFRIKAISUID•AFRIKA- HISTORIESE OORSIG
die gras moet weet van gras as grasheid,
ons moet onthou watter vasteland ons roer (25 Januarie 1974. Breytenbach, 1995:290)

Suid-Afrika is geografies deel van Afrika en die geskiedenis van hierdie vasteland vorm
terselfdertyd ook 'n onlosmaaklike deel van die wordingsgeskiedenis van aldie inwoners van
Suid-Afrika. As sulks dien die historiese verloop van die lotgevalle van Afrika en sy
inwoners, in besonder die aan die suidpunt van die kontinent, steeds as voedingsbron vir die
Afrikaanse poesie, soos onder andere gesien kan word uit die gedigaanhalings bo-aan elke
afdeling.

2.1

EUROPESE BELANGSTELLING IN AFRIKA
Dit was baie eenvoudig:
die wereld geteken
op 'n ronde bord Iberia, Britannia, Hispania en Mrica
saamgedring om die groot Middellandse See.
(Kartografies, my seun. Venter, 1977:60)

As gevolg van Afrika se ligging het die Noord-Afrikaanse kusgordel vanaf antieke tye ook 'n
integrale deel van die Mediterreense gebied gevorm en was daar .noue kontak tussen veral die
'

noordelike deel van die kontinent en Europa. Die aanvanklike kontakpunt tussen die twee
gebiede was die Middellandse See en die kulture wat in die antieke tyd daarornheen
ontwikkel het. "The Mediterranean itself was more of a bond than a barrier between the two
worlds, for both Africa and Europe were oriented to it for much of their histories."
(Johnson,1974:2.)
Die ekonomiese behoeftes van lande en volkere is van oudsher die vemaamste dryfveer agter
hul kontak met mekaar en die verloop van die mensdom se geskiedenis is grootliks hierdeur
bepaal. Groter handelsmoontlikhede en uitbreiding van eie grondgebied vir ekonomiese
gewin was ook die beweegredes vir die verskillende volkere se bemoeienis met Afrika.
Belangstelling in die kontinent van Afrika strek baie ver terug. Sedert die vroegste eeue van
die geskrewe geskiedenis het mense van rondom die Middellandse See ontdekkingstogte
langs die kus van Afrika ondemeem. Hulle was op soek na goud, edelstene, ivoor, bamsteen,
speserye en ander ware wat in aanvraag was in die antieke wereld.
Reeds so vroeg as die 15 de eeu v.C. het gesante van die Egiptiese koningin Hatsjepsoet met
vyf skepe deur die Rooisee na die geheimsinnige land van Punt (waarskynlik die huidige
Somalie in die Horing van Afrika) gevaar waar hulle sterk vriendskaps- en handelsbande
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aangekn?OP het. Hulle het vandaar onder andere ivoor, volstruisvere en -eiers, speserye,
tropiese plante vir die koninklike tuine, goud en slawe na Egipte gebring. (Boucher,
1986:55.)
Namate Egipte se politieke mag afgeneem het, het Fenisie, wat 'n hele paar duisend jaar sterk
onder Egiptiese invloed gestaan het, meer onafhanklik geword. Die Fenisiers en die Hebreers
het 'n uitgebreide en winsgewende handel met die binneland van Afrika opgebou. Teen
ongeveer 1000 v.C. het seevaarders wat die Fenisiese koning Hiram van Tirus aan koning
Salomo van Israel verskaf het, byvoorbeeld die legendariese land van Ofir met sy goudskatte
aan die ooskus van Afrika (waarskynlik die huidige Somalie), bereik: "Koning Salomo het
ook skepe gebou in Esjon-Geber by Elat aan die kus van die Rietsee in Edom. Hiram het vir
hom skepe gestuur en ervare seemanne. Hulle het saam met Salomo se manne na Ofir toe
gevaar en daar vir koning Salomo meer as veertien ton goud gaan haal." (1 Kon.9:26-27.
Bybel1983.)
Om hul uitgebreide handelsbelange te beskerm, het die Fenisiers teen 1101 v.C. begin om
talle handelsposte op te rig, onder andere aan die noordkus van Afrika en onderkant die straat
van Gibraltar waarvandaan hulle 'n groot deel van Noordwes-Afrika gekoloniseer het.
Fenisiers van Tirus en Sidon het die stad Karthago aan die kus van Noord-Afrika gestig en
hul seevaarders het die Atlantiese Oseaan verken. Hanno van Karthago het in die 5 de eeu
v.C. met 'n vloot van sestig roeibote, waarskynlik drieriemgaleie, tot ongeveer die binneste
hoek van die Golf van Guinee gevaar.
Dit is interessant dat daar reeds in geskrifte uit hierdie tyd melding gemaak word van die
suidpunt van Afrika. Volgens die Griekse geskiedskrywer Herodotos het Fenisiese
seevaarders in diens van farao Necho van Egipte reeds omstreeks 600 v.C. om die Kaap die
Goeie Hoop geseil. Die reis het na bewering drie jaar geduur en van oos na wes gestrek.
Herodotus, wat ook bekend staan as die eerste historiese kritikus, het egter self die verhaal
betwyfel (Boucher, 1986:55). Daar kan dus nie met sekerheid vasgestel word of die dapper
Fenisiese seevaarders wel so ver suidwaarts gevaar het nie.
Na die Fenisiers het eers die Grieke en toe die Romeine die dominerende mag in die
Middellandse See geword. Griekse kooplui en handelaars uit Indie en Jemen het die ooskus
van Afrika deur die jare gereeld besoek, gevolglik was dit teen die begin van die Christelike
jaartelling tot by Zanzibar en Dar-es-Salaam bekend (Boucher, 1986:55).
Teen 146 v.C. het die Romeine Karthago verwoes en het die streek (gedeelte van die huidige
Tunisie) wat deur die Karthagers beheer is, as "Afrika" bekend geword. Rome het aanvanklik
die Noord-Afrikaanse gebied regstreeks bestuur, terwyl die magtige Ryk sy grense ook
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verder suidwaarts uitgebrei het. Namate die Romeinse Ryk begin wankel het, is kontak met
die Noord-Afrikaanse provinsies egter verbreek.
Hierdie toe stand sou etlike eeue voortduur; want vanaf die helfte van die 7de eeu het die
Islam vanuit Arabie deur Noord-Afrika versprei en is Europa grotendeels afgesluit van
kontak met Afrika suid van die Sahara. Die oorloe in die 15de eeu waarrnee Christene in
Spanje en Portugal uiteindelik daarin kon slaag om die Mohammedane te verdryf wat die
Iberiese Skiereiland vir bykans 7 eeue oorheers het, is in Afrika voortgesit (Van Rensburg,
1983:38).
In 1415 het die Portugese die hawe van Ceuta in Marokko verower. Hierdie hawe was van
besondere strategiese belang omdat dit die groot deurvoermark was vir goedere wat deur
karavane oor die woestyn gebring is. Daarbenewens het hierdie oorwinning as aansporing
gedien vir talle ontdekkingsreise na die suide.

2.1.1

AL VERDER SUID
Die seevaarders waag toe versigtig
al verder suid
en teken die vorm
van die wereld beter;
die lomp, groen Afrika
rek sy litte suid en suid
tot jy om die fyn draai
van die Kaap kom. (Kartogra.fies, my seun. Venter, 1977:60)

Volgens Pieterse (1992:28) kan die 15de eeu beskou word as Europa se "Afrika-eeu". As
redes hiervoor noem hy onder andere dat Europa en Afrika, na eeue van Islamitiese
heerskappy, opnuut met mekaar in aanraking gekom het, en dat dit ook die tydperk was van
die ontdekking van die weskus van Afrika.
Teen die einde van die 15de eeu het 'n revolusionere ontwikkeling hom langs die weskus van
Afrika voltrek. Seevaarders van Wes-Europa het naamlik op waaghalsige wyse hulle weg om
die westelike bog van Afrika gebaan en Europeers, afkomstig uit verskeie lande, het hu1 op
die Atlantiese eilande gevestig (Van Rensburg, A.P.J. 1983:42).
Die Portugese, as welvarende seevarende volk, was op die voorpunt van hierdie
ontdekkingsreise waarvan die vemaamste doelwitte was om in aanraking te probeer kom met
die legendariese priester Jan, wat volgens oorlewering oor die Christene van Ethiopie geheers
het, en om 'n seeroete na Indie te ontdek.
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2.1.2

DIE PORTUGESE VAAR OM DIE SUIDPUNT VAN AFRIKA
Hy bet die skepies met trompetgeskal
en koorsang van die mis geloods uit Portugal

om slak-versigtig die gevreesde kus
voel-voel te ondersoek; in elke nis
waar anker bodem vat, die donker land
met name van heiliges en kruise geplant
wortelloos voor die oerwoud, te besweer.
Hy bet hul kos en water laat ontbeer
sodat hul kosbaarhede mog besit:
speserye en goud . . .
(Die tydgees. Kirsch, 1978 : 21)

Op soek na die seeroete na Indie het die Portugese se reise na die suide hulle voor die einde
van die 15 de eeu 6m die "Cabo da Boa Esperanca" (Kaap die Goeie Hoop) gevoer en in die
16de eeu het Portugese seevaarders die Suid-Afrikaanse kus gereeld besoek. Namate hul
handel met Indie ontwikkel en uitgebrei het, het die Kaapse kus nuttige landingplekke
voorsien waar vars water en voedsel verkry kon word.
Ofskoon die Portugese vir meer as 'n eeu die Kaapse seeroete oorheers het, het daar, afgesien
van enkele klipkruise van growwe kalksteen of oorblyfsels daarvan, min tekens van hul
teenwoordigheid behoue gebly. Die Suid-Afrikaanse binneland was vir hulle nooit van groot
belang nie; daar was vir hulle weinig handelsvoordele in Suid-Afrika en geen blyke van die
uiters gesogte geel metaal (goud) nie. Daarby was die stormagtige see en verraderlike kus
verantwoordelik vir talle skeepstragedies en die swak verhouding met die inheemse
bevolking het aanleiding gegee tot talle skermutselings en selfs lewensverlies aan die kant
van die Portugese.
Die seevaarder Antonio de Saldanah wat Tafelbaai in 1503 besoek het en die eerste Europeer
was wat teen Tafelberg uitgeklim het, is byvoorbeeld gewond in 'n geveg met die Koikoi.
Ontevredenheid mi 'n ruiltransaksie was die oorsaak hiervoor en Boucher (1986 :58) wys
daarop dat sulke onenigheid dikwels voorgekom het, gewoonlik as gevolg van gebrekkige
kommunikasie. In 1510 het 'n soortgelyke skermutseling gelei tot die dood van Francisco de
Almeida en sowat vyftig soldate op die strand van Tafelbaai.
Namate die mag van Portugal gekwyn het, het ander seevarende nasies ook die Kaapse
seeroete begin gebruik. Die gedagte aan 'n nedersetting aan die Kaap het al in 1620 ontstaan
toe twee Engelse vlootoffisiere Tafelbaai namens hul koning in besit geneem het. Koning
James I wou egter nie die geskenk aanvaar nie en gevolglik was dit nie die Engelse nie, maar
wei die Nederlanders wat hulle later as permanente nedersetters aan die suidpunt van Afrika
sou vestig.
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2.1.3

. DIE NEDERLANDERS STIG 'N VERVERSINGSPOS AAN DIE
KAAP
Maar oak elders het die groat begeer begin
om sagte plekke aan die vasteland te kaap
en in te gryp, om op te raap wat daar gewin
kan word. Die Here XVII het sleg geslaap
in luukse residensies aan die Keizersgrag
-tot 'n amptenaar uit Culemborg laat blyk
hy is bereid ...
(Aantog II. Malan, 1994:24)

Die besluit van die Here XVII van die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie in 1650 om 'n
versterkte verversingspos aan die Kaap te stig, was slegs op ekonomiese oorwegings gegrond.
Die doel daarmee was bloot om die handel tussen Nederland en sy handelsryk in Oos-Indie
op 'n winsgewender grondslag te bedryf. Die Kaap van Goeie Hoop, aan die suidpunt van
Afrika, was vanwee sy ligging uitstekend geskik vir hierdie doel.
Die VOC was 'n private handelsondememing, die eiendom van 'n aantal aandeelhouers en
bestuur deur 'n uitvoerende raad (die Here XVII). Die primere doel van die VOC was om
geld te maak en nie om in besit van oorsese gebiede te kom nie. "The Cape was founded
neither as a colony of the United Provinces nor by conquest with the idea of opening up and
developing the sub-continent. It was simply to enable a most unusual organization like the
V.O.C. to pursue its imperial commercial interest, in the East generally but more particularly
in the East Indies." (De Klerk, 1975:4.)
V erskeie historici wys daarop dat die ontwikkeling van die Kaap baie langsaam geskied het.
Teen die einde van die agtiende eeu het daar op die gebied van politiek en opvoedkunde byna
nog geen ontwikkeling plaasgevind nie en volgens Kannemeyer (1978:10) was die kontak
wat die inwoners van Kaapstad met die Europese kultuur en beskawing gehad het, nie s6
sterk dat daar 'n stimulerende geestes- of kulturele lewe kon ontwikkel nie. Sekere
geografiese faktore kan deels hiervoor verantwoordelik gehou word. Daar was byvoorbeeld
geen groot woude waarvan hout in groot hoeveelhede verkry kon word, bevaarbare riviere of
natuurlike hawens (met uitsondering van Saldanhabaai) nie. Daar was ook geen vooruitsig vir
plaaslike industriee soos skeepsbouery of walvisjag nie. Handelsmoontlikhede was beperk,
want produkte kon net aan skepe wat Tafelbaai aangedoen het, verkoop word.
Boonop is daar, met uitsondering van die jare 1685-1707 (tydens die bewindsjare van Simon
van der Stel en sy seun Willem Adriaan) geen grootskaalse immigrasie na die Kaap
aangemoedig of georganiseer nie.
Al bogenoemde faktore het ontwikkeling vertraag, maar volgens De Klerk (1975:8) kon dit
oorkom gewees het as dit nie was vir die monopolistiese beleid en optrede van die V erenigde
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Oos-Indie~e

Kompanjie nie. Die enigste manier om 'n groter aandeel in die Europese mark te

verower, was vir hulle om handelsware goedkoper as mededingers te lewer. Bedryfskoste
moes dus so laag as moontlik gehou word en die direkteure van die Kompanjie het min
geesdrif getoon vir duur nedersettings (Schutte, 1982: 187). Alles anders moes ondergeskik
gemaak word aan hierdie oorkoepelende doel van die VOC naamlik geldelike wins, en
Scholtz (1967:40) noem hierdie feit as een van die vemaamste faktore wat die SuidAfrikaanse geskiedenis tot aan die einde van die agtiende eeu beheers het.
Die Kompanjiesbeleid is gekenmerk deur uiterste konserwatisme en gedurende hul lang
bewind van bykans anderhalf eeu is weinig werklik ingrypende en blywende veranderings
aan die Kaap ingevoer. Ten spyte van die VOC se beleid en voomemens om die Kaap slegs
as verversingspos vir eie voordeel te bedryf, het dit gaandeweg 'n uitgebreide nedersetting
geword en die meeste Europeers wat na die Kaap gekom het, het hulle permanent daar
gevestig.

2.2

DIE VORMING VAN 'N PLURALE GEMEENSKAP
Aan die Cabo de boa Esperance word 'n kolonie gestig
wat tot seisoene en eeue se bitter verdriet gaan lei.
(Op papier. Breytenbach, 1983a : 147)

Die stigting van 'n verversingspos aan die Kaap het 'n nuwe tydvak in die geskiedenis van
die suidelike punt van Afrika ingelui. Ofskoon "volksplanting" geensins die oogmerk van die
VOC was nie en hy nooit beoog het dat die klein buitepos 'n kolonie moes word nie, het daar
tog mettertyd 'n komplekse koloniale samelewing ontstaan waarin die lede van Europese
afkoms van meet af aan 'n dominante groep gevorm het.
Die koms van en permanente vestiging van Europeers aan die suidpunt van Afrika het
verreikende gevolge ingehou vir die maatskaplike, ekonomiese en politieke ontwikkeling van
die land en sy inwoners. Die gevestigde samelewingspatrone van die inheemse
bevolkingsgroepe het blywend verander en in die plurale samelewing wat aan die suidpunt
van Afrika ontwikkel het, het die komplekse rassesituasie toenemend 'n belangriker rol in die
lotgevalle van die land en al sy mense gespeel.

2.3

VERSKILLENDE

BEVOLKINGSGROEPE

HISTORIESE GEGEWE
" ... toe van Rie beeck land
en uitklim uit sy bootjie,
staan my ou oupagrootjie
vir hom en wag daar op die strand."

(Stamboom honderd. Krige, 1985:292)
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Jan van Riebeeck en sy geselskap het nie in 1652 in 'n onbewoonde, "lee" land aangekom
nie. Die teenwoordigheid van 'n inheemse bevolking word sedert die eerste kennismaking
van die Europeers met die suidelike deel van Afrika as historiese feit vermeld.
Davenport (1987:24) wys daarop dat die Kaap selfs in die tyd voordat die Nederlanders hulle
daar kom vestig het, 'n plek was waar verskillende rasse ontmoet het. In die tydperk 1488 tot
1652 het sporadiese kontak tussen die inheemse bevolking van die Kaap en die bemannings
van besoekende skepe plaasgevind. Die Koikoi het gereeld Portugese en later Nederlandse en
Engelse skepe van vars vleis voorsien, gewoonlik in ruil vir tabak, koper en yster.

2.3.1

DIE SAN EN KOIKOI
in veelbewoe tye, word gese, was 'boesmans' volop hier
bosjesmannen. soos karoobossies. soos kareebome. soos elande,
deur voorsate geteken of gegrif tot elke dier
wat ten dade opgeskryf was, pryk teen asgrou wan de,
ter nagedagtenis of bloat ter stawing. of om te versier.
(Geskiedenisles. Weideman, 1987: 14)

Volgens Bredekamp (1986:28) dui argeologiese navorsing daarop dat Suid-Afrika sowat
8 000 jaar lank - van die Holoseen tot sowat 2 000 jaar gelede - slegs deur wydverspreide
groepe jagter-versamelaars bewoon is. Teen omstreeks die begin van ons jaartelling het hul
nageslag met Koikoi-veeherders in aanraking gekom en laasgenoemde het die benaming
"San" aan die jagter-versamelaars gegee.
Jan van Riebeeck en sy geselskap het m hoofsaak lede van hierdie twee inheemse
bevolkingsgroepe aan die Kaap aangetref: Die Koikoi ("Hottentotte") wat beeste en skape
aangehou het en die San ("Boesmans") wat jagters en versamelaars was en nie vee aangehou
het nie. Die twee groepe was egter veel moeiliker te onderskei as wat geskiedskrywers
gewoonlik aanvaar het, want hulle het deur bloedvermenging, akkulturasie en assimilasie in
'n sekere mate verstrengel geraak.
Volgens Elphick (1982:5) is lank gemeen dat die Koikoi oorspronklik van Noord- of OosAfrika gekom het. Dit was egter nie die geval nie, want hulle het oorspronklik in of naby die
noorde van Botswana gewoon, waar 'n mens vandag nog jagters aantref wie se taal en
verwantskapstruktuur groot ooreenkoms met die van die Koikoi vertoon. Uit hul
kennismaking met die eerste landbouers wat hulle in hierdie gebied gevestig het en wat
waarskynlik Bantoe- of Sentraal-Soedanese tale gepraat het, het die Koikoi van 'n
jagtersbestaan beweeg na veebesit. Hierdie "revolusie van veebesit" het waarskynlik in die
eerste millennium na Christus plaasgevind en was ook een van die vemaamste redes vir die
Koikoi se verspreiding oor Suider Afrika.
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Teen die helfte van die 17de eeu het groot groepe Koikoi in die Suidwes-Kaap gewoon. 'n
Hoe reenval en vrugbare grond het hierdie gebied egter ook uiters geskik gemaak vir
landbou. Namate die eerste amptenare van die VOC vrygestel is om op hul eie te gaan boer,
het botsings tussen die Koikoi en die "koloniale indringers" al hewiger geword. Die interne
sosiale samehang van die Koikoigemeenskappe is deur hierdie botsings grotendeels vemietig
en hulle politieke en ekonomiese selfstandigheid het tydens die bewindsjare van die
Kompanjie geheel en al tot niet gegaan.
Faktore soos die volgende het ook hiertoe bygedra, naamlik die veeruilhandel, onderlinge
stamtwiste, aansteeklike siektes soos die pokke-epidemies en die Koikoi se inskakeling by
die koloniale samelewing as 'n ondergeskikte arbeidersklas.
In enige plurale gemeenskap vind daar vanselfsprekend vermenging tussen die verskillende
rassegroepe plaas. Van die Koisan-groepe is in die Kaapse samelewingstruktuur opgeneem en
dit het gelei tot die ontstaan van byvoorbeeld die Basters. Die Oosterse element in die
bevolkingsamestelling kan weer teruggevoer word tot die slawe wat gedurende die
bewindsjare van die VOC na die Kaap gebring is. Hulle maak ' n belangrike element uit van
die sogenaamde kleurlingbevolking.

2.3.2

DIE SLAWE
my liewe vriend - so begin
jou nuwe Goewerneur: kommissie
op elke slaweskip wat onwettig
ankergooi . . . (my liewe vriend- so begin. Krog, 1990: 80)

Aangesien die Nederlanders in hul koloniale gebiede op groot skaal van slawearbeid gebruik
gemaak het, was die invoer van slawe die voor die hand liggende oplossing vir die VOC se
arbeidsprobleme aan die Kaap.
Ten tyde van die stigting van die verversingspos aan die Kaap was daar geen slawe hier nie,
maar teen 1798 was die slawebevolking minstens 25,754- reeds groter as die vrye bevolking,
uitgesonderd die Koikoi (Armstrong, 1982:80).
Ses jaar nadat Van Riebeeck en sy geselskap hier aangeland het, is die eerste betekenisvolle
aantal slawe in twee skeepsvragte na die Kaap gebring. Die VOC het die grootste aantal
slawe vir die Kaap uit verskeie dele van lndie en Oos-Asie verkry, maar ook kleiner groepe
van Madagaskar en die vasteland van Afrika. Nadat die eerste kompanjiesamptenare
vrygestel is om op hul eie te boer, het hulle ook arbeiders benodig. Die burgers het, net soos
die VOC, slawe uit die Ooste ingevoer of van verbygaande slaweskepe gekoop.
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Die aanwesigheid en beskikbaarheid van 'n groat slawebevolking aan die Kaap het
verreikende maatskaplike gevolge vir die ontwikkelende Afrikanervolk ingehou. Volgens
Giliomee en Elphick (1982:395) het die feit dat nie een van die slawe wat ingevoer is 'n
Europeer was nie, die korrelasie tussen wetlike status en ras (slawe =swart) verskerp.
Scholtz (1967:113) wys op twee belangrike gevolge van die grootskaalse gebruikmaking van
slawearbeid: eerstens het die gebruikmaking van swart arbeid verhinder dat die jong volk sy
eie werkerstand kon opbou en tweedens het dit veroorsaak dat daar in die volksplanting nie 'n
skeiding volgens klas ontstaan het nie, maar volgens ras. Volgens Chapman (1996:79) het
slawemy aan die Kaap verseker dat "in any case, master-servant relationships remained
rigidly intact: a white working class did not develop, and much subsequent history in
southern Africa can be explained by the myth of a white master class requiring cheap 'nonwhite' labour".
Hierdie wit heersersklas is gevorm deur die verskillende Europese volksgroepe wie se lede
hulle as individue of groepe gedurende die bewindsjare van die VOC permanent aan die Kaap
kom vestig het.

2.3.3

DIE EUROPEERS
die witman land in Afrika om soos 'n slang van die lushof
besit te neem, plant sy bakens om sy tuine,
dolwe vierkantige akkers om om die dreigende vryheid
aan bande te probeer le, vervang grasland met gesaaides
en gulhartigheid met gesag, 'ontdek' oral nuwe plant en blom
wat naarstiglik elk naam moet kry- (Tuin. Breytenbach, 1984:54)

Verreweg die meeste Europeers wat hulle in die sewentiende eeu aan die Kaap gevestig het,
was Nederlanders en volgens Giliomee en Elphick (1982:389) was die Hollanders, soos aile
koloniserende volkere (Eng else, Portugese en Spanjaarde) van die tydperk, oortuig van die
meerderwaardigheid van hul kultuur en godsdiens. Hierdie kulturele chauvinisme was 'n
belangrike bestanddeel van rassisme en 'n kenmerk van alle Europese kolonies.
Aangesien die VOC nooit die werwing van amptenare en laer werknemers tot Nederlanders
beperk het nie, is persone van ander nasionaliteite soos Swede, Duitsers, Skandinawiers,
Vlaminge en Franse gevolglik ook in diens geneem. Die sosiale en ekonomiese agtergrond
van hierdie setlaars was baie uiteenlopend. Die meeste het as individue of gesinne gekom en
nie in groepe nie en onder hulle was daar boere, geskoolde ambagsmanne en arbeiders.
Alhoewel sommiges redelik welgesteld was, was die meeste brandarm immigrante uit die
onderste lae van die Europese samelewing.
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Die Kompanjie het min Asiers of Eurasiers as werknemers of setlaars na die Kaap gebring.
Dit het gelei tot die ontstaan van 'n politieke en ekonomiese elite wat feitlik uitsluitend
Europees was. Hierdie Europese groep was, ondanks die verskeidenheid nasionaliteite
waaruit dit saamgestel was, beslis bewus van sy identiteit en afsonderlikheid van ander
groepe en sy lede het hulle afgesonder van die ander groepe in die kolonie, naamlik die
swartes, Koikoi en Basters (Giliomee en Elphick, 1982:388).
Die inrigting en ordening van die samelewing aan die Kaap en die godsdienstige en politiekmaatskaplike ingesteldheid van die Europeers as dominante groep, is grootliks bepaal deur
die beleid van die VOC. Die kerk aan die Kaap is byvoorbeeld oorheers deur die staat en die
predikante was in diens van die VOC. Daar was dus geen aanmoediging om sendingwerk
onder die inheemse bevolking te doen nie, want vir die VOC as handelsmaatskappy was die
winsmotief die vemaamste dryfveer en dit was duidelik dat sendingwerk onder die Koikoi nie
vir die maatskappy finansieel voordelig sou wees nie.
Die Christene aan die Kaap is nie besiel om 'n geloofsgemeenskap bo-oor kleur- en
kultuurskeidslyne te bou nie en die Gereformeerde Kerk aan die Kaap het ook nie vir die
slawe ingetree nie. Giliomee en Elphick (1982,394) wys daarop dat dit nie die onderskeid is
wat die Calvinisme getrefhet tussen uitverkorenes en verdoemdes wat in die eerste plek vorm
aan die Kaapse samelewing gegee het nie, maar die onderskeid wat die Kompanjie in sy
wette tussen sekere statusgroepe getref het.
Hierdie onderskeid tussen statusgroepe is deurgevoer na alle lewensterreine. Statuter is die
dominante statusgroep (die Europeers) bevoorreg terwyl die ondergeskikte groepe (nieEuropeers) onderworpe was aan diskriminasie deur wette en in die howe.
Om die arbeidstekort aan die Kaap te verminder en koste te besnoei, verkry Van Riebeeck in
1657 van die Here XVII toestemming om van sy amptenare vry te stel of soos hy dit op 21
Februarie 1657 in sy "Daghregister" aanteken: " ... om alhier onder voordelige conditien vrije
luijden te planten ... "Die eerste nege amptenare is in twee groepe gevestig op "percelen !ants
na eijgen sin uijtgecosen ... "Van Riebeeck beskryf die ligging van hul standplase noukeurig:
" ... namentlijk eene partije, onder haer vijven, tlandt aen d'oversijde vande verse riviere, bij
ons den name gegeven vanden Amstel, beneden recht dwers van't bos daer onse houthackers
leggen .. . ende noch een ander partije, onder haer vieren, 1 cleijn mijltjen nader 'tFort bij't
ronde doom bosjen aen dese sijde van dito revier ... "(Vander Merwe, 1969:103).
Die setlaars het bekendgestaan as vryburgers; hulle was nog onderdane van die VOC, maar
nie meer sy werknemers nie. Onder die ekonomiese vryhede wat hul ontvang het, was die reg
op grondbesit die belangrikste en met hulle vrystelling en vestiging het die nedersetting aan
die Kaap van 'n verversingspos na 'n volksplanting oorgegaan. Hierdie landbouers vorm die
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kern van_die eerste permanente wit gemeenskap in Afrika. "The first freemen - the first
burghers - can rightly be said to have formed the nucleus of what would in time be the
Afrikaners." (De Klerk, 1975:9.)
Namate meer en meer vryburgers hulle in die omstreke van Kaapstad gevestig het, het
geskikte grond vir akkerbou al minder geword. Nog voor Simon van der Stel in Oktober 1679
kommandeur aan die Kaap geword het, was daar reeds vryburgers wat uitsluitlik met skape
en beeste geboer het. Aan sommige van hierdie mense wat nie eiendomsgrond besit het nie,
was die eerste weilisensies reeds uitgereik.
Namate hul veestapels gegroei het en die bestaande weiveld al hoe meer uitgeput is, het die
vryburgers al verder van die bewoonde gebiede die binneland ingetrek. Die VOC kon hierdie
trekboerbeweging nie met die afkondiging van proklamasies of die vasstelling van grense
stuit nie.
Volgens De Klerk (1975:14) is daar deur die land self ongekende eise aan hierdie veeboerjagters gestel: "Skills which they could not have been conscious of were called forth by the
land itself. This was the more authentic Africa. It demanded the hardier pioneer and constant
adaption to the unknown quantities of a new, even stranger environment than the Cape."
Binne die eerste eeu nadat Van Riebeeck hier aangeland het, is die stempel van Afrika reeds
afgedruk "on those who had been granted its 'freedom'. The Cape tradition of the Afrikaners
had started and so had the frontier tradition" (De Klerk, 1975:16).
Uit die verskillende Europese bevolkingsgroepe (hoofsaaklik Nederlanders, Duitsers, Franse)
het daar reeds in die bewindsjare van die Kompanjie 'n homogene groep ontwikkel wat later
bekend geword het as Afrikaners.

2.4

'N NUWE VOLKSGROEP- DIE AFRIKANERS
(Ons) het in hierdie land verander,
ons is nie meer 'n Hugenoot, 'n Nederlander,
maar 'n nuwe mens wat taaier, eensamer
as hulle is ... Ja! ek is 'n Afrikaner. (Opperman, 197lb:91)

'n Nuwe volksgroep wat 'n eiesoortige inheemse taal gepraat het, het aan die suidpunt van
Afrika ontstaan en deur die aanvaarding van die volksnaam Afrikaners en die benaming van
hul taal as Afrikaans, is hul onlosmaaklike verbondenheid aan die vasteland van Afrika
bevestig.
Ik wil niet loopen, ik ben een Africaander,
al slaat den Landdrost mijn dood
of al setten hij mij in den tronk,
ik sal noch wil niet swijgen (Olivier, 1988:4)
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Bogenoemde. woorde is die uitspraak waarmee ene Hendrik Bibault hom teen arrestasie
verset het nadat 'n groep weerbarstige jong mans geweier het om op bevel van landdros
Starrenburg uiteen te gaan. Die voorval het plaasgevind in 1707 tydens die stryd van die
Vryburgers en Hugenote teen die onbekwame en korrupte regering van goewemeur W. A.
van der Stel. De Klerk (1975:9) wys daarop dat Bibault "claimed special consideration on the
grounds of his being a man of Africa ... What he was saying in effect was that he belonged to
the land as much as any Bushman or Hottentot".
February (1981:41) onderskryf bogenoemde standpunt, maar hy beweer ook dat die woord
"Afrikaander" by hierdie geleentheid vir die eerste keer gebruik is in die betekenis van "wit":
"Previously, in the seventeenth century, only blacks were taken as being from Africa.
Afrikaans-speaking whites may well look upon the incident as the earliest UDI on the African
continent."
Ander taal- en literatuurhistorici stel die Afrikaner se verbondenheid aan Afrika selfs nog
sterker. Volgens Muller (1984:231) kan die Afrikaner geensins op grond van sy voorvaders
se Iande van herkoms 'n Europeer genoem word nie. Iemand is juis 'n Afrikaner omdat hy
aan 'n groep behoort wat buite Afrika geen verlede en geen toekoms het nie. Sy geskiedenis
en toekomsverwagting, sowel as die taal wat hy praat, maak van die Afrikaner net so 'n
inboorling van Afrika as enige ander Afrikavolk. Vir Muller (1984:231) omvat Afrikanerskap
in sy wese alle mense wat Afrikaans praat en wie se lojaliteit onomwonde by Afrika le.

2.5

'N NUWE INHEEMSE TAAL- AFRIKAANS
(Hotnots het Hottentots versaak
en Kaapse Hollands Afrikaans help maak).
(Germaanse ruines. Steyn, 1997: 155)

Die Europese groep aan die Kaap het bestaan uit mense wat verskillende Nederlandse
dialekte gepraat het, asook Hoog- en Nederduitse dialekte, terwyl ander Europese tale ook in
'n mindere mate gebesig is. Bo en behalwe hierdie feit was die Europeers, vanaf die oomblik
wat hulle hier voet aan wal gesit het, in aanraking met sprekers van nie-Europese tale aanvanklik lede van die inheemse bevolking en later slawe uit 'n groot aantal taalgebiede.
Toestande in die nuwe nedersetting was dus oor die algemeen gunstig vir die ontstaan en
groei van 'n nuwe spreektaal.
Ontwikkeling op geestes- en kulturele gebied het tydens die bewindsjare van die VOC baie
langsaam geskied. Predikante was in diens van die Kompanjie en die eerste een is eers in
1665 benoem terwyl die Groote Kerk in Kaapstad eers in 1704 in gebruik geneem is. Op
onderwysgebied was die ontwikkeling eweneens baie stadig. Die eerste skool het in 1663, elf
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jaar na die stigting van die verversingspos, tot stand gekom, maar tot in die agtiende eeu het
die onderwys aan die Kaap onder bevel van die kerkraad gestaan. Dit alles het, volgens
Kannemeyer ( 1978: 10), meegebring dat die algemene intellektuele lewe, waarin kulturele
bedrywighede soos byvoorbeeld toneelopvoerings totaal afwesig was, nie hoogstaande was
nie. 'n Belangrike uitvloeisel van hierdie gebrek aan 'n daadkragtige intellektuele lewe en die
afwesigheid van skole en kerke vir 'n groot deel van die nedersetting, was dat die
Nederlandse spreektaal aangetas is.
Daar was 'n voortdurende invloei van Nederlandse amptenare in diens van die Kompanjie,
gevolglik is die Nederlandse taal redelik goed gehandhaaf in die kasteel waar hulle werksaam
was. Namate die Vryburgers egter uit hierdie invloedsfeer wegbeweeg het, is die taalneiging
in die rigting van Afrikaans versterk en uitgebrei (Vander Merwe, 1968:67).
Oor die ontstaan van Afrikaans huldig taalwetenskaplikes verskillende opvattings. Aangesien
dit geensins die doel van hierdie studie is om volledig op die ontstaan van Afrikaans in te
gaan en standpunte te toets nie, word net kortliks na enkele teoriee verwys.
Die noodsaaklikheid van kommunikasie in die Kaapse samelewing het gelei tot die
aanpassing, seleksie, skikking en integrasie van die verskeidenheid taaleienskappe van die
verskillende tale wat gepraat is. Daar moes, volgens Davids (1991:3), 'n soort taalakkulturasie plaasgevind het en hierdie akkulturasie het gelei tot die ontstaan van 'n nuwe
taal - Afrikaans. Akkulturasie het in werklikheid vir die Afrikawortels van Afrikaans gesorg
(Davids 1994:112).
Markey (1982: 169) wys daarop dat daar wesenlik drie teoriee oor die ontstaan van Afrikaans
bestaan:
Eerstens taalverandering as gevolg van vreemde invloede (byvoorbeeld van Platduits, Frans
ofKoi) op die 17de-eeuse Nederlands, maar nie regstreekse kreolisering nie.
Tweedens verandering as gevolg van die kreools-gunstige situasie wat aan die Kaap ontstaan
het weens die noue kontak tussen Nederlandssprekende wittes en hul MaleisPortugeessprekende slawe, maar met slegs gedeeltelike kreolisering.
Derdens verandering as gevolg van die spontane, ononderbroke en natuurlike ontwikkeling
van spesifieke (Noord-Nederlandse) dialektiese kenmerke en inherente rigtings in die
Nederlandse grammatiese struktuur, maar geen kreolisering nie.
Markey ( 1982:204) kom ten slotte tot die volgende gevolgtrekking met betrekking tot die
ontstaan van Afrikaans: "Afrikaans, for whatever inexplicable reasons of environment and
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structure, is a transitional language located on a continuum somewhere between creole and
non-creole."
Hans den Besten (1989:208) klassifiseer Afrikaans egter as 'n nie-Wesgermaanse kreoolse
taal: "Afrikaans is the partial product of creolization of one or two pidgins once spoken in the
early Cape Colony. These pidgins and the subsequent hypothetical Creole strongly
influenced, and were strongly influenced by the Dutch dialect spoken by the white settlers."
Verskeie ander linguiste onderskryf ook die teorie van Afrikaans as 'n gedeeltelike of
algehele kreool. Furlong (1992:286) huldig net soos Den Besten die mening dat Afrikaans, "a
Dutch-based creole, was shaped as much by the mixed-race 'coloured' descendants of whites,
slaves, and Khoi servants as by the settlers themselves".
Pidgin- en Kreoolse tale word deur Van Rensburg (1995:117) beskou as graderings op 'n
skaal van Intertale (aanleerderstale), en nie as afsonderlike entiteite nie: "Die eerste stadium
van die aanleerdersvarieteit is onderskeibaar as 'n Pidgin, en namate die doelwittaal beter
gepraat word, (soos onder andere blyk uit die afname van moedertaalkenmerke) word latere
Kreoolse stadia onderskei."
Twee eienskappe kenmerk veral die omstandighede waaronder kommunikasie in kolonies
noodwendig moes plaasvind. Eerstens speel 'n hele reeks tale in die reel in die beginjare 'n
rol en tweedens was die bewindhebbende koloniale moondhede se tale die doelwittale van
sprekers van verskeie ander tale, waaronder ook die inheemse tale. Aan die Kaap het die
verskeie vorme van die taal van die VOC mettertyd die doelwittaal geword en sodoende het
verskillende intertale tot stand gekom, waaronder Afrikaans se vroegste Mrikavarieteite, die
varieteite gegrond op die taal of tale van die Koikoi en van die slawe (Van Rensburg,
1995:118).
Van Rensburg (1995:119 e.v.) onderskei 'n sestal "Kreoolse konstruksies" in Afrikaans,
byvoorbeeld die hulle-konstruksie, en die infinitiefkonstruksie, om maar twee te noem. Hy
kom ten slotte tot die gevogtrekking dat Afrikaans se aanleerdersvarieteite, soos aile
aanleerdersvarieteite, baie Kreoolse kenmerke vertoon.
Van der Merwe ( 1968 :26), daarenteen, verwerp die teoriee van gedeeltelike of algehele
kreolisering. Hy toon aan (1968:29) dat geen "Nieblanke"-groep se taal (byvoorbeeld
"Hottentots", of Maleis-Portugees) Nederlands so kon be'invloed het dat dit in 'n ander
idioom (Afrikaans) verander het nie.
Steyn (1982: 106) wys ook daarop dat vanaf die eerste aanraking tussen die Nederlanders en
die Koikoi die taalkontak Nederlands bevoordeel het ten koste van die Koi-tale. Die
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Europeers bet die tale oor die algemeen te moeilik gevind om aan te .leer en veral die
klankstelsel was die struikelblok.
Afgesien van die moeilikheidsgraad van die inheemse tale, moet 'n mens die Europese
meerderwaardigheidsgevoel teenoor die Koisan en die slawe, waarna reeds in 'n vorige
afdeling (2.3.3) verwys is, in gedagte hou. Volgens Smuts (1975:24) leen 'n beskaafde volk
nie geredelik by 'n minder beskaafde volk nie. Van Rensburg (1994:167) wys ook daarop dat
in 'n taalkontaksituasie waar 'n nedersettingstaal 'n rol speel, die nedersettingstaal in die reel
die dominante taal is en ook die belangrikste doelwittaal.
Reeds voor van Riebeeck se koms na die Kaap het daar al op beperkte skaal taalkontak tussen
die Europese tale en die inheemse Afrikatale plaasgevind. Na die permanente vestiging van
Europeers aan die Kaap in 1652 het die Koikoi wat met hierdie nedersetters in anraking
gekom het, Nederlands probeer praat.
In 1656 teken Jan van Riebeeck in sy "daghregister" aan dat die "Hottentotte" in die
omgewing van die fort "de Duijtse tale al reedelijk fraij begunnen te leeren sprecken,
insonderheijt de jonge kinderen ... "(Vander Merwe, 1969:96). Aile getuienis dui volgens
Vander Merwe (1968:22) daarop dat die Koikoi merendeels binne 50 jaar Nederlands kon
praat.
Die slawe, wat teen die einde van die agtiende eeu die grootste groep aan die Kaap was, het
uit verskillende taalgebiede gekom en dit was een van die faktore wat hul aangemoedig het
om Nederlands aan te leer. Om sinvol met mekaar te kommunikeer, het hul 'n algemene taal
nodig gehad en Nederlands het die funksie vervul.
Wat moontlike bei."nvloeding deur Maleis-Portugees betref, wys Vander Merwe (1968:28)
daarop dat dit vir hom, blykens taalbewyse, 'n uitgemaakte saak is dat Afrikaans in wese
reeds bestaan het teen 1658, dus lank voor die eerste aansienlike getal Maleis-Portugese
slawe die Kaap teen 1671 binnegekom het. Afrikaans het dus syns insiens nie as gevolg van
kreoliseringsprosesse ontstaan nie, maar is 'n spontane ontwikkeling uit 17de-eeuse
Nederlands.
Van der Merwe (1968:66) bevind ten slotte: "Afrikaans het nie eensklaps aan die Kaap
ontstaan nie, maar die ontstaan moet gesien word as 'n voortsetting van 'n taalneiging van die
16de en 17de eeu- die ontstaan is voorafgegaan deur 'n baie lang aanloop. Afrikaans het dus
reeds in die 16de eeu sy begin gehad, maar sy eintlike beslag wat die huidige vorm betref, het
tussen 1656 en 1658 plaasgevind ... "
Den Besten (1989:216) gee toe dat daar 'n mate van waarheid in Vander Merwe, en ander
taalhistorici wat dieselfde standpunt as hy handhaaf, se teoriee steek, omdat dit iets vertel van
25

die historiese verandering in die spraak van die wit setlaars. Die leemte le egter vir hom
daarin dat "it does not tell us anything about what happened with Dutch in the mouths of the
Khoekhoen and the slaves, and so it tells us little about the real influence exerted by the
pidgin or creole or 'non-native' Dutch upon the speech of whites".
Davids (1994:113) toon aan dat die aanleer van Hollands deur die Koikoi en die slawe 'n
pidgin laat ontstaan het en dat dit terselfdertyd die begin was van 'n langsame proses wat
uiteindelik tot die vorming van Afrikaans sou lei, want hierdie pidgin het op sy beurt die
Hollands van die koloniste be1nvloed en gekreoliseer.
Tot aan die einde van die agtiende eeu was daar nie veel hindemisse in die weg van
Afrikaans, of krom Hollands soos meermale daana verwys is, se groei en ontwikkelling nie.
Ofskoon Afrikaans dus binne anderhalfeeu (tot en met die Britse besetting van die Kaap) die
taal van wit en bruin geword het, was daar ongelukkig nie sprake van 'n heg saamgesnoerde
taalgemeenskap nie. Steyn (1982:120) wys daarop dat mense wat dieselfde taal praat, nie
vanselfsprekend 'n eenheid vorm nie en teen die einde van die agtiende eeu het die wit
gemeenskap al hoe meer die gekleurdes, selfs die met ligter velle, uit hul gemeenskap
geweer.
Soos op alle samelewingsvlakke aan die Kaap het kleur en geskiedenis ook die verdelende
faktor in die Afrikaanse taa]gemeenskap geword. Dit was 'n vanselfsprekende proses, want
soos Steyn (1982:120) tereg opmerk: "Hoe kon dit eintlik ook anders in 'n gemeenskap
waarin die wittes die bevoorregte groep was en die bruines Of slawe Of Khoen wat nooit die
regte en status van die blankes kon verwerf nie of basters en vryswartes wat langsamerhand
selfs van die regte verloor het wat hulle vroeer gekry het?"
Dit is 'n historiese feit dat ras, en nie taal nie, deur al die jare heen en tot op hede, as norm vir
die bepaling van Afrikanerskap gegeld het. Hiervolgens kan geen "nie-wit"
Afrikaanssprekende aanspraak maak op Afrikanerskap nie. Kritiek teen laasgenoemde
uitgangspunt het in later jare uit verskeie oorde opgeklink. Ponelis (1995:83) beskou aldie
gebruikers van Afrikaans sonder meer as Afrikane. Dit is ook die benaming wat die digter
Etienne van Heerden (1987:31) vir homself gebruik in Slotsom: "Aanvaar my, ek die
Afrikaan, j draer van d ie kontinent se naam ... "
Geen taal kan ingeperk en beperk word deur kunsmatige grense nie. Dit behoort aan die
ganse spektrum van al sy sprekers, ongeag ras of velkleur en tans is die meerderheid
moedertaal-Afrikaanssprekendes kleurlinge en swartmense. Hierdie feit maak van Afrikaans
gewis 'n Afrikataal. Die wereld kan voorts, deur alles wat in Afrikaans geskep is en steeds
geskep word, 'n unieke blik op Afrika kry, want volgens Ernst Van Heerden (1969:14) is
daar in die taal van die digters wat Afrikaans as uitdrukkingsmedium gebruik, "altyd ... die
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onmiskenbare geur ·van 'n stuk Afrikaanse aarde wat 'n mens tussen

JOU

vmgers

verkrurnmel".

2.6

SAMEVATTING

Uit bostaande kort historiese oorsig van die Europese gemoeidheid met Afrika en Suid-Afrika
blyk dit dat die historiese ontwikkeling van Suid-Afrika en sy inwoners nie anders as in
samehang met die geskiedenis van die res van die kontinent bekou kan word nie. Die
Europese belangstelling in en kolonisasie van Afrika was trouens die aanleiding tot die
vorming van 'n plurale samelewing aan die suidpunt van Afrika.
V erskeie faktore het daartoe bygedra dat daar reeds gou na die vestiging van die eerste
Europeers aan die Kaap 'n samelewing ontstaan het waar ras en velkleur as maatstaf vir
skeiding tussen mense gebruik is. Hierdie feit was van deurslaggewende belang in die
geskiedenis van die subkontinent en al sy inwoners.
Die inheemse (wit) bevolkingsgroep wat aan die Kaap ontstaan het, het egter ten spyte van 'n
meerderwaardige houding ten opsigte van die ander inheemse en nie-Europese groepe, tog
met die aanvaarding van die volksnaam "Afrikaners" en die benaming "Afrikaans" vir hul
taal, hul identifikasie met die vasteland van Afrika beklemtoon.
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3.

BEGRIPSOMSKRYWING

3.1

AFRIKA
Ek wil voortaan kleiner dele bekyk
en verken en uit die stukkie aarde
wat die punt van hierdie vasteland is,
leer weet wat land is: land, en nie die punt
van die potlood wat dit moet beskryf nie.
S6 hoar ek nog iets van dit alles raak,
iets van die ruwe klanke van die naam
wat op die tonge van die mense leef.
Afrika, o droewe naam, is vandag
net 'n ruine van betekenis. (Afrika. Marais, 1992: 12)

In hierdie studie word met Afrika 'n spesifieke geografiese ruimte bedoel, asook die
uitwerking wat die verbondenheid aan hierdie geografiese ruimte op Afrikaansskrywende
digters het wat binne hierdie invloedsfeer leef en skryf.

3.2

KODES
Hoeveel geheime kan 'n vers verduur?
Ten einde die blokkiesraaisel te snap,
moet ons omskrywings en kodes volg.

(Kriptogram. Hambidge, 1989b:29)

Soos in hoofstuk 1 uiteengesit is, handel hierdie studie oor verskillende Afrikakodes wat in
die Afrikaanse digkuns van die afgelope twintig jaar aangetoon kan word. Voordat die
Afrikakodes bespreek word, moet die begrip kode egter eers nader omskryf en toegelig word.
Die term "kode" het uit die informasiewetenskap via die semiotiek en die taalwetenskap 'n
plek in die literatuurwetenskap gevind waar dit veral gedurende die sewentiger- en
tagtigerjare sterk op die voorgrond getree het. Semiotiek word oor die algemeen gedefinieer
as die studie van tekens of tekensisteme.
Van Gorp et al. (1991:74) wys daarop dat die toenemende aandag wat aan kodes gegee is,
saamgehang het met die groeiende populariteit van "een semiotische benadering en het
afwijzen van een autonomistisch tekstbegrip: men wil de literaire tekst bestuderen in de
complexe communicatieve situatie waarin hij be-teken-is krijgt".
By enige kommunikasie is daar 'n sender wat 'n boodskap enkodeer en 'n ontvanger wat die
boodskap dekodeer en beide die sender en ontvanger maak gebruik van 'n "common sign
repertoire or code" (Noth, 1990:209).
In sy kommunikasiemodel beskryf Jakobson (1977:100) 'n linguistiese gebeurtenis- "ieder
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daad van verbale communicatie" - as bestaande uit ses fundamentele elemente: Die sender
stuur 'n boodskap (bericht) aan die ontvanger. Om effektief te wees, moet die boodskap in
'n konteks geplaas word wat deur die ontvanger verstaan word. Die boodskap is omgesit in
'n kode wat volledig of minstens ten dele bekend is aan die sender en die ontvanger (die
kodeerder en dekodeerder) en daar is ten slotte 'n kontak- 'n fisiese kanaal en sielkundige
verbintenis tussen die sender en ontvanger wat hulle in staat stel om te kommunikeer en die
kommunikasie vol te hou.
Suksesvolle kommunikasie, volgens bogenoemde model, veronderstel dat beide die sender en
die ontvanger die kode in geheel, of minstens gedeeltelik, moet ken. Lotman (1977:25)
beklemtoon ook die noodsaaklikheid van 'n gemeenskaplike kode in die kommunikasie
tussen 'n skrywer en leser van 'n artistieke teks: "In order for an act of artistic communication
to take place at all, the author' s code and the reader' s code must form intersecting sets of
structural elements. For example, the natural language in which the text is written must be
comprehensible to the reader."
Die natuurlike taal waarin 'n teks geskryf is, is dus 'n belangrike kode en as die leser
(ontvanger) dit nie verstaan nie, kan hy ook nie die ander kodes wat in die teks voorkom,
ontsyfer nie.
Fokkema (1985:646) onderskei vyf kodes wat volgens hom in bykans alle literere tekste
aangetref word: die linguistiese kode, literere kode, genrekode, periode- of sosiokode en
laastens die idiolek van die outeur. Elkeen van die vyf kodes sal vervolgens van naderby
beskou word.
1. Die linguistiese kode lei die leser om 'n teks as byvoorbeeld 'n Afrikaanse ofNederlandse

teks te lees. Volgens N oth (1990: 13 6) is elke taal ' n kode "whose signals occur with unequal
probabilities". Hoe beter die leser die natuurlike taal beheers, hoe makliker sal hy dus die teks
kan dekodeer.
2. Met betrekking tot die literere kode wys Du Plooy (1986:132) daarop dat die literere
kunswerk die resultaat is van die oormekaarskuif van twee stelsels, die linguistiese stelsel en
die literere stelsel. 'n Ontvanger moet dus nie net die linguistiese stelsel as 'n kode ken om
die teks te kan verstaan en interpreteer nie, maar hy moet verkieslik ook die literere kode ken.
Sonder hierdie kennis sal hy nie die spesifiek artistieke aard van die teks kan herken en
waardeer nie.
Lotman (1977:21) onderskei eweneens tussen linguistiese en literere kodes. Hy beskou
literatuur, soos enige kunsvorm, as 'n sekondere taal of sekondere modellerende sisteem
omdat dit opgebou is op die wyse van die natuurlike taal: "Literature speaks in a special
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language which is superimposed as a secondary system on natural language. Literature is
accordingly defined as a secondary modeling system." Hierdie siening van Lotman word
deur verskeie literatuurkritici onderskryf. Fokkema en Ibsch (1984:34) verwys na die literere
kodes wat as 't ware bo-op die linguistiese kode gebou is sodat literere tekste minstens twee
keer gekodeer is: "de linguale elementen zijn aan een verdere ordening onderworpen die in
strijd kan zijn met de regels van de linguale code en die in sommige gevallen die betekenis
kan wijzigen die dezelfde linguale eenheden in een niet-literaire context zouden hebben".
Alhoewel literatuur natuurlike taal as medium gebruik, word dit volgens bykomende
konvensies georganiseer en kan literatuur inligting oordra wat op geen ander manier oorgedra
sou kon word nie: " ... literature possesses an exclusive, inherent system of signs and rules
governing their combination which serve to transmit special messages, nontransmittable by
other means" (Lotman, 1977:21).
In die literere kode word alles betekenisdraend; alles word gesemantiseer. 'n Gedig bevat
byvoorbeeld geen formele elemente in die gewone sin van die woord nie (soos in die
linguistiese kode ). Die versreel en strofe is betekenisvolle eenhede, tipografiese plasing is
betekenisvol, rym en metrum dra betekenis oor, parallelisme impliseer ekwivalensie van
betekenis, klankherhalings en ritmiese patrone dra by tot betekenis ensovoorts.
Lotman (1977:17) beklemtoon ook die feit dat alles in 'n literere werk (artistieke teks) as
betekenisvol ge'interpreteer moet word en niks daarin as toevallig beskou kan word nie. "The
artistic text is an intricately constructed thought. All its elements are meaningful elements."
(Lotman, 1977:12.) Die literere teks kan dus meer informasie oordra as 'n boodskap wat bloot
linguisties geenkodeer is: "A complicated artistic structure, created from the material of
language, allows us to transmit a volume of information too great to be transmitted by an
elementary, strictly linguistic structure." (Lotman, 1977: 10.)
Dit is juis die wissselwerking tussen die natuurlike taalstelsel en die literere stelsel of literere
konvensie wat die betekenis van 'n teks kompliseer en meebring dat 'n magdom inligting in
die teks aanwesig kan wees.
3. Die genrekode lei die Ieser om 'n teks as byvoorbeeld 'n verhaal of 'n gedig te lees en
daarmee saam sy verwagtings met betrekking tot die teks aan te pas by die betrokke genre.
Soos Lotman (1977:29) dit duidelik stel: "Things can be said in verse for which there are no
means of expression in non-verse."
Fowler (1982:22) beskou die genrekode as die belangrikste kode: "Of all the codes of our
literary langue, I have no hesitation in proposing genre as the most important, not least
because it incorporates and organizes many others." Daar is by Fowler geen twyfel nie dat
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genre hoofsaaklik te make bet met kommunikasie: "It is an instrument nqt of classification or
prescription, but ofmeaning." (Fowler, 1982:22.)
4. Die periode- of sosiokode moet die Ieser lei om sy kennis van die konvensies van 'n
bepaalde tydperk te aktiveer. Periode-kodes is byvoorbeeld die kode van die Romantiek, die
Modemisme of die Sestigers.
Daar kan probleme met die ontsyfering (dekodering) van 'n boodskap ontstaan as die sender
en ontvanger tot verskillende kultuurgebiede, sosio-kulturele omstandighede of historiese
tydperke behoort, want dan is die senderskode nie ten voile aan die ontvanger bekend nie.
Van Luxemburg et al. (1981:38) wys daarop dat literatuur beskou kan word as 'n sosiale
verskynsel. Die literatuur wat in 'n bepaalde tyd geskryf is, het 'n direkte relasie met die
normes en konvensies van daardie tyd. Die skrywer lewer sy werk as lid van die maatskappy
en rig hom tot lesers wat net soos hy deel uitmaak van die maatskappy. Dit is dus
vanselfsprekend dat 'n kommunikasieprobleem kan ontstaan as die lesers van 'n literere teks
nie op hoogte is van die normes en konvensies van die spesifieke historiese periode waarin
die teks geskryf is nie, omdat bulle byvoorbeeld tot 'n latere tydperk behoort.
Net soos die dekodering van 'n boodskap bemoeilik kan word as die sender en ontvanger tot
verskillende historiese tydperke behoort, kan daar ook probleme ten opsigte van sinvolle
kommunikasie ontstaan as die sender en ontvanger aan verskillende sosio-kulturele
groeperings

behoort.

Eco

(1979:5)

noem

die

verskeidenheid van

sosio-kulturele

omstandighede waarin 'n boodskap uitgestuur word (waar die kodes van die ontvanger kan
verskil van die sender s'n) as een van die "problems of the pragmatics of communication".
In die verdere verloop van hierdie studie kan bogenoemde probleem dalk na vore tree, veral
waar dit gaan oor die interpretasie van swart of bruin Suid-Afrikaanse digters se werk. In die
kommunikasiesituasies wat sodoende sal ontstaan, behoort die sender en die ontvanger aan
verskillende kultuurgebiede en sal die ontvanger die boodskap waarskynlik nie volledig kan
dekodeer nie, gevolglik kan dit gebeur dat sekere betekenisaspekte daarvan verlore gaan.
5. Die idiolek van die skrywer het 'n kode-karakter vir sover dit terugkerende kenmerke
vertoon. Die ideolektiese kode kan ook genoem word die persoonlike kode of vingerafdruk
van die skrywer en hou dus verband met elke individuele skrywer se eiesoortige styl.
Bogenoemde vyf kodes staan nie los van mekaar nie en werk ook beperkend op mekaar in.
Elke volgende kode wat deur die sender gebruik word, beperk sy keuses wat moontlik was op
grond van die voorafgaande kode. Fokkema (1985:647) verduidelik dit as volg: "Thus the
literary code restricts the options that are open under the regime of the linguistic code. The
choice of a genre further restricts the options of the two preceding codes. The selection of a
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sociocoqe further restricts the range of options open under the three preceding codes. Finally,
resorting to a particular idiolect again restricts the range of possible options."
Hoe minder kodes dus gebruik word, hoe eenvoudiger is die kornrnunikasie. Eco (1976:44)
stel dit onomwonde: "The fewer the alternatives, the easier the communication."
Hoe meer kodes die sender gebruik om sy teks te enkodeer, hoe groter is die hoeveelheid
inligting wat die teks bevat. Die omgekeerde geld ook: Hoe meer kennis die ontvanger het
van die kodes wat in die teks vasgele is, hoe meer inligting sal hy in staat wees om uit die teks
te kry.
In sy teoretiese omskrywing van tekenproduksie gee Eco (1976: 154) 'n diagrarnmatiese
voorstelling van "labor presupposed in the process of sign production". Hy omskryf die
verskillende werksaarnhede wat nodig is om tekens, boodskappe en tekste te produseer en te
interpreteer en dui sisteemproduksie, -waameming en -verandering aan as artikulasie van
ekspressiewe eenhede: "There is a labor performed in order to articulate expression-units
(either already established by an expression system or proposed as the somewhat segmented
functives of a new coding correlation). This kind of labor concerns the choice and the
disposition of sign-vehicles. There can be expression articulation during the act of
constituting (or making) an innovatory code; during a discourse in which the senders try to

observe all the laws of the existing codes; within a text where the sender invents new
expression units, therefore enriching and changing the system ... "
Wanneer daar veranderinge op die ekspressiewe vlak plaasvind, moet dit vanselfsprekend
korreleer met 'n verandering op die inhoudsvlak, anders word dit blote grarnrnatikale onsin,
aldus Eco (1976: 153). Hy vervolg verder: " ... therefore the labor of system observing, system
making and system changing on the expression-plane must be considered in relation to the
corresponding labor on the content-plane ... "
Van der Merwe en Snyman (1991: 82) steun op bogenoemde teorie van Eco in hulle
ondersoek na die intratekstuele kodes in die gedig Winterreis 1980 van Lina Spies
(1982:44). Hulle onderskei tussen sistemiese en strukturele kodes. Eersgenoemde kodes dui
vir hulle daarop dat die literere werk veelvoudig gekodeer is. Deur op die leksikale
repertorium van Spies se gedig te fokus, onderskei hulle verskillende beskrywingsisteme
(kodes) soos onder andere die musiekkode (literere kode ), geografiese kode, natuurkode,
kleurkode, kulturele kode, religieuse kode en gevoelskode. Hulle verwys na hierdie
aangeduide kodes as "die letterlike bronne van die gediginformasie" (Van der Merwe &
Snyman, 1991 :84).
Met die voorafgaande teoretiese omskrywing van kodes in gedagte, is al die Afrikaanse
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gedigte wat tussen 1976 en 1996 verskyn het, gelees. Afrika, in aUe moontlike
verskyningsvorme, is as ordeningsprinsipe aangewend en daar is gevind dat die gedigte
waarin Afrika manifesteer, 'n aantal prominente beskrywingsisteme of kodes, genereer. Die
kodes wat sodoende ge'identifiseer is, word Afrikakodes genoem.

3.3

AFRIKAKODES

Agt Afrikakodes is in die Afrikaanse digkuns van die afgelope twintig jaar ge'identifiseer en
sal in die volgende orde behandel word:
Geografiese kode
Klimatologiese kode
Natuurkode
Antropologiese kode
Taalkode
Literatuurkode
Geskiedeniskode
Konflik-en-versoeningskode

In hoofstukke 6 tot 13 word ondersoek hoe elkeen van hierdie Afrikakodes inhoudelik in die
Afrikaanse digkuns van die genoemde periode manifesteer.
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4.

_AFRIKA IN DIE AFRIKAANSE LETTERKUNDE
- BESTAANDE NAVORSING EN VERWYSINGS
IN DIE SEKONDERE LITERATUUR
om Afrika te ken is dit nodig om te weet
dat as dit nag raak die veld sug van
verwagtings as voels van hoog krys
die borne bestyg en ver sit en praat
oor vandag wat gister word en van more
wat nou is
van Afrika word die hart vol
en loop ons monde oor in die nag . . . (Om Afrika te ken. Mikhailovich, 1992: 10)

4.1

BESTAANDE NAVORSING
... Ek salueer jou, Afrika, in ink!
(Eers malgasse neusgatloos met ink-omlynde oe: Krog, 1990: 18)

Afgesien van enkele artikels (sien hoofstuk 4.2) waarin daar gewys word op die
betrokkenheid by Afrika en die aan- of afwesigheid daarvan in die Afrikaanse letterkunde, het
daar 'n Magisterverhandeling verskyn met die titel: Die konsep 'Afrika ' in die jonger

Afrikaanse letterkunde (Erna van Heerden, 1987). In die twee langste hoofstukke van
hierdie verhandeling word onderskeidelik '"n chronologie van die Afrika-tema in die
Afrikaanse letterkunde" en "'n kritiese evaluering van enkele werke rondom die tema Afrika"
gegee. In laasgenoemde hoofstuk word naas vyf prosawerke ook twee digbundels, naamlik
Kouevuur van Breyten Breytenbach en Van vergetelheid en van glans van Wilma
Stockenstrom, asook Ingrid Jonker se gedig, Die kind, in besonderhede bespreek.
Volgens Erna van Heerden (1987:43) verskil die ouer en die jonger Afrikaanse letterkunde
beduidend in hul hantering van Afrika as gegewe. Skrywers soos Leipoldt en Totius beskou
Afrika vanuit 'n westerse perspektief en sien die vasteland as vreemd, donker, geheimsinnig
en sonder enige verband met Christelike gebruike en waardes. Die onbekendheid met die land
en onvermoe om Afrika te begryp, veroorsaak 'n gedistansieerdheid by die skrywers - 'n
beskouing wat Erna van Heerden (1987:44) tipeer as 'n "blik op Afrika van buite Afrika".
In die jonger Afrikaanse werke is daar, volgens Erna van Heerden (1987:44) 'n diepgaande
verandering in die belewing van Afrika en word daar in toenemende mate geskryf vanuit 'n
Afrikabewussyn. Die kontras en konflik tussen Westerse en Afrikakulture is nie geheel en al
afwesig in hierdie werke nie, maar daar is ook 'n identifisering in beeld, metafoor en
eksistensiele sfeer met die vasteland as bodem, tuiste en verlengstuk van die self.
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In teenstelling met die enkelvoudigheid van Afrika as gegewe in die ouer Afrikaanse
literatuur, word daar in latere werke verskeie aspekte van die vasteland ontgin. Een hiervan is
die teenwoordigheid van konflik en geweld. Ema van Heerden (1987:46) wys daarop dat die
ontreddering, angs en pessimisme wat in die literatuur verwoord word, ten nouste met die
Suider-Afrikaanse milieu saamhang. Deur beelde en motiewe word Afrika 'n onafskeibare
deel van die lyding, onreg, opstand, wraak en vryheidsug wat die mens aan die suidelike punt
van die kontinent ervaar.
Volgens Ema van Heerden (1987:46) word Afrika in die werke ·van skrywers soos Chris
Barnard, Breyten Breytenbach, Wilma Stockenstrom en Karel Schoeman "meer as motief en
metafoor wanneer die vasteland ontgin word as verlenging van die soeke na identiteit en sin,
m.a. w. wanneer Afrika vergestalting word van die metafisiese (die bosinnelike of psigiese) en
eksistensiele stryd en selfverwesenliking van die mens".
Die gevolgtrekking waartoe Ema van Heerden (1987:50) kom, is dat die geografiese nie
noodwendig 'n bepalende rol in die hantering van die konsepte Afrika, Suid-Afrika of SuiderAfrika speel nie. Dit dien dikwels "bloot as afspringplek vir die ontplooiing van universele
vraagstukke rondom konflik, onreg, angs, die dood en groei". Die konsepte Afrika, SuidAfrika en Suider-Afrika word gekoppel aan omlynde vraagstukke, wat stellinginname vereis,
en daar word van die bloot geografiese tot die metaforiese ontwikkel. "Sodoende word die
neutraliteit van 'n geografiese begrip verruim deur menslike betrokkenheid en bewustheid."
'n Amerikaner, Noel Stahle, het 'n studie gedoen oor die Afrikaanse letterkunde as
Afrikaletterkunde. Hy het van September 1995 tot Junie 1996 aan die Universiteit van
Pretoria navorsing gedoen en is daama terug na Texas waar hy verder aan sy proefskrif
gewerk het. Stahle ( 1997:21) motiveer sy keuse vir hierdie spesifieke navorsingsonderwerp as
volg: "Ek glo die proses van historiese oorgang van Suid-Afrika na 'n meerderheidsregering
vereis 'n deeglike studie van al die aspekte wat daarmee gepaard gaan, veral dit wat deur die
Afrikanergemeenskap ervaar word. 'n Deel van hierdie verandering hou vir die Afrikaners in
dat hulle hul verhouding met sowel die mense as die kontinent van Afrika moet herevalueer.
Myns insiens is een van die belangrikste, maar verwaarloosde karakteristieke van die
Afrikaanse letterkunde, 'n belang by en identifikasie met Afrika as bron van identiteit en
kultuur."
Stahle (1997:21) beskryf sy proefskrif as 'n verkenning van die Afrikaanse letterkunde as
Afrikaletterkunde en as 'n letterkunde wat Afrika se kwessies, probleme en diskoerse
ondersoek. Sy studieobjek is Afrikaanse romans en die fokus van sy navorsing is daarop gerig
om parallelle historiese momente waarin Afrikaans en Afrikaans-Engelse perspektiewe
vrugbaar vergelyk kan word, te identifiseer. Hy stel hom ten doel om vier sulke momente en
temas in sy proefskrif te ondersoek: "eerstens, die aankoms van Europese setlaars in Afrika;
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tweedens, die teenstelling van die lewe op die platteland met die in die stad soos deur die
bevolking van Afrika ervaar en die oorgang na 'n stadskultuur; derdens die letterkunde van
die Sowetoperiode en laastens die tema van die interregnum - die afskeid van die verlede en
kommer oor die ongedefinieerde toekoms" (Stahle, 1997:23).

In September 1998 lewer Karen de Wet 'n referaat by die ALV-kongres met die titel "Om te
weet op watter vasteland ons boer: land(skap), versugting en verantwoordelikheid in die
Afrikaanse poesie- 'n verkenning". Sy neem Peter Blum se gedig Nuus uit die binneland
(1971:9) as vertrekpunt vir die referaat waarin sy 'n voorlopige verkenning maak van 'n
herhalende tematiese gegewe in die Afrikaanse poesie. Hierdie tema omskryf sy as volg: " ...
dat daar telkens (in verskillende literer-histories geperiodiseerde tydvakke, verskillende
politieke- en/of sosiale omstandighede) oor en/of as gevolg van die vasteland waarop ons

boer (met ander woorde waar ons bly en/ofwaar ons tuishoort) geskryfword".

De Wet (1998:3) stel dit duidelik dat sy in haar referaat slegs op Afrikalandskappe, die 'tuis'landskap gaan fokus en dui drie verskillende gedaantes aan waarin die gemoeidheid met
landskap in die Afrikaanse poesie manifesteer. Sy fokus eerstens op die tekste wat 'n soort
waarneming van landskap gee waardeur daar 'n soort soeke na en/of bevestiging van afkoms
en identiteit, van (tuis)hoort verwoord en/of gesuggereer word, tekste "wat in hul beskouing
van Afrika-as-landskap eintlik uitspraak maak oor identiteit. Oor hoort. Oor die vasteland
waar ons boer. Oor ons siening van onsself uit die geskiedenis van ons verhouding met die
land(skap), asook ons houding daarteenoor" (1998:4). Tekste waarin daar oor die land(skap)
geskryf word met 'n bepaalde versugting (1998:7) vorm die tweede ondersoekterrein en
derdens

word

tekste

ondersoek

waarin

daar

blyke

bestaan

van

'n

bepaalde

verantwoordelikheid teenoor die land(skap), wat in 'n mindere of meerdere mate 'n soort
ekopolitiese bewussyn toon (1998: 12).

4.2

SEKONDERE LITERATUUR
Al is die swaard van Afrika veel skerper as sy pen
Is daar tog die wat Woorde as hul grootste vyand ken,
En praat jy nou die waarheid in die liberale land
Dan stig jy sonder twyfel 'n vernietigende brand:
Seks of Kleur of Rassestryd of God se eie Kerk? Sorg dan dat jy jou woorde tot die kleurloses beperk!
(Dog en dogma. I.D. duPlessis, 1943:7)

Sedert die sewentigerjare kom verwysings na Afrika in die Afrikaanse letterkunde al hoe
meer in die sekondere literatuur ter sprake. Verskeie literatuurkritici pleit dat 'n groter
bewustheid van die verbondenheid tussen Suid-Afrika en Afrika in die letterkunde weerspieel
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moet word_ en dat Afrikaanse skrywers hul moet afkeer van Europa en doelbewus met Afrika
vereensel wig.
Tydens 'n simposium oor die Sestigers wat in Februarie 1973 in Kaapstad gehou word, vra
Chris Barnard (1973:98) die vraag: "Bestaan hierdie land hoegenaamd nog vir die Afrikaanse
skrywer?" Hy wys verder daarop dat die aktuele en dwingende probleme van hierdie
subkontinent, die angste en onsekerheid wat uniek is aan die mense van die sewentigerjare,
die politieke spanning waaraan almal blootgestel is, opvallend selde in die Afrikaanse
letterkunde weerspieel word.
Andre P. Brink (1973:1) sluit aan by bogenoemde uitspraak van Barnard in 'n artikel Op
soek na Afrika waarin hy hom uitlaat oor betrokkenheid in die Afrikaanse literatuur, veral
die pro sa. W anneer Brink verwys na "betrokke literatuur" bedoel hy dit "in die Sartreaanse
sin van betrokkenheid by die hier-en-nou van die sosio-politieke konteks waarin die skrywer
hom bevind". In die Afrikaanse literatuur sal betrokkenheid dan spesifiek dui "op die
verhouding van die skrywer (of ideaal gesproke die werk) en Suid-Afrika; die werk en
Afrika".
Dit gaan vir Brink (1973:3) oor die vraag waarom die Afrikaanse roman hom in die
sestigerjare byna geheel en al van die Afrikaanse realiteit begin afkeer het. Hy vra hom af of
die prosa van Sestig so "intemasionaal" in sy verwysingsfeer geword het dat dit net so goed in
Parys, London of Amsterdam geskryf kon gewees het? "Of is daar, erens, simptome van 'n
bestekopname t.o.v. Suid-Afrika? Nog verder gespesifiseer: is daar aanduidings in ons prosa
dat Suid-Afrika behoort tot Afrika- ofbly die uitgangspunt Europees?"
Brink (1973:4) wys daarop dat daar in elke tydperk vir die kuns (buite sy kunswees om) 'n
sekere funksie ontstaan. Aan die begin van die sewentigerjare, waar die enkeling begin
wegraak onder die opstand van die hordes en waar die "Stelsel" belangriker is as die individu,
word gepleit vir 'n kuns wat, "volledig van sy tyd, revolusioner van aard is, 'n prosa-te-velde"
waardeur Suid-Afrika as deel van die Derde Wereld ontgin word en nie as verlengstuk van
Europa nie.
Nadat hy 'n aantal prosawerke waarin Afrika in mindere of meerdere mate ter sprake kom,
krities ontleed het, vra Brink (1973:8) homself af: "Wat is dit dan waama 'n mens soek?"
Volgens hom sou dit onredelik wees om vanuit Afrikaanse geledere 'n blik-op-Afrika te
verwag soos die wat 'n mens by talle Afrika-skrywers aantref. Hy wys verder daarop dat 'n
mens moet ophou praat van 'n blik-op-Afrika en eerder begin dink in terme van 'n blikvanuit-Afrika. "Dan mag ons nader kom aan 'n aanpak van die vraag, 66k in ons romankuns,
van wat eintlik ter sake is, naamlik: Waar is ons tuis- in Europa, of in Afrika?"
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Brink (1973:9) wys ten slotte daarop dat niemand van die wit skrywer verwag dat hy sy
witheid moet ontken nie. "Inteendeel: hy moet juis sy witheid redefinieer: of dalk vir die
eerste keer definieer, binne die ruimte van sy eie lewenservaring. Ons onmiddellikste ruimte
dra klaar 'n tydsperspektief van meer as driehonderd jaar, dit dra die verskeidenheid patrone
van swart, bruin en wit, dit is ryk aan die moontlikhede en kompleksiteit van 'n hele Derde
Wereld (waarbinne die eerste twee aktiefis!)."
'n Jaar later maak Elsa Joubert (1974: 13) in 'n artikel Die literatuur van Afrika - en ons die
stelling dat Afrikaansskrywendes in Suid-Afrika hul in 'n unieke posisie bevind. Hulle skryf
nie in 'n wereldtaal of in 'n suiwer Afrikataal nie, maar is tog gevorm deur Afrika en met 'n
uitgangspunt wat noodwendig Afrika is. Tradisioneel vereenselwig die Afrikaansskrywendes
hulle egter met Europa.
Joubert (1974:13) toon aan dat daar belangrike raakpunte is wat betref aansporing en tema in
die werk van swart skrywers uit ander Afrikalande en Afrikaansskrywendes hier te lande. In
beide gevalle is dit die literatuur van volkere in wording. Dit is "'n literatuur wat 'n bydrae
lewer, miskien selfs die oorsaak is, van die bewuswording tot eie identiteit. Dit is 'n
strydende literatuur, by tye selfs 'n revolusionere literatuur".
In die sestigerjare het die nuwe, sterk opbloei in die Afrikaanse literatuur, bekend as die
Sestiger-beweging, hom egter weggekeer van Afrika en hom teruggewend na Europa. Daar is
probeer om die Afrikaanse literatuur in pas te bring met modeme neigings in Europese
literatuur, in plaas daarvan om voort te bou op 'n Afrika-ingesteldheid.
Tot in die begin van die sewentigerjare is daar vir Joubert nog te min sprake van selfkritiek in
die Afrikaanse letterkunde. Die literatuur keer hom in baie opsigte van die werklikheid weg
en gevolglik ontstaan daar 'n vervreemding van die bree leserspubliek. Sy waarsku ten slotte
dat 'n literatuur "soos die van ons wit Afrikaansskrywendes, wat in 'n tyd wanneer 'n nuwe
wereld om ons aan't worde is, hom laat weglei langs ontwykingspaadjies, nie meer sy funksie
vervul nie en tot steriliteit verdoem is" (Joubert, 1974: 17).
In 'n voordrag wat Jan Rabie in 1975 by die beraad van die Afrikaanse Skrywersgilde gelewer
het, vra hy "Is dit ons ems- in Afrika" (Rabie, 1985:30). Hy wys daarop dat die Afrikaner,
wat homself en sy taal na Afrika vemoem het, se amptelike beleid "meer Europa, minder
Afrika" is en dat die Afrikanerleiers in hul wit ywer hul bes doen om die Afrikaners in Afrika
te verongeluk. Die Afrikaanse letterkunde weerspieel hierdie houding - daarin word vera1
vertel van selfsug en pyn en van inteelt en besigwees met die self tot uitsluiting van ander. Hy
vra die vraag: "In watter Afrikaanse hoek word 'n man van 'n ander taal of ras waarlik as
volle mens geteken?" (Rabie, 1985:35.)
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Die Afrikaanse skrywer se ems moet wees: "minder Europa, meer Afrika" en as. demokratiese
intelligentsia het hul die taak om Afrikaans alles te laat uitse, oopsing, volledig van terroris
tot vryheidsvegter. Rabie (1985:39) sien as eerste prioriteit "om ons wortels breer, vaster in te
slaan en aile Afrikaanssprekendes een te maak", sodat kleurdiskriminasie uit die taal gehaal
kan word - anders is dit nie ons ems met Afrikaans in Afrika nie.
In die laat sewentigerjare lug 'n aantal skrywers en literatuurkritici hul mening oor die
Afrikaanse letterkunde op daardie tydstip. Etienne Leroux ( 1978: 18) wys op die neiging van
die Afrikaanse skrywer van die sewentigerjare om weg te breek van die Westerse
"establishment" en terselfdertyd "tred te hou met die Afrika-patroon wat in die rigting van 'n
eiesoortige sosialistiese struktuur beweeg". Voorgaande verklaar vir Leroux die
betrokkenheid sowel as die onsekerheid in terme van ou waardes, asook die striemende
aanslag teen die destydse politieke stelsel in talle sewentigerwerk.
Volgens Malan (1978:20) het die Afrikaanse werke wat in die sewentigerjare verskyn het,
getoon wat die Afrikaanse letterkunde kan wees, naamlik, '"n trom wat 'n bewussyn van
Afrika kan laat uitkring, 'n kuil wat sy misterie verhul, foelie wat Godse sonlig van ras tot ras
kan kaats".
Hoe ver strek hierdie bewustheid van Afrika werklik in die Afrikaanse letterkunde? 'n Paar
jaar na die verskyning van voorgemelde artikels, kyk Phil du Plessis (1981 :49) terug na
beskouings wat hy in 1975 oor 'n aantal tydgenote uitgespreek het en erken onomwonde dat
hy min beYndruk was deur die Afrikagebondenheid van die meeste van bulle.
DuPlessis (1981:50) wys daarop dat die "Africa-consciousness" (wat hy beskou as kontak
met die numinosum van Afrika) nog aan die Afrikaanse letterkunde haper. Een van die
hoofredes vir hierdie toedrag van sake is omdat die Afrikaner oorgelewer is "aan kerk- en
volksleiers wat ons so ver moontlik van Afrika weghou" (Du Plessis, 1981 :53). Die
Afrikaner, wat nog steeds 'n suiwer wit Westerse kultuur op hierdie vasteland wil wees,
ervaar Afrika as dreigend. Daar is weinig begrip vir ander kulture: "Die argaYese swart
beskawings wat ons omring, bestaan in 'n mities-gelaaide kosmos wat ons nie kan of
moontlik wil begryp nie." (DuPlessis, 1981:52.)
Teenoor die Weste se pessimistiese historiese siening van Afrika as primitief, wreed, swart en
boos, bly Afrika vir die swart skrywer die oermoeder. Sy baar hom en hy vrees, aanbid en leef
vir en deur haar. Ook die wit skrywer moet sy verbondenheid met die kontinent erken en
Afrika as voedingsbron vir sy kreatiwiteit ontgin.
Du Plessis ( 1981 :55) kom tot die volgende slotsom: "Dit is vir my duidelik dat as ons onsself
vaster kan anker aan die oerland, kan wegkom van die idee dat ons juis die vaandeldraer van
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die Weste _in Afrika is ... as ons in ons lettere die bloot politieke oplossings en swartgallige
historiese sienings kan transendeer- dan is ons van Afrika en hier om te bly."
Nadat hy 'n vergadering van die Australiese skrywersvereniging bygewoon het, skryf Andre
P. Brink (1990a:97) dat dit vir hom skrikwekkend was om die Australiers te hoor se: "we
have a short literature and we live in a strange land". Laasgenoemde opmerking het hom laat
nadink oor sy eie land en mense en hy vra homself in hoe 'n mate daar hier ook sprake is van
vreemdelinge in 'n vreemde land: "Hoe diep le ons ken van Afrika, ons saamleef daarmee
werklik?"
Brink (1990a:97) wys daarop dat die Afrikaners weliswaar me, soos die Australiers,
Kanadese of Amerikaners die inheemse bevolkings op groot skaal uitgeroei het nie, maar
hulle het hul beslis verhef bo die kontinent waarop hul wortel geskiet het. " ... ons het nog
altyd gemaak of ons 'beter' is as Afrika. En in daardie mate het ons landskappe in onsself
onontdek gelaat ... Ons het 'n skaduwee in onsself ontken ... en vroeer of later gaan daardie
skaduwee terugkom en sy tol eis, sy wraak neem. Dis ons dikkedensie".
Sedert die begin van die negentigerjare kom verwysings na Eurosentrisme en Afrosentrisme
in talle literere debatte na vore. Letterkundige kritici, kultuurleiers en skrywers huldig
teenstrydige menings oor die vraag of die Afrikaanse letterkunde steeds oorwegend
Eurosentries is en of daar blyke is van 'n Afrikagerigtheid- 'n Afrosentriese benadering.
In 'n toespraak tydens die Grahamstadse kunsfees van 1990 bring me. Barbara Masekela,
hoofkulturele woordvoerder van die ANC, die kwessie van Eurosentrisme in 'n wyer
kulturele konteks ter sprake. Sy rig die beskuldiging dat die Suid-Afrikaanse kultuur steeds
oorwegend Eurosentries is en verwys na die "Eurocentrism of the old hegemony, which sees
South-African culture in terms of the emulation of models originated outside the continentmodels, we may say, increasingly irrelevant even to the soul of a white community which in
some cases lived in Africa for almost two centuries" (Masekela, 1990:4).
In dieselfde jaar waarin bogenoemde uitsprake gemaak is, kies die Suid-Afrikaanse Akademie
vir Wetenskap en Kuns die tema "Suid-Afrika: Afrika" vir bespreking tydens sy
jaarvergadering in Pretoria, 20-22 Junie. Volgens Swanepoel (1991: 172) behels die keuse van
hierdie tema 'n verfrissende behoefte om wyer te kyk: "daar blyk 'n behoefte te bestaan om
Suid-Afrika se verhouding met Afrika nie slegs te heroorweeg nie, maar bes moontlik te
verbeter. In hierdie opsig sonder die Akademie die letterkunde naas vyf ander belangrike
dissiplines as noodsaaklike aanknopingspunt uit".
In die lig van ontwikkelinge in die jare net voor 1990 voorspel Swanepoel (1991:175) dat
toekomstige verhoudinge met Afrika in die eerste plek deur politieke faktore bepaal sal word.
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Eers as daar in Suid-Afrika 'n bedeling kom wat vir die beleidsbepalers in Afrikalande
aanvaarbaar is, kan daar aan kulturele betrekkinge aandag gegee word.
Die werk aan 'n nuwe verhouding met Afrika sal op twee gebiede moet plaasvind - 'n
tuiswerf en 'n Afrikawerf. Swanepoel (1991:176) is van mening dat, sover dit die tuiswerf
betref, die deure na Afrika soos in die politiek, in Suid-Afrika self oopgemaak moet word. Dit
kan gedoen word deur die totstandkoming van 'n nasionale literatuur.
Wat betref die skep van 'n nuwe verhouding met Afrika op die Afrikawerf, beweer
Swanepoel (1991: 179) dat die skakeling met Afrika op letterkundige vlak van die van ander
dissiplines sal verskil. Dit sal nie in die eerste plek die verskaffing van sekere kundigheid
behels nie, maar "veel eerder die uitruil van tekste, insigte oor tekste en van kontekste; dit
gaan om performance - mondeling, in tradisionele milieu, en op modeme verhoe ... dit gaan
om die naspoor van noodsaaklike taalkundige en letterkundige wortels eeue gelede, voor die
groot trek na die suide".
Heilna du Plooy lewer in Oktober 1992 'n referaat "Eurosentrisme en Afrosentrisme in die
Afrikaanse prosa" by die ALV-kongres in Stellenbosch waarin sy 'n voorlopige raamwerk
gee van 'n voorgestelde stuk navorsing waarin sy beoog om die probleme rondom die
Eurosentriese en Afrosentriese of Afrikagerigte inhoude van die Afrikaanse prosa te
ondersoek. Sy formuleer die sentrale navorsingsprobleem soos volg: "In watter mate is
geselekteerde verteenwoordigende Afrikaanse prosatekste Eurosentries en wat is die invloed
van Afrika in hierdie tekste?" (Du Plooy, 1992:3.) Antwoorde op vrae soos "wat word bedoel
met Eurosentries?" en "hoe kan vasgestel word wat 'van Afrika' is in tekste?" sal
vanselfsprekend eers verskaf moet word alvorens die geformuleerde navorsingsprobleem
ondersoek kan word.
Du Plooy (1992:5) is van mening dat daar in Suid-Afrika 'n literatuur ontwikkel het wat
histories en ruimtelik 'n breuk vertoon met Nederlandse en Engelse literatuur en wat tematies
en inhoudelik en toenemend stilisties 'n eie stempel ontwikkel het: "Hierdie literatuur is van
nature 'n hibried, maar 'n hibried is gewoonlik sterk. In die geval van blomme is hibriede
dikwels van die mooiste varieteite. Ons moet dus probeer om met ander oe te kyk na die hele
problematiek en om polarisasie tussen Europa en Afrika te probeer uitskakel deur nie
hierargies en nie polariserend na enige kant te lees nie. 'n Wyer siening van wat van Afrika is,
moet dus as moontlik en waarskynlik beskou word."
Die oorkoepelende doelstelling van hierdie beoogde navorsingsprojek sou kon wees om ouer
en nuwer tekste te gaan lees met die oog op 'n bepaalde aspek van die tekste naamlik die
Afrikagegewe daarin en om sodoende te probeer om die relevansie van die Afrikaanse
literatuur vir Afrika te illustreer. Die Europese wortels van Afrikaanse tekste moet uiteindelik
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me as 'n belemmering of stigma gesien word nie, maar as 'n toevoeging,_ verryking en ·
bepaalde aksent tot die Afrikaliteratuur in Afrikaans (Du Plooy, 1992: 16).
Die bekende akademikus Vernon February, laat hom in 'n onderhoud wat Etienne Britz in
1993 met hom gevoer het, sterk uit oor die sogenaamde Eurosentrisiteit van die SuidAfrikaanse kultuur. Sy standpunt verskil in beduidende mate van me. Masekela s'n, wat
hierbo aangehaal is, want hy verklaar onomwonde: "Die grootste absurditeit is egter dat ons
dink ons het 'n Europese kultuur ... Ons is g'n stuk Eurosentries nie, maar Anglosentries en
n6g gedrogteliker, Amerika-sentries." (Britz, 1993:86.) As teenvoeter hiervoor stel hy 'n
Afrosentriese benadering voor wat Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners sal leer om nie 'n
slagoffer van Europese denkpatrone te wees nie, maar om die eiesoortigheid van Afrika as
bron vir hul kulturele waardigheid te aanvaar (Britz, 1993 :86).
Afrosentrisme beteken vir February bloot dat "ons in Suid-Afrika nie meer met fyn grade van
verskil probeer wegstaan van Afrika nie": Hy wys daarop dat 'n Afrosentriese benadering nie
beteken dat ' n mens slegs kunsvorms uniek aan Afrika wil sien nie, maar dat dit moet gaan
om 'n oopheid vir nie-Westerse kulture. Ofskoon Suid-Afrikaners in Afrika woon, is hulle
geleer om Afrika as die "Ander" te sien. Hulle ken nie die deurgangsrites van Afrika nie,
maar dink aan Afrika in terme van Westerse vooroordele (Britz, 1993:86).
Volgens February gaan Afrosentrisme om groter gesofistikeerdheid en om bevryding uit die
isolasie en die parogiale mentaliteit van Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners. Hy wys ook,
soos Du Plessis hierbo, op die ongekende moontlikhede van Afrika as bron van inspirasie vir
die kunstenaar: "Afrika hied 'n enorme verskeidenheid, want ons kontinent hou nie by die
Limpopo op nie. Daar is geweldige nuwe bronne van beYnvloeding wat ons eie kuns kan
bevrug." (Britz, 1993:86.)
Soos byna aldie kritici, wie se standpunte hierbo aangehaal is, wys February ook op die groot
nadele en verarming wat die gedwonge en kunsmatige vervreemding van Afrika vir die
Afrikaanse letterkunde ingehou het. February (Britz, 1993:87) sien die ongeluk en tragiek van
die Afrikaanse letterkunde daarin dat dit in 'n wit Afro-etniese kultus vasgevang geraak het
en dat mense van Afrika wat in 'n Afrikaanse idioom grootgeword het, met dwase
kortsigtigheid van Afrikaans as kultuurtaal vervreem is. Die Afrikaanse letterkunde het dus
vandag nie die groot internasionale status wat dit met 'n Afrosentriese gerigtheid kon gehad
het nie, hoofsaaklik weens die ideologie wat Afrikaans van Afrika afgesonder het.
Hierdie gedwonge afsondering van die taal en sy sprekers het, soos telkemale uit die
bogenoemde aangehaalde menings geblyk het, ernstige nadele vir Afrikaanse skrywers
ingehou. Joubert (1984:59) verwys byvoorbeeld na die frustrasie wat sy probeer verwoord het
in Ons wag op die kaptein: " ... my own frustration, my feelings of being of Africa but not
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truly African, part of this continent, but still, in so many ways, alien ... "

4.3

SAMEVATTING

Enkele letterkundige navorsers het reeds aandag gegee aan die hantering van die
Afrikagegewe in die Afrikaanse letterkunde. Hulle het egter in hoofsaak op Afrikaanse prosa
gekonsentreer. Daar word onder andere gewys op 'n diepgaande verandering in die belewing
van Afrika in die Afrikaanse letterkunde tot in die middel van die tagtigerjare en ook
aangetoon dat skrywers toenemend vanuit 'n Afrikabewussyn skryf.
'n Groot aantal skrywers en literatuurkritici het deel gehad aan die teoretiese besinning oor
die Afrikaanse letterkunde se gerigtheid op Afrika. Oor die algemeen word gepleit dat
skrywers hul nie langer moet distansieer van die vasteland waaraan hul so onlosmaaklik
verbonde is nie, maar hul verhouding met Afrika moet herevalueer. Daar moet 'n
doelbewuste poging aangewend word om nader aan Afrika te beweeg en hul identifikasie met
die vasteland te bevestig. Hierdie toenadering tot en vereenselwiging met Afrika moet ook in
die Afrikaanse letterkunde weerspieel word.
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5.

AFRIKA IN

DIE- AFRIKAANSE

DIGKUNS

..

KORT HISTORIESE OORSIG MET ENKELE
VOORBEELDE
0 land van sonlig en van sterre,
van onbegrensde, wye veldeo wilde wereld van natuur,
o dierb 're grand van Mrika ... (Preller, 1961 :51)

In hierdie hoofstuk word die Afrikagegewe in die Afrikaanse digkuns, vanaf die ontstaan
daarvan tot ongeveer 1976, kortliks ondersoek. Aangesien die korpus gedigte wat hier ter
sprake is, veral die van die twintigste eeu, baie groot is, word volstaan met enkele
geselekteerde voorbeelde.

5.1

DIE SEWENTIENDE EEU
AFRICA
Myn slin-ziek ongediert en kan de dolle lusten

Der holle gierigheid niet keeren van myn' kusten.
Al ben ick overal of Zand-woestyn of woud,
Al word ick van den Kreeft en van den Bok gebraden,
Ja zwert geroost als pek, nogh weet, nogh vindze paden
Of binnen door myn zand, of buiten door myn zout.
(Africa- Jeremias de Decker, 1727: 188)

In Opperman se bloemlesing Lied van die land laat hy die Afrikaanse tekste deur 'n paar
Nederlandse tekste voorafgaan. Hy begin die hoofteks van die bundel met bogenoemde gedig
uit die sewentiende eeu en as motivering wys hy in die inleiding daarop (Opperman, 1964:v)
dat die Afrikaner se hele groei en ontwikkeling aan die van Nederland verbonde was: "Die
Afrikaner groei uit die Nederlandse sewentiende eeu, die eeu toe die Nederlande op
geestelike, kulturele, staatkundige en ekonomiese gebied groot hoogtepunte bereik het."
Die aangehaalde gedig hierbo kom uit De Decker se Tweede Boeck der Puntdichten en
vorm deel van die gedigreeks De vier Deelen der Aerde. Dit is geskryf ongeveer toe Jan
van Riebeeck aan die Kaap geland het. In die gedigreeks is die vier groot vastelande, naamlik.

Europa, Asia, Africa en America agtereenvolgens self aan die woord. Soos Afrika, wat
die derde plek in die reeks beklee, bekla Europa, Asie en Amerika ook hul lot oor die
eksploitasie van hul inwoners, grondstowwe en minerale. Kritiek word uitgespreek teenoor
daardie eeu se geldgierigheid en handelsuitbuiting en volgens Opperman (1964:vi) sou juis
die gees en kritiek wat in die gedig voorkom, langsamerhand in die nuwe land, Suid-Afrika,
groei en lei tot die vorming van 'n nuwe nasie.
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De

Deck~r

se gedig is ook van belang omdat dit een van die vroegste voorbeelde is waar

Afrika gepersonifieer word - in hierdie geval as 'n lydende figuur, hulpeloos teenoor
Westerse indringing.

Westerse of Europese indringing begin vir Suidelike Afrika in alle ems in 1652 met die
stigting van 'n verversingspos aan die Kaap. Hiermee word die begin ingelui van die Kaap se
Bataafse tydperk.

5.2

DIE BATAAFSE TYDPERK
nie jan van riebeeck of sy here
17 kon voorsien dat 'n wit vesting hier
ontspring ...

(anamnese. Gouws, 1991:3)

Die geografie, klimaat en inheemse bevolking van die "nuwe" land het 'n besondere indruk
gemaak op die Europeers wat hulle hier aan die suidpunt van Afrika kom vestig het. Hierdie
aspekte word telkens in die reisjoemale en ander vroee geskrifte uitgelig.
Die VOC het van sy amptenare aan die Kaap verwag om hom deur middel van briewe en
rapporte op hoogte te hou van alle sake rakende die verversingspos en om joemale van hul
reiservarings te hou. Jan van Riebeeck moes dus 'n Daghregister hou waarin hy onder
andere verslag moes !ewer oor die belangrikste gebeure tydens sy dienstermyn aan die Kaap.
Ofskoon Van Riebeeck self geen groot belangstelling in Afrika gehad het nie en so gou as
moontlik na die Verre Ooste, wat hy in sy jeug liefgekry het, wou terugkeer, het hy tog
ekspedisies op verkenningstogte na die binneland gestuur. So berig hy byvoorbeeld op 7
Maart 1659: " ... Ondertusschen comen de vrijelantreijsers weder aent Fort, rapporterende
datse het landt overal soo dor, droogh en weijnigh van gras en water bevonden hadden datse
daeromme expres gedrongen waren wederom te keren ... "(Vander Merwe, 1969:137.)
Kannemeyer (1978: 19) wys daarop dat daar in die vroee jare van die Kompanjie se bewind
nie vee! amptenare was wat die tyd of aanleg gehad het om poesie te skryf nie. Tog dagteken
die "eerste gedichtje, voorzover bekend, op Afrikaanse bodem geschreven" reeds uit 1666
(Besselaar, 1914:86). Die opskrif by die gedig gee 'n aanduiding van die inhoud: "Den
Eersten Steen Van 't Nleuwe CasteeL Goede Hope Heeft VV agenaer gelecht Met Hoop van
goede Hope."
In 1678 verskyn die Rijm-wercken van Aemout van Overbeke waarin enkele geestige
gedigte oor die Kaap voorkom en in 1681 die Vroolijke uuren bestaande uit verscheide
soorten van mengel-digten deur Pieter de Neyn. Die gedig Gedachten op het
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gesighte van het Zuider-kruis uit laasgenoemde bundel is, volgens Kanneme_yer
(1978: 19), die eerste emstige gedig wat oor 'n Suid-Afrikaanse tema handel.
Jan Harmens de Marre, 'n skeepskaptein wat dikwels hier aan wal gestap het, skryf in 1746
die eerste volwaardige gedig waarin die Kaap om sy eie skoonheid besing en verheerlik word:
Eerekroon voor de Caab de Goede Hoop. Opperman (1964:vii) verwys na die gedig as '"n
nasionaal-herolese barokvers in aleksandryne en met 'n voorliefde vir die allegoriese en die
klassistiese", terwyl Besselaar (1914:42) dit 'n reisbeskrywing noem "waarin niet enkel
vaardigheid, maar ook kunst aan het woord is". Hy beskou hierdie Eerekroon as 'n
"verafrikaanste stroomzang; een retoriese verheerliking van huis en haard" (Besselaar,
1914:45).
Hier word het oog bekoort door dreven, dood laurier,
Door kamfer, beuk en eik, zo kunstig, zo vol zwier
Geschikt tot heiningen, tot lanen, tot prieelen,
Om d' afgematten geest door schaduwen te streelen.
Hier kan de Waterheld, geslingerd aan dees kust,
Den geest verlustigen, en, door een zagte rust,
De rampen van de kiel, en't zeegevaar vergeten ...
(Den lusthof der maatschappy. - Jan de Marre. Opperman, 1964:3)

Opperman (1974:57) wys daarop dat ons in die beginjare van die volksplanting 'n
Nederlandse koloniale letterkunde kry wat langsamerhand tot 'n eie selfstandige Afrikaanse
letterkunde ontwikkel, sodat dit as die genetiese oorsprong van ons letterkunde beskou kan
word. Die geskrifte, waaronder enkele digpogings, wat in die 18 de eeu aan die suidpunt van
Afrika ontstaan het, was wel na die vorm nog hoofsaaklik Nederlands, maar na gees en
inhoud word hul gaandeweg meer inheems.
Met die Britse besetting van die Kaap in 1795 breek die einde van die Bataafse bewind aan.
Die eerste Britse invalsmag het in Julie onder genl.maj. James Henry Craig by Simonstad
geland en na Muizenberg opgeruk, waar die Nederlanders halfhartig weerstand gebied het.
Hierdie gebeurtenis word satiries verwoord in die Lied ter eere van de Swellendamsche
en diverse andere heiden bij de bloedige actie aan Muizenberg in data 7 Augustus
1795. Die Lied is bedoel as 'n skimpdig en word gewoonlik aanvaar as die oudste
aaneenlopende dokument wat in Afrikaans geskryf is, asook die eerste "politieke" gedig in
Suid-Afrika. Die digter, 'n vurige patriot, kies opsetlik Afrikaans om die "dappere"
Swellendammers onder "Commandant Delpoort" as agterlik voor te stel en met hulle
spreekwyse die spot te dryf. Vol gens Antonissen ( 1964: 10) het dit poeties gesien min
kwaliteite, maar is dit '"n hoogs belangrike stuk omdat hier vir die eerste keer bewus gebruik
gemaak word van Afrikaans, naamlik waar die taal van die Swellendammers 'en ander helde'
met kleinerende bedoeling nageboots word":
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Kom laat ons achter 't heuvel springt, 0 Wee!
Want dat is vrij die beste ding,
Om daar te bergen onze gat;
Ons kies dan straks het haasepat. Gaat mee!

(Grove & Nienaber, 1973: 11)

' n Ander skerp satirikus was die Hollandse amptenaar H.D. Campagne wat so antiPrinsgesind was dat hy in 1796 na Engeland gedeporteer is. In sy historiese gedig Gedachten
bij de beschouwing van het voorleeden en toekomstige lot van de Kaap en die satiriese
De ven.uaandheid in Africa dryf hy die spot met die politieke beleid van die nuwe
bewindhebbers. Kannemeyer (1978 :21) wys daarop dat Campagne -homself in hierdie gedigte
as 'n Afrikaner openbaar, terwyl sy taal ook reeds in die rigting van Afrikaans beweeg.
Die einde van die Bataafse tydperk breek vir die Kaapse nedersetting finaal in 1806 aan toe
Brittanje die Kaap vir die tweede keer beset.

5.3

DIE NEGENTIENDE EEU
... Afrika een magtig land,
Begrens deur 'n Afrikaanse strand,
Gesterk deur Vrijheids broederhand
So'n Afrika kom eens tot stand.
Dan kom die lang verwagte dag,
Dan wapper daar ons ei'e vlag
Langs strand en kus van Afrika,
Van Grootrivier tot Toegela. (Alles sal reg kom- Anoniem. Reitz, 1916:3)

Vir die Afrikanervolk was die negentiende eeu 'n tyd van verset, stryd, oorloe en ontberings.
Die eeu is ingelui met die verset teen Engelse oorheersing en later botsings met inheemse
volksgroepe. Die Groot Trek bring 'n beduidende aantal Afrikaners in kontak met die (vir
bulle) onbekende binneland van Afrika en die inheemse bewoners van daardie streke. Nog
botsings en oorloe volg. Die laaste jare van die negentiende eeu word in beslag geneem deur
die Vryheidsoorloe teen die magtige Britse Ryk. Eers in die tweede helfte van die negentiende
eeu verskyn die eerste aarselende digpogings in Afrikaans.

5.3.1

DIE PERIODE VAN VERENGELSING
Ons leef in die dage van taalraserny,
En daarvan kom Afrika oek ni meer vry,
Mar van die elend het dit bitter te ly,
(Rasende Afgodery - Pannevis. Van Niekerk, 1920:46)

Bogenoemde woorde van Pannevis is meer as honderd jaar gelede geskryf, maar dit kan ewe
goed op die negentigerjare van hierdie twintigste eeu van toepassing wees. Van belang is dat
Pannevis ' n verband le tussen die taalstryd (taalraserny) en die lyding van die land- Afrika
- as gevolg daarvan. Dit wil voorkom asof die digter hier met die verwysing na Afrika 'n
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noue verwantskap tussen die Afrikaanssprekendes en die kontinent aandui.
Teen 1800 was Nederlands die amptelike taal van die Kaap en Afrikaans, genoem "KaapsHollands", die spreektaal onder 'n groot gedeelte van die nedersetting se inwoners. Hierdie
toestand het egter ingrypend verander na die Britse besetting van die Kaap.
Kort na die tweede Britse besetting van die Kaap in 1806 het die owerhede met doelbewuste
pogings begin om die land en sy inwoners op aile gebiede te verengels. Hierdie afdwing van
'n Europese taal op Afrika het gelei tot bittere verset aan die kant van Afrikaanssprekendes en
was een van die dryfvere agter die stigting van die latere Genootskap van Regte Afrikaners.
Talle digters het in hul digwerk verwys na een of ander aspek van die taalstryd. Een van die
bekendste gedigte in die verband is seker Hoogenhout se Fooruitgang waarin hy nie net fel
kritiek lewer op die verengelsingsproses nie, maar ook gebeure uit die openbare lewe en die
kerk satiries verwoord. In die laaste gedeelte van die lang gedig loop diegene wat Engeland se
anneksasie van Transvaal goedkeur en regverdig, onder Hoogenhout se spottende kritiek deur.
Volgens diesulkes gee die anneksasie blyke van Engeland se liefde "fer di deel fan
Afrika".
Mar daar het ons weer bewyse, wat hul doel en dryfveer is
ANGLO-evangelisasie, anders loop hul planne mis.

Daarom is di anneksasi in hul oog 'n segen, ja,
En getuig fan Englands liefde fer di deel fan Afrika!
Di een, daardi, nog een, andre word geprys en seer geroem,
Deur hul geesferwante word hul : martelaars fan staat genoem.
En wat Afrikaans of Hollans praat en as syn taal begeer,
Di is dwaas, 'n arme sukkel, freeslik dom en ongeleer!
En as hy fan reg durf prate, word eenvoudig dit geseg:
"Jou rumoer en oproermaker, weetjy dan ni MAG IS REG."
(Fooruitgang. Jan wat versiis maak, 1987: 12)

5.3.2

DIE EERSTE AFRIKAANSE BEWEGING
Wi had kon denk dat Afrika
Ooit sofeul digters had?
(Di Ontwaakte Diggees, deur di Patriot gewek. Oom Jan 1 , 198 7: 9)

Afrikaans was die spreektaal aan die Kaap lank voordat dit 'n Engelse kolonie geword het,
maar eers in die laaste helfte van die negentiende eeu word Afrikaans "voor het eerst met
bewustheid en opzettelik ... voorgesteld en aanvaard als middel tot schriftelike uitdrukking
van letterkundig schoon" (Besselaar, 1914:137). Hy wys verder daarop dat die digkuns in
Afrikaans, soos in aile jong tale, die eerste kunsuiting was: "Voordat iemand dacht aan
vervaardiging van speciaal Afrikaanse verzen en bundels, waren onder het volk echter reeds

Die skuilnaam van C.P. Hoogenhout.
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lang in zwang geweest rijmpjes en raadsels en liederen, die hun Afrikaanse · oorsprong of
overplanting bewijzen." (Besselaar, 1914:137.) Hy noem in hierdie verband onder andere ' n
toepassing van Psalm 130 op die moord op Piet Retief en sewentig burgers op 6 Februarie
1838. Volgens Pheiffer (1987: inleiding p.5) is die outeur van hierdie verwerking S.J. du Toit:
Hoop op di Heer jul frome !
Is Afrika in nood,
Daar sal ferlossing kome;
Syn goedheid is seer groot.
Hy maak op ons gebede
Heel Afrika eens fry
Fan hul, wat ons fertrede ,
Dan leef ons fry en bly! (Liidfan di Foortrekkers. Afrikaanse gedigte, 1987:2)

In Augustus 1875 word die Genootskap van Regte Afrikaners in die Paarl gestig met die doel
"om te staan ver ons TAAL, ons NASIE, en ons LAND". Antonissen (1964:27) wys daarop
dat die drie terme in sinvolle rangorde volg: "Eers die 'doel' wat eintlik middel is: die taal.
Dan die eintlike, tweeledige doel: ten eerste, om die volk bewus te maak van sy eie
persoonlikheid en waarde, van sy eie nasionaliteit en van die feit dat dit die enigste
nasionaliteit is wat in Suid-Afrika self ontstaan en gegroei het; gevolglik ten tweede, om die
nasie tot volle wasdom te laat ontwikkel binne die grense van 'n land wat die volk sy eie sou
kon noem, en waarvan die be lange behartig sou word, nie deur en ten behoewe van 'n
vreemde mag nie, maar ' eiemagtig' deur die vrye, verenigde nasie." 'n Belangrike aspek van
die doel was dus die politieke losmaking van Nederland en die vestiging van 'n eie
volksidentiteit.
Ter bereiking van hierdie doelwitte besluit die G.R.A. om hul eie koerant in die vorm van ' n
maandblad uit te gee en op "Saturdag, 15 January, 1876" verskyn die eerste uitgawe van Die
Afrikaanse Patriot.

In hierdie eerste uitgawe word dit reeds duidelik gestel dat dit veral om Afrikaans as skryftaal
gaan: "Een Afrikaanse koerant! Wie het dit ooit gedroom! Ja, Afrikaanders! een koerant in
ons ei'e taal! Dit het baiang moeite gekos om so ver te kom; dit kan ek julie verseker, want
die meeste Afrikaanders is nes steeks perde, hulle wil mos nie glo dat ons een ei' e taal het
nie. Die ou' e Patriotte hou vas, en klou vas, an die Hollans taal; die jonge mense vind die
Engelse taal weer so danig mooi, en o' ertui' e gaat net so moeilik, as om steeks perde te leer

pronk in die voortuig. Ons wil nou met ons 'Patriot' an die wereld wys, dat ons wel de'entlik
een taal het waarin ons kan se net wat ons wil." (Afrikaanse Patriot 1867, 1974:1.)
Daar word verduidelik dat die blad saamgestel gaan word uit sewe afdelings waarvan die
skryf van drie volledig en een gedeeltelik die lesers se verantwoordelikheid is. Die vierde
afdeling is "Afrikaanse gedigte" en word soos volg verduidelik: "No. 4 is ook ver julie. Julie
kan nou rym en dig dat dit nie maklik is nie. Jonge Afrikaanders! julle kan mos fluks rym!
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Stuur julie gedigte, kerels! Stuur mar! Die wat een beter gedig stuur as ons 'Volkslied', die
kry van ons een pluimpie. En die wat foute maak, dis niks nie, ons sal hom reg help." (Die
Afrikaanse Patriot 1876, 1974:3.)

Met die oprigting van die Genootskap van Regte Afrikaners en die stigting van Die
Afrikaanse Patriot is die beweging om Afrikaans 'n erkende geskrewe taal te maak, aan die
gang gesit.
Die lesers van Die Patriot het geesdriftig op die redakteur se versoek - "stuur julle gedigte,
kerels ... " gereageer en die gedigte het ingestroom. In 1879 het Die Patriot elke maand 'n
byblad daarvoor afgesonder en Oom Jan nooi in die gedig "Ver digters is nou kans" (Patriot,
11 Julie 1879) almal uit om in hul eie taal te dig:
Spring mar by, dan val dit lig:
Afrikaanders kan goed dig!" (Nienaber, 1975:178)

Twee jaar later, in Die Patriot van 9 September 1881, verwoord hy, in die gedig wat hierbo by
5.3.2 aangehaal is, die oorweldigende reaksie van die "Afrikaanders" soos volg:
Wi had kon denk dat Afrika
Ooit sofeul digters had?
Gedigte kom nog daagliks an,
Hiir's weer 'n folie blad!
Eers was di tong en hande fas,
Gedagtes werd gesmoor;
Mar nou: di ryme, goed of sleg,
'n Elk wil hom laat hoar.
(Di ontwaakte diggees, deur di Patriot gewek. Oom Jan, 1987:9)

Volgens Kannemeyer (1978:49) is die literatuur wat tussen die jare 1875 en 1900 in SuidAfrika ontstaan het, tematologies beperk deur die noue verbondenheid met die vaderland in
die algemeen en die Afrikaner in die besonder. Taal, nasionaliteit en godsdiens is van die
vernaamste temas in die digkuns van hierdie tydperk.
In sy Patriot-Digters. Bloemlesing uit die dig- en rymwerk van die Patriot-

tydperk (1875-1905) onderskei Pienaar (1945) ses afdelings, nl: Land, volk en taal;
historiese temas; huislike en maatskaplike lewe; berymde vertellings; vertalings en
bewerkings; van vry en trou. Die eerste twee afdelings - "land, volk en taal" en "historiese
temas" - beslaan presies die helfte van die bundel.
In Afrikaanse Gedigte byeenfersameld uit wat in di laaste 30 jaar ferskyn is
1876 - 1906 word die gedigte in nege afdelings gegroepeer: Fer faderland, fer moedertaal,
uit ons geskiedenis, di Transvaalse fryhydsoorlog, ferhale, minnedigte, godsdiinstige gedigte,
gemengde gedigte en grappige gedigte.
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Die afdeling "Fer Faderland" staan volgens Pheiffer (1987:inleiding p.7) in dieteken van die
ontluikende Afrikaner-nasionalisme wat byna blindelings aangewakker word, met bykans
geen relativering van eie prestasies nie. Hierdie nasionalisme openbaar hom veral in die
verheerliking van die eie taal, land, instellings en geskiedenis, terwyl 'n byna algehele
uitsluiting van ander taal-, kultuur- en kleurgroepe aangetrefword.
Die verheerliking van die eie land kom duidelik na vore in ' n gedig wat in die afdeling "Fer
Faderland" in bogenoemde bundel opgeneem is. In die gedig Ons sonnige Afrika, word
Afrika as paradys besing. Dit is ' n land van oorvloed waar alles goed en mooi is:
Ons Sonnige Mrika
Hoera! Hoera! fer Mrika,
Di land fan d' groenste feld.
Fan klaarste waters, stylste berg,
Di land so ryk an geld;
Di land wat floei fan heuning 'n melk,
Waar d' lug is fris en soet;
Di land fan diamante en gaud,
Di land fan owerfloed.
0 God! beskerm ons diirbre land,
Ons Eden Mrika,
Ons Paradys, ons Faderland,
Ons sonnige Mrika. (Ons sonnigeAfrika. Neser, 1987:3)

Bogenoemde verheerliking word egter getemper deur die daaropvolgende gedig Afrika's
klagte waarvan die eerste en laaste strofes hieronder aangehaal word. Hierin bekla Afrika self
haar nood. Sy is 'n dor, vervloekte land, slagoffer van verwpestende droogtes en plae en
stiefkind van God:
Afrika's Klagte.
Dorre flaktes, waar di oog mag stare;
Niks as dorre gras en bas en steen,
Waarom is ek as met floek belade?
ABe lande ging random my heen.
Eersdaags leg myn ruime feld en streke
Gans fan mens en fe en plant ontbloot:
Opgedroog refire, bronne, beke;
Alles wat hiir leef geflug of dood.
(Afrika's Klagte. Anoniem. Afrikaanse gedigte, 1987:3)

Hierdie uiters pessimistiese beskouing kon egter nie onbeantwoord gelaat word nie en S.J. du
Toit reageer hierop in 'n gedig met die kriptiese titel Antwoord Hiirop waarin hy wys op
die groot rykdomme van Afrika:
Ryker is gen land op aard gesegen,
Afrika, as jy is deur Gods hand.
Is op plekke wynig dou en regen,
Kyk hoe welig groei als wat hul plant!
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Waar op aard is nog di lug so helder
En gesond as in jul suider-oord?
Frugbre wingerd ful fol wyn jul kelder.
Kyk hoe hang di frugte an jul boord!
Ryker skatte is in gen land begrawe
Silwer, diarnant en elk metaal
Salomo het hiir reeds deur syn slawe
Goud en silwer folop weg laat haal.
Julie diamante blink op krone
Fan di rykste forste op heel di aard;
Julie goud fersiir di dogters en di sone,
Oral is jul rykdom reeds fermaard.
Daarom, Afrikaners, hou julland in ere,
Klaag ni, mar dank liwers God di Heer.
Wi syn ryke gawe reg waardere
Segen Hy nog altyd mild en meer. (Antwoord Hiirop. Du Toit, 1987:4)

Die gedigte uit hierdie periode wat die vaderland as tema het, is oorwegend patrioties met 'n
na1ewe verknogtheid aan eie bodem, soos in die volgende gedig:
0 Afrika, jy stuur myn bloed
In d'are rond met warme gloed;
0 land, fer jou geef ek myn hart
In freug en foorspoed, en in smart.
En slaan ek na jou bergetop,
Met freugde myn twe oge op,
As ek jou skoonhyd dan aanskou,
Myn faderland! myn Afrika! (Suid Afrika. Anoniem. Afrikaanse Gedigte, 1987:5)

Die knap regsgeleerde en latere president van die Vrystaat, F.W. Reitz, was nooit lid van die
G.R.A. nie, maar kan beskou word as 'n belangrike voorloper van die beweging. Hy is nie
aileen 'n vurige voorstander van Afrikaans nie, maar ook 'n skerp satirikus en patriotiese
oorlogsdigter met 'n diepgewortelde liefde vir sy vaderland. Hy skryf sy laaste oorlogsgedig
terwyl hy op 4 Julie 1902 in Algoabaai op die skip wag wat hom uit sy land sal wegneem.
Alhoewel sy volk verslaan en die land verwoes is, vertrou hy steeds op God om weer 'n nuwe
toekoms te laat aanbreek:
0 Afrika! op welke verre strand
Ik zwerven moet, gij zijt mij't Beste Land!
Uw Vrijheids zon heeft tans haar licht verborgen,
Maar niet voor altijd, daar zal God voor zorgen.
(DelagoaBaai, 4Julie, 1902. Reitz, 1910:72)

Dit is duidelik dat die eerste Afrikaanse digters die benaming Afrika in die meeste gevalle
bloot as 'n aanduiding van hul vaderland- Suid-Afrika, gebruik.
Volgens Nienaber eta/. (1962?:7) het die digters van hierdie tydperk gewoonlik nie gedig om
uiting te gee aan 'n hewige sielsontroering of 'n onweerstaanbare drang van die hart nie, maar
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om hul volk nasionaal op te bou, om hulle wakker te skud en om ' n liefde by hulle volk te
wek vir die eie Afrikaanse taal. Die ontwikkeling van die Afrikaanse literatuur het dus ten
nouste met die van die taal en die ontwaking van 'n Afrikanemasionalisme gepaard gegaan en
die aard van die literatuur in die laaste kwart van die negentiende eeu kan as hoofsaaklik
propagandisties, didakties, pedagogies en geestig beskryf word.
Ofskoon die geskrifte uit hierdie tydperk nie van groot letterkundige waarde is nie, het hul tog
belangrike kultuur- en litererhistoriese betekenis. Dekker (1966:24) wys daarop dat die
gedigte almal in die taal en trant van die volk is, die vorm is meestal gebrekkig en die taal
dikwels onsuiwer en plat, maar "hierdie volkskuns is 'n waardevolle besit vir wie wil weet
wat daar in die tyd geleef het in die volk; enkele kenmerkende nasionale eienskappe kom ook
duidelik daarin uit".
Die poetiese werk, en ander literere voortbrengsels, wat tot aan die einde van die negentiende
eeu in Afrikaans verskyn het, was weliswaar nie besonders indrukwekkend nie, maar dit het
tog die grondslag gele vir die bloei en ontwikkeling van 'n selfstandige Afrikaanse
letterkunde in die twintigste eeu.

5.4

DIE TWINTIGSTE EEU
0, land van Hoop, jou toekoms lig
Skoon as jou heem 'le voor't gesig.
0, Afrika! uit donk're skoot
Der nag ontwaakt jou morgenrood
Breek saggies an; jou glorie-ster
Sal opwaarts rijs, en so ver
As d'aarde strek sal dan di faam
Beroemd wees van jou grote naam .

(Kaap de goede hoop. Reitz, 1916:4)

Die lotgevalle van die wit inwoners aan die suidpunt van Afrika het sedert die ontstaan van
die eerste Afrikaanse geskrifte in 'n groot mate die inhoud en gees daarvan bepaal. Volgens
Nethersole (1990:xv) kan die totstandkoming van die Afrikaanse letterkunde direk verbind
word aan die nasionale strewes van die afstammelinge van die eerste wit setlaars wat in die
sewentiende eeu na die Kaap gekom het.
Vroeg aan die begin van die twintigste eeu word die Tweede Vryheidsoorlog beeindig. Groot
dele van die binneland is geplunder en verwoes en die eerste jare na die oorlog staan in die
teken van heropbou en herstel. Afrikaanse digters van hierdie tyd verwoord die oorlogsmart,
lyding en bitterheid na die oorlog, maar gee min aandag aan die belangrike ekonomiese en
politieke herstrukturering van die na-oorlogse jare. Die stem van die digters is nog in groot
mate die stem van die volk. In die twintiger- en dertigerjare sou dit egter begin verander en
die digters raak toenemend meer uitgesproke en krities oor 'n groot aantal polities-
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maatskaplike aspekte.
Verwysings na Afrika en 'n groeiende besefvan die verbondenheid aan hierdie kontinent kom
deurlopend in die Afrikaanse digkuns van die twintigste eeu voor. Die Afrikabewustheid
manifesteer in 'n aantal temas wat in die digkuns aangetoon kan word. Die belangrikste van
hierdie grondgedagtes gaan vervolgens van naderby bekyk word.

5.4.1

DONKER AFRIKA EN WIT LIGDRAERS
0 Donkere Afrika! o Eeuwe-eeuwe-oue
dog wilde wereld! uw somber beeld aanskoue,
in strenge kus gevat en eindloos uitgebreid al storm-omringd, -orribruisd, al onherbergsaamheid!
(Donkere Afrika. Totius, 1977:35)

Daar kan talle voorbeelde in die Afrikaanse digkuns aangetoon word waar die siening van
Afrika as die onbekende donker kontinent verwoord word. Totius (J.D. du Toit) se Verse
van Potgieter's trek (1909) open met bostaande gedig - Donkere Afrika - waarin
Afrika direk aangespreek word. Pienaar (1926:312) wys op die eienaardige beeld waarmee
hierdie versreeks ingelui word. Die digter sien "danker Afrika" as 'n "swaarbefloersde
doodkis, waarornheen die lewendes hul beweeg, onbekend met die duister magte wat
daarbinne verderf en verwoesting saai". Vir baie jare lank het seevaarders slegs die kus van
Afrika gesien, sonder om bewus te wees van die "duistre duiw'ledom" wat die binneland
beheers. Ten spyte van legendes en verhale van oeroue beskawings - Monomotapa en
Zimbabwe- bly Afrika steeds "die swarte wereldland", onontdek en onontwikkeld. Daar is
egter hoop vir die donker kontinent, want:
.. . o'er vlakte onendig,
opglansend uit die suid, verskijn 'n lig bestendig
instralend teen uw swart , o'erblikkrend nag en dood,
en wijs die vreemdeling die skatte van uw skoot.
Want kijk! daar kom hij aan, al voor die ligtlijn spiedend,
en aan uw suidergrens: word lig! skuif op! gebie- dend die trekker met sijn roer, sijn os, sijn wa, sijn Boek,
wat in uw binneland sijn dure vrijheid soek. (Donkere Afrika. Totius, 1977:36)

In Uit donker Afrika (1936) waarin Totius heelwat van die gedlgte uit Verse van
Potgieter's trek in gewysigde vorm opneem, kry 'n mens 'n besinning oor die Afrikaner se
lotsbestemming. In Die gees van danker Afrika is die gees agtereenvolgens in gesprek
met drie "indringers" - landsontdekker, jagter en handelaar - wat sy rus en stilte kom
versteur. In die tweede afdeling van die gedig is die "voorste trekker" aan die woord en op
die gees van Afrika se vraag "Wie kom my rus en stilt e stoor- I al verder lae
kusstreke oor, I al hoer in die hoagland voor? ... " antwoord die Trekker:
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Ek is die Trekker met my wa,
·die wit kind van groat Mrika.
Ek is geen vreemde uit vreemde hoek,
wat hier na gaud en roofgoed soek.
Ek kom my ryke erfnis vra,
ek kom dit soek en speur dit na
as erfseun van my Afrika. (Die gees van danker Afrika. Totius, 1977:280)

In bogenoemde aanhaling kry 'n mens reeds die siening dat die witman nie 'n blote indringer
en uitbuiter van Afrika is nie. Hy is net so 'n "kind van Afrika" as enige ander inheemse
groep. Nadat die "gees" homself bekend gestel het: "Ek is die gees van dood en doem
en vloek / wat, saam met ander, nasies moes verlei", verklaar hy sy bemoeienis
met Afrika:
Met hierdie vloek versterk het ek gegaan
na Mrika, die onbekende land,
en dit verskrik met eewge moord en brand,
met ramp en plaag tot waar die Stormkaap staan."
(Die gees van Danker Afrika. Totius, 1977:283)

Die gees van Afrika rig in geen onduidelike taal 'n waarskuwing aan die Trekker: hy gaan die
stamme van Afrika teen hom aanhits. Hy eindig met 'n soort doemprofesie wat, as 'n mens
terugkyk oor die geskiedenis, ontstellend in vervulling gegaan het:
Ek is dit wat die sterkste hoop verbreek.
Ek maak die taaiste werklus tot 'n spot,
die Trekkersideaal . . . 'n swerwerslot.
Ek sal my op jou nageslag nog wreek.
(Die gees van danker Afrika. Totius, 1977:283)

In enkele ander gedigte van Totius word ook verwys na Afrika as die donker kontinent en die
Ttrekkers wat die lig van die Evangelie en die beskawing hier ingedra het:
Die trek van Boerewaens
wat wentel deur die wye,
gevreesde doodsvalleie
en ander skatte dra:
die heil'ge Boek as Leider,
die swaard as hul bevryder;
in wildheid eindeloos
'n moeder met haar kroos;
die skat van hoe sede,
taaiheid in teenhede;
hoog- voor die vryheidshoop,
en ... Afrika gaan oop die trek van Boerewaens,
hul was die nagverdrywers
van jou, groot Mrika! (Slatsang- Uit 'n kantate. Totius, 1977:369)

Sommige ander digters uit hierdie tydperk huldig ook die mening dat dit die Voortrekkers
was wat verantwoordelik was vir die ontsluiting van Afrika. Dit word veral verwoord in
gedigte wat die gebeure tydens die Groot Trek as tema het, soos in die medikus Theo
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Wassenaar se gedig Die slag by Bloedrivier (16 Desember 1938):
Gryp, Trekker, gryp jou kruit en roer
En staan jou man, jou naam is Boer!
Beskawing moet hier segevier,
Of Afrika is vir die dier! (Die slag by Bloedriui.er- Wassenaar, 1951 :89)

Wassenaar se gedig eindig egter nie by die roemryke, Godgegewe oorwinning op 16
Desember 1838 nie- die gedig is immers 'n eeu later geskryf- maar met 'n vraag en kritiek
oor verdeeldheid aan die kant van die regeerders - die Afrikaners - wat Afrika se naam met
eer moes dra:
0 hart, wat blydskap het gesmaak,
Wie kan die trotse dag genaak,
Van Afrika's beskawingsdoop,
En koud bloed deur sy hart laat loop?
Ja, Stem van danker Afrika,
Ons, wat jou naam met eer moes dra,
Ons woon hier op 'n werelddeel,
Ons moes regeer, en is verdeel!
(Die slag by Bloedriui.er- Wassenaar. Nienaber, 1951:88)

In die lang epiese gedig Zimbabwe (1968) verwys P. J. Philander ook na Donker Afrika,
maar hier gaan dit oor die mense van Zimbabwe wat met hul goud en vemuf 'n lig moet laat
brand "in Donker Afrika wat vermuf

I

le aan sy eie waterkant" (p.16). Hy gebruik

die hovaardige afsydigheid van die eertydse inwoners van Zimbabwe teenoor ander inheemse
stamme as analogie vir die houding van die wittes in Suid-Afrika ten opsigte van die ander
bevolkingsgroepe in die land.
Vol gens Pieterse ( 1992:64) het die sistematiese verkenningstogte na die binneland van Afrika
wat in die laaste gedeelte van die agtiende eeu 'n aanvang geneem het, nie net oor die
insameling van kennis gegaan nie, maar dit was ook " large-scale operations in myth-making,
and they unfolded in a kind of western 'tunnel vision' that was to culminate in European
colonialism".
Een van die belangrikste van hierdie mites was die s1enmg van Afrika as die Donker
Kontinent. Vanuit 'n meerderwaardige Westerse perspektiefis die ontdekkingsreise in Afrika
gesien as 'n middel waardeur die kontinent se grense van onkunde teruggeskuif is. Die
ontdekkingsreisigers is gesien as dapper manne wat nie aileen die weg oopgestel het om die
lig van die beskawing en kennis aan die inheemse bewoners te bring nie, maar ook die wereld
se kennis van die gevaarlike donker kontinent vergroot het. Dit is ironies dat die Europese
ontdekkersreisigers van die negentiende eeu vandag nog gehuldig word as die "ontdekkers"
van sekere van Afrika se riviere, mere, watervalle ensovoorts. Die inheemse bewoners van
Afrika was tog reeds eeue lank bekend met hierdie geografiese verskynsels. Pieterse
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(1992:64) verwys na hierdie mites en menings as "an extremely Eurocentric view".
As hierdie mite van Afrika as die Donker Kontinent Eurosentries is, kan die mite van die
Afrikanervolk as uitverkore volk wat van die land besit moes neem en hulle tussen die
omringende heidense stamme moes handhaaf om die lig van die Woord in Donker Afrika in
te dra, seker beskou word as 'n "Afrikanermite".

5.4.2

DIE MITE VAN 'N UITVERKORE VOLK IN AFRIKA
... ons mistasting na mens-wees
omdat ons God wou wit maak
en wit God ("my country 'tis of thy people you're dying" Olivier, 1973:58)

Volgens Chapman (1996:79) kan die ontstaan van hierdie mite, wat hy 'n "volksgeloof'
noem, teruggevoer word na die tyd toe die eerste trekboere vanaf die nedersetting aan die
Kaap wegbeweeg het op soek na weiding en woonplek in die binneland. Hulle het egter nie 'n
onbewoonde, lee land aangetref nie, maar gevestigde statte en woonplekke van die inheemse
bevolking. Botsings was onvermydelik en die trekboere, met Bybel in die een hand en geweer
in die ander, " ... shaped themselves into narrow patriarchal communities, in which Calvinism
was warped into a folk religion entertaining notions of an Elect".
In die vorige afdeling (5.4.1) is gewys op die beskouing van die witman as draer van die lig
van die beskawing na Donker Afrika. Die Groot Trek het 'n belangrike bydrae gelewer tot die
aanvaarding van die mite van die Afrikanervolk as uitverkore volk.
Die gedigte in G.A. Watermeyer se Die Republiek van duisend jaar (1957) is nie van
hoogstaande gehalte nie. Tog was die menings wat in hierdie retoriese verse uitgespreek is, op
daardie stadium ook die oortuiging van 'n beduidende gedeelte van die Afrikanervolk. Talle
gedigte

is in

'n groot mate regverdiging van en pleidooie vir apartheid en

moedertaalonderwys, asook vir die behoud van suiwerheid van bloed en ras.
Die openingsgedig het die titel Geroepe volk. In die beginreels van elk van die drie strofes
word die volk as "klein Boervolk", "klein Witvolk" en "klein Israel" direk
aangespreek. Die klein Boervolk in die bree land se geroepenheid het deur "veel smart,
sterwes en verdriet . . . graniet

I

tot Ararat van Afrika

I

Arkvesting wat Sy

Volksdroom dra".
Die siening van die wit ras wat as geroepe en uitverkore volk aan swart Afrika die lig bring,
word met oortuiging en in hoogdrawende beeldspraak gestel:
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Klein Witvolk in die woeste land
.wat teen die nagswart Noorde wand;
ras wat met tentwaens van geloof
die kontinent se donker kloof;
ras wat die blanke erfenis
se laaste suiwer vesting is:
jy anker met jou Bloedrivier
die wortels van die Weste hier. (Geroepe volk. Watermeyer, 1957:5)

Sommige Afrikaanse digters het egter die idee van die Afrikanervolk as enigste uitverkorenes
bevraagteken en verwerp. In Opperman se omstrede Kersliedjie uit Blom en Baaierd
(1956) word die gebeure rondom die geboorte van Christus in 'n tipies Suid-Afrikaanse
milieu beskryf- 'n bruin Christus, "God se klong", word gebore in Distrik Ses waar "drie
outas" vanuit "die haai Karoo" hulle geskenke van skaapvet, eiers en biltong voor hom
kom le en die Here dank "vir 'n kindjie wat ook die volk sou red". Van Vuuren
(1989a:13) wys daarop dat Opperman met hierdie gedig die mite van die Afrikanervolk as
"uitverkore" volk kritiseer en bevraagteken.
In Adam Small se gedig Geboorteserti.fikaat uit sy bundel Kitaar my kruis (1973) word
die gebeure en veral die gebede rondom Republiekwording vanuit 'n "nie-wit" perspektief
beskryf. Op dieselfde dag wat die digter sy seun se geboortesertifikaat - "ras kleurling" per pos ontvang, luister hy oor die radio na danksegging vir die Republiek:
en vanmiddag, ja net nou het oor die lug gekom
danksegging vir die Repu bliek ons het geluister stom vanaf die Monument
aan 6nse God
onder Sy blou uitspansel, tent
van 6ns behoud
van 6ns blankedom

God kan egter nie die eksklusiewe besit van 'n bepaalde bevolkingsgroep wees nie, daarom
die digter se bede in die slotstrofe:
my kind, nog 'n paar weke en jy lag
maar die dag loop deur, is een, vanm6re en vanmiddag
en vannaand, vannag
en ons bid 6ns God, ja seun, 6ns God
ons bid dat jy dit rutyd rutyd mag . . . (Geboortesertifikaat. Small, 1973:45)

Ander digters het hul deur die loop van jare ook sterk uitgepreek teen die mite van
uitverkorenheid. In M.M. Walters se bundel satiriese verse Apocrypha (1969), klink die
stem van 'n profeet op in die gedig Groot gebed. Omdat hy vanaf 'n afstand waarneem, kan
hy die naderkruipende woestyn gewaar asook "die boosheid wat al groter word en
groei I en in die helder daglig I deurgaan vir geregtigheid - ". Hy spreek die volk
direk aan:
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Jul prank en se jul is die uitverkore volk
met Boek-in-die-wakis-voorsate,
maar jul beloofde land het nou gekrimp
tot voorstedelike tuine
(kompleet met vleisbraaiplek en kroeg)
waar jul droewyn drink op groen terrasse,
of bier in blikkies (Groot gebed. Walters, 1969: 104)
vreeslik!

Volgens Coetzee (1976:35) sien digters in die sewentigerjare "'n drastiese verandering in God
se lojaliteite. Nou staan Hy teen die volk". In geen onduidelike taal nie verwys Fanie Olivier
na "ons mistasting na mens-wees

I

omdat ons God wou wit maak

I

en wit

God" (Olivier, 1973:58). Dit is 'n striemende aanval op die apartheidsbeleid en daar word in
pront Afrikaans 'n waarskuwing gerig:
eendag sal God nie langer bek kan hou
maar wragtag uitkom uit Sy walk
om klaar te speel met hierdie smouse
wat suiwer amper wit soos God
vir hulle wysmaak as Sy volk:
(eendag sal God nie langer bek kan hou. Olivier, 1973:57)

In Hulle het ons afgeskryfuit Haggado vir 'n wit Afrikaan (1974) sluit Johan de Jager
aan by die mite van uitverkorenheid van die Afrikanervolk wat die lig na Donker Afrika
gebring het. Die wittes van Afrika staan nou onder die oordeel van God omdat hulle Hom vir
so lank as 't ware vir hulself toegeeien het. Die digter verwoord terselfdertyd ook die
dilemma van die witman in Afrika: hy kan nerens anders heen gaan nie:
Selfs voor die Here
moet ons skuldig voel
omdat ons wit is
en dit so lank 6ns God was
'n jaloerse God
wat die misdaad van 'n witvel
nou aan ons besoek
vir die hoeveelste geslag hiervoor
en hierna
omdat ons durf wit wees
op hierdie kontinent
hierdie Afrika
wat God aan ons geleen het
en waarheen ons die lig gebring het
en van waar ons nerens het om heen te gaan nie
net omdat ons wit is. (Hulle het ons afgeskryf De Jager, 1974:27)

Die

beskouing

van

Afrika

as

donker

en

onbeskaaf en

die

Afrikaners

(wit

Afrikaanssprekendes) .as uitverkore volk, impliseer ' n afstand van Afrika en sy mense.
Vergelyk ook Andre P. Brink (1990a:97) se mening dat die Afrikaners hulle beslis verhefhet
bo die kontinent waarin hul gewortel is: " ... ons het nog altyd gemaak of ons 'beter' is as
Afrika" (sien hoofstuk 4.2). Daarteenoor is daar egter ook Afrikaanse digters wat Afrika nie
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beskou as dreigend en vyandig nie, maar as moeder - lewegewend en versorgend.

5.4.3

AFRIKA AS MOEDER
.. . miskien
fluit die sterre vir blink vliegtuie
is die stralers nog tonge
miskien le Maafrika nog iewers op 'n kaart;
(1 Februarie 1972. Breytenbach, 1972:42)

Die wit digters se siening van Afrika as donker en dreigend (hoofstuk 5.4.1) word
vanselfsprekend nie gedeel deur Afrika se inheemse bevolking nie. Laasgenoemde het
immers van oudsher in Afrika tuisgehoort en ervaar die kontinent nie as dreigend nie, maar as
'n liefdevolle en versorgende moeder. Die Engelse Suid-Afrikaanse digter, Guy Butler
(1990:45), wys egter daarop dat "this sense of belonging to and in Africa is not confined to
Africans." Hy noem dan onder andere die voorbeelde van Leipoldt en Langenhoven: "One of
the things I liked about Leipoldt and some other Afrikaans poets is their complete at-homeness in the landscape. It also emerges in the mother image inC J Langenhoven's 'Die Stem
van Suid-Afrika." (Butler, 1990:45.)
C. Louis Leipoldt se tweede digbundel, Dingaansdag wat in 1920 verskyn, het sy ontstaan te
danke aan die digter se begeerte om 'n epies-liriese reeks oor die Voortrekkers te skryf
(Antonissen 1964:113). Die bundel is egter, net soos Totius se genoemde Verse van

Potgieter's trek, nie 'n verhalende gedig oor die Groot Trek of die Slag van Bloedrivier
nie. Verskeie literatuurhistorici verwys met betrekking tot Dingaansdag (1920) na Leipoldt
se liberaal-kritiese wereld- en geskiedenisbeskouing. Vir Antonissen (1964: 113) is die bundel
"boodskap en getuienis van 'n liberaal-kritiese wereldburgerskap, meer as wat dit visie is",
terwyl Kannemeyer (1978:136) daarop wys dat die geskiedenis in Dingaansdag in die
perspektief van die ruimer denkende kosmopoliet gesien word .
Dingaansdag word ingelui deur Die aanroeping waarin die digter Afrika as "my
Moederland, my Afrika" direk aanspreek. Die gedig begin met die versoek aan Afrika om
die digter byte staan:
0 Land, my Moederland, my Afrika,
Diep smart-verwonde Moeder, steun my stem,
En met jou liefde en guns besiel my lied
As ek die diepste diepte wens te peil! (Die aanroeping. Leipoldt, 1980:63)

Dit eindig eweneens met 'n versoek aan die "Moeder":
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o Moeder, oud en wys deur wat die tyd
Vrygewend gee in rykste owerskot,
Deur ondervinding eeue deur geleer
En eeue deur herhaal, gee lig en lag
'n We1komsgroet wat hoop en sterkte bring,
En tot geduld en nuwe werkkrag spoor! (Die aanroeping. Leipo1dt, 1980:66)

Leipoldt se digbundel Uit drie werelddele (1923) open met 'n Voorspel vzr 'n

Afrikaanse heldedig, 'n lang vers in rymlose vyfvoetige jambes waarin die vroee
geskiedenis van die suidpunt van Afrika en in besonder die lotgevalle van die eerste
ontdekkingsreisigers besing word. Alhoewel hierdie gedig, volgens Kannemeyer ( 1978: 13 6),
boeiend is, onder meer as gevolg van "die lang uitswaai van die sinne, die talryke beeldende
flitse en die spel met eksotiese name waarmee Leipoldt die nuwe vasteland en die vroee
geskiedenis oproep", word dit eintlik meer 'n hulde aan Afrika as aan sy helde. Die digter
koester die grootse ideaal om "die storie van ons Vaderland - in sang I aan elkeen
wat wil luister" te verkondig, maar hiervoor het hy die hulp en bystand van die land self
nodig:
0 Vaderland, waarteen die Moedersee
In oos en wes en suid liefkosend spoe1,
Waaroor die twaalf apostels ewig waak,
En die Kruissterre wag hou in die nag!
0 Moedersee, wat om ons Vaderland
'n Lawende stroom slaat met bewuste krag
En met besielde mond die maan besing
En e1ke kind van Afrika bekoor!
Verlig my! staan my by en leer my sing,
('n Voorspel vir 'n Afrikaanse heldedig. Leipoldt, 1980: 130)

Vanaf die eerste kennismaking het Afrika se wye en onbekende ruimtes vir die Europeers ' n
magiese bekoring gehad. Die Kaap, waar "die wind gebore word uit rook, en nooit

I

Van sy storm-kragtig' septer word beroof!" was in hierdie opsig geen uitsondering
me:
Daar het Saldanha eers die berg beklim
En van die top met blye vreugde aanskou
Die wyd-gestrekte ryk van Afrika Van Soutrivier se vlakte, oor die grens
Van Roodeb1oem, en Papendorp verby.
'n Vreugdeblik! 'n Veelbe1owende land,
En swanger met onkenb're magte, vol
Met ongebore krag, geheim vers1uier!
('n Voorspel vir 'n Afrikaanse heldedig. Leipoldt, 1980: 138)

In die voorwoord tot sy bundel Tria corda (1931) skryfT. J. Haarhoff(1931:9) dat die SuidAfrikaanse digter moontlik kan voel of hy drie harte besit, naamlik die vaderland waarin hy
wortel geskiet het; die stede van Europa waar hy sy gees ontwikkel het en die antieke wereld
wat nog altyd liefde vir sy skoonheid kan uitlok. Uit hierdie bundel kom die gedig Africa
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nutrix met sy titel m klassieke Latyn en die betekenis van Afrika as voedster of
voedingsbron.
AFRICA NUTRIX.

Daar't baie gesluimer in ou Afrika,
Oeroue dinge van 'n ver verlee,
Misterieus soos stemme van die see
Wat aan die wind sy diep geheime kla.
Sal een mens ooit die magtigheid kan dra
Van aldie kennis wat sy ons wil gee
Tweeduisend jaar en tienmaal meer gelee
- Die donker kwessies wat om deursig vra?
Tog kom 'n stem van dawerende klank
En bulder voort oor sake wat nog meer
As Afrika is - doem met grof geweld
Diegene wat sy stelseltjies negeer ...
Ou Afrika's lankmoedig: twis duur lank,
Maar langer is die stilte van haar veld.

(Africa nutrix. Haarhoff, 1931: 155)

Toon van den Heever word nie net beskou as een van van die belangrikste digtersfigure van
die twintigerjare nie, maar ook as een van die vroee individualiste onder die sogenaamde
tweede geslag digters na die oorlog. In Van den Beever se gedigte oor die nasionale
geskiedenis, byvoorbeeld Die laaste Trekker (196 1:43) en Afrika, (1961:72) gaan dit nie
soseer om die uitbeelding van 'n greep uit die verlede nie, maar die historiese gebeure word
verbind met 'n groter filosofiese problematiek. Hier word Afrika as "moeder van smarte"
direk aangespreek:
Maar die droom is verby en die hoop, 0 Afrika,
moeder van smarte;
Wanneer is jou beker geledig, of kom aan jou weedom
geen end?
Ly jy nog steeds aan die vloek wat Gam sy nakroos
verwerf het,
Moet jy vir ewig die land van dienaars en houthakkers bly?
Gevleuelde telg van ou Tyd en jou moeder, die mistiese ruimte,
Haas tog jou vaart en verskeur die gordyn, wat die toekoms bewaar;
Verlaat die kaalhoofdige denkers, wat jou afkoms bepeins en jou oorsprong,
Tot jy hul saam met die jare vee in jou vaderlik' graf;
Toon ons die ligen die hoop met die rustige wete van more.
(Afrika. Van den Heever, 1961:75)

In 1919 verwoord Eugene Marais in sy gedig Waar Tebes in die stil woestyn die

verlange om terug te keer na 'n spesifieke plek in die natuur waar hy weer vrede en rus sal
ervaar. Hy verwys na die "moederlike skoonheid" van hierdie "land van al ons
liefde":
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land van al ons liefde, daar
Sou ek aanbiddend weer
Die kloppe van u hart gewaar,
U moederlike skoonheid eer. (Waar Tebes in die stil woestyn. Marais, 1976:)

'n Gans ander toon tref ons egter in een van sy latere gedigte aan. In Die lied van Suid-

Afrika word die land uitgebeeld as 'n ongenaakbare harde vrou met geen empatie vir haar
onderdane se pyn en lyding nie. Sy is self aan die woord:
" .. . Ek vorder as 'n heil'ge reg
"Die vrug van eindelose pyn;
"Ek smyt hulle oor die berge weg,
"En smoor hulle in die sandwoestyn."

(Die lied van Suid-Afrika. Marais, 1976:45)

Johan de Jager sien in sy Haggado vir 'n wit Afrikaan (1974) Afrika as 'n teenstrydigheid:
'n moeder wat haar kind verstoot - "Afrika
oorgeplante ding

I

I

vannag wou jy my

I

soos 'n

verwerp", maar wat66k kan troos:

Want daar is niemand
wat soos jy kan beletha
soos jy kan troos
en buitendien
ruikjy
na misrook
en soetdoring. (Bylkop. De Jager, 1974: 19)

Dit is belangrik om daarop te let dat bogenoemde digters se verwysing na Afrika as moeder,
'n sekere ingesteldheid aandui, 'n wyer blik as net die bloot plaaslike en 'n ruimer
lewenshouding as die van die meeste van hul volksgenote. John Miles (1985 :101) wys daarop
dat 'n mens die wegbreek vanuit die denkstrukture van 'n klein parogiale bestaan met sy
sekuriteit al heel vroeg by die sogenaamde "egte" skrywers, soos byvoorbeeld Marais,
Leipoldt en Toon van den Heever kry.
Met bogenoemde siening van Afrika en Suid-Afrika as moeder, liefdevol versorgend of
ongenaakbaar, word daar wegbeweeg van die weerspieeling van Afrika as die dreigende
donker kontinent wat op 'n afstand waargeneem en beskryf word. Daar word 'n nouer
verwantskap met Afrika ge'impliseer as in die vorige twee afdelings. Hoe goed is hierdie
kontinent egter bekend .. . ?

5.4.4

VERKENNING VAN AFRIKA
Ek dink aan Afrika, aan lang vervloe
en reeds versonke eeue se bestaan,
en deur die skemervertes vors my oe :
'n woud van lewe waai hier aan. (Afrika. Van den Heever, 1938:77)

V anaf die vroegste geskiedenis is tallose verkenningstogte en ekspedisies op land en see
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ondemeem om die geheime van die groot onbekende vasteland, Afrika, te .ontsluit. Talle
aspekte van hierdie reise en ontdekkingstogte word tematies in die Afrikaanse digkuns ontgin,
soos onder andere blyk uit die gedigaanhalings in hoofstuk 2 hierbo en in die volgende gedig:
Vanuit die land van wyn en koringaar
het drie wit pelikane van die see
allangs die kus van Afrika gevaar
op soek na die ver land van die moskee.
Een middag toe die wind onrustig was
en in die lug die son laag was en rooi
het hul die land genader om te rus
en in 'n baai die ankers ingegooi.
Twaalf manne in 'n boot wat rys en dip
roei stil na die verlate kus en plant
'n wit kruis tussen skulp en skurwe klip,
en soos die son a1 verder wegsak, rek
die skadu van die kruis langsamerhand
dwars oor die breedte van die woeste land.
(Angra Pequena. Belcher, 1961: 10)

In 1898 word die eerste historiese roman in Afrikaans in boekvorm uitgegee nadat dit as
vervolgverhaal in die eerste uitgawe van Ons Klyntji begin het. Dit was Di Koningin fan
Skeba deur ds. S.J. du Toit (sien du Toit, 1963) en daarin probeer hy sy lesers oortuig dat die

Tuin van Eden waarskynlik in Afrika gelee was. Die verhaal speel af in die huidige
Zimbabwe, wat vir die lesers van destyds as deel van die geheimsinnige, onbekende en
onontdekte binneland van Afrika, 'n groot bekoring ingehou het.
Botha (1991 :22) wys daarop dat Du Toit skatte van kennis aangaande die Bybel uit Afrika
wou haal, maar dat daar in die Afrikaanse poesie reste en tekens bewaar word van soektogte
na gans ander skatte, soos byvoorbeeld in onderstaande sitaat van Leipoldt:
Monomotapa, waar die vestingmuur,
Die werk van vroeg-vergete grawers, staan
As teken vir die toekoms; verder nog
Tot bokant by Zambezi, waar die dons
Van die grof-ruisende waterval 'n waas
Soos reenboogmis oor ryke bosveld waaiWaaragter, donker en geheim verskuil,
Die joggom-ryk van koning Priester Jan,
'n Fabel-spookland, vol met fabel-goud,
'n Nooit gevinde, nooit te vinde land!
So groot die wereld van ons Afrika,
So duis'lig groat en duister tot vandag!
( 'n Voorspel vir 'n Afrikaanse heldedig. Leipoldt, 1980: 139)

Die Voortrekkers, wat meermale gehuldig is as die oopstellers van of wegbereiders in die
onbekende binneland van Afrika, se oe was ook gerig op die vermeende rykdomme van
Afrika. Ter bereiking van hul ideaal, het vele van ontbering of in botsings met die inheemse
volkere omgekom, of selfs wilde diere ten prooi geval.
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Verskeie prominente Voortrekkerfigure· het hul daaglikse wedervarings in dagboeke
aangeteken en die hooftema van die Voortrekkerdagboeke van die negentiende eeu is die
kontak met die inheemse bevolking en die kennismaking met 'n vreemde en dikwels
ongenaakbare land. Een van die bekendste dagboeke uit hierdie tyd is die van die
Voortrekkerleier Louis Tregardt. Hierdie dagboek was die inspirasie vir Opperman se gedig
Clat boek waarin hy die soeke na die legendariese ryk Monomotapa as moontlike rede vir
die trek suggereer:
.... 200 beeste
9 perde .... l 000 skape
Ons vertrek. ...
........ Monomatapa.
Saans om die vure
bid ons en wik,
maar water en weiding
en weer beskik.
Vannag het 'n leeu
'n wagter gevreet.
Ons jag vanoggend,
die vrouens kook seep.

(Clat boek. Opperman, 197la:63)

Totius se bundel Skemering (1948) bestaan uit vier afdelings waarvan die omvangrykste
afdeling "Op reis" is. In hierdie berymde joemaal doen die digter verslag van sy reis langs
die ooskus van Afrika en sy besoeke aan Israel, Sirie en Egipte. Die feit dat die kontinent van
Afrika en sy inwoners van oudsher af onderworpe was aan eksploitasie ontgaan die digter nie.
Hy kyk na die kaart van Afrika, "'n bonte mosalek", soos dit verdeel is tussen die
hebsugtige volke:
Die kaart lyk soos 'n bonte mosaiek,
en random kartels waar die seenat kabbel ...
So het die nasies bier gegryp, gegrabbel,
die land gelaat in kommerkwale, siek!
Hul gryp die skat (dit le mos onbewaak!)
van Afrika, nou 'n groat ruinetempel .. . (Die kaart van Afrika. Totius, 1977:34 7)

S.V. Petersen se bundel Die kinders van Kain (1960) bevat enkele reisgedigte wat geskryf
is nadat hy 'n besoek aan Europa en enkele Afrikalande gebring het:
By Luxor daal ons uit die blou
neer op 'n oer-ou Afrika;
wyd die oneindigheid van kim
tot kim, en die hemel hoog bo.

(Lugpassasier. Petersen, 1960:30)

Vanuit Noord-Afrika dink hy aan sy vaderland en aan die onbekende, en vermoedelik
gevaarlike, toekoms wat voorle: "Suid-Afrika le gunterver
vrekgevaarlik voor!"
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/

die

toekoms

Reise na verskillende gebiede in Afrika word deurentyd in die Afrikaanse digkuns verwoord.
Soms is dit net een of ander kenmerkende aspek van die klimaat of geografie van die
kontinent wat uitgelig word. Soos in een van Henk Rall se kort gedigte uit sy bundel Reise
(1970):
Naghitte: Luanda
Oar ons hitte bly
niks te se nie'
synde praat verby,
ons Mrika le log
en eeue sweet
en swaar beweeg
en stilbly
oar ons hitte
heilig is. (Naghitte: Luanda. Rall, 1970:24)

Nagvlug van W.E.G. Louw uit Bybels en Babels wat in 1956 verskyn, verwoord die
herinnering aan 'n vroeere reis oor Afrika. Die vliegtuig wat in die nagdonkerte oor die huis
vlieg, voer die gedagtes terug:
... ek vlieg
in daardie koker saam 'n silwer pyl deur die wolke
en dwarsdeur die nag se reen
tot ek weer die sterre sien
en onder die vlug van die stede Rome, Kairo, Kana .. .
die bosse van Afrika,
die berge, die groat riviere,
die vlaktes waar kwaggas wei;
en dan, bekender, die panne,
die ruigtes en gramadoelas,
die bosveld van Noord-Transvaal;

(Nagvlug. Louw, 1957:56)

Binne die wereld van die gedigte in S.V. Petersen se bundel Suiderkruis (1965) word daar
baie gereis - nie net geneties en geografies nie, maar ook in die gees. Soos die titelgedig
Suiderkruis reeds aandui, is die bundel egter in die eerste plek 'n tuiskomsbundel
(Nienaber, 1977:111). Na 'n verre reis kom die spreker tuis in "hierdie suidehoek van
Afrika":
Ek was oar baie grense ver van huis,
Goteborg het ek geken, Uppsala ...
In ekwatorlande het ek hoar sing
duister, voorvaderlik 'n melodie;
maar die heimwee het my terug gedwing
eindelik, tuis onder die Suiderkruis. (Suiderkruis. Petersen, 1965:9)

In Breytenbach se kopreis van vrees tot saad uit die Die ysterkoei moet sweet

66

(1964),,is daar ook sprake van 'n vet;beelde reis, maar nou een wat nog in die toekoms le, wat
eendag sal plaasvind:
eendag sal ek op 'n nuwe kus skipbreuk
onder klikkende palmbome vol ape en papegaaie
in die speelse plat tong van die vlak see
op broeiende sand le
na die wolke, wandelende skildwagte, kyk
en met die rypword van my kop
nuwe voete groei
my afrika ek kom (kopreis van vrees tot saad. Breytenbach, 1995:32)

In teenstelling met bogenoemde verbeelde reis, word 'n werklike reis na Suider-Afrika tydens

die somer van 1966-1967 as vertrekpunt geneem in Breytenbach se bundel Kouevuur wat in
1969 verskyn. Die gedig Toe suiderkruis toe beskryf die vliegrit van die Europese
vasteland na Afrika. Die reis ontwikkel egter, volgens Kannemeyer (1983 :4 77), "na 'n
soektog van die ek na homself wat hy uiteindelik met Afrika identifiseer, want die vasteland
moet vir hom van 'n 'abstraksie' af omgebuig word tot iets konkreets":
Want om so 66r Afrika te vlieg
is 'n abstraksie hier druis ons in die buik van die metaalvoel
op sagte kussings
oor die swoel kontinent van uilkrete, van sweet,
pigmiee, piramides, bouvalle, woude
en soms die helder wete van vrees en ekstase
dus 66k die voels van my taal (Toe suiderkro.is toe. Breytenbach, 1995:81)

In die slotstrofe rig die digter hom direk tot Afrika, wat nou nie meer ' n abstraksie is nie,
maar "wat ook G6d is":
Afrika my Afrika
Land wat ook G6d is Jy durf nie net 'n abstraksie wees nie
mag nie net in die vleis van my sterbevrugte geheue
ruik nie
(Toe suiderkro.is toe. Breytenbach, 1995:82)

Die geldigheid van die uitdrukking "onbekend maak onbemind" kan sekerlik nie betwyfel
word nie, maar die teenoorgestelde is 66k waar. Groter kennis van Afrika dra by tot ' n groter
toegeneentheid teenoor die kontinent en dit vind neerslag in die Afrikaanse digkuns. Liefde
vir die land, veronderstel egter nie noodwendig ook liefde en begrip vir al sy inwoners nie.
Die Engelse digter Guy Butler (1976:87) stel dit onomwonde dat die Afrikaansprekende
gemeenskap, wat hy 'n "ex-colonial group" noem, hulle met die Afrikalandskap gei"dentifiseer
het, maar nie met Afrika se mense nie.
Die verwysing na "Afrika se mense" dui in hierdie verband nie noodwendig op al die
onderskeie volksgroepe wat die kontinent van Afrika bewoon nie, maar slegs op die volkere
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wat die. geografiese ruimte van Suid-Afrika en in mindere mate Suidelike Afrika as enigste ·
vaderland deel. Die bekende akademikus, Jakes Gerwel (1985:47) beskou byvoorbeeld die
bruinman of kleurling as die Afrikaanse Ietterkunde se naaste stukkie Afrika. Hy verkiaar kort
en bondig: "Afrika, nes charity, begin tuis."
Word Butler se uitspraak dat die Afrikaanssprekende gemeenskap hulle wei met die
Afrikaiandskap vereenseiwig het, maar nie met sy mense nie, bevestig of weerle deur die
inhoudeiike gegewe van die Afrikaanse digkuns en hoe verwoord die Afrikaansskrywende
digters die saamieef met mense van ander voiks- en kultuurgroepe?

5.4.5

AFRIKA- KONTINENT VAN VELE VOLKERE
"Nkosi Sikelel'I-Mrika"
Uit duisend monde word die lied gedra.
Ek sluit my oe; soos 'n serafskoor
val daardie stemme strelend op my oor:
"Nkosi sikelel'i-Afrikaons vra U seen, o Heer, vir Afrika.
Ek kyk, en sien die skare voor my staan:
Zoeloe en Kosa, Soeto en Sj angaan,
en ek, 'n Blanke- vele volkre, jaalmal verenigd om Gods seen te vra
op net een tuiste, net een vaderland,
want die Alwyse het ons saam geplant
en saam laat wortel in Suid-Mrika.
"Nkosi sikelel'i-Afrikaseen, Heer, die land wat vele volkre dra.

("Nkosi Sikelel'I-Afrika». Fagan, 1949: 17)

Soos reeds beredeneer in hoofstuk 2 was die teenwoordigheid van verskillende
bevoikingsgroepe in Suideiike Afrika toe die eerste Europeers hui aan die Kaap kom vestig
het, 'n historiese gegewe en die gevoigiike ontstaan van 'n piurale gemeenskap 'n logiese
ontwikkeiing.
In die digkuns van die Eerste Afrikaanse beweging is verwysings na Iede van die meEuropese (nie-wit) voiksgroepe maar min en waar dit wei voorkom, word hulle slegs terloops
genoem as vae randfigure, arbeiders of komiese karakters.
Ofskoon ou Danster, die verteller in S.J. du Toit (1987:15) se gedig Hoe di Hollanders di
Kaap Ingeneem het as 'n naYewe Griekwa uitgebeeid word, kry 'n mens hier vir die eerste
keer in Afrikaans die siening van 'n lid van 'n inheemse voiksgroep oor sekere historiese
gebeure. Die gedig word beskou as een van die poetiese hoogtepunte voor 1900 en
terseifdertyd die eerste voorbeeid van 'n dramatiese monoioog in Afrikaans. Voigens
Antonissen (1964:45) word hierdie gedig meer "as net 'n lagwekkende vertelling en 'n deur
taalgebruik en denkwyse tipiese selfuitbeelding van die Griekwa: hierdie projeksie van die ek
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is tewens 'n voor 1900 heel seldsame voorbeeld van kritiese selfbeskouing en relativering van
die witrnan se standpunt".
Die Duusman bedrieg die primitiewe Griekwas op slinkse wyse. Die witman wil grond van
hulle he -"So klyn mar nes 'n beestefel":
Hoar nou hoe skelm di Duusvolk is,
Hul sny di fel in riimpies rand.
En net so lank as di riim is
Se hulle toen: dis hulle grand!
Hul meet al in di rand.
(Hoe di Hollanders di Kaap ingeneem het. Du Toit, 1987: 15)

In Totius se gedig Kafferlied is die spreker 'n swartman. Hierdie gedig, word deur Coetzee
(1976:18) '"n eerste waarskuwende 'opstands'-lied" genoem. Die spreker stel in krom en
skewe Afrikaans die historiese gebeure in perspektief en rig 'n waarskuwing:
Die Engelsman hy nias, die witman hy
raas later.
Die witman hy nou raas, die Kaffer hy
raas later.
Laat witman nou maar lag, die Kaffer hy
lag later
(Kafferlied. Totius, 1977:300)

Eugene Marais word allerwee beskou as die eerste belangrike digter in Afrikaans. Scholtz
(1975:89) verwys na Marais as die "herout" van die Afrikaanse poesie wie se gedig
Wintemag "die aanvang van ons poesie glansryk verteenwoordig." Andre P. Brink
(1983:23) beskou Eugene Marais as een van die twintigste eeu se eerste "andersdenkende"
digters. Brink vind tekens van hierdie "dissidence" in Marais se "evocation of the San
('Bushman') world in his best poems at a time when poetry seldom went beyond doggerel".
Marais bereik 'n hoogtepunt met Dwaalstories (1974), 'n viertal verhale, waarin liedjies en
gedigte ook opgeneem is, en wat hy uit die mond van ene Outa Hendrik opgeteken het.
Dwaalstories is egter nie net 'n persoonlike hoogtepunt in Marais se oeuvre nie, maar dit bly
ook, volgens Malan (Grobler, 1989:44), "die merkwaardigste getuigskrifte van verset teen die
mag van die ideologie wat in die vroee Afrikaanse letterkunde verskyn het".
Volgens Antonissen (1964:91) kenmerk die mooi gestileerde primitiwiteit wat aan die prosa
van hierdie dwaalstories eie is, ook die sogenaamde Boesmangedigte in die bundel. In hierdie
verhale en gedigte, die eerste nie-metriese verse in Afrikaans, het Marais "die lewensbesef
van die primitiewe mens deurgrond, die natuurverskynsels met hulle oe leer sien, soos hulle
die magies-besielde kragte van die natuur leer aanvoel en insig verkry in hul geheimsinnige
verbondenheid- tot vereenselwiging toe- met die buite-menslike". In die eerste deel van die
gedig roep "die klein meidjie Nampti" die vaal koesterwyfie, wie se nessie sy op die vlakte
gekry en beskerm het, aan. Sy belowe dat sy haar sussie sal oppas totdat aldie kleintjies groot
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lS:

Gampta, my vaal sussie !
Al wat ek in die wereld het
Buiten my ou ouma.
As jy bo in die lug sing,
Kan jy al die wonderlike dinge onder sien:
Waar die hasie wegkruip
En die steenbokkie sy leplek maak.
En die meide kanjou nie raak nie,
Wantjy is sterker as almal,
AI is jy swakker as ek.
Selfs die bergleeu wat ons bang maak
As hy snags brul,
Kan jou nie raak nie.
Ek sal jou oppas, my sussie,
Tot al jou kleintjies groot is. (Die woestynlewerkie. Marais, 1976:23)

Die Boesmans en hul eiesoortige kultuur dien ook as onderwerp vir Abraham Fouche in sy
digbundel Boesmanverse wat in 1971 verskyn. Alhoewel Kannemeyer (1983 :268) van
mening is dat die rym en strofebou uit die Westerse poesietradisie vreemd aandoen by die
gebruik van die idioom, beeldspraak en "denkwyse" van die primitiewe mens, dra die verse in
hierdie bundeltjie tog by tot groter kennis en begrip van hierdie woestynvolkie. Die volgende
klink na 'n liefdesliedjie:
Hoe mooi is jou naam vir my
0, mooi is jou naam vir my,
Osoakidiwees my vrou en kom na my,
Osoakidi
0, my wegkruip-kwarteltjie
in die laventelbos,
hand van Khoeb hetjou gebring
en in my hart gelos. (Hoe mooi isjou naam vir my. Fouche, 1971:9)

Waar Marais se genoemde verhale en gedigte en Fouche se gedigte veral die Boesmankultuur
ontgin, sluit die digter Ignatius Mocke by die Venda volksgroep aan in sy bundel Die koue
tye (1960). Die eerste van die bundel se drie afdelings het die titel Wendaland en in die
gedigreekse Modjadjie en Modemo uit hierdie afdeling word onderskeidelik die mite van
die reengodin en gebede en ander rituele tydens 'n Wenda-reenseremonie verwoord. In die
laaste gedigreeks is 'n "Wenda-wysgeer", Outa Pija aan die woord:
Die man wat baie beeste het, het volop kind;
hy praat met groot lobola's, alger vra:
hy ruil die mooi jong vrouens by sy vrind
en sien sy borne baie vrugte dra.
Een kind vir hom, een bees, een vrou, is minen wat die dood wil vat, kan hom nie skeel;
hy tel nie elke dag by die begin
die troppe kalwers wat sy kuddes tee!. (Mooi loop. Mocke, 1956:14)
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In Vuurklip (1960) verwerk P.J. Philander grepe uit die dikwels bloedige geskiedenis van die
Koikoi in die volgende gedigte: Jager Afrikaner (p.4 ), Jonker Afrikaner (p.15) en
Hendrik Witbooi (p.22). Ander digters verwerk verhale, legendes, liedjies ensovoorts uit
die inheemse orale literatuur. Breyten Breytenbach neem '" n baie ou Swahili-lied" op in
Bagamayo (1972:16) en enkele spreekwoorde uit Oos-Afrika in Dares-Salaam: hawe

van vrede (1972:18-19):
Ek het gehoor: 'hy wat 'n hoender se voete eet sal 'n swerwer word;'
'om kaalkop onder die maan te loop verdor die harsings
en so 'n mens word eendag mal; '
(Dares-Salaam: hawe van vrede . Breytenbach, 1972 : 19)

In Argekrobaat van S.J. Pretorius (1969:54-60) verskyn 'n gedigreeks, Oersongeite. Die
sprekende instansie in die sewe gedigte is 'n Griekwa, ene Oerson, en hy gebruik ' n soort
Griekwa-Afrikaans as vertelmedium: "Eek hat myn b6rplek hier kom kry

I

vaal ghys vlerkskraap 6rie vlei I I an van die dr6g die dr6g gah6r
hoeka af al geida 6r I I vaal beulte krys an dwars getrewwel. .. ".

warie

I

van

Vincent van der Westhuizen tipeer in sy bundel Kolokwinte (1965) die gedig Die vergesig

van Sobuza as '"n Verhaal van die Swazi" en Naledzani as '"n Venda-legende". In
laasgenoemde gedig word die verhaal vertel van twee dapper krygers wat meeding om die
hand van 'n skone jongvrou, Naledzani. In die uiteindelike tweegeveg sterfhul egter albei:
Baie nagte, se die wagters
wat die beestrop moet bewaak,
hoor hul op die aasvoelheuwel
kieries klap en skedels kraak.
Baie nagte, se die wagte,
nou nog, hoor hul Naledzani
huil en roep na Tshinondiwa,
huil en roep na Pandelani. (Naledzani. Vander Westhuizen, 1965:71)

C. M. van den Heever gee in Die gevalle Zoeloe-indoena uit sy bundel Aardse vlam
(1938) 'n simpatieke en realistiese uitbeelding van ' n gestorwe Zoeloe-kryger. Kannemeyer
(1978 :301) beskou die gedig tereg as die hoogtepunt van die bundel en van Van den Heever
se hele poetiese oeuvre. Die gestorwene word deurentyd direk aangespreek:
Jou spierwit pluime sidder nog
net of jy veg, maar langs jou le 'n bloedstroom
wat weggesink het in die sand;
jou hand
le willoos-slap en asvaal
langs die vlymskerp assegaai.
(Die gevalle Zoeloe-indoena. Van den Heever, 1938: 25)

Uit die digwerk van D.J. Opperman spreek 'n intieme kennis en begrip van die Zoeloeleefwereld en -kultuur. Dit is reeds duidelik in sy debuutbundel Heilige beeste (1945). In
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die gedig Bloedrivier, 1938 gaan dit vir die digter nie slegs om 'n eensydige perspektief op
die Bloedriviergebeure nie. Nie net die digter se eie volk was daarby betrokke nie - die
Zoeloes koester immers ook hul herinneringe_ aan 'n eens magtige en indrukwekkende ryk:
Bo kleur en tyd
vlam hierdie more
oop in ewigheid.
En teen 'n rooie daeraad
sing wit-gerokte kore
oor 'n volk
nou in herdenkingsdaad
opnuut gebore
En eenkant teen 'n helling peins
'n Zoeloe
oor 'n ryk reeds lank verlore . (Bloedrivier, 1938. Opperman, 1987: 16)

Uit dieselfde bundel van Opperman kom die lang epiese gedig in vyf dele - Shaka. Hierin
word agtereenvolgens die magtige Zoeloekoning Shaka se vemederende jeugjare; sy vlug na
Dingiswayo, die Mtetwa-opperhoof; sy toename in krygsvemuf en mag en die wraak op
werklike · en vermeende vyande; sy tirannieke heerskappy en onmenslike wreedhede en ten
slotte sy eerlose dood beskryf. Volgens F.I.J. van Rensburg (1987:85) het die swartman in die
werk van Opperman met die Zoeloe as tema, van sy waardevolste neerslae in die Afrikaanse
letterkunde gelaat: "Dis veral die geval in Heilige Beeste, met die klein epos "Sjaka" daarin
as een van die verdienstelike beeldings van die volksleier uit die hele Tsjaka-literatuur, alle
literature ingesluit." S6 verbeeld Opperman die magtige Zoeloeleier sedans:
... by Bulawayo in die kraal
het sy lang gestalte in die kring getree:
'n ottervel was om sy kop, die vere
van die loerie en die bloukraanvoel;
om sy skouers, heup, gewrig en been
sterte van die koei en aap wat swaai
wanneer hy dans; en in sy hand die viervoet,
spierwit skild met 'n enkel donker kol;
van kuddes het hy in sy dans gesing,
half stil gestaan, die oe ver gestel
en met die assegaai na die verskiet
gewys, dit langs die waterlyn omheen
getrek ...
(Bulawayo. Opperman, 1987:52)

Opperman het nie net met sy verwoording van die Zoeloewereld en -kultuur die Afrikatema
in die Afrikaanse digkuns uitgebou nie, maar hy was ook die eerste Afrikaanse digter wat die
komplekse Suid-Afrikaanse rasse-situasie krities verken het. Andre P. Brink (1983:25)
verwys tereg na Opperman as "the first Afrikaans poet openly to explore and expose the racial
complexities of South Africa and to reveal in unforgettable and concrete imagery the essential
humanity of all who inhabit this land, be they black, or brown, or white".
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In die gedig Sprokie van die spikkelkoei wat in Engel uit die klip (1950) opgeneem is,
word teruggegryp na 'n Zoeloeverhaal - soortgelyk aan die verhaal van Kain en Abel - die
gedig sluit dus aan by die Zoeloemotiewe van Opperman se debuutbundel.
In enige land waar 'n verskeidenheid volke saam woon, is rassevermenging 'n
vanselfsprekendheid. Vanaf die koms van die eerste Europeers na die Kaap was vermenging
tussen die Europese en nie-Europese groepe dan ook 'n wesenlike deel van die
samelewingstruktuur wat hier ontstaan het. Bogenoemde kom ook herhaaldelik in die
Afrikaanse digkuns ter sprake, soos byvoorbeeld in onderstaande sitaat:
Ook jy, Afrikaner, is reeds gesyfer deur
die prisma van die saad - Hollander (wat Duitser was?),
Fransman, Maleiermoeder en die kapelgeel Khoi-Khoindie proses is onverbiddellik
omdat die mens gekom het om te leef,
nie te laat leef nie . . .
(Bruin reisbrief Breytenbach, 1973: 17)

Hier te Iande het, as gevolg van die aanvaarding van die apartheidsbeleid, 'n ingewikkelde
problematiek rondom rassevermenging ontstaan en dit word uitgebeeld in Opperman se gedig

Draaiboek, waarin die tragiese selfmoord van 'n "bruiner" seun uit 'n "wit" familie as stof
vir 'n rolprent gebruik word:
Kiek badkamer, maar swak belig;
wys seun wat aan 'n tou verwurg.
"Maar waarom ... waarom so 'n daad verrig?"
"Sy vel was danker, sy broers s'n lig."
Kiek waar vier kinders vroeg opstaan,
drie na wit en hy na bruin skoal gaan.

(Draaiboek. Opperman, 1971a:23)

Soos Opperman skets Adam Small in die volgende gedig die onvermydelike tragiese uiteinde
van die "verbode liefde" (wetlik verbied) tussen 'n wit en bruin persoon:
Diana was 'n wit n6i
Martin was 'n bryn boy
Diana commit suicide
Martin commit suicide
Diana en Martin commit suicide
Martin en Diana
died for the 16
God's 16
man's 16
devil's 16
watte' 16
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dey fell in love
dey fell in love
dey fell in love

(What abou' de lo? Small, 1973:54)

Bogenoemde gedig gee maar 'n klein glimp van die verwoestende effek wat die
apartheidsbeleid op mense se lewens gehad het (hieroor meer in hoofstuk 13). Soms word die
gegewe van rassevermenging egter ook komies uitgebeeld:
In die rommelrasie
- se mense wat weet skep duusman en 'daisy'
van toeka se dae
'n b ... bastemasie (Middag-lekkerry na winterete. Louw, 1963: 19)

Aan die begin van die sestigerjare beskryf Opperman (1974:107) 'n aantal modeme
tendensies in die Afrikaanse poesie. Een van hierdie tendensies is volgens hom die bruinman
se taalgebruik soos 'n mens dit aanvanklik aantref by Boemeef en VanWyk Louw (die taal
van die platteland) en later by Blum (die taal van die stedeling-bruinmens). 'n Volgende
tendensie

wat

Opperman

(1974:107)

aantoon,

is

waar

die

bruinman

self

sy

lewensomstandighede beskryf en sy intens persoonlike gevoelens van vemedering,
verwerping en minagting poeties verwoord.
In die werk van S. V. Petersen word die Iewe van die bruinmense en hul gevoelens vir die
eerste keer in die Afrikaanse letterkunde vergestalt. Brink (1991:8) wys ook daarop dat daar
met Petersen en andere wat die "meestertaal" begin beset, 'n hertoeeiening van Afrikaans
begin onder diegene wat sedert die Eerste Beweging daarvan beroof is. Petersen se
aangrypende gedig Bede verwoord die gevoel van verwerping en die smeekbede om te kan
berus in "u besluit":
Laat my dan maar soos Lasarus
tevrede wees met die streling van
elk hanger hondetong;
dan weet ek tog, dis u besluit,
die vloekstraf van 'n danker huid.

(Bede. Petersen, 1944)

In Adam Small se digbundels handel talle gedigte oor die bruinman se verhouding met God
en die bruinmense se vemederende ervarings in 'n apartheidsamelewing. In die lang gedig
Vryheid uit die bundel Kitaar my kruis (1973) word die skreiende onreg van die "slegs vir
blankes"-beleid uitgebeeld. 'n Swanger bruinvrou moet staan in 'n bus al is etlike sitplekke
onbeset. Ten slotte word God direk aangespreek:
agt sitplekke is oop voor in die bus
vir blankes net
en 'n swanger vrou moet staan, sy's bruin, nie wit
en deur die ruite
kom die sonskyn oor die akkerbome buite deel van die droewe hel van hierdie rit
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God, U hoogste proef is nie die vuur maar die vernedering!
Hoar al ons mense hoar
en hoar jyself o hart
Gods hoogste proef is nie die vuur maar die vernedering!
Hoar alle vroue, alle kinders, hoar my kind, hoar goed
hoar goed
Gods hoogste proef is nie die vuur maar die vernedering!
(Vryheid. Small, 1973:40,43)

Digters begin ook nou besin oor die witman se plek en posisie in Afrika. In Haggado vir 'n
wit Afrikaan (1974) gebruik Johan de Jager die godsdienstige Joodse nasionalisme as
agtergrond vir die besinning oor die lotsbestemming van Afrika se wit inwoners. Telkens in
die bundel word daarop gewys dat die wittes van (veral) Suid-Afrika nerens anders het om
heen te gaan nie. In Please don't feed the animals gee Breyten Breytenbach aandag aan
die witman se aard en sy posisie in Afrika:
ek is Germaans
ek is wreed
ek is blank
ek sluip uit die oerbos van mites
en sagas
en staan geroepe en vasberade
en voorbestem
op die vlaktes
van hierdie chaotiese kontinent
(Please don'tfeed the animals. Breytenbach, 1973:30)

In Nuusberigte: 1956 uit Tristia (1962) spreek N.P. Van Wyk Louw fe1 kritiek uit oor
polities-maatskaplike toestande in Suid-Afrika. Hy veroordeel die onderlinge haat tussen
rassegroepe: " ... oor haat van swartes, bruines, wittes: j oor dit en sy oorsaak
durf ek oordeel afroep" en ook Afrikanerskap wat as heilig beskou word:
"Afrikanerskap is nie heilig. Ons w6u dit heilig he". Ten slotte gee hy 'n
ontstellende scenario van die uiteinde van die "Afrikaners in aansienlike posisies" en saam
met hulle al hul volksgenote:
En hulle gaan nie bly nie: hulle gaan mishoop word,
en 6ns almal saamsleep na die mishoop:
vrugbaarheidjies, vrugbaarheidskolle in ons Karoo.
(Nuusberigte: 1956. Louw, 1981:319}

Reeds aan die begin van die vyftigerjare het D.J. Opperman in sy gedig Gebed om die
gebeente in Engel uit die klip (1951) die gebedsversugting uitgespreek datal die volke,
wit, bruin, swart, in hierdie land as een groot nasie harmonieus in God se sonlig sal leef:
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Seen, Here, 8.1 die bleek gebeente van die stryd- ...
- dat ons as een groat nasie in die gramadoelas
met elke stukkie sinkplaat en met elke wiel,
en wit en bruin en swart foelie agter skoon glas
ewig U sonlig vang en na mekaar toe spieel.
(Gebed om die gebeente. Opperman, 1987:179)

Vyf en twintig jaar later verwys Ernst van Heerden regstreeks na Gebed om die gebeente
in 'n gedig wat sy titel ontleen aan die bekende werk van Alan Paton: Cry, the beloved

country. Die gedig begin met 'n vraag wat duidelik impliseer dat die gebed waarmee
Opperman sy gedig afsluit, nie in vervulling gegaan het nie:

Wanneer blink die spieels
oor die rante,
wat ons Dirk
met sy wit en bruin en swart foelie
in eenselwige skittering
wou verbind? (Cry, my beloved. Ernst van Heerden, 1975:60)

In die laaste twee strofes word 'n beeld van brand en verwoesting geskets, met die duidelike
implikasie van konflik:
Nou, laataand,
is dit geen spieels nie,
maar rook
van aankruipende verwoesting;
en die latte van die laer
word dunner;
waar ons as heliografiste
die Afrikaanse son
wou nadergoel en deel,
bly net
die suiderland
se stof en skedels oor. (Cry, my beloved. Ernst van Heerden, 1975:60)

Hierdie verwysing na verwoesting en skedels lei die volgende belangrike tema van die
Afrikagegewe in die Afrikaanse digkuns in, naamlik die Adamastormite. Hierin kom ter
sprake hoe die reus Adamastor, wat verander is in die verraderlike rotse van die Kaapse
skiereiland, uit wraak verantwoordelik was vir talle skeepstragedies en hoe hy mettertyd die
verpersoonliking geword het van ' n vyandelike "Donker Afrika" en sy iriheemse inwoners.

5.4.6

ADAMASTOR
In die kraaines wat heen en weer kraak
op die wieging van see en van wind, waak
ons teen hom, Adamastor, wat skuil in die wier,
in die mis, ...
(VigitiMagna. Opperman, 1987:114)

Luis V az de Camoens, nasionale digter van Portugal, se epiese heldedig Lusiadas waarin hy
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die heldedade en ontdekkingstogte van sy -volk besing, verskyn in 1572. Leipoldt (1980: 130)
verwys na De Camoens as "die sanger van sy volk, I Wat Lusitanies storie in sy
sang

I

Verewig bet ... "

De Camoens is met sy Lusiadas nie alleen die eerste Europese digter wat sy ervarings van
'n seereis om die Kaap, onder woorde bring nie, maar ook die skepper van die Adamastormite
(Smith, 1988:12). Die Kaap met sy indrukwekkende en majestieuse Tafelberg, verraderlike
rotse en woeste see, waarin talle skepe en hul opvarendes 'n watergraf gevind bet, bet direk
aanleiding gegee tot die ontstaan van hierdie mite.
De Camoens bet die oorlog tussen Jupiter en die titane as agtergrond gebruik en ' n nuwe titan
geskep, die barbaarse reus Adamastor wat net so sterk en oproerig soos sy broers Enceladus
en Briareus is, maar in teenstelling met bulle, die see as slagveld verkies. Adamastor is vir sy
opstand teen die gode van Griekeland uitgewerp tot op die eindpunt van die vasteland van
Afrika. Hy raak hopeloos verlief op die see-godin Thetis, maar sy verwerp en bedrieg hom.
Toe hy haar omhels, vind hy dat hy net rotse in sy omhelsing bet. Hierdeur bet hy self rots
geword - die berg en rotsagtige Kaapse skiereiland. Sy enigste doel is nou om hom te wreek
op enige iemand wat dit durfwaag om sy rus te verstoor.
Gray (1979:25) wys daarop dat Adamastor as mitiese figuur self verduidelik hoe hy 'n mite
geword bet: "My flesh was changed into earth, my bones into rock, these limbs that you see
and this face were projected over the watery spaces. My enormous body became the desolate
cape, and to increase my suffering the gods encircled me with these waters of Thetis herself."
Botes (1997:243) laat Adamastor die verduideliking van sy lot s6 op Afrikaans gee: "Uit my
versteende ledemate het die gode die uitgestrekte voorgebergte geskep wat na hierdie kus
uitloop, en om my rampspoed tot 'n hoogtepunt te voer, word ek onafgebroke deur Thetis
beledig wat my met haar golwe omring."
Die Lusiadas is, volgens Chapman (1996:76), geskryf ter ere van die Portugese seevaarder
Vasco da Gama "who on his victorious voyage to the East encountered the irrational pagan
Bacchus-figure, Adamastor: the rocky headland of the Cape metamorphosed by Camoens into
a giant spirit of Africa. Having been exiled from the pantheon of Greek gods, Adamastor
lurks in the southern waters helpless against the panache displayed by the sons of Lusus
(Portugal) in their rite of passage from the hardships of maritime endeavour to the riches of
the East".
Die eerste ontmoeting tussen Vasco da Gama en Adamastor vind een nag tydens 'n
verskriklike storm op see plaas. DaGama roep uit: "Almagtige, ... waarmee bedreig u ons?
Watter nuwe wonder wil U aan ons openbaar?" Hy het nog skaars die woorde geuit of 'n
vreesaanjaende gedaante verskyn uit die golwe: "Hy was reusagtig. Sy ledemate so
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omvangryk soos die van die enorme Kolossus van Rhodos, een van die wonders van die
wereld. Sy stem was donker, dreigend, sy hare gekrul, sy oe ingevalle en skitterend, sy
verskyning uit die water skrikwekkend, sy hare dik en slykagtig, sy kleur bleek en aards, sy
mond swart, sy tande geel. Die ysingwekkende klank van sy stem skyn uit die diepste afgrond
te ontspring." (Botes, 1997:241.)
Adamastor het sedert sy eerste verskyning in die literatuur die verbeelding van talle
woordkunstenaars aangegryp. Met spesifieke verwysing na die poesie, maak Butler (1990:44)
die volgende stelling: "Adamastor has haunted the poetic consciousness of white African
poets for two centuries", terwyl Smith (1996:79) na die Adamastormite verwys as "so
endemic to white South African English poetry from Pringle to Clouts, powerfully expressing
their deep ambivalences about being 'Europeans' in Africa".
As onderwerp in die literatuur, ondergaan hy egter belangrike veranderings. Van 'n
gewelddadige reus wat seevarendes met skrik vervul en menige skepe op die rotse laat loop,
verander Adamastor gaandeweg in die beskermer van die Kaap wat dit probeer behoed teen
die wit indringers. Hy word die argetipe van die donker gees van Afrika en rondom hom
"cluster any number of powerful images of European dread and horror at aspects of the
mysterious dark continent ... " (Butler, 1990:44).
Direkte verwysings na Adamastor word tot die begin van die twintigste eeu nie veel in die
Afrikaanse poesie aangetref nie, maar indirek kom hy wei ter sprake. F.W. Reitz stel die
eerste bloemlesing van Afrikaanse gedigte, Twee en sestig uitgesogte Afrikaanse
gedigte (1916), saam en daarin neem hy die gedig Kaap de goede hoop op. Gray
(1979:29) laat hom as volg oor hierdie gedig uit: "In one of the first avowedly Afrikaans
collections of poetry, Adamastor makes his presence felt unchanged":
Daar, vasgeplant in woeste waatre,
Voel d'onverroerbre rots die klaatre
Van 'n verrestrekkende Oceaan,
Bestrijd, gesweep door d'Orkaan
Met vreeslik eindeloos geweld.
Die wakk're seeman lang gelee
Doorseild die onbekende see-e.
Hij sag die rotse-reuse-vorme
En noemd' dit sidd'rend "Kaap der Stonn.e!'.
(Kaap de Goede Hoop - Anon. Reitz, 1916:3)

Tafelberg is Adamastor se grafsteen en sy gesig is m die sandsteen teen die berghang
uitgegraveer. Volgens Smith (1988:19) is nie elke gedig oor Tafelberg 'n gedig oor
Adamastor nie, maar baie is wel "and the rite of passage theme is continued in numerous
poems which place this dramatic and magnificent mountain, or the great peninsula thrusting
boldly into the southern seas, on a frontier to an alterum orbem of human experience".
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Alhoew~l

Adamastor dus nie altyd by name genoem word nie, is die Kaap van stornis en .die
talle skeepstragedies in die water om Kaappunt, ' n onderwerp vir talle digters:
Verdonkerend rys Tafelberg omhoog ....
'n grafsteen langs d ie kus
waar wrakke in stil waters in maswerk en boeg
ontredder word en ewig rus. (Tafelbaai. Philander, 1956: 10)

So ook in Ernst Van Heerden se gedig Kaappunt met Robinson Jeffers se woorde as
ondertitel: "This coast crying out for tragedy I like all beautiful places":
Die swaard
steek seewaarts
en van sy punt loop (pool-ver?)
'n skuimvlek wat die dieper sieding
onderwaarts verraai.
Die skede
van ons bros bestaan
verweer
in die blou erdewerk
van 'n teenstrydige oseaan.
Lyk en skip
het diep uiteengeval,
skelette
wieg dode-dansend
op die tweespalt-maat.

(Kaappunt. Van Heerden, Ernst. 1970:84)

Volgens Opperman het die eerste vaarders om die Kaap, Dias, DaGama, Drake en baie ander,
die berg gesien as ' n horingdier wat met kwaai klein ogies loer na die skepe wat sy rus
versteur:
Die horingdier van berg wat staan en bak;
wit bosluisvoels bly daeliks deur die lug
uit verre streke kom en klouterig sak
met vlerkgeklap op kruine van sy rug;
sy kwaai klein ogies loer ... en elke skip
wat hom in hierdie modderstilte steur,
skep hy op die neushoring van skerp klip
dat suidooswinde waters skuim en skeur
en skip na skip wegsink tot sou twit bene .. .

(Duikboot. Opperman, 1987: 122)

Snags is die berg 'n lewende gedaante- verdwaalde honde tjank om sy skerp ribbes en ' n
onstuimige see spoel in vuilwit skuim om sy nat voete, maar bedags verander die nag se
berggode weer in rots en gras:
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Adamastor
onder die gryswit van v66r dagbreek
tjank verdwaalde honde
om skerp ribbes van die berg
om sy nat voete
het reen heelnag die see gedryf
nou val branders in vuilwit skuim
wat drywend golf en verdroog
tussen vere van dooie seevoels
op die sand
die omhullende wolke
trek weg
voetheuwels
skyn groen deur
en berggode van die nag
verval
in losse rots en gras (Adamastor. DuPlessis, 1971:20)

Die vloek wat Adamastor oor DaGama en al sy Europese nakomelinge uitgespreek het, het
weerklank gevind in die geskiedenis van die Europese verowering van en vestiging aan die
suidpunt van Afrika en in die literatuur wat hier ontstaan het.
Gray (1979:15) verwys na die ontstaan van die Adamastormite as "the white man's creation
myth of Africa, ultimately derived from classical sources and applied to explain his initial
experience of the black continent. Its essence is that of confrontation across a wide distance,
its motivation a desire to codify and explain, if not to engage".
Die Adamastormite gee ook uitdrukking aan die witman se vrees vir Afrika. Die siening van
Adamastor as die donker gees van die vreemde kontinent - Afrika - het egter geleidelik
verander. "Adamastor gradually becomes not just the barbaric spirit of the Cape but the
barbarian himself." (Smith, 1988:22.)
In Totius se gedig Die gees van danker Afrika word verwys na die swart reus van die
land:
Ek stuur teen jou die swart reus van die land.
Ek sien hom al - deur doem geskudde kop
verhef hy hoog soos Kil'manjaro's top,
vereelte voet staan by die see geplant.
(Die gees van danker Afrika. Totius, 1977:283)

Die swartman is, soos die onderdrukkers van die Afrikaanse taal en die Engelse, as
tradisionele vyand van die Afrikaner beskou (Coetzee, 1976:40). Met die Iaaste twee is
mettertyd kompromiee aangegaan en tot 'n vredesverstandhouding gekom, "maar met die
swartman moet hy nog sy vrede maak".
In die Afrikaanse digkuns van die twintigste eeu tree die konflik tussen wit en swart
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toenemend sterker op die voorgrond en hierdie voortdurende stryd word gesien as die wraak
van die magtige reus Adamastor (Malan, 1994:37)0

AFRIKA- KONFLIK EN DISTANSIERING

5.407

Afrika, so dikwels geplunder, gesuiwer, gebrand!
Afrika staan in die teken van vuur en van vlam 000 (Vlamo Breytenbach, 1972:13)

Soos reeds gesien in hoofstuk 203 was 'n verdeelde samelewing van meet af aan kenmerkend
van die Kaapse nedersettingo Die verdeling van die samelewing in knegte en here was die
gevolg van 'n verskeidenheid sosio-kulturele en ander faktore o Wrywing en konflik was
gevolglik van die begin af 'n onvermydelike deel van die Suid-Afrikaanse samelewing, soos
verwoord in Altaar (Malan, 1994:37): "ooo geweld
waar heer en slaaf

I

I

was onderdeel van elke daad

betrokke was o00"

Uit Solo du Toit se gedig Hoe die Hollanders die Kaap ingeneem het blyk slegs 'n
mate van kritiek oor die wyse waarop die witman die Griekwas behandel het, maar in
MoHoNeser se Di klaaglied fan di laaste Boesman, kry ' n mens die eerste aanklag teen
die witman:
Myn frau is dood en al myn kinders saamo
0! Duusman, Duusman! sal jy jou ni skaam?
Myn rna en ta, myn boetiis klyn en groat,
Is almal 'n prooi fan boer syn load 000
(Di. klaagliedfan di laaste Boesmano Neser, 1987:21)

Konflik tussen die verskillende rassegroepe in Suid-Afrika is sedert die ontstaan van die
Afrikaanse digkuns tematies ontgino Veldslae en gebeure tydens die Groot Trek is veral deur
talle digters poeties verwoordo Totius (1977:299) se gedig Vegkop, asook die vele gedigte
wat handel oor een of ander aspek van die gebeure by Bloedrivier, is hiervan bekende
voorbeeldeo
Na die Tweede Wereldoorlog vestig die res van die wereld in toenemende mate hul aandag op
die rasseproblematiek in Suid-Afrikao Die dekolonisasieproses wat na die oorlog in Afrika
aan die gang gesit is, dra by tot hierdie verskerpte belangstelling, asook die
bewindsaanvaarding van die Nasionale Party in 19480
Na 1948 word die ongeskrewe apartheidstradisie vir die eerste keer in Suid-Afrika wetlik
omskryf en toegepaso Zandvoort (1981:38) wys daarop dat die beleid van segregasie of
gebiedsafbakening wat tradisioneel deur Afrikaner en Brit toegepas is, nou geformaliseer
word tot 'n beleid wat die naam "apartheid" sou kryo 'n Reeks wette om die apartheidsbeleid
af te dwing, word in die jare 1949 tot 1960 gepromulgeero
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Nie alle_Afrikaners steun egter die beleid nie, soos blyk uit die lirieke van na die oorlog en dit
word veral "in de poezie na 1948 uitstekend gedocumenteerd" (Zandvoort, 1981 :38).
Soos gesien in afdeling 5.3 hierbo het die ontstaan en groei van die Afrikaanse taal hand aan
hand gegaan met die ontwikkeling van die Afrikaanssprekende volk. Die eerste Afrikaanse
digters het vanselfsprekend ook die vryheidsdrang verwoord wat by hul volk ontstaan het en
talle gedigte uit hierdie tydperk het die stryd teen die inboorlinge en die Engelse as tema.
Volgens Coetzee (1976:12) was die vroeere digter in die oorloe van sy volk, in die verering
van sy helde, en selfs soms in die politieke beleid wat sy toekoms moet verseker (sy strewe
tot eenheid, sy beleid van apartheid, sy groeiende besefvan 'n gebondenheid aan Afrika), die
stem van sy volk. Hierdie stem van die digter het egter gaandeweg verander van 'n
ondersteunende en vertroostende stem tot 'n protesterende stem en van 'n positiewe
betrokkenheid by sy volk tot aanduidings van verset teen daardie volk (Coetzee, 1976: 19).
Voorbeelde van verset en kritiek teen die apartheidsbeleid (wat deur die oorgrote meerderheid
wit Afrikaanssprekendes gesteun is) kan vanaf die vyftigerjare in die werk van vele
Afrikaanse digters aangetoon word. Barend J.Toerien se bundel Verliese en Aanklagte wat
in 1973 verskyn, bevat gedigte wat tussen 1955 en 1973 geskryfis. Aanklagte is die tweede
afdeling van die bundel en bevat aktuele verse waarin verskeie aspekte van die "apartheid"samelewing van naderby beskou word. Die rassistiese hoogmoed waarmee wittes hul
bevoorregte posisie aanvaar, afdwing en uitbuit, kom telkens ter sprake en word fel bespot in

Kabaretliedjie met sy selfgenoegsame refrein:
Niemand verstaan ons nie. Hoe kan hul?
Hul sit daar ver oorsee by die VVO en kibbel
Ons geval is uniek en uiters ingewikkeld
en hul is oak maar 'n ou bontspul
Wantons is iets besonders
be sanders
be sanders
Geheel en al merkwaardig, ons durf selfs se wat wonders
Ons kan die swartgoed skaars verdra en alle skepsels verder noord
die Koelies en die hotnos, die Grieke, Portugese gooi ons oak oorboord
Wantons is iets besonders
be sanders
besonders
Geheeel en al merkwaardig, ons durf selfs se wat wonders
(Kabaretliedji.e. Toerien, 1973:45)

In onderstaande gedig wys Toerien op die onmoontlikheid VIr Suid-Afrikaners van
verskillende rassegroepe om 'n normaal-menslike verhouding oor kleurgrense heen te he.
Kinders wat eens op 'n tyd speelmaats was, raak later vasgevang in die onvermydelike roUe
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van baas en knegte:
Ek sien my ou speelmaats elk met 'n graaf
stap na die wingerd met hul flenters aan;
en ek sit met 'n potlood oorgehaal. ·
Hul wat my naam gebruik het noem my baas
deesdae, selfs grootbaas as ek wyn gee saans
en hou hul dop vir 'n pasella uit.
Ons was onskeidbaar eens.
Maar hoe't ons die patroon so lig aanvaar?
Het hul my nie gevloek, nie teen my uitgevaar?

(Ma vlast. Toerien, 1973:55)

In Februarie 1960 spreek die besoekende Britse eerste minister, Harold Macmillan, die UnieParlement toe. Hy wys op die nasionale bewussyn wat by Afrikastate in toenemende mate na
vore getree het: "The wind of change is blowing throughout the continent ... Whether we like
it or not, this growth of national consciousness is a political fact. We must all accept it as a
fact. Our national policies must make account of it." (Coetzer, 1986:286.)
Hierdie "winde van verandering" lei die tydperk van koloniale ontvoogding vir die grootste
deel van Afrika in. Dit gaan egter gepaard met hewige konflik en stryd soos P .J. Philander in
die volgende gedig uitbeeld:
En oor Kenia dreun en maal
bomwerpers en los met elke ton
in ruigtes kreupelbos tussen kraal en kraal
'n vuur op die slagveld van Armageddon.
(Die hand teen die muur. Philander, 1956:33)

In S.V. Petersen se digbundel Die kinders van Kain (1960) word die onheil en geweld in
Afrika verbind aan 'n monsteragtige figuur, Hamba, wat sterk herinner aan N. P. van Wyk
Louw se Raka (1981 :95-119):
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AFRIKA

Raafswart
moersdiep
roer
'n skaduwee
daar ronk 'n dier
Hamba
in Afrika
Hamba ...
hoor die getrommel
Hamba
dis moord
Hamba
dis roof
Hamba
'n kerk verbrand
Hamba
'n non selfs
grusaam
aangerand
Hamba .. .
Hamba ... ni! (Afrika. Petersen, 1960:26)

Volgens D.P.M. Botes is sluimerende, dreigende onheil eie aan Afrika. Die atmosfeer van
vreedsaamheid en rus is bedrieglik, want "oral in Afrika hou oe jou dop" en die dood is
oral tasbaar teenwoordig:
dooie voels le versprei onder ons borne
die dood kan nie lieg nie
die dood het sy oe sy eie oe
die dood kyk deur die bosse
die dood hou die bosse van Afrika dop
(Nou. Botes, 1967:66)

Reeds in Opperman se Blom en baaierd (1956) is die aktuele aspek van rassespanning 'n
belangrike motief en gaandeweg sal al meer digters in hul werk heftige kritiek teen
rassediskriminasie uitspreek en wys op die onmenslike lyding en verontregting weens die
beleid van apartheid. In Engel uit die klip (Opperman, 1951) verskyn die gedig Swart kop
as tweede gedig van die Brandaan-siklus waarin die digter, net soos in Kroniek van
Kristien in die bundel Blom en baaierd, die gegewens van 'n Middelnederlandse geskrif
as boustof gebruik, maar dit transponeer na 'n Afrikamilieu. In Swart kop is nie slegs
sprake van die kontras en onversoenbaarheid van die Westerse denkwyse en die Afrikawereld
nie, maar ook verwysings na toenemende rassespanning en -konflik:
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Daar le waar hierdie stad sak word en roes
en afloopwaters in suur modderbelle
uit die agterbuurte van die aarde wel,
'n strooisgroot kop met hare dig en kroes
en oe soos paddastoele uit die grond.
Ek het geroepe om die kop geloop
en wou dit met die westerwaters doop,
toe sing meteens ou impi's uit die mond:
"Ek ken die aarde reeds waarop jy boer,
en wil nie by jou in jou hemel wees,
maar eerder met voorvaderlike geeste
uit die hel Unkulunkulu roer.
Gaan die wit woede van my oog verby jy het my kop reeds van die lyf gesny." (Swart kop. Opperman, 1987: 174)

F.I.J. van Rensburg (1987:85) noem Opperman se bundel Blom en Baaierd (1956)
"waarskynlik die klemmendste kroniek van wat in hierdie jare gebeur het wat ons in literatuur
wat op Suid-Afrikaanse bodem ontstaan het, kry". Opperman neem die hele Suid-Afrikaanse
samelewing in oenskou en belig die perspektief van wit, swart en Indier.
Die bundel open met die lang drieledige gedig Staking op die suikerplantasie wat
afspeel in Natal se Zoeloewereld. In die eerste afdeling- Tram- word die swart en bruin
arbeiders van die suikerplantasie deur die onderwyser, Zoengoe, saamgeroep met "donker
bonsings van die trom". Afgesien van die swart arbeiders is daar ook verwysings na
Indiers en bruinmense. "'n Koeliemerie in oranje sari" en "'n Klompie nors taai
basters wat afstam

I

van meide en soldate ... " kom om Zoengoe se betoog aan te

hoor:
"Broers van die bosse, word nou wakker!
Hoe lank moet ons melkdraers en riethakkers
in ons eie land nog bly? Die tyd het n6u gekom
dat die geteisterde swart mambas
voortseil uit tamboekiegras
op goeldreunings van kalbas en tram.
(Staking op die suikerplantasie. 1. Trom. Opperman, 1971a:9)

In die wit woonbuurt gaan sake oenskynlik hul normale gang. Die bevoorregte wit
heersersklas bestel "kaste bier en hompe vleis" en hou hul besig met nietighede. Die
vrouens verwyl hul tyd onbekommerd met "proe aan skilferterte, I gesels oor modes
en konserte I en luister na Nico Carstens en Bartok". Slegs Eerwaarde Kriel voel
skynbaar iets aan van die broeiende onrus en dreigende gevaar, want hy peins by homself:
'Ons sien uit watter skeur die bye flits,
maar in watter vuurklip skuil die blits?
Sal hulle in lokasies afgehok,
die in wellus voortgeteelde
wriemelende swart misdeeldes,
nog op 'n nag uitborrel van opgekropte wrok?
(Staking op die suikerplantasie. 11 . Klok. Opperman, 1971 a : 13)
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In die derde afdeling van die gedig, Kruis, word die bloedige opstand op die suikerplantasie
beskryf. Beide Zoengoe en Eerwaarde Kriel sterf, want almal, ongeag van ras of velkleur, is
slagoffers van die vuur en verwoesting. Die gemeenskaplike doodsangs en lyding dwing
teenoorstaande pole tot versoening:
Eers in die gesamentlike uur
voor die allergrootste vuur
weet elkeen duidelik wat hy moes doen,
en die oomblik voor die vlam
is rietrot en rietslang
in die plantasie van die suiderland versoen.
(Staking op die suikerplantasie. 111. Kru.is.

Opperman, 1971a: 17)

Daar is klaarblyklik ook groter insig met betrekking tot eie foute en tekortkominge:
Ons weet met groot verdriet
hoe ver het ons te kort geskiet
met die huishouding in ons eie huis,
en nou eers buite in die donker
besef ons weer hoe helder flonker
die sterre van die mankolieke Suiderkruis.
(Staking op die suikerplantasie. 111. Kru.is.

Opperman, 1971 a: 17)

Daar is opgeruim, 'n nuwe sendingstasie gaan voort met die werk van die Here en produksie
op die plantasie word hervat. Die rustigheid en normaliteit is egter bedrieglik en die gedig
eindig op 'n onheilspellende noot: "Dan, op 'n aand, begin die dreuning van 'n

tram".
'n Werklike konfliksituasie en die hantering daarvan, is die onderwerp van een van die
bekendste gedigte in Afrikaans. Ingrid Jonker se gedig Die kind is gebaseer op 'n
gebeurtenis tydens die 1960-onluste in Langa, naby Kaapstad. Landwye betogings teen veral
die gehate paswette is aan die begin van 1960 onder swartmense georganiseer en op 21 Maart
lei dit by Sharpeville naby V ereeniging tot ernstige konfrontasie tussen swartmense en die
polisie. Daar word op die betogers geskiet en 69 word gedood en 180 gewond. Onrus en
oproer het orals uitgebreek en 'n noodtoestand word afgekondig. Later in dieselfde maand
word twee swartmense ook by Langa deur die polisie doodgeskiet.
Dekker (1966:298) verwys na Die Kind as 'n "sterk ... aktualiteitsgedig oor die magtige
verset wat oor Afrika gaan". Die gestalte van die onskuldige kind groei in die gedig tot 'n
reus en die gedig eindig met 'n onheilspellende visioen:
Die kind is nie dood nie
die kind lig sy vuiste teen sy moeder
wat Afrika skreeu skreeu die geur
van vryheid en heide
in die lokasies van die omsingelde hart
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Die kind lig sy vuiste teen sy vader
in die optog van die generasies
wat Afrika skreeu skreeu die geur
van geregtigheid en bloed
in die strate van sy gewapende trots
Die kind is nie dood nie
nog by Langa nog by Nyanga
nog by Orlando nog by Sharpeville
nog by die polisiestasie in Philippi
waar hy le met 'n koeel deur sy kop
Die kind is die skaduwee van die soldate
op wag met gewere sarasene en knuppels
die kind is teenwoordig by aile vergaderings en wetgewings
die kind loer deur die vensters van huise en in die harte van moeders
die kind wat net wou speel in die son by Nyanga is orals
die kind wat 'n man geword het trek deur die ganse Afrika
die kind wat 'n reus geword het reis deur die hele wereld
Sonder 'n pas

(Die kind. Jonker, 1975:75)

In 1960, dieselfde jaar waartydens die Sharpeville-gebeure afspeel, word die ANC en die
PAC verban. Meer as dertig jaar na die publikasie van Die kind het Suid-Afrika se eerste
swart president en prominente ANC-lid, Nelson Mandela, in sy toespraak tydens die opening
van die parlement, hierdie ontroerende protesgedig aangehaal en van Ingrid Jonker gese: "She
was both a poet and a South African. She was both an Afrikaner and an African ... "
(Rautenbach, 1994:51.)
In Die Kind van Ingrid Jonker word die kind simbool van die onkeerbare en magtige verset
wat oor Afrika spoel. In Barend J. Toerien se gedig oor Sharpeville word daar ook ten slotte
gesinspeel op die onstuitbaarheid van die menigte:
Sharpeville, 1960
Van links het hulle gekom
en van regs met die sypaaie
met stralende gesigte, van lig, van sweet,
bars ten de sonne wat Die Woord het
en die moet versprei. Van die tak-straatjies
tot die hoofwee soos stompe in 'n vloed
uitgespoel
kommando-miere, onstuitbaar
het hulle gepeul op die plein
en toe
toe val die swaar reen
en is hulle nie gestuit nie

(Sharpeuille, 1960. Toerien, 1973:63)

Die skokkende gebeure by Sharpeville het in 'n hele aantal ander Afrikaanse gedigte neerslag
gevind. Vir Adam Small is dit die regstreekse gevolg van hierdie land se wette en een van die

Highlights of de year 1960:
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en hier is die results van hierdie land se wette
kyk na die sestag lyke h ier gascatter
onner die heading Sharpeville
oe! dit lat 'n mens gril
dit kielie hierso af by 'n man se spine (Highlights of de year 1960. Small, 1973:34)

Ten spyte van bloedige oorloe, konflik en geweld in Afrika, bly sy boorlinge steeds lief vir
die stuk aarde en onlosmaaklik verbonde daaraan. In die gedig Ek is Afrika bely Breyten
Breytenbach sy hartstogtelike verknogtheid aan Afrika. Hy en die land is een, soos uit die
gedigtitel blyk, en Afrika is vir hom nie net "land van my voorvaders" nie, maar "my
lewe se lewe". So neem hy ten slotte afskeid van Afrika:
Afrika, met die saad van rewolusie
sal ons jou aanvaar soos jy is:
'n dag en 'n nag waar mense woon
Afrika, waar drome swart is,
Afrika, ek huil omdat ek sterk is,
Afrika, tot siens (Ek is Afrika. Breytenbach, 1995: 145)

5.4.8

AFRIKA- LIEFDE EN VEREENSELWIGING
AFRIKALIEFDE

Soos Inhaca kyk na die kus, is ek gekeer
na jou, met my sagte mond, my borste.
Soos sy nestel ek in 'n baai van vriendelikheid,
groei ek, koraalsgewys maar seker
nader aanjou, my vasteland. Wat
skeel my die koopvaardy agter op die beukende
see? My druipende wortelbome staan
in soel waters slu treetjie vir treetjie nader.
Hoe lank nog eer ek my met jou bree
kasjoeneutbosse verenig, eer ons inmekaarpas,
jou rietbegroeide arm om my,
jou bruin liggaan my liggaam? (Afrikaliefde. Stockenstrom. 1970:35)

Bogenoemde aanhaling kom uit Wilma Stockenstrom se bundel Vir die bysiende Ieser.
Volgens Kannemeyer (1983:509) is die soort verse wat in hierdie bundel opgeneem is,
meestal sonder vaste metriese of rympatrone. Met die klipperige landskap, vermoe om in
historiese dimensies te dink en ontdekking van Afrika as vasteland,

slu~t

die verse egter aan

by die tradisie van Opperman.
Karen de Wet (1998:1) verwys tereg na D.J. Opperman as "die Veertiger wat die eerste op die
pad na die konkrete oopskryf van Afrika in die Afrikaanse poesie begin loop het". Opperman
se innige verbondenheid met Afrika en die neerslag daarvan in sy digkuns, is ook die
onderwerp van Fanie Olivier se huldigingskwatryn, vir d.j.o:

88

die harde oopheid van ons blootgestelde land
het vroeg reeds in jou hart en hande ingebrand
sodat egiptenare grieke christus self
voetstamp in afrika en afrikaanse sand.
(vir d.j.o. Olivier, 1978:71)

Liefde vir die vaderland en die besef dat hierdie land 'n ge"integreerde deel van Afrika is,
spreek uit talle digters se werk. Die digter M.M. Walters verwoord die ingenomendheid met
sy land as deel van Afrika:
Wat myne is
is goed en dis vir my die beste.
Ek stap dankbaar deur my land
my deel van Afrika.
(Waarom is ek tog 'n gewone man. Walters, 1974:64)

Ernst van Heerden beskou Afrika ook as "my vasteland" in die gedig Halsketting van
ivoor waar hy die kontinent se veelbewoe geskiedenis weers;>ieel sien in die snoer
"fyngekerfde elpebeen":
Die fyngekerfde elpebeen
trek in sy snoer
'n hele wereld vas:
sendingtogte langs Victoria Nyanza,
ruilhandel onder Kilimandjaro,
Etiopiese konvooie,
dowwe knalle van 'n olifantgeweer
in Mosambiekse pampasgras,
'n eensame, verstote bul
in soetriet by Letaba .. .
my vasteland
se drif en krag
loop ver terug,
omsluit ysstreke,
versteende woude
en - ruigharig die nors mammoet

(Halsketting van ivoor. Van Heerden, Ernst. 1972:63)

Bykans geen Afrikaanstalige digter kon onaangeraak bly deur die land waarin hy gewortel is
nie. J.M. Coetzee (1988:55) beweer, met betrekking tot die gedig Verre blik van Uys Krige:
"... attributes of strength and freedom are read out of the sublime landscape and then
transposed (or wished) upon the people who inhabit it".
0 mense van my ras, ondanks alles wat ons skei,
steeds aan my gees, my siel, my hart verwant,
wees groot en ruim en sterk, wees vry,
vollig en stilte, soos die suiderland! (Verre blik. Krige, 1985:155)

Daar word meermale in die Afrikaanse digkuns daarop gewys dat die land self die wese en
karakter van sy inwoners bepaal. Aspekte soos byvoorbeeld die geografie en klimaat bet 'n
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daadwerklike invloed op die ontwikkeling-van die bewoners van hierdie land;
In hierdie buitepos
het ons tot volk gegroei:
braaf, groots soms, selfs heroies.
Maar liefde het wegge bloei.
Want my mense is harde mense
bewoon 'n harde land:
ons liefdes en vooroordele
is in ons ingebrand. (Vaderlandse geskiedenis. Toerien, 1973:62)

In Henk Rail se Droogteland uit die afdeling Afrika in die bundel Wit-ryp (1968) word
eweneens 'n verband aangedui tussen die gesteldheid van die land en die optrede van sy wit
bewoners. Die titel impliseer veel meer as net 'n werklike droe stuk aarde, daar is ook 'n
dorheid in die onderlinge menslike verhoudinge. Die gedig eindig met 'n waarskuwing aan
die land (en sy mense): _
:'
Droogteland
Heel suid en korserig van aard,
vol wind wat winters droe gras bring
en mense wat meewarig oor ander
- rariteite!- praat en totems oprig
oor hullot en toekoms.
Maar niemand luister na vleiloeries
wat uit ruigtes note bibber nie ...
my land, jy sal moet hemelwater vang
eer jy fiskaaldroog aan 'n doring hang.
(Droogteland. Rall, 1968:43)

Die verhouding tussen digter en vaderland is meermale geen eenvoudige saak nie. Gedurende
die jare 1950 tot 1957 woon en werk die digter N.P. van Wyk Louw in Nederland en tydens
hierdie jare skryf hy die gedigte wat later in die bundel Tristia (1962) opgeneem is.
Herinneringe aan Suid-Afrika lei by die digter tot 'n onverklaarbare ambivalente verhouding
met sy vaderland. Hy het die land lief, maar haat dit terselfdertyd:
Ek haat en ek het lief: ek weet nie hoe nie.
0 my land, o my land: jy is ek.
Ek ken jou en ek haat jou soos ek my haat.
Ek het jou lief soos ek my soms lief durf he.
(Tristia- elegiese verse, 1951-1957. XVII.

Louw, 1981:300)

Volgens Ema van Heerden, (1987:6) skep VanWyk Louw in bogenoemde gedig die indruk
dat hy sy tyd vooruit is wat betref die persoonlike, intieme belewing van hierdie stuk Afrika,
soos dit eers later deur ander digters verbeeld word.
Met die titel van sy bundel Haggado vir 'n wit Afrikaan (1974) dui Johan de Jager aan dat
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dit hierin gaan om iemand van Afrika, 'n Afrikaan. (Breyten Breytenbach; 1977: 178 beskryf
homself ook as "ek wit Afrikaan ... ") Die ek-spreker in die gedigte vergelyk homself met
"hierdie Afrika wat ek liefhet". Daar bestaan 'n persoonlike verwantskap tussen hom en
die land - "my Afrika" as sy enigste tuiste:
Want ek is so hard soos Mrika
so onvoorspelbaar soos Mrika
so meedoenloos soos Afrika
my Mrika
van waar ek nerens het om heen te gaan nie

(Ode. De Jager, 1974:20)

Selfs al is daar fel kritiek en hewige verset teen die eie land en volk soos by die digter Breyten
Breytenbach, kan hy, as 'n vrywillige balling, nie sonder sy land bestaan nie en telkens in sy
gedigte is daar blyke van die verterende verlange na die vaderland, deel van die kontinent
Afrika. Min Afrikaanse digters het hulle so volkome en intiem met Afrika vereenselwig soos
Breytenbach:
Mrika my Mrika ...
Jy is my Plasma en my Murg
my Semen my Peul my Vrou-behou
oneindige Blom van die nag o Reus van versadiging
jou Spinnekop van dae diepste Hart van die Pyn
en kan Jy as Begrip nie bestaan nie
maar m6et Jy - gestort in die Klip
Afrika: my Ek
(toe suiderkruis toe. Breytenbach, 1995:82)

Ema van Heerden (1987:75) wys daarop dat die toeeiening van Afrika tot in die intiemste
totaliteit van menswees in bogenoemde gedig 'n ontredderende ode aan die vasteland word.
'n Nuwe faset van die Afrikatema in die letterkunde word met hierdie behoefte aan
toebehoort tot en eenwording met Afrika ingelui. Hier is nie net sprake van lojaliteit of 'n
geestelike band nie, "maar 'n oerdrang na 'n· ware tuiste, 'n ware bodem, ook vir die
nageslag" (Ema van Heerden,I987:18).
Die voorafgaande dui slegs 'n paar van die belangrikste Afrikatemas in die Afrikaanse
digkuns van die twintigste eeu tot ongeveer 1975 aan. Uit die aangehaalde gedigte spreek nie
net 'n duidelike bewustheid van die verbondenheid aan Afrika nie, maar ook 'n liefde vir die
vasteland waarvan Suid-Afrika 'n onlosmaaklike deel vorm.

5.5

SAMEVATTING

Daar is hoofsaaklik eers sedert die tweede helfte van die negentiende eeu sprake van
A.frikaanse digkuns. Gedigte uit die 17de en 18de eeu waarna verwys is, was na die uiterlike

vorm nog Nederlands alhoewel dit gaandeweg na gees en inhoud meer inheems geraak het.
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Die eerste digters wie se skeppende werk hier te lande ontstaan het, was ·aangegryp deur die
"nuwe" land met sy eiesoortige en vir hulle vreemde plantegroei, diere, klimaat en bevolking.
Hulle is veral getref deur die natuurskoon van hul nuwe vaderland, maar enkeles skryf ook
satiriese verse oor politieke gebeure en konfliksituasies aan die Kaap.
Die literatuur tussen 1875 en 1900 is tematologies beperk deur die noue verbondenheid met
die vaderland in die algemeen en die Afrikaner in besonder. Die vemaamste temas is die
Afrikaanse taal, Afrikaner-nasionaliteit en godsdiens. Afrikaner nasionalisme het die eie taal,
land, volk, geskiedenis ensovoorts verheerlik met die byna algehele uitsluiting van ander taalen kultuurgroepe. 'n Mens kry dus sedert die ontstaan van die Afrikaanse letterkunde 'n beeld
van die lotgevalle en belewing van die Afrikaanssprekende wit inwoners aan die suidpunt van
Afrika - dus 'n wit perspektief. Daar is nie by die GRA-digters enige nostalgie of 'n
hunkering na Europa nie.
Digters uit die periode v66r 1900 gebruik die benaming "Afrika" hoofsaaklik as aanduiding
van hulle vaderland - Suid-Afrika. Vaderlandsgedigte uit hierdie tydperk is oorwegend
patrioties en weerspieel 'n na'iewe verknogtheid aan die eie bodem. Die gedigte het nie groot
letterkundige waarde nie, maar wei belangrike kultuur- en litererhistoriese betekenis.
Vroeg in die twintigste eeu is die stem van die Afrikaanse digter nog in 'n groot mate die
stem van die volk, maar mettertyd raak digters meer uitgesproke en krities rakende politiesmaatskaplike sake. Hulle raak ook toenemend meer bewus van die groot vasteland Afrika en
die eie land Suid-Afrika as onlosmaaklike deel daarvan.
Hierdie bewustheid en kennis van Afrika manifesteer in 'n aantal opvallende temas wat in die
Afrikaanse digkuns aangetoon kan word. In die eerste kwart van die twintigste eeu beskou
sommige digters Afrika vanuit hul Westerse. perspektief as die geheimsinnige donker,
onbekende en onherbergsame kontinent. Aansluitend hierby word die witman gehuldig as
ligdraers wat die lig van die Evangelie in die dreigende donker kontinent ingedra het.
Die mite van die Afrikanervolk as uitverkore volk in Afrika kry heelwat aandag in die
Afrikaanse digkuns. Veral in gedigte uit die tweede helfte van die twintigste eeu word fel
kritiek hieroor uitgespreek. Waar die siening van Afrika as donker en onbeskaaf en die
Afrikaners as uitverkore volk 'n sekere afstand van Afrika impliseer, word daar met die
kritiek teen en verwerping van hierdie standpunt, toenadering tot Afrika veronderstel.
Dit is belangrik dat 'n vroee digter soos Totius alreeds daarop gewys het dat die witman nie
net 'n blote indringer en uitbuiter van Afrika is nie, maar net soseer soos enige ander
inheemse groep aan die kontinent verbonde is. By hierdie beskouing sluit die groot aantal
digters aan wat Afrika nie sien as dreigend en vyandig nie, maar as moeder wat lewe gee en
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versorg, _m aar ook ongenaakbaar kan wees. Hierdie weerspieeling van Afrika as moeder
impliseer ' n nouer verwantskap met die kontinent. Afrikaanssprekende digters voel hulle
toenemend sterker verbonde aan die vasteland waarop hulle woon.
Laasgenoemde stelling word ook ondersteun deur die talle Afrikaanse gedigte waarin
ekspedisies en reise in Afrika verwoord word. Nie net raak Afrikaanssprekende digters meer
bekend met die kontinent nie, maar hierdie bekendheid lei ook tot groter begrip van en
identifikasie met Afrika.
Daar is aanvanklik nie baie digters wat die kultuur en lewenswyse van Afrika se swart/bruin
volksgroepe tematies ontgin nie . Eugene Marais lewer 'n belangrike bydrae met sy

Dwaalstories en ander vertellings (1927) en later is dit veral D.J. Opperman wat met sy
verwoording van die Zoeloewereld en -kultuur die Afrika-tema in die Afrikaanse digkuns
uitbou. Hy is ook die eerste wit Afrikaanse digter wat Suid-Afrika se komplekse rassesituasie
krities verken.
Digters soos Boemeef en N .P. Van Wyk Louw ontgin die taal en spreekwyse van die
plattelandse bruinmense terwyl Peter Blum met sy Kaapse sonnette aan bruin stedelinge
' n stem gee. Dit is egter S.V. Petersen wat in die veertigerjare vir die eerste keer in die
Afrikaanse digkuns die bruinman se lewensomstandighede en diepste gevoelens verwoord.
Mettertyd sou heelwat bruin digters hul vemederende ervarings in 'n apartheidsamelewing as
boustof in hul gedigte gebruik. Al hoe meer Afrikaansskrywende digters bevraagteken en
veroordeel die politieke bestel in die land en wys vooruit op geweld en verwoesting as die
onvermydelike uiteinde hiervan.
Die Adamastormite vorm ' n belangrike onderdeel by die tema van konflik en geweld in die
Afrikaanse digkuns en sluit ook aan by die siening van Afrika as donker en dreigende
vasteland. Aanvanklik word hy gesien as die gewelddadige reus wat verander het in die
rotsagtige Kaapse skiereiland. Hy vervul seevarendes met skrik en laat skepe op die rotse loop
uit wraak omdat hulle sy rus verstoor. Later word hy die argetipe van die donker gees van
Afrika en gee ook uitdrukking aan die witman se vrees vir die vreemde kontinent en sy
inwoners. Die voortdurende konflik en stryd tussen wit en swart word beskou as die wraak
van die magtige reus Adamastor.
Konflik tussen verskillende rassegroepe word sedert die ontstaan van die Afrikaanse digkuns
tematies ontgin. Momente uit die witman se geskiedenis, soos byvoorbeeld die Groot Trek en
die twee Vryheidsoorloe teen Britse oorheersing, kry groot aandag in die Afrikaanse poesie.
Na die Tweede Wereldoorlog word die dekolonisasieproses in Afrika aan die gang gesit, maar
in Suid-Afrika word die ongeskrewe apartheidstradisie vir die eerste keer in hierdie jare
wetlik omskryf en toegepas en meer as enigiets anders dra dit daartoe by om die wit Suid-
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Afrikaners nog verdervan Afrika te-vervreem. Vanaf ongeveer die vyftigeijare lewer verskeie
Afrikaansskrywende digters kritiek op die apartheidsbeleid. Digters soos N.P. van Wyk Louw
en Opperman beeld die rasseprobleem as 'n bestaansprobleem en in 'n wyer perspektief uit:
nie slegs as die netelige situasie van die swart- en bruinman in Suid-Afrika nie, maar ook die
van die witman hier en binne die wereldbestel.
In die sestiger- en veral sewentigeijare begin verskeie Afrikaanstalige digters besin oor hul
verbondenheid aan Afrika. Hulle ontleed hul ambivalente verhouding met die gekwelde en
deur geweld geteisterde kontinent en gee in hul gedigte blyke van ' n persoonlike en intieme
belewing van Afrika.
Sommige digters toon aan dat die land self - sy geografiese Jigging, klimaat, plantegroei
ensovoorts die wese en karakter van sy inwoners bepaal het. Daarby word Suid-Afrika beskou
as ge'integreerde deel van Afrika, onlosmaaklik verbonde aan die res van die kontinent.
Bostaande was 'n kort historiese blik op die Afrikagegewe in die Afrikaanse digkuns tot
ongeveer die middel van die sewentigerjare. In die volgende hoofstukke word die
manifestasie van Afrika in die digkuns van die afgelope twintig jaar meer sistematies
ondersoek aan die hand van die agt ge'identifiseerde Afrikakodes (sien hoofstuk 3.3). Hoewel
die identifisering toegespits is op sekere vaste inhoude, moet 'n mens daarvan bewus wees dat
daar interaksie tussen kodes is. Soos reeds vermeld in hoofstuk 1. 7 is 'n groot aantal van die
gedigte wat in hierdie ondersoek betrek word, meervoudig gekodeer - hulle genereer dus
meer as een Afrikakode. Die blootlegging en bespreking van een kode sluit dus nie
noodwendig uit dat daar ook elemente van ander kodes, wat in die opvolgende hoofstukke
bespreek word, aanwesig is nie.
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