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IN LEIDING 

1. PROBLEEMSTELLING 

Dit is n kenmerk van die literere werk dat dit soos die Ieser, n 

waardesisteem het, wat op verskillende maniere gelees, ge'interpreteer en 

geevalueer kan word. Dit impliseer dat daar nie 'n enkele, vasstaande lesing 

en daarmee gepaardgaande vertolking en waardetoekenning bestaan nie. Die 

probleem rondom hierdie verskynsel is watter faktore dit veroorsaak. 

2. HIPOTESES 

Daar word in hierdie studie van twee verwante hipoteses uitgegaan: 

1. n Bepalende faktor vir die onderhawige probleem is die Ieser. 

Verskillende lesers sal dieselfde werk verskillend ontvang, afhangende 

van onder andere hulle eie waardesisteem en hulle literere ervaring, wat 

onder meer gevorm word deur hulle lewenservaring en ontwikkelingspeil. 

2. Die tydsgewrig waarin 'n werk geskryf en gelees word, is medebepalend 

vir die lesing, interpretasie en evaluasie daarvan. 

Daa r is nog ander faktore in die spel, maar hierdie twee is dominant. 

3. DOELSTELLING 

Bostaande hipoi eses gaan getoets word na aanle iding van: 

1. n studie van die waardesisteem in die prosa van C.M. van den Heever 

en die ontvangs daarvan deur sekere lesers soos be'invloed deur hul eie 

waardesisteme, en 

2. 'n studie van die resepsie van die waardesisteem in die prosa van die 

Vlaamse skrywer Stijn Streuvels, met die klem op die roman De 

vlaschaard. Streuvels word ingesluit omdat hy ' n groot vormende invloed 



op C. M. van den Heever se waardesisteem gehad het. Uiteraard is daar 

sekere verwantskappe tussen hierdie twee prosa"iste. 

4. UITGANGSPUNT 

Die uitgangspunt van hierdie studie is dat die literere werk 'n kommunikatiewe 

sisteem is met die skrywer aan die een kant en die Ieser aan die ander kant. 

Die literere werk bevat 'n immanente waardesisteem waarvan die resepsie in 

'n groot mate bepaal word deur die waardesisteem van die Ieser. 
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HOOFSTUK I 

1. LITEReRE KOMMUNIKASIE 

1. \ Die literere werk as deel van 'n kommunikatiewe sisteem 

Literere kommunikasie is ' n faset van verbale kommunikasie. I. A. Richards 

(1929: 16) sien die literere kommunikasie as deel van die groter geheel van 

die skone kunste en beweer: " ... the arts are the supreme form of the 

communicative activity". Ook Segers (1978: 13) beklemtoon die kommunikatiewe 

karakter van die woordkunswerk wanneer hy die stelling maak dat literere 

tekste "(are) embedded in a communication process between author and 

reader". Hier kom 'n driehoeksverhouding na vore, met die skrywer, die 

literere teks en die Ieser as die drie bene van die figuur. 

Roman Jakobson (1960) was een van die eerste teoretici wat 'n model ontwerp 

het om verbale kommunikasie mee te beskryf. Dit kom op die volgende neer : 

SPREKER---------BOODSKAP-----------AANGESPROKENE 

Die boodskap 

( dekodeerder) 
moet in n konteks staan wat deur die aangesprokene 

begryp word. Verder moet dit 'n kode bevat wat vir die 

spreker (enkodeerder) sowel as die dekodeerder bekend 1s. Wanneer dit om 

literere kommunikasie gaan, sal die model s6 lyk: 

OUTEUR------il LITEReRE TEKS ]t--------LESER 

Na aanleiding van Jakobsen se model het Segers (1978:24) 'n model spesifiek 

vir literere kommunikasie ontwerp: 

SKRYWER-{>TEKS-{>TEKENS-i>KANAAL-{>TEKENS~TEKS-i>LESER 

LKODE 

Outeur en Ieser vorm die twee pole in die kommunikasieproses, terwyl d ie 

literere teks uit 'n reeks tekens bestaan wat die Ieser deur 'n kanaal bereik. 
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In die geval van literere kommunikasie bestaan die kanaal uit die artefak, 

wat onder andere die wit bladsye en die tipografie behels, na aanleiding van 

die materiele tekstuele gegewe. Die kode wat die skrywer gekies het, bring 

mee dat die Ieser die teks kan interpreteer, terwyl die kanaal hom in staat 

stel om die teks te lees. 

1.2 Literere kommunikasie en die semiotiek 

Die semiotiek is die wetenskap of dissipline wat aile vorme van kommunikasie 

ondersoek wat gebruik maak van tekens wat op kodes of tekensisteme 

gebaseer is, soos onder andere die literere kommunikasie. 

Die semiotiek sien die literere teks as 'n boodskap wat deur 'n sender (die 

skrywer) in 'n bepaalde kode gestel is. Hierdie tekensisteem moet deur die 

ontvanger (die Ieser) ontsyfer of gedekodeer word. Met literere kode word 

bedoel enige konven;ionele tekensisteem wat gebruik word om literere inligting 

vanaf die sender na die ontvanger oor te bring. 'n Tekensisteem word bepaal 

deur faktore soos die genre waaraan die teks behoort en die tyd waarin die 

teks ontstaan. Hier word geraak aan die kwessie van die waardesisteem van 

die Ieser, wat altyd 'n rol speel by dekodering. 'n Waardesisteem word 

gevorm deur onder andere die tyd waarin die Ieser leef. 

Twee belangrike figure wat geskryf het oor die literatuurwetenskaplike 

semiotiek, is Jurij M. Lotman en Umberto Eco, met hul hoofwerke 

onderskeidelik Die Struktur literarische r Texte (1972) en Einfi.ihrung in die 

Semiotik (1972). 

Volgens Lotman is daar by die literere kommunikasieproses sprake van twee 

kodes, dit wi I se daa r word gelees met twee kodes: 

a. 'n sosio-kulturele kode en 

b. 'n literere kode. 

Met (a) dekodeer die respondent die teks en gee betekenis daaraan. Hierdie 

kode is voldoende vir die dekodering van 'n populere werk. 'n Belangrike 

komponent van die sosio-kulturele kode is die taal . Hoe beter die ontvang.er 

die taal van die teks ken, hoe meer adekwaat kan hy dekodeer. 
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Vir die dekodering van die literere teks is die sosio-kulturele kode nie 

voldoende nie. Daarby moet die literere kode kom, wat van Ieser tot Ieser 

kan verskil. Die rede hiervoor is nie net die verskeidenheid van lesers nie , 

maar ook die poli-interpretabele karakter van die literere werk. In verband 

met die veelvlakkigheid van die literere werk het N. P. van Wyk Louw nog 

voor die tyd van die semiotiek of die resepsie-estetika genoem dat 'n groot 

literere werk 'n wereld en nie 'n feit is nie. Dit kan vanuit verskillende 

hoeke beskou word en elke keer iets anders oplewer. Die onmoontlikheid van 

een finale interpretasie beskryf Louw soos volg: 

Dit lyk soos die binnenste kring van 'n eindelose reeks wyer kringe 

met elkeen waarvan dit intiem verbonde is . En wanneer ' n mens dit 

te seker as laaste en binnenste kring beskou, dan breek dit in jou 

hand, en jy merk dat wat jy as laaste kring beskou het, weer self die 

eerste van ' n eindelose reeks na binne toe is: sonnestelsel en melkweg 

na buite toe; atoom , elektron, ontasbare krag na binne toe (1945 : 70). 

Lotman sien die literatuur en elke ander vorm van kuns as ' n sekondere taal. 

Die natuurlike taal , wat 'n linguistiese sisteem is, le daaraan ten grondslag . 

Tydens die kommunikasieproses in die literere werk word daar deur die twee 

kodes ' n model van die werklikheid, in die geval die wereld van die literere 

werk, geskep. Emosionele, kulturele en sosiale faktore wat die twee kodes 

bepaal, bepaal terseifdertyd die waardesisteem van die respondent . Die aspek 

kom in die volgende afdeling aan die orde . 

2. WAARDESISTEEM 

Waardebepaling is ' n sine qua non in die literere kommunikasieproses, want 

by die rekonstruering en interpretasie van die wereld van 'n literere werk 

vind evaluering vanself plaas. Dit word in n groot mate bepaal deur die 

verhouding van die waardesisteem van die Ieser tot die van die skrywer soos 

dit in die werk self gemanifesteer is. Die waardesisteem sluit begrippe soos 

lewenshouding en lewensbeskouing in. Die resipient se waardesisteem· word 

opgebou uit sy stelsel van sosiale en literere norme wat hy verwerf het deur 

sy opvoeding, leeservaring en sosiale agtergrond. Hierby kan gevoeg word 

sy smaak, karakter, ervarings en lewensbeskouing. Die waardesisteem word 
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dus in 'n hoe mate gevorm deur faktore wat buite die literatuur bestaan. 

Wanneer waarde aan 'n werk toegeken word, word die verhouding bepaal 

tussen wat is en wat behoort te wees. Die siening van wat la·asgenoemde is, 

word bepaal deur die indiwiduele Ieser se waardesisteem, in sy verhouding 

tot die waardesisteem van die werk self en van die outeur. 

Wanneer twee lesers of 'n groep lesers dieselfde waardeuitspraak oor n 

bepaalde werk of oeuvre van 'n skrywer gee, beteken dit dat hulle 

waardesisteme sinchroon verloop. Dit gebeur meestal wanneer dit gevorm is 

deur dieselfde sosiale of geestelike omgewing, dit wil se uit die kulturele 

situasie waarin hulle hul bevind. Die waardesisteme van sulke lesers kom in 

een of meer opsigte ooreen. Sinchronie van waardesisteme speel by die 

verskillende ideologiee 'n rol in die sin dat elkeen eintlik die samevatting is 

van 'n normsisteem wat op ' n bepaalde tydstip dominant is. 

Maatje (1977) sien die waardesisteem van die Ieser as n soort meganisme . 

Gedurende die leesproses word gegewens versamel wat outomaties deur die 

kanaal van die waardesisteem van die Ieser gaan. Hierdie gegewens is die 

"i nput" wat as "output" subjektiewe uitsprake !ewer . 

Die leesproses is die enigste manier waardeur inligting verkry kan word. 

Sodra daar gelees word, reageer die waardesisteem van die Ieser op die 

immanente waardesisteem van die werk. Omdat die Ieser se waardesisteem 

so persoonlik van aard is, is die waardeoordele subjektief gekleur. Die 

subjektiwiteit kom dikwels na vore in resensies wanneer twee verskillende 

resipiente uiteenlopende waardeoordele van dieselfde werk gee. 

Maatje (1977) onderskei die volgende kenmerke van 'n waardesisteem: 

i) n Waardesisteem is veranderlik omdat dit van persoon tot persoon 

en van situasie tot situasie verskil. Dit beteken onder meer dat 

dit verskil van auteur tot auteur, en dat dit verskil tussen auteur 

en Ieser . 

ii) n Waardesisteem kan moeilik van een persoon na die ander oorgedra 

word, soos byvoorbeeld van outeur na Ieser, omdat dit n 

ingewikkelde en bowendien hoogs persoonlike waardestelsel is. 
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iii) Dit is moeilik om 'n waardesisteem te beskryf omdat dit veranderlik 

is. 

iv) Die "output" van 'n waardesisteem is moeilik voorspelbaar weens sy 

subjektiewe karakter. 

v) n Waardesisteem is nie altyd fogies nie, omdat faktore soos die 

outeur se oortuigingskrag ook 'n rol speel by waardebepaling. 

Daar is wat die opvatting van 'n waardesisteem betref, 'n verskil tussen die 

van die tradisionele literatuurwetenskap en van die resepsie-estetika. 

Eersgenoemde sien literere waarde as 'n immanente eienskap van die teks en 

onafhanklik van die Ieser. Op die spoor van die Praagse Strukturalisme sien 

die resepsie-estetika literere waarde as primer afhanklik van die normsisteem 

van die Ieser. 

Tot aan die sewentigerjare van hierdie eeu was daar opeenvolgend drie 

opvattings van literere waarde: 

a. die immanente opvatti ng 

b. die relatiwistiese opvatting 

c. die relasionele opvatting 

1. Die immanente of intrinsieke opvatting 

Dit hou in dat die waarde van ' n teks in homself le en onafhanklik van 

die Ieser bestaan. Literere waarde is dus 'n selfstandige, ewige entiteit 

wat ' n teks besit of nie bes it nie. 

2. Die relatiwistiese opvatting 

Hierdie opvatting is presies die teenoorgestelde van die immanente 

opvatting, want hiervolgens is evaluasie n suiwer persoonlike en 

subjektiewe proses van die Ieser waarin die artefak ' n klein rol speel . 

Dit hou in dat die waardeoordeel van elke resipient korrek is. 
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3. Die relasionele opvatting 

Die meer gebalanseerde siening word deur die resepsie-estet ika gehuldig. 

'n Waardeoordeel hiervolgens bevat vyf bepalende faktore :· 

a . 'n Struktuuranalise van die bepaalde teks. 

b . Die waardesisteem van die teks . 

c . Die normsisteem van die resipient. 

d. Die waardeoordeel van die Ieser oor die teks . 

e. n Vergelyking van die resultate van die vorige vier punte . 

Ek gaan uit van die s t andpunt dat ' n teks ' n immanente waardesisteem het 

wat ooreenstem met of verskil van die waardes isteem van n ( eiety dse of 

latere ) Ieser of groep lesers . 

Wanneer daar 'n h istor iese ondersoek na ' n werk of die oeuvre van ' n skrywer 

uitgevoer word, moet vasgestel word wat die heersende norme en opvattings 

van die tyd was waarin die werk of oeuvre ontstaan het. Sodoende kan bepaal 

wo r d wat die waardes isteem van die respondente van daardie tydsgewrig was. 

Hierdie kenn is is nod ig omdat die waarde wat aan ' n literere werk toege ken 

word dikwels nie konstant is nie vanwee die normsisteme wat saam met d ie 

tyd en die maatskappy verander: soos laasgenoemde meer gesofisti keerd 

raak, word die Ieser minder na'ief en verwag hy meer van ' n werk. n 

Waardesisteem hang dus ook van die ontwikkelingspeil van die Ieser af . 

Dit is v1r n adekwate resepsie nie voldoende om te weet wat die gebru ike 

en die verwysingsveld van ' n tyd is of was nie , maar dit is ook nodig om te 

weet wat die plek en die funksie van literatuur in die bepaalde historiese tyd 

was . Die en igste man ier om hierdie kennis te bekom, is deur die bestudering 

van rep roduktiewe resepsiedokumente , soos byvoorbeeld resens ies of ander 

besprekings uit die bepaalde historiese tydperk . Viljoen noem dat die 

beskrywing van die s isteem waarbinne ' n werk geskryf en gelees is wesenlik 

' n beskrywing van 'n dee! van die konteks van die werk is (1985 :380). 
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'n Probleem by die beoordeling van literere werke is dat daar nie volgens 'n 

paar duidelik omlynde kriteria gewerk kan word nie. Die oorsaak hiervan 

is dat daar talle faktore en elemente is wat die samestelling van die 

waardesisteem van die werk en die Ieser en die daaruit voortspruitende 

waardebeoordeling be'invloed. Verder is daar nie vaste reels wat bepaal hoe 

die werk gewaardeer moet word nie. Ook is daar nie 'n bepaalde vasstaande 

funksie waaraan die werk moet voldoen nie. 

Tog is daar moontlikhede van waardering wat reelmatig terugkeer by die 

evaluering van die literere werk. Mooij (1973) het 'n model aangebied waarin 

hy geprobeer het om die talle argumente vir 'n waardebepaling te orden en 

bruikbaar te maak . Hy sistematiseer die argumente in ses groepe: 

1. Die mimetiese kriterium 

Volgens hierdie maatstaf het 'n werk waarde as dit n getroue 
weerspieeling is van die werklikheid wat die Ieser ken. Hiervolgens moet 

'n werk dus realisties wees. Hierdie kriterium staan lynreg teenoor die 

uitgangspunt van die outonomisme, wat die werk nie sien in afhanklikheid 

van 'n ander gegewe (soos byvoorbeeld die realiteit buite die werk) nie. 

2. Die emotiwistiese kriterium 

Die faset waarop die kollig hier geplaas word, is die gevoelsmatige. Dit 

gaan hier dikwels om die reaksie van die Ieser op die lewensgevoel wat 

in die werk verwoord is. 

3. Die morele kriterium 

Die waarde van 'n werk word bepaal volgens die mate waarin dit met die 

morele beginsels van die Ieser ooreenkom. Dit is 'n maatstaf waarvan al 

so vroeg as Plato melding gemaak is. Hierdie kriterium behels nie net 

godsdienstig-morele argumente nie maar ook onder andere 

moreel-politiese. Mooij noem hierdie argumente kultuurkrities (1973.:462). 

Die morele kriterium speel altyd 'n rol by waardebeoordeling. Dit kan 

gebeur dat die Ieser 'n werk struktureel goed vind maar op grond van 

die morele kriterium verwerp. 

4. Die strukturele kriterium 

Dit het te doen met die strCJktuur van die werk en kan nooit ontbreek 

nie. Wanneer ' n werk struktureel faa!, kan voldoening aan ander kriteria 
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so 'n werk nog nie goed maak nie. n Belangrike faset van die 

strukturele kriterium is dat al die samestellende elemente ' n eenheid moet 

vorm. Wellek en Warren praat van die "inclus iveness" ·van die werk, 

wat omskryf kan word as "amount and diversity of material integrated" 

(1966: 243). 

5. Die intensionele kriterium 

Hier word gekyk of die skrywer daarin geslaag het om dit wat hy 

vermoedelik in gedagte gehad het by die skryf van die werk oor te dra. 

Die soeke na die skrywer se intensie is egter ' n dwaling en staan bekend 

as die "intentional fallacy". 

6. Die oorspronklikheids- of vernuwingskriterium 

Dit hou verband met die reseptief-estetiese term verwagtingshorison. 

Die voorstanders van hierdie kriterium wil dat estetiese wetmatighede moet 

verander, nuut moet word. Dit was een van die argumente van die 

Russiese Formalisme, wat in die verband gepraat het van "making it new", 

"making it strange" (Wellek, Warren, 1966 : 242) . In terme van die 

resepsie-estetika sal die verwagtingshorison dan deurbreek word en 

estetiese distansie geskep word. 

Nog ' n model vir die ordening van die talle argumente waardeur die 

waardesisteem bepaal word, is deur Boonstra (1979) opgestel. Hy toon 

gebreke in Mooij se model aan en trag om dit uit te skakel en 'n bruikbaarder 

model te antwerp. Hy betrek nie net literere norme nie maar ook 

buite-literere norme wat op die waardesisteem 'n moont like invloed kan 

uitoefen. Hy bou voort op d rie hoofnorme afkomstig van Vodicka . Die norme 

kan uit drie terreine afgelei word: 

1 . Die literatuur self, wat aan die ondersoeker kan aandui watter werke 

gewild is en watter as kriteria vir ander werke dien. 

2. Literere teoriee asook normatiewe poetikas, waaruit die reels en 

konvensies van ' n bepaalde tydperk afgelei kan word. 

3. Die literere kritiek, wat aan die ondersoeker 'n aanduiding kan gee van 

hoe kritici van ' n bepaalde periode tot hul waardeoordeel gekom het. 
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Boonstra maak verder gebruik van Abrams se vier soorte kunsteoriee: 

1. Mimetiese teoriee, wat gaan oor die verband tussen kunswerk en 

werkli kheid. 

2. Pragmatiese teoriee, wat gaan oor die invloed van die kunswerk op die 

publiek . 

3. Ekspressiewe teoriee, wat gaan oor die verband tussen kunswerk en 
kunstenaar. 

4. Objektiewe teoriee, wat gaan oor die kunswerk as 'n outonome geheel. 

Boonstra neem bogenoemde kunsteoriee en pas dit aan by die beoordeling van 
die literere kunswerk: 

1. Mimetiese teoriee word argumente waarby die literere werk beoordeel word 

in relasie tot die buite-literere werklikheid. 

2. Pragmatiese teoriee word argumente waarby die werk beoordeel word in 

relasie tot die leserspubliek . 

3 . Ekspressiewe teoriee word argumente waarby die werk beoordeel word in 

sy verband tot die skrywer. 

4 . Objektiewe argumente is soos by Abrams die siening van die kunswerk 

as 'n outonome geheel . Die literere werk word hiervolgens beoordeel as 

n selfstandige eenheid . Hierdie siening verskil van die van die 
reseps ie-esteti ka . 

5. Boonstra voeg nog 'n kategorie by: argumente waarby die literere werk 

beoordeel word in relasie tot ander soortgelyke werke. 
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Skematies kan die argumente so voorgestel word: 

ander 

literere 

werke 

Die skema moet egter gewysig word omdat die Ieser altyd sentraal staan by 

die waardebeoordeling. Dit gaan om sy visie op die wereld van die werk soos 

hy dit sien deur die bril van sy individuele waardesisteem: 

ander 

literere 

werke 

Literere 

werk 
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Hierdie siening van Boonstra, en trouens van Vodicka, sluit aan by die 

reseps ie-esteti ka. 

Nadat die hoofkategoriee vir die ordening van argumente in verband met 

waardebeoordeling vasgestel is, gee Boonstra 'n aantal subkategoriee binne 

die hoofkategoriee: 

1. Argumente waarby die literere werk beoordeel word in relasie tot die 

buite- literere werklikheid 

1. 1 Die weerspieelingsargument 

Die kriterium is hier die mate waarin n getroue weergawe van die 

buite-literere werklikheid gegee word. Dit stem ooreen met Abrams 

se mimetiese teoriee. 

1. 2 Die abstraheringsargument 

By evaluering le die klem op die simboliserende vermoe van die 

literere werk, die vermoe om die werklikheid te transendeer . 

1.3 Die engagementsargument 

Hier word beweeg op die terrein van die sogenaamde betrokke 

literatuur . Die werk het waarde as dit gaan om die problematiek 

van 'n bepaalde tyd . 

1 . 4 Die morele argument 

Die norm is hier die mate waarin ' n werk ooreenstem met die lewens

en wereldbeskouing van die resipient. 

2. Argumente waarby die literere werk beoordeel word in relasie tot die 
skrywer 

Dit val in dieselfde kategorie as Abrams se ekspressiewe teoriee. 
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2 . 1 Die ekspressiewe argument 

Die fokus is gerig op die mens agter die boek, want die norm is hier 

die vraag of die skrywer daarin geslaag het om· sy vermeende 

persoonlikheid tot uitdrukking te bring. 

2. 2 Die intensionele argument 

Die uitgangspunt is hier of die skrywer daarin geslaag het om dit 

wat hy by die skryf van die boek vermoedelik in gedagte gehad het, 

te realiseer. 

2 .3 Die argument van die outeurspoetika 

Hierdie argument hang saam met die vorige. Die norm vir 

waardebeoordeling is hier of die sk r ywer vermoedelik daarin geslaag 

het om te voldoen aan sy eie norme. 

3. Argumente waarby die literere werk beoordeel word as 'n outonome geheel 

3. 1 Die strukturele argument 

Die klem by evaluering le hier op die komposisie van die werk. 

Wanneer die werk nie voldoen aan die vereistes wat die resipient aan 

die komposisie stel nie, boet die werk by hierdie Ieser aan waarde 
in. 

3.2 Die stilistiese argument 

Hier speel dinge soos st yl, taalgebruik, sintaksis en woordgebruik 
'n rol. 

4. Argumente waarby die literere werk beoordeel word in verhouding tot 

die Ieser 

4.1 Die emosionele argument 

Dit sal van Ieser tot Ieser verskil, want dit gaan om d ie emosionele 

uitwerking wat ' n werk op die Ieser het. ' n Werk wat 'n bepaalde 

ontroerende of beroerende effek by een Ieser teweegbring, sal dit 

nie noodwendig ook by 'n volgende Ieser bereik nie, weens die 

verskillende waardesisteme van die onderskeie lesers. Waar die 

waardesisteme sinchroon verloop, is die kans egter groter dat 

dieselfde emosie by vers ki lien de resipiente gewek sal word. 
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4 . 2 Die identifikasieargument 

Hierdie kriterium is nog meer persoonlik as die vorige, want waar 

dit by die emosionele argument gaan om empatie met die lotgevalle 

van iemand anders, gaan dit hier om die inlewing van die Ieser in 

die lotgevalle van 'n karakter in so 'n sterk mate dat hy homself in 

'n karakter sien. Hiervoor is dit nodig dat die waardesisteem van 

die karakter en die van die Ieser identies moet wees. 

4.3 Die didaktiese argument 

Die kriterium waaraan 'n •;.'erk hier gemeet word, is die vraag of 

die werk lerend van aard is. Dit hou in dat die kennis of ervaring 

van 'n Ieser deur die lees van die werk uitgebrei word. 

5. Argumente waarby die literere werk beoordeel word in relasie tot ander 

literere werke 

5.1 Die oorspronklikheidsargument 

Die norm wat hier oorheers, is die eis dat die werk iets nuuts moet 

bied. Dit kan oorspronklikheid van verskillende dinge beteken, soos 

visie, tema, tektoniek of werklikheidsweergawe. Die werk moet hom 

dus hier onderskei van ander werke. 

5.2 Die tradisieargument 

Die waarde van 'n werk hang vir die resipient wat hierdie norm 

aanhang af van die plek van die werk binne 'n tradisie. Daar mag 

wei variasie wees, maar die werk moet tog duidelik binne 'n bepaalde 

tradisie hoort. 

5. 3 Die relatiwiteitsargument 

Hier gaan dit nie om die absolute waarde van 'n boek nie maar om 

sy waarde binne 'n bepaalde groep boeke. Dit kan wees dat wanneer 

die werk selfstandig beoordeel word, dit nie van vee! waarde is nie, 

maar wanneer dit byvoorbeeld hoort tot 'n genre wat nog nie 

ontwikkel is nie, en wat die Ieser as 'n genre sien wat in die toekoms 

moontlik groot hoogtes gaan bereik, sal die werk in daardie kader 

waarde he. 
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Daar is heelwat aandag aan die model van Boonstra bestee, aangesien 

daar by die bespreking van literere kommunikasie en waardesisteem 

in die prosawerk van C.M. van den Heever en Stijn Streuvels 

gereeld verwys sal word na hierdie model. 

Boonstra se model steun sterk op en oorvleuel selfs met die teoriee 

van Vodicka, Mooij en Abrams. Sy model is egter toegespits op die 

literatuur en dit is vollediger en bruikbaarder. 
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HOOFSTUK II 

DIE RESEPSIE-ESTETIKA 

1. GESKIEDENIS VAN DIE RESEPSIE-ESTETIKA 

In die hoofstu k word heelwat aandag a an die resepsie-esteti ka bestee omdat 

die perspektief vir die studie van literere kommunikasie en waardesisteem in 

die werke van Van den Heever en Streuvels sterk aansluit by die 

resepsie-estetika. (Vergelyk die hipoteses (p. 1) waarvan uitgegaan word.) 

Hierdie stroming gaan uit van die standpunt dat daar in die literere werk 'n 

kommunikasieproses ingebou is. Soos by die semiotiek is daar sprake van 

drie betrokkenes in die proses: outeur , literere werk en Ieser. Sonder die 

kommunikasieproses kan die literere werk nie funksioneer nie . Die klem het 

nie altyd in die literere geskiedenis op dieselfde punt gele nie. So 

byvoorbeeld was die skrywer in die Middeleeue nie van belang nie. Literere 

werke, soos ook ander kunswerke, het in diens van die kerk gestaan. Die 

klem was op die werk, maar alleenlik as middel om een of ander geestelike 

faset te belig . Die meeste werke was dan ook anoniem, soos byvoorbeeld die 

Nederlandse dramas Elkerlijck en Mariken van Nieumeghen . 

Gedurende die negentiende eeu het die fokus wei verskuif na die skrywer. 

Die literere werk is dikwels bestudeer as 'n middel tot 'n doel, soos 

byvoorbeeld die karakterisering van die outeur. So het die psigoloe Freud , 

Jung en Adler ' n persoonlikheidsprofiel van skrywers gekry deur hulle werke 

te bestudeer , of werke is verklaar deur die lewens van outeurs te bestudeer . 

In Afrikaans is daar iets soortgelyks in die twee psigologistiese studies van 

Leipoldt en Langenhoven deur Olivier Burgers. Gedurende die twintigste 

eeu tot ongeveer 1970 het die kollig sterk op die teks geval , na aanleiding 

van die Strukturalisme wat die teks as 'n outonome eenheid gesien het. 

Na die sewentigerjare het ' n benadering ontwikkel waar die klem na die 

regterkant van die drie punte in die kommunikasieproses geskuif het, naamlik 

na die Ieser. Hierdie lesergerigte literatuurwetenskaplike ondersoekmetode 
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staan bekend as die resepsie-estetika . As grondlegger kan genoem word die 

Tsjeggiese Strukturalis Mukarovsky, wat gese het dat die kunswerk 'n teken 

is wat betekenis kry slegs deur waarneming . In die geval van die 

taalkunswerk is dit die leesproses . 

Die resepsie-estetika staan nie los van voorafgaande literere strominge en 

teoretiese benaderings nie. Behalwe met die Praagse Strukturalisme skakel 

dit ook met die Russiese Formalisme . Tynjanov, ' n lid van laasgenoemde 

skool, het die gedagte uitgespreek dat die literere teks ' n taalbousel is wat 

afhanklik is van die reaksie van die Ieser. Die resepsie-estetika deel ook 

met die eietydse dekonstruksie die gedagte dat "tekste 'ontwykend ' van aard 

is, nie ' n sentrum van betekenis het nie en dat elke lesing van 'n teks feilbaar 

en beperk is" (Cioete et al., 1985: 60). 

' n Uiterste konsekwensie van die resepsie-estetika is Hoogeveen se 

funksionalistiese resepsie wat uitgaan van die standpunt dat die betekenis 

van 'n teks "ligt niet meer in het objekt zelf en evenmin in de bedoeling van 

de maker van het objekt of de door hem aan het objekt toegedacht funktie" 

(Hoogeveen, 1978 : 175). Hierdie siening is nie aanvaarbaar nie , omdat dit 

die verband met die teks heeltemal wil verbreek. Dit is te radikaal , want 

die nut van die resepsie-es~etika le onder andere daarin dat dit ' n hulpmiddel 

by die ontsluiting van die teks kan wees. 

Die bronaar van die resepsie-estetika was in Duitsland, met Hans Robert 

Jauss en Wolfgang lser van die universiteit Konstanz as die leidende figure. 

Hulle idees staan bekend as die van die " Konstanzer Schule", wat ' n nuwe 

literatuurwetenskaplike metode inlui met die klem op die Ieser . lser se 

bekende werk is die voordrag "Die Appelstruktur der Texte" (1970); die 

van Jauss 1s Literaturgeschichte als Provokation" (1970). 

figure van dieselfde skool, is hulle aanpak verskillend . 

AI is die twee 

Jauss is die 

toonaangewende figuur van die historiese werkmetode binne d ie . nuwe 

stroming. Hy werk met die manier waarop die Ieser 'n teks verwerk. 

Voortvloeiend daaruit sien hy die literatuurgeskiedenis nie bloot as ' n 

historiese oorsig van die tekste nie, maar hy gaan van die standpunt uit dat 

die geskiedenis van die literatuur die resultaat van die resepsie daarvan is . 

Dit hou onder andere in dat die outonomiteit van die literere teks, anders 

as wat outonomiebewegings soos die Russiese Formalisme en die New Critics 

dit sien, ontken word. 'n Verdere konsekwensie van hierdie siening is dat 
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die ewigheidswaarde van die teks ontken word . Dit hang saam met die feit 

dat die resepsie n ie konstant is nie: wat vandag as 'n goeie werk geresipieer 

word, kan oor vyftig jaar as triviaalliteratuur of onbelangrike werk beskou 

word . 

lser werk in die tekstuele rigting b inne die nuwe stroming. Die kern daarvan 

is die nagaan van die manier waarop die teks 'n invloed uitoefen op die Ieser . 

Hy wil bepaal wat die werking van die teks is, nie met behulp van d ie Ieser 

wat werklik bestaan nie , maar met behulp van ' n teoretiese konstruksie, die 

imp lisiete Ieser . Laasgenoemde is fiktief, dus deel van die wereld van die 

literere werk, terwyl Jauss werk met die reseps ie v an werklike lesers wat 

nie deel van die teks is nie . lser se metode vertoon sterk verwantskap met 

die hermeneutiek. 

Ander belangrike resepsie-estetici is Roland Barthes, die skrywer van S/ Z 

(1970) en Le plais ir du texte (1973) , asook die Amerikaners Bloom, Fish en 

Holland . Die Amerikaanse vertakkinge le soos Jauss klem op die rol van die 

Ieser. 

2. DIE RESEPSIE-ESTETIKA IN MEER BESONDERHEDE 

2 . 1 Literatuur en Maatskappy 

Die resepsie-estetika hou in dat die literere werk as objektiewe gegewe nie 

bestaan nie maar dat dit pas bestaan wanneer dit deur die Ieser ontsluit ~ord. 

n Verdere belangrike aspek van die resepsie-estetika is dat dit die literere 

werk sien binne die tyd en maatskappy waarin dit ontstaan en ook waarin 

dit gelees word . Hipotese 2 van hierdie studie (p . 1) sluit wat die aspek 

betref aan by die r esepsie-estetika. Dit beteken dat 'n werk nooit los van 

die maatskappy staan nie. Die literatuur is ' n menslike verskynsel en daarom 

ook ' n maatskaplike verskynsel wat onvermydelik in 'n mindere of meerdere 

mate sy tydsgees sal adem . Dit is nie ' n nuwe gedagte nie. Wilbur S. Scott 

het dit al voor die tyd van die reseps ie-estetika so verwoord: "Art is not 

created in a vacuum; it is the work not s imply of a person, but of an author 

fixed in time and space , answering to a community of which he is an important 
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because articulate part" (1963 : 123). Dieselfde verbondenheid aan tyd en 

ruimte wat in die aanhaling vir die auteur geld, geld ook vir die Ieser. 

Dit beteken dat dieselfde werk in verskillende tydsgewrigte verskillend 

geresipieer sal word, gesien dat die Ieser vas aan sy tyd sit en 'n werk 

volgens die norme van sy tyd en volgens sy eie waardes beoordeel. Dit 

impliseer verder dat 'n werk wat op 'n sekere tydstip gewild was, in 'n latere 

periode nie meer gelees word nie omdat die maatskappy verander het. 'n 

Voorbeeld uit die Nederlandse letterkunde is die werke van die 

agttiende~eeuse skrywer Rhijnvis Feith, wie se werke in sy tyd gunstig 

ontvang is deur die leserspubliek maar vandag nie meer deur die gewone Ieser 

gelees word nie . 

Dit kan ook gebeur dat 'n eens gewilde werk met verloop van tyd nie meer 

gelees word nie maar, soos die maatskappy verander, weer aktueel word. 

Dit was die geval met die drama Nathan der Weise van Lessing wat in 1779 

geskryf is. Daarin is voorspel dat die Jode verb rand gaan word. Gedurende 

die Tweede Wereldoorlog het dit gebeu r en is die werk weer gelees omdat dit 

toe stof bevat het wat aktueel geword het. 

Nog 'n voorbeeld is Die Leiden des jungen Werthers van Goethe waarvan daar 

in die laaste kwart van die agttiende eeu drie resepsies was, deur drie 

verskillende lesersgroepe. Die eerste groep het die werk vanuit 'n geestelike 

gesigspunt geresipieer, terwyl 'n ander deel van die leserspubliek in die 

tradisie van die Erklarung klem op die didaktiese gele het. n Derde 

resepsie, die van die na'iewe Ieser, het in die werk n eenvoudige 

liefdesgeskiedenis gesien met die ewige driehoeksverhouding as belangrikste 

bestanddeel . Hierdeur word die werk byna 1n die kader van die 

"keukenmeidenroman" geplaas . 

Die resepsie van die literere werk word sterk bepaal deur die waardesisteem 

van die Ieser. Hierop sal in meer besonderhede teruggekom word . 

2.2 Artefak en estetiese objek 

Die lesersresepsie van die literere werk word die konkretisering van die werk 

genoem. Hiermee kom twee terme ter sprake : artefak en estetiese objek. 
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Die onderskeid is oorspronklik gemaak deur die Praagse strukturalis 

Mukarovsky. Die artefak is die konkrete vorm of materiele gegewe van die 

werk , dit wat die Ieser met sy sintu ie waarneem, soos die omslag van die boek 

en die tipografie van d ie teks. Deur die leesproses word daar deur die Ieser 

'n bepaalde belewenis van die artefak gevorm. Laasgenoemde kry dus in die 

gees van die Ieser gestalte, of anders gestel, daar vind konkretisering plaas. 

Die gekonkretisee-rde artefak is die estetiese objek. 

Verskillende lesers sal nie dieselfde wer k op presies dieselfde manier resipieer 

nie . Omdat die assos iasies en waardesisteme van lesers verskil, sal dieselfde 

artefak op verskillende wyses gekonkretiseer word. Daar is dus een artefak 

van ' n werk , maar verskillende estetiese objekte: 

estetiese objek I 

I Artefak Lesers kon kretiser ings estetiese objek I 

I estetiese objek I 

2.3 Die objek van die resepsie-estetika 

Die resepsie-estetika werk met f iksionele tekste, dit wil se tekste waarin die 

referensialiteit (Maatje, 1977 : 16) nie van primere belang is nie . Segers 

(1980: 17) maak ' n onderskeid tussen literatuur en lektuur. Eersgenoemde 

kan omskryf word as " hoere" of "ernstige" fiksie terwyl le ktuur omskryf kan 

word as triviaalliteratuur of verstrooiingsliteratuur . Omdat die 

resepsie-estetika belangstel in d ie Ieser is albei hierdie kategoriee op sy 

terrein. Weens die feit dat triviale tekste die gewildste leesstof is, . is dit 

u it ' n r esepsie-oogpunt belangrik . Dit gaan by die resepsie-estetika nie 

primer om wat literatuur en wat lektuur is nie, maar om wat die uitwerking 

van die teks op die Ieser is . Bowendien is dit nie altyd moontlik om 'n 

duidelike skeidslyn tussen die twee kategoriee te trek nie . 
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Afgesien van lektuur en literatuur val ook semi-fiksionele werke soos die 

reisverhaal, outobiografie, biografie, memoir en dergelike binne die 

ondersoekveld van die resepsie-estetika. 

Omdat die onderskeid tussen literatuur en lektuur onbevredigend is, omskryf 

Segers (1980: 18) die doelgebied van die resepsie-estetika soos volg: 

Een literaire tekst is een op een bepaalde wijze gestructureerde reeks 

van verbale tekens, waaraan de lezer een dominante esthetische functie 

toe kent. 

2.4 Doelgebiede van die resepsie-estetika 

'n Ondersoek na die resepsie van· die literere teks soos hierbo omskryf, 

bestaan uit twee komponente: 

1. n Historiese of diachroniese komponent en 

2. n Eietydse of hedendaagse of sinchroniese komponent. 

Die ondersoekmetodes van die twee sal verskil. By die historiese 

resepsie-ondersoek is die ondersoeker en die konkretiserende Ieser twee 

verskillende instansies, omdat die resepsie van lesers wat nie meer leef nie 

bestudeer word. Die ondersoeker is afhanklik van resensies, studies of enige 

geskrif wat van die Ieser afkomstig is. n Gebrek in hierdie ondersoekmetode 

is die feit dat reaksies op tekste slegs van 'n geselekteerde groep lesers kom. 

Dit is die boonste en ingeligte laag lesers. Reaksies van die na"iewe en 

middelmootleser word gewoonlik nie op skrif gestel nie. 

Die eietydse resepsie-ondersoek behels 'n studie van die resepsie van tekste 

tydens die !ewe van sowel ondersoeker as resipient. Ondersoeker en Ieser 

kan dus dieselfde persoon wees. 

Albei ondersoekmetodes is biner van aard: as die aksent van die ondersoek 

op die Ieser le, dan is dit 'n resepsie-ondersoek. Dit is die modus operandus 

van Jauss. As die ondersoekaksent egter op die teks en sy uitwerking le, 

dan is dit 'n werkingsondersoek. lser maak van hierdie ondersoekmetode 

gebruik. 'n Werkingsinterpretasie word deur een of meer ondersoekers 
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opgestel na aanleiding van 'n eie lesing van die teks, terwyl ' n reseptiewe 

interpretasie verkry word uit 'n ondersoek van leserskonkretiserings. n 

Kombinasie van die twee metoqes kan n resepsie-estetiese interpretasie 

oplewer. 

Die benadering wat ek in die studie van literere kommunikasie en 

waardesisteem volg, is in twee opsigte verwant aan die metodes van die 

reseps ie-esteti ka : 

1. Ek as ondersoeker maar ook as werklike Ieser gee ' n interpretasie van 

die waardesisteme van Van den Heever en Streuvels se werk, gesien 

vanuit my bepaalde waardesisteem , naamlik die Christelike . In terme van 

die resepsie-estetika is dit 'n werkingsondersoek (Segers , 1980: 19) . 

2. Die interpretasie van die tekste van ander werklike lesers word ondersoek 

hoofsaaklik in verband met die wisselwerking wat plaasvind tussen die 

immanente waardesisteem van die werk van Van den Heever en Streuvels 

aan die een kant en die waardesisteem van die lesers aan die ander kant. 

Dit kan omskryf word as ' n reseptiewe interpretasie (Segers , 1980: 19). 

In die titel van Segers se versamelbundel Lezen en Iaten lezen (1981) is 

bogenoemde twee metodes van ondersoek vervat. " Lezen" dui op n 

resepsie-ondersoek , waar dit gaan om hoe ' n teks deur 'n Ieser gelees word. 

"Laten lezen" het dit oor hoe 'n teks die Ieser be'invloed. Omdat die klem 

op die teks le, dui dit op ' n werkingsondersoek. Dit is duidelik dat teks 

en Ieser nie van mekaar geskei kan word nie. 

Segers (1980: 19) stel die twee komponente van die reseptief - estetiese 

ondersoek soos volg voor: 

historiese 

(diachroniese) ondersoek 

hedendaagse 

(sinchroniese) ondersoek 
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Die probleem van die histories-reseptiewe ondersoek naaml ik dat 

lesersreaksies soms 1n ' n beperkte mate aanwesig is of selfs heeltemal 

ontbreek, kan ondervang word deur ' n sogenaamde hipotetiese resepsie . Dit 

hou in dat ontbrekende skakels gevind kan word in ander bronne uit die 

bepaalde historiese tydvak . Dit hoef nie noodwendig literere werke te wees 

nie maar kan ook uit ander dissiplines kom . By die historiese resepsie moet 

daar nie net op die taaltekens ag geslaan word nie, maar kan die ikonograf ie 

(tekeninge en afbeeldinge in boeke , koerante en tydskrifte) ook ' n hulpmiddel 

wees. Die ikonografie is nie iets nuuts nie, dit het al met die Middeleeuse 

emblematiek 'n rol gespeel. 

3. KERNBEGRIPPE VAN DIE RESEPSIE-ESTETIKA 

Vervolgens gaan n aantal kernbegrippe van die resepsie-estetika wat in die 

ondersoek na literere kommunikasie en waardesisteem in 'n mindere of 

meerdere mate na vore gaan kom, omskryf word . 

3.1 Leser 

Die Ieser is in die resepsie-estetika die spil waarom alles draai. Hy is die 

sleutel wat die wereld van die woordkunswerk ontsluit. Die teks is as ' t ware 

slapend en word pas in die leesaksie gewek. 

Daar word twee kategoriee lesers onders kei : 

1. Die Ieser in die teks (gerig op die werking van die teks). 

2. Die Ieser buite die teks (gerig op die resepsie van die teks). 

3.1. 1 Die Ieser in die teks 

Hier kan twee groepe onderken word. Die eerste is die implisiete of idei:He 

Ieser, nou verwant aan Riffaterre se "superreader". Die ideele Ieser kan 

omskryf word as die beoogde Ieser wat deur al die moontlike aanwysings in 

die teks gevorm of opgeroep word. Hy is vir die werklike Ieser die wegwyser 

in die leesproses. Ondanks die wegwyser gebeur dit tog dat verskillende 

lesers dieselfde teks of aspekte van die teks soos byvoorbeeld waardesisteem, 
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vers k iII end resipieer. Dit staan in verband met die multi-interpretabele 

karakter van die woordkunswerk, en met die feit dat die resepsie be"invloed 

word deur onder andere die verskillende waardesisteme van die verskillende 

resipiente. 

Omdat die implisiete Ieser gekonstrueer is binne die teks is hy 'n abstrakte 

gegewe. In werke met 'n ironiese strekking is die implisiete Ieser prominent: 

hy is bewus van die diskrepansie tussen "fact and fallacy", anders as sommige 

figure in die werk. 

'n Tweede soort Ieser in die teks is die eksplisiete Ieser . Dit is die persoon 

tot wie die fiktiewe verteller hom in sommige werke direk wend, byvoorbeeld 

"beste Ieser". Dit is 'n verskynsel wat dikwels in die ouer Afrikaanse prosa 

voorkom. Hy kan ook versluierd aangespreek word, dit wil se sonder dat 

die Ieser d irek genoem word. Dit word so gedoen in onder andere The 

catcher in the rye van Salinger, waar die personale verteller sy verhaal aan 

'n "you" vertel. 

eksplisiete Ieser: 
Die tweede woord van die werk dui al op die rol van die 

If you really want to hear about it, the first thing you'll probably want 

to know is where I was born and what my lousy childhood was like . .. 
(1979:5). 

Die gebruik van die eksplisiete Ieser is dikwels 'n dee! van die verteltegniek 

waar dit as 'n oorbruggingsmiddel by tyd- of plekverskil aangewend word. 

'n Verdere verteltegniese funksie van hierdie tipe Ieser is dat hy aangespreek 

word wanneer daar 'n nuwe persoon voorgestel word. 

3. 1.2 Die Ieser buite die teks 

Dit is die werklike of reele Ieser. Hy is konkreet en bestaan werklik .of het 

werklik bestaan. Van die verskillende soorte lesers wat in die 

resepsie-estetika onderskei word, is die werklike Ieser die enigste wat 

uitsluitsel kan gee oor begrippe soos die implisiete Ieser. Wanneer daar 
hipoteses gemaak word, kan slegs die reele Ieser dit verifieer. 

Daar is twee maniere waarop die resepsie van die werklike Ieser onde:-soek 

kan word : 
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1. Die eksperimentele ondersoek wat die bymekaarmaak en ordening van 

reaksies van lesers wat op die tyd van ondersoek leef, behels. Metodes 

wat hier aangewend word, is die uitstuur van vraelyste of die voer van 

onderhoude. 

2. Die empiriese ondersoek waar reseptiewe stof van lesers soos resensies, 

interpretasies van werke of voordragte bestudeer en georden word. Dit 

is 'n deel van die ondersoekmetode wat in hierdie verhandeling aangewend 

gaan word. 

n Wesensverskil tussen die implisiete en die werklike Ieser is dat daar per 

werk net een implisiete Ieser is, maar dat daar ontelbare werklike lesers met 

elkeen sy individuele resepsie is. Vir adekwate kommunikasie tussen teks 

en Ieser moet die Ieser op of naby aan die vlak van die implisiete Ieser wees. 

3.2 Verwagtingshorison 

Die verwagtingshorison word taamlik uitvoerig bespreek omdat dit nou 

saamhang met die waardesisteem. Die term is bekendgestel deur Jauss en 

dit staan sentraal in sy teorie. Die begrip kan min of meer gelykgestel word 

aan leeservaring. Jauss (1970: 177-178) omskryf die werking en funksie 

daarvan soos volg: 

Die Art und Weise, 1n der ein literarisches Werk im historischen 

Augenblick seines Erscheinens die Erwartungen seines ersten Publikums 

einlost, i.ibertrifft, enttauscht oder widerlegt, gibt offensichtlich ein 

Kriterium fur die Bestimmung seines asthetischen Wertes her. 

Wanneer ' n persoon 'n teks begin lees, het hy al klaar 'n verwagtingshorison 

wat deur 'n aantal faktore opgebou is: 

1. Die Ieser beskik oor kennis van ander tekste van die outeur wie se werk 

hy besig is om te dekodeer. Aan die hand van daardie kennis het hy 

bewustelik of onbewustelik norme opgestel vir ongelese tekste van 

dieselfde outeur. Uit die tekste wat hy reeds gelees het, herken hy 'n 

besondere karakter wat hy as kriterium aanwend om toekomstige tekste 

mee te beoordeel. Dit word die werkverwagting van die Ieser genoem . 
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2. Verwant aan die werkverwagting is die outeurverwagting . Dit hou in 

dat die Ieser 'n bepaalde aspek binne 'n skrywer se oeuvre beklemtoon 

en dit dan aanle as maatstaf van die resepsie. 'n Voorbeeld hiervan is 

die Pante·isme by C.M. van den Heever, wat as maatst~f uitgehef sou 

kon word. 

3. n Verdere faktor wat n rol speel by die vorming van die 

verwagtingshorison, is die Ieser se kennis van die genre waaraan die teks 

behoort. Dit staan bekend as die gen reverwagti ng. 

4. Nog 'n aspek wat die vorming van n verwagtingshorison beTnvloed, is 

die periodeverwagting. Dit hou in dat die reeds gelese tekste en die 

n uwe teks binne dieselfde literer-h istoriese tydperk moet val. 

n Verwagtingshorison hoef nie noodwendig net vir werke van dieselfde 

skrywer gekonstrueer te word nie, maar kan ook geld vir twee werke 

van verskillende skrywers, mits hulle binne dieselfde literer-historiese 
tydperk val. 

5. Die Ieser se literere ervaring en sy lewenservaring in die algemeen is 

ook "bestanddele" van die verwagtingshorison. Sy waardesisteem speel 
hier 'n rol . 

Volgens Jauss le die waarde van die verwagtingshorison veral by die 

evaluering van 'n werk. Wanneer 'n nuwe werk die bestaande 

verwagtingshorison van die Ieser dwing om te verander, dit wil se die oue 

deurbreek, ontstaan daar estetiese distansie. Die mate van estetiese distansie 

bepaal die waarde van die werk. As 'n teks die Ieser van denkwyse laat 

verander, of as dit hom verras, het dit estetiese waarde. Hoe kleiner die 

estetiese distansie is, hoe nader kom die werk aan triviaalliteratuur. 

Nog 'n bate van die verwagtingshorison is dat dit, volgens Jauss, 'n 

hulpmiddel by die resepsie van nie-eietydse werke kan wees. As die 

verwagtingshorison van 'n sekere periode uit die verlede gekonstrueer kan 

word, kan daar afgelei word wat die resepsie van werke uit daardie periode 
sou kon gewees het. 
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Dit is moontlik om die verwagtingshorison van 'n bepaalde periode te 

rekonstrueer deur na te gaan hoe daar in daardie periode op literatuur 

gereageer is. Onbekende literere kriteria van daardie tyd kan afgelei word 

uit die gekonstrueerde verwagtingshorison van ' n nie-kontemporere 

tydsgewrig. 

Gebreke van Jauss se verwagtingshorison 

'n Eerste punt van kritie.k: As 'n werk 'n verwagtingshorison verbreek of 

verwyd, beteken dit nie noodwendig dat die werk groter estetiese waarde 

het nie. Wanneer 'n werk die Ieser se verwagtingshorison, wat ook te make 

het met sy waardesisteem·, deurbreek, lyk dit volgens Jauss se opvatting asof 

die werk dan vanselfsprekend beter is. Die teenoorgestelde kan egter 

gebeur, naamlik dat wanneer die verwagtingshorison radikaal verbreek word 

daar geen estetiese effek ontstaan nie. 

Van den Berg (1975) het na aanleiding van die verwagtingshorison ' n 

ondersoek ingestel met die vraelysmetode. Hy het 13 lesers geneem en 12 

eietydse Nederlandse verhale. Van den Berg het drie elemente getoets wat 

by die leesproses ter sprake kam: 

1. I nbreuk, wat die deurbreking van die verwagtingshorison inhou. 

2. Bevestiging, wat beteken dat die waardes en norme wat in 'n werk na 

vore kom, dieselfde is as die van die Ieser. 

3. Herkenning, wat wil se dat 'n werk verwys na dinge waarmee die Ieser 

vertroud is. Dit is werke met 'n sterk referensiele karakter. 

Sy doel was om te kyk wat die lesers boei en wat spanning wek. Die 

bevinding was dat nie net die deurbreking van verwagtingshorison nie maar 

veral verteltegniese dinge, dit wil se dinge in verband met die struktuur van 

die werk, die lesers geboei het. Ook het referensiele verwysings geboei. 

Deurbreking van die verwagtingshorison kan wei die boeikrag verhoog, maar 

werke waarin die Ieser se eie norme en waardes bevestig word, kan dit ook 

doen. Dit Ia at die Ieser betrokke voel . 'n Voorbeeld is die werke van Berta 
Smit: Die vrou en die bees, Een plus een en Die man met die kitaar, wat 
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vanuit 'n Christelike lewenshouding geskryf is. Hulle maak 'n groter indruk 

op die Christen as op die nie-Christen, omdat eersgenoemde se norme en 

waardes in die romans bevestig word. 

Werke met feite en norme wat vir die Ieser vertroud is maar nie sy eie ts nie 

het ook boeikrag. So kan die werke van P.J. Schoeman wat die lewensfilosofie 

en die godsdiensbelewing van die swartman weergee, die blanke Ieser boei. 

Nog 'n voorbeeld is die Zen-Boeddhisme by Breytenbach, wat die Afrikaanse 

Ieser ondanks 'n ander lewenshouding tog kan boei. 

Jauss het later nuwe insigte in verband met die verwagtingshorison gegee, 

deur 'n onderskeid te maak tussen die verwagtingshorison van die werklike 

Ieser en die horison van die teks (implisiete Ieser). Jauss het ook sy 

oorspronklike siening van die estetiese distansie gemodifieer met die insig 

dat die normbrekende funksie by waardebepaling aileen van toepassing in 

eietydse tekste is. 

n Tweede punt van kritiek is dat die verwagtingshorison van lesers in 'n 

bepaalde historiese konteks nie altyd bepaalbaar is nie, omdat die houding 

ten opsigte van literatuur nie altyd opgeteken is nie. 

Die feit dat Jauss se verwagtingshorison nie n ongenuanseerde begrip is nie, 

het meer aanpassings genoodsaak. Daar is later beklemtoon dat 'n onderskeid 

gemaak meet word tussen verwagtinge wat van die Ieser afkomstig is en 

verwagtinge wat in die teks ingebou is . Laasgenoemde is dus n 

teksimmanente verwagtingshorison. Die verwagtingshorison van die Ieser 

word deurbreek, dit wil se ' n estetiese distansie ontstaan wanneer 'n nuwe 

werk iets nuuts bring of verrassend werk. Met verloop van tyd verloor die 

verrassende werking van die teks effek, omdat die verwagtingshorison van 

die Ieser saam met die veranderende sosio-kulturele omstandighede ook 

verander. Dit gebeur egter dat sogenaamde klassieke werke deur die eeue 

hul waarde behou, ondanks veranderende tye en verwagtingshorisonne. Die 

verklaring hiervoor is dat daar in hierdie werke 'n verwagtingshorison of 

waardesisteem ingebou is wat nie saam met die tye verander nie. 'n Voorbeeld 

hiervan is die ironiese werking in Koning Oidipus deur Sophokles. In die 

werk self is 'n stelsel van verwagtingsopbou en -verbreking ingebou. 
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n Verdere voorbeeld van n werkimmanente deurbreking van n 
verwagtingshorison is wanneer dinge in 'n werk in jukstaposisie geplaas word. 

In Madame Bovary van Flaubert kom so 'n verskynser voor in die 

sterwenstoneel van Emma waar die tragiese afgewissel word met 'n vulgere 
straatl iedj ie: 

As the death-rattle became stronger the priest prayed faster; his 

prayers mingled with the stifled sobs of Bovary 

0 •••••••••••• 0 ••••• 0 0 •• 0 ••••• 0 •••••• 0 •••• 0 •• 0 •••••••••••••••••• 0 •• 0 •• 

'The wind was strong that summer day, 

Her petticoat has flown away' 

She fell back upon the mattress in a convulsion. They all drew near. 

She was no more (Fiaubert, 1936:359-360). 

Segers (1980) wys daarop dat die verwagtingshorison waarmee literere tekste 

beoordeel word, n onderdeel is van n groter en algemener 

verwagtingshorison. Die literere verwagtingshorison is deel van die groter 

sosio-kulturele verwagtingshorison. Segers (1980:60) definieer die literere 
verwagtingshorison as 

een gecompliceerd systeem van veelsoortige verwachtingselementen die 

in een aantal factoren, bestaande uit meer gelijkgestemde elementen, 

onderverdeeld kunnen worden. Door accommodatie of assimilatie worden 

een of meer van deze factoren geactiveerd, zodra het leesproces begint. 

De wijze waarop de verwachtingshorizon van een lezer gestructureerd 

is, bepaalt voor een dee! de esthetische code die de lezer voornamelijk 

gebruikt ter ontcijfering van een tekst als literaire tekst. 

3.3 Akkommodasie en assimilasie 

By die opbouproses van 'n estetiese objek uit die artefak is daar twee 

bewegings: akkommodasie en assimilasie van die verwagtingshorison. Die 

twee prosesse werk in op mekaar en kom nooit afsonderlik voor nie. 

Akkommodasie is die aanpassing van die verwagtingshorison aan die estetiese 

objek. Tydens akkommodasie word daar as 't ware plek gemaak vir die nuwe. 
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Gepaard met akkommodasie gaan assimilasie. Laasgenoemde is die opneem van 

die nuwe in die verwagtingshorison. Die nuwe van die teks word in die 

verwagtingshorison ge"integreer. 

Die verwagtingshorison is nie rigied nie maar is binne perke wat die teks 

vasle soepel en vatbaar vir veranderinge. 

3.4 Oop plekke 

n Bespreking van oop plekke is relevant vir hierdie studie wat klem le op 

onder andere die literere kommunikasie. Oop plekke vorm naamlik 'n dee! 

van die literere kommunikasieproses. 

Dit is ' n begrip wat oorspronklik van lngarden kom en verder uitgewerk is 

deur lser. Dit hou in dat alles in die verhaalgebeure nie meegedeel word 

nie. lnligting wat relevant is vir die struktuur van die verhaal word nie of 

byna nie vermeld nie. Dit moet deur die Ieser ingevul word. Hier vervul 

die Ieser dus 'n akt iewe rol in die literere kommunikasieproses. 

Oop plekke is dee! van die verteltegniek. Dit word onder andere aangewend 

wanneer daar perspektiefwisseling plaasvind of wanneer daar by die 

hoofgebeure neweverhale is waarin nuwe karakters voorgestel word. Dit 

gebeur ook dat die verteller by ' n hoofstuk wat op . 'n spannende moment 

eindig 'n oop plek laat wat deur die Ieser ingevul moet word. 'n Voorbeeld 

hiervan kom in Raka van N. P. van Wyk Louw voor waar verhaal word hoe 

Koki vir Raka na ' n soektog vind, maar die bloedige geveg wat daarop gevolg 

het, word nie beskryf nie. Die volgende gebeure wat beskryf word, is hoe 

die manne van die stam na hom gaan soek en sy lyk vind . Die geveg is dus 

'n oop plek wat die Ieser moet invul. Oop plekke hang onder andere saam 

met die verteltegniese metode van suggestie. 

lser voer aan dat 'n gebrek aan oop plekke daartoe kan lei dat ' n werk 

vervelig word, omdat alles aan die Ieser vertel word. Dit het aanvanklik 

gelyk asof oop plekke inhou dat die Ieser dit na willekeur kan invul. lser 

kwalifiseer later sy siening deur te se dat die Ieser die oop plek volgens die 

struktuur van die teks moet invul. Die teks hou dus kontrole oor die invul 

van die verhaalgebeure. Hierdie insig strook egter nie met die uitgangspunt 

van die resepsie-estetika dat die siening van die struktuur nie konstant is 
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nie. Soos die maatskappy onder invloed van die tyd verander, verander ook 

die siening van die struktuur van die literere werk. Wanneer oop plekke 

ingevul word, moet in gedagte gehou word dat dit soos die verwagtingshorison 

vassit aan tydruimte en genre. 

Daar is binne die reseptief-estetiese kader, soos oor meer ander sake, nog 

nie konsensus bereik oor die wese en funksie van die oop plekke nie. 

3.5 Onbepaaldheid 

Waar oop plekke teksintern is, is onbepaaldheid teksekstern. Die term is 

afkomstig van Roman lngarden en oorgeneem deur lser. Dit kom daarop neer 

dat die wereld van die literere werk en die buite-literere werklikheid van 

mekaar verskil. Dit is op sigself nie 'n nuwe insig nie. Dit gaan om die 

kwessie van fiksionaliteit, om die verskil wat daar in die soort werk is tussen 

skyn en werklikheid. Die belangrikheid van onbepaaldheid is volgens 

lngarden en lser dat dit die fantasie van die Ieser aktiveer, en op die wyse 

as skakel tussen teks en Ieser optree. 

3.6 Produktiewe en reproduktiewe resepsie 

Die werklike Ieser is gewoonlik passief in die opsig dat hy sy resepsie nie 

op skrif stet nie. By 'n produktiewe resepsie gebeur dit wei. Dit beteken 

dat 'n oorspronklike literere werk verwerk word, soos wanneer romans verfilm 

word. Dit gebeur ook wanneer die een kunswerk aanleiding gee tot die skep 

van 'n nuwe werk. Na aanleiding van die drama Die heks, deur C. Louis 

Leipoldt, skryf Andre Brink byvoorbeeld Die kardinaal. Nog 'n voorbeeld 

van produktiewe resepsie is wanneer die skrywer n eie werk verander na 

aanleiding van die resepsie van sy leserspubliek. Dit het gebeur met Goethe 

se Die Leiden des jungen Werthers (1774). In 1787 publiseer hy 'n aansienlike 

veranderde Werther. 

Reproduktiewe resepsie behels resensies, voordragte en interpretasies van 

literere kunswerke. Sender reproduktiewe resepsie sou 'n historiese 

resepsie-ondersoek onmoontlik gewees het. By die studie van Van den Heever 

en Streuvels se waardesisteme in latere hoofstukke word onder andere van 

reproduktiewe resepsiestukke gebruik gemaak. 
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4. DIE BETEKENIS VAN DIE RESEPSIE-ESTETIKA 

Die vraag watter uitwerking 'n literere werk op die Ieser het, is nie nuut 

nie. Die siening dat die literere werk vassit aan sy tyd, is ook niks nuuts 

nie. Die nuwe is dat Jauss die verspreide idees wat met resepsie te make 

het, saamgevat en gesistematiseer het in 'n nuwe metode waarmee die literere 

werk ondersoek kan word. Daar is ook vir die eerste keer ' n teorie geskryf 

wat as basis vir die resepsie-ondersoek kan dien. 

Soos dit met die meeste literere benaderings die geval is, maak die 

resepsie-estetika die ondersoeker van die literatuur bewus van fasette wat 

deur ander benaderings op die agtergond geskuif is. In die geval van die 

resepsie-estetika bied die klem op die perspektief van die verskillende soorte 

iesers addisionele moontlikhede vir die interpretasie en die evaluasie van die 

literere teks. Daar word ook aangetoon dat die literere teks nie 'n afgeslote, 

outonome een heid is n ie. 

Jauss en lser en hulle volgelinge beoog die kennisname van nuwe fasette met 

betrekking tot die woordkunswerk, en daarmee verskaf hulle bykomende 

moontlikhede tot die ontsluiting van die literere werk. 
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HOOFSTUK Ill 

C.M. VAN DEN HEEVER SE WAARDESISTEEM 

1. INLEIDING 

Dit is nodig om C.M. van den Heever se waardesisteem te konstrueer, omdat 

ek in die studie die invloed nagaan van die waardesisteem van die Ieser in 

sy verhouding tot die waardesisteem van die werk self en implisiet tot die 

van die outeur. 

Soos in die vorige hoofstuk aangedui, is dit met die oog op 'n adekwate 

resepsie nodig om kennis te dra van verskillende fasette van die 

werklikheidswereld waarin 'n spesifieke werk of die oeuvre van ' n skrywer 

ontstaan het en ook waarin dit geresipieer word. Omdat die outeur se 

lewenshouding, waarvan die waardesisteem 'n deel is, ook 'n komponent 

uitmaak van die werklikheid waarin die werk of oeuvre ontstaan, is dit nodig 

om aandag te skenk aan die lewenshouding van C.M. van den Heever. Dit 

word gekonstrueer na aanleiding van: 

a. reproduktiewe resepsies, dit wil se geskrifte wat oor hom as 

letterkundige figuur handel en resensies wat van sy werke geskryf 

is, en 

b. uitsprake wat Van den Heever self in nie-fiksionele werk soos opstelle 

en essays gelewer het. 

Die waardesisteem van die skrywer speel 'n rol by die evaluasie. Wat Van 

den Heever van die werke van Totius gese het (1932: 12), geld ook van 

homself, trouens van die werke van enige skrywer: 

Wil ons egter waarderend tot die gebou van sy kuns binnetree, dan 

moet ons sy werk deur die prisma van sy lewensbeskouing sien ... 

Hierdie uitspraak hou verband met die literere kommunikasieproses. Die 

werklike outeur kommunikeer via die implisiete skrywer met die dekodeerder. 
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Die waardesisteem word in 'n hoe mate gevorm deur faktore wat buite die 

literatuur bestaan. Daarom gaan vervolgens gekyk word na enkele van die 

faktore. 

2. FAKTORE WAT 'N INVLOED OP DIE VOR,MING VAN C.M. VAN DEN 

HEEVER SE WAARDESISTEEM UITGEOEFEN HET 

2.1 Die Afrikaanse kultuurstryd 

Wanneer Van den Heever se opstelle en essays gelees word, val dit op hoe 

dikwels daar oor die Afrikaner en sy kultuur deur hom geskryf is. Omdat 

hy ' n belangrike rol gespeel het in die Afrikaner se kulturele bewuswording, 

was hy n6u betrokke by die problematiek van ' n bepaalde tydperk. Wanneer 

Boonstra se engagementsargument vir evaluasie aangele word , sal Van den 

Heever se werke daaraan voldoen . ' n Frase in verband met sy bemoeienis 

met die Afrikaanse kultuur is "die Afrikaanse gedagte" . Hierdie frase kl ink 

nie net meer as een keer op in sy kritiese werke nie, maar is ook die titel 

van 'n bundel waarin hy krities skryf oor die Afrikaner se kultuurprobleme. 

As boustene van die Afrikaanse gedagte sien hy die Afrikaner se kuns, sy 

kultuur , maatskaplike aanpassing, politieke strewe en sy letterkunde 

(1935:8). Met sy groot oeuvre maak Van den Heever 'n aansienlike bydrae 

tot die Afrikaanse gedagte van sy tyd. 

Die Engelse kultuur was vir Van den Heever (1935:25) 'n ernstige bedreiging 

vir die voortbestaan van die Afrikaanse gedagte. Hy het dit oor die 

"invreting " van Engels in die Afrikaanse taal. In verband met die Engelse 

bedreiging het hy dikwels in sy nie-fiksionele werke besin oor die politieke 

basis van vreedsame naasbestaan van Engels- en Afrikaanssprekendes . Van 

den Heever sien die ander taalgroepe nie as 'n bedreiging nie, hoewel hy tog 

noem dat die Afrikaner 'n "sware roeping" het, naamlik "die handhawing van 

die blanke beskawing" (1935: 7) . 

n Ander soort bedreiging vir die Afrikaanse gedagte is die materialisme. 

Wanneer dit belangrik word, word die sielelewe van 'n volk vernietig. Hierdie 

uitsprake dui aan watter waarde Van den Heever aan geestelike aktiwiteite 

geheg het. 
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In Woestynsand dek die spore, 'n reeks aforismes wat die kern idees bevat 

waarop Van den Heever sy prosawerk gebou het, word die euwel van die 

materialisme ook te berde gebring . Daar word genoem dat dit die lelikste 

e ienskappe in die mens na vore bring (1946a :41). Hy se dat die material is 

"hard van buite en hoi van binne" word. Dit hou in dat die siel verwaarloos 

word. Aan hierdie euwel gee die skrywer aandag in onder andere die romans 

Die held en G roei. 

Die skrywer het gewerk in 'n tyd vol woelinge . In die politieke arena was 

daar die skeuring van 1933. Wat sy politieke denke betref, het hy sterk 

aangetrokke gevoel tot die "praktiese politieke filosofie" van generaal J . B. M. 

Hertzog (Van Heerden, M., 1959:64). Dit verklaar waarom hy in 1943 'n 

biografie oor Hertzog die lig laat sien het . 

Die !ewe was ook op ' n ander gebied onrustig: in hierdie tyd het die trek 

van baie plattelandse Afrikaners na die stad plaasgevind. Die uitwerking 

wat dit op die Afrikaner gehad het, vind neerslag in sommige van Van den 

Heever se werke, soos onder andere Langs die grootpad, Groei en Gister. 

Behalwe hierdie oorgang in die lewe van die Afrikaner was daar ook die 

woelinge rondom die vervanging van Nederlands deur Afrikaans. Van den 

Heever was ' n kampvegter vir Afrikaans as taal en het ' n aktiewe rol in die 

kultuurstryd vervul. Tog het hy nie ' n breuk met die Nederlandse kultuur 

en letterkunde aangemoedig nie, want hy het 'n bemoeienis met die stamtaal 

en -kultuur gesien as ' n beskerming teen die gevaar van die Engelse kultuur. 

Dit is duidelik dat Van den Heever hom nie van sy tyd met sy probleme 

afgesonder het nie, maar dat hy betrokke geskryf het in sowel sy fiksionele 

werke as in sy kritiese geskrifte . 

2.2 Die Calvinisme 

Van den Heever het geleef in 'n gemeenskap waarin die Christelike geloof en 

in besonder die Calvinisme ' n prominente rol gespeel het. Dit het dan ook 

'n belangrike invloed uitgeoefen op die vorming van sy lewenshouding. Hy 

het die beginsels van die Christelike leer as die onbetwisbare en onfeilbare 

kriterium van morele waardes aanvaar. Die feit dat hy 'n Christelike 

opvoeding gehad het, kom na vore in 'n frase soos: "Ons weet in elk geval 
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as mense wat in die Christelike leer groot geword het 

volg (1947 :83). 

" en wat daarop 

Van den Heever het 'n grondige kennis van die Calvinisme gehad, nie net 

vanwee sy opvoeding nie , maar ook deur ' n studie wat hy daarvan gemaak 

het vir die skryf van 'n proefskrif oor Totius wat in 1932 verskyn het . 

· D . F. Mal herbe noem dat Van den Heever hom beywer het vir die goeie, 

ordentlike en skoon boek (1959:13). Die eise vir so 'n boek spruit uit Van 

den Heever se spesifieke lewenshoud ing. Wat vir hom goed, ordentlik en 

skoon was, sal nie noodwendig ook so wees vir ' n reseptor met ' n ander 

waardesisteem nie. Die kriterium wat hier aangele word , is in die terminologie 
I 

van Boonstra die morele . 

n Faset van die skrywer se lewenshouding waarin die Calvinisme ' n rol 

gespeel het, was sy filosofiese instelling. Van den Heever was wyd belese ; 

behalwe werke oor die letterkunde van talle skrywers in ander tale het hy 

ook baie wysgerige werke gelees. Die Nederlandse wysgeer en letterkundige 

Bierens de Haan se siening dat letterkundige kritiek sonder ' n filosofiese 

agtergrond onvoldoende is , is gedeel deur Van den Heever. Maura Solz 

(1959 :47) ' n dogter van die skrywer, noem dat haar vader in sy hele lewe 

op ' n metafisiese vlak beweeg het. Dit verklaar sy intense belangstelling in 

die filosofie. Hy soek na die diepere sin van die I ewe wat hy, soos dit ook 

in sy prosa na vore kom, wysgerig beredeneer. A.H . Murray, een van Van 

den Heever se reseptore, gee ' n omskrywing van Van den Heever as f ilosoof. 

Hy onderskei tussen twee groepe filosowe: aan die een kant die wat hulle 

afsonder van die werklikheid en vanuit daardie isolasie verklar ings probeer 

vind op lewensvraagstukke, en aan die ander kant die wat belang stel in die 

werklikheid waaraan hulle verbonde is. Ondanks hierdie verbondenheid slaag 

hulle tog daarin om universeel te dink en te abstraheer. Die tipe wysgere 

waaronder. Murray (1959 : 272) ook vir C.M . van den Heever skaar, noem hy 

" lewende filosowe". 

C.M. van den Heever se waardesisteem is nie opgebou uit slegs sy direkte 

sosiale omgewing nie, maar ook deur geestelike omgewings waarmee hy in sy 

omvangryke leeswerk kennis gemaak het. Die denke van wysgere soos 

Spinoza, Schopenhauer en Hegel het ' n rol gespeel in die vorming van sy 

lewenshouding. 
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Besinning oor die dood, die keersy van die !ewe, is n gevolg van sy 

Christelik-filosofiese lewenhouding. Hy toon aan hoe die misterie van die 

dood kunstenaars deur die eeue aangespreek het en aanleiding gegee het tot 

besinning oor die betekenis van lewe. Sy waardesisteem, wat gevorm is deur 

onder andere die Calv inisme, kom na vore wanneer hy stet dat die dood groter 

betekenis aan die !ewe gee, en dat net die geloof van die Christen vertroue 

gee in die onbekende wat hy na die dood gaan betree (1935: 100) . In aforisme 

XXX (1946a:l0) se Van den Heever dat Eros en Thanatos - die skepping en 

die dood - die twee groot teenstellings in die !ewe is. Hulle is egter nie altyd 

teenstellend nie, "want dikwels is hulle so verweef dat die verskyning van 

die !ewe uit dood 'n groot wonder bly. 

beweeg tussen die uiterstes". 
Die diepste geheim van die lewe 

In verband met die verweefdheid se hy verder dat die persoon wat die 

skerpste bewus is van die !ewe "ook voortdurend onder die indruk van die 

dood se oorheersing" is. 

Hoewel die grootste vormende krag op die waardesisteem van Van den Heever 

seker die Calvinisme was, klink daar soms 'n ander stem op. So is die 
pante'istiese trekke in sommige van sy werke vreemd aan die Calvinisme. 

Coetzee (1936:76) se dat daar in die gees van Van den Heever ' n botsing 

tussen die Calvinisme en die Pante'isme is. 

Ook is daar dikwels in sy werke 'n swaarmoedigheid wat waarskynlik verband 

hou met die invloed van Schopenhauer met wie se werke Van den Heever 
vertroud was. 

n Opvatting van Van den Heever wat nie strook met die Calvinisme nie is 

dat "die mens deur sy eie handelswyse sy redding of ondergang kan bewerk 

deurdat hy as vrye skepsel beheer het oor die goeie en die slegte magte in 

sy eie gemoed" (Coetzee, 1936: 175). n Belangrike leerstelling van die 

Calv inisme, naamlik die uitverkiesing word hier genegeer. 

2.3 Die natuur 

'n Belangrike dee! van die faktore waardeur die waardesisteem van Van den 

Heever gevorm is, is die plaaslewe, met in br.tie van sy werke die natuur in 

die hoofrol. In sy hoofwerke word die natuurgebeure in detail beskryf. 
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Hier kom Boonstra se afspieelingsargument vir evaluasie in die prentjie. By 

Van den Heever is dit egter n ie slegs mimese nie; daar word uitgestyg na 

die universele. Die mens word gesien as ' n nietige, swoegende stippeltjie 

teen die grootsheid en die onversteurbaarheid van die natuur in sy kringloop 

waarin Van den Heever ' n wetmatigheid sien wat nie versteur mag word nie. 

'n Faset van die wetmatigheid is die opkoms van 'n jonger geslag en die 

agteruitgang van die vorige geslag. Wanneer die natuurwetlikheid versteur 

word, volg straf of vernietiging . Die skone en die goeie is ook dee! van die 

natuurlike verloop van die !ewe, en in daardie wetmatigheid skuil God. 

Saam met die bewuswees van die skone gaan 'n weemoed by die gedagte dat 

dit alles verganklik is . Dekker beskryf Van den Heever as n "droomversonke 

mymeraar oor die misterie van dood en verganklikheid" (1959a : 20) . Die 

weemoed om die verganklike laat die skrywer die dinge fyn raaksien en 

noukeurig beskryf. In die opstel "Lewensstyl " (1935:65) skryf Van den 

Heever oor "die bonte veelkleurige wereld wat ons sien". 

In die slot-aforisme in Woestynsand dek die spore (1946a:79) beskryf Van 

den Heever die verganklikheid soos volg: 

Die groot beweging van die lewe neem ons (egter) genadeloos mee en 

mens, groep, nasie en groot beskawings word uiteindelik toegewaai, 

en selfs die tekens van hulle verlange na blywendheid word uitgewis. 

Woestynsand dek die spore . 

Die plaaslewe, eintlik die plattelandse !ewe, word deur van den Heever in 

kontras gestel met die stadslewe. Baie van die dinge wat op die plaas mooi 

was, ontaard in die stad en maak " nog net n triestige indruk van 

uitgediendheid" (1935:88). Van die Afrikaners op die plaas se hy (1935: 16) 

dat hulle vaster in die grond groei en dat die Bybel hul !ewe oophou vir 

godsdienstige en sedelike skoonheid. So 'n uitspraak is ' n aanduiding van 

die aard van sy waardesisteem. Die teenstelling platteland/ stad is nie net 

' n kenmerk van Van den Heever se prosa nie maar is tipies van die ouer 

Afrikaanse prosa. ' n Figuur wat dikwels dee! is van Van den Heever se 

plattelandse bevolk ing, is die waardige boer met sy Calvinistiese 

lewensbeginsels . 
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* 

3. VAN DEN HEEVER SE SIENING VAN KUNS EN DIE KUNSTENAARSKAP 

'n Skrywer se siening van die kuns en die kunstenaarskap word be'invloed 

deur sy lewenshouding . Van den Heever was die mening toegedaan dat die 

kunstenaar die tolk van lewenswaardes is. Hoewel dit nie in aile gevalle so 

hoef te wees nie, is die betroubaarste vertolker van die lewenswaardes van 

'n bepaalde groep iemand wie se waardesisteem sinchroon met die van die 

groep loop. ' n Variasie van die gedagte kom voor 1n een van Van den Heever 

se aforismes (1946a:42, aforisme CXV) waar hy se dat die grootste kuns 

voortgebring word wanneer die ontwikkelde persoonlikheid hom verloor in die 

gemeenskap. Van den Heever voldoen a an die vereistes van n goeie to I k 

van lewenswaardes, aangesien n belangrike vormende invloed op sy 

waardesisteem d ie norme was wat in sy tyd en maatskappy gegeld het . Hy 

skryf van Karel van de Woestijne (1935:37) dat hy die gees en stemming van 

sy tyd fyn en diep beleef het. Die woorde is op Van den Heever self ook 

van toepassing . 

Van den Heever is van mening dat 'n volk deur sy kunstenaars spreek. 

Daarom sal die kwaliteit van die letterkunde in 'n mate bepaal word deur die 

kwaliteit van die volk. Hoewel Van den Heever geengageerd geskryf het, 

het hy volgens T .J. Haarhoff (1959:36) die siening gehad dat die kuns vlerke 

moet he. Daarmee bedoel hy dat die kunstenaar nie aan sy tyd en situasie 

moet vassit nie maar die vermoe tot abstrahering moet he. 

Uit die lewenshouding van betrokkenheid by die omgewing spru it die gedagte 

van Van den Heever dat 'n werk nie geresipieer kan word sonder 

agtergrondkennis van die historiese tyd en sy strominge waarin die werk 

ontstaan het nie. Hierdie siening stem ooreen met die van die 

resepsie-estetika . Van den Heever stel dat 'n werk die beste deur tydgenote 

begryp word omdat die gees en die stemming van daardie tyd in die werke 

opgeneem is. Gesien in die lig van hierdie uitsprake klink dit paradoksaal 

wanneer hy se (1947:2) dat daar nie vir 'n publiek geskryf moet word nie. 

Nieteenstaande so 'n uitspraak word daar tog implisiet vir n publiek 

geskryf, want die enkodeerder moet immers 'n kode gebruik wat sy werklike 

lesers ken, anders kan daar nie gedekodeer word nie. Van den Heever 
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korrigeer tog die uitspraak wanneer hy later aanvoer dat daar verstaanbaar 

geskryf moet word aangesien taal 'n sosiale werktuig is. 

Die verbondenheid aan 'n tyd en kultuur maak die literere werk verganklik. 

Tog, volgens Van den Heever (1947: 102), is daar naas die tydelike aspekte 

ook die wat aan aile tye behoort. Dit noem hy "die helder flonkering van 

skoonheid". 

* 

4. SAMEVATTING 

'n Waardesisteem van Van den Heever is hierbo gekonstrueer na aanleiding 

van reproduktiewe resepsies van sowel sy fiksionele as sy kritiese werke, 
en ook na aanleiding van uitsprake van die skrywer self in sy opstelle en 

Die waardesisteem dui op ' n filosofies ingestelde mens wat hom 
essays. 

ernstig besin het oor die vraagstukke rondom I ewe en dood. n Fa set van 
die lewenshouding, weemoed om die verganklikheid, sluit a an by die 
bepeinsinge oor die dood . 

In samehang met bogenoemde gedagtes is die bewuswees van die natuur. 

Vera! die konsentrasie op die ewige, onveranderlike kringloop van die 

natuurgebeure, in teenstelling tot die mens as 'n klein, verganklike stippeltjie 

teen die grootse natuurgebeure , is deel van die problematiek van lewe en 
dood. 

Van den Heever se waardesisteem spruit enersyds uit 'n wysgerige instelling, 

maar andersyds is dit prakties gerig in sy betrokkenheid by die gebeure van 

s y tyd , vera! van sy volk. So 'n engagement het as gevolg gehad 'n 

lewenshouding wat in 'n groot mate die van 'n denker is, maar terselfdertyd 

die van 'n prakties gerigte skrywer. 

Daar kan nie volstaan word met bogaande konstruering van C. M. van den 

Heever se waardesisteem nie, want dit het weinig letterkundige sin om dit in 

isolasie te sien. Dit gaan daarom h6e die lewenshouding en waardesisteem 

in die prosa-oeuvre van Van den Heever vergestalt is. Daaraan sal in n 

volgende hoofstuk aandag geskenk word. 
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HOOFSTUK IV 

VERGESTAL TE WAARDESISTEEM 

1. INLEIDING 

In hierdie gedeelte gaan nagegaan word hoe die waardesisteem as deel van 

die lewenshouding van C.M. van den Heever in sy prosa-oeuvre vergestalt 

is. Bepaalde karakters in sy werk kan heel duidelik na sy waardesisteem 

teruggelei word. Daar sal gekonsentreer word op die skrywer se 

betrokkenheid by die Afrikaner van sy tyd, die Calvinisme en die natuur. 

Ondanks Van den Heever se uitspraak dat 'n skrywer n1e met 'n bepaalde 

leserspubliek in gedagte behoort te skryf nie, is dit onwaarskynlik dat hy, 

wat so intens by die wei en die wee van sy volk betrokke was, sou geskryf 

het sonder om sy resipiente, wat terselfdertyd sy volksgenote was, in gedagte 

te he . Van den Heever, wat so nou met die kulturele bewuswording van sy 

volk gemoeid was, het sekerlik - miskien implisiet - met sy werk die ideaal 

gehad om 'n beskawende en verfynende invloed op sy volk , waaronder hy 

baie geestelike armblankes bespeur het, uit te oefen . 

In sommige werke verraai Van den Heever 'n ne1g1ng tot lering, omdat hy 

sy leserspubliek, hoofsaaklik die Afrikaner, in gedagte gehad het. Sodanige 

trekke kom voor in Langs die grootpad asook in Droogte, waarin op didaktiese 

wyse geskryf word oor die posisie van die vrou, en oor die volk wat hom 

deur middel van geleerdheid vir die I ewe moet toerus . 

Die vergestalting van die waardesisteem, wat be'invloed is deur sowel die 

Calvinisme as die natuur, staan indirek in diens van C.M. van den Heever 

se betrokkenheid by die Afrikaanse gedagte. 

2. CALVINISME EN PANTE"iSME 

Die oorkoepelende lewensbeskouing wat Van den Heever vergestalt via figure 

wat hy in 'n bepaalde tyd · in die gesk iedenis van die Afrikanervolk plaas, is 

die Christelike, met 'n Calvinistiese inslag. Tog klink daar dikwels ' n stem 
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tussendeur wat nie presies ooreenstem met bogenoemde lewensbeskouing nie . 

Daar is dus 'n tweeslagtigheid in die visie wat Van den Heever in sy prosa 

verwoord. Abel Coetzee (1936: 190) noem dit "die pante'isties-Calvinistiese 

sedel ike gevoel" . 

2.1 Pante'isme 

Die woord kom van "pan", wat alles beteken , en die Griekse woord "theos" , 

wat "God" beteken. Hieruit kan afgelei word dat dit 'n visie is wat God en 

wereld as eenheid sien. Dit kan ook omskryf word as 'n religieuse of 

wysgerige opvatting wat God en d ie we reid vereenselwig. 

Daar is verskillende geledinge van die Pante'isme: Die Akosmisme, wat 

nadruk le op die eenheid in God; die naturalistiese Pante'isme, wat God in 

die wereld laat ogaan; die Panente'isme, wat beklemtoon dat alles wei in God 

opgaan, maar dat God tog ook daarbo verhewe is. 

Die faset van die Pante'isme wat in die prosa van Van den Heever na vore 

kom, is die belewing van die alomvattende natuurgebeure as 'n eenheid of 'n 

wetmatigheid. Van den Heever beklemtoon die natuurwetmatighede , of soos 

Coetzee (1936: 190) dit noem, "natuurwetlikheid" . Coetzee beweer dat 

wanneer daardie patroon versteur word deur 'n persoon, word hyself 

vernietig of kan hy "slegs na 'n bittere lyding tot versoening kom". n 

Voorbeeld van so 'n wetmatigheid is die onvermydelike plek maak van die een 

geslag vir die volgende. Dit is die tema van Laat vrugte. 

Nog 'n aspek van die Pante'isme is die identifikasie van God en natuur. 

Hierdie gedagte is veral deur die filosowe Bruno en Spinoza gehuldig. Die 

Pante'isme neem die standpunt in dat die wereld voortkom uit God, dat dit 

as 't ware ' n uitvloeisel of afstraling van God is. Dit is die sogenaamde 

emanasiegedagte soos onder andere deur Plotinos gehuldig. 

2.2 Calvinisme 

Calvyn se teologie het as enigste bron en norm die Heilige Skrif, en die 

eenheid van die Ou en die Nuwe Testament sien hy in God se openbaring in 

Christus. Die Calvinisme is 'n Teosentriese leer, dit wil se daar word 

uitgegaan van die absolute soewereiniteit van God. 
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Enkele ander standpunte van die Calvinisme 

Regverdiging kan aileen deur die geloof plaasvi nd. Die gelowige is geroep 

om God in a lies wat hy doen te dien. Die Goddelike uitverkiesing en 

verwerping is die uitdrukking van Christus se eerbiediging van God se 

soewereine genade. Daar is twee sakramente wat deur Christus ingestel is: 

die doop en die nagmaal. Die staat is 'n instell ing van God. 

Die invloed wat die Calvinisme op verskillende terreine van die Jewe uitgeoefen 

het, word soos volg beklemtoon (Anon., 1977 :454): 

Zo openbaarde het calvinisme zich als een 

vormen van het hervormd christendom, 

van de oorspronkelijkste 

waaraan het een grote 

godsdienstige , economische, politieke en a rtistieke scheppingskracht 

gaf, zoals weinige godsdienstige belijdenissen sinds het begin van de 

16de eeuw gekend hebben. 

2.3 Grondverskille tussen die Pante'isme en die Calvinisme 

Die Christelike geloof verwerp die Pante'isme, al is daar denkers soos B'ahler· 

(1912:47) wat van mening is dat die Pante'isme en "bestaande geloofsstelsels" 

soos die Calvinisme of die Rooms-Katolisisme in baie opsigte nie van mekaar 

verskil nie: 

Wat ten slotte de verhouding van het panthe'isme tot de bestaande 

geloofsstelsels aangaat: die verhouding moge andersom nog zoo vijandig 

zijn, het panthe'isme van zijn kant neemt tegenover de bestaande 

geloofsstelsels een vriendelijke positie in. Het kent aller grond van 

bestaan. Met aile ware geloov igen houdt het vast aan een Levenden 

God, met aile ware geloovigen erkent het 's menschen totale 

afhankelijkheid van een Alwijze Voorzienigheid, met aile ware geloovigen 

eischt het volkomen onderwerping aan een Heiligen Wil ... en zoo meer . 

Het panthe'isme kan geen twist zoeken met eenigen vorm van zuivere 

vroomheid. 

Anders as die Pante'isme trek die Christelike geloof, waarvan die Calvinisme 

' n belangrike deel is, 'n skerp skeiding tussen God as Skepper en die deur 

Hom geskape wereld. Die emanasiegedagte van die Pante'isme, wat inhou dat 
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die wereld voortvloei uit God , strook nie met die Calvinisme nie. "Voortvloei" 

is iets anders as "skep" . Eersgenoemde wil se dat God en wereld deel van 

mekaar is, terwy l laasgenoemde inhou dat God alles geskape het maar nie dat 

God en skepping een is n ie . Hy is "God die Vader, d ie Almagtige, die 

Skepper van hemel en aarde" . 

Soos Biihler, egter nie in so ' n sterk mate nie , noem Coetzee (1936 : 204) ook 

dat daar raakpunte tussen die Calvinisme en byvoorbeeld d ie Pante"isme 1s: 

Die Calvin isme is dan 

tot ' n mate verwant aan d ie ander wysger ige godsdienstige stelsels wat 

trag om die mens in die hele skeppingsverband te sien, met ander 

woorde wat die s kepping as geheel probeer begryp, en daarom dat 

Calvinisme, pante"is me, humanisme, holisme - t en spyte van al die punte 

waarin hulle nadrukl ik van me kaar v erskil - ook ' n sekere verwantskap 

toon. 'n Verwantskap wat berus op die besef van die geheelheid van 

die heelal. 

2.4 Calvinisme en Pante'isme in die prosa van Van den Heever 

In d ie roman Langs die grootpad bereik die figuur Hansie na al sy 

oorpeinsinge en worsteling uiteindelik klaarheid. Die nuwe lewensbegrip 

vertoon volgens Coetzee (1936:72) Calvinistiese trekke: 

Die grondtrekke van hierdie lewensbegrip is n Calvinistiese 

lewensaanvaard ing , die Calvinist iese versekerdheid, dat die lewe in hom 

iets werkliks is, dat geen lewens- of noodlotslae dit kan verwoes n ie , 

met ander woorde die Calvinistiese geloof aan die onvernietigbaarheid 

van die siel omdat dit 'n sprankie godlike vuur is wat in die mens kom 

woon .. . 

Tog is daar in d ie werk etlike duidelike pante"isties gekleurde dele, waarvan 

die kern die opgaan van die mens in die skepping is ; mens en wereld vorm 

' n eenheid : 

Wyd kla die treurwysie in die st ilte van die aand , en voor Hansie se 

oe lewe elke dingetjie, met 'n helderder lig omstraal. Hy voel hom een 
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met die s kemering se rus, met die harmonie wat die musiek bring in 

alles (1928:99). 

Soos oom Soois in Droogte gaan Hansie ook deur 'n fase waarin hy twyfel aan 

die bestaan van God , maar waarin hy tog wei ' n mag sien wat "alles tot een 

geheel verbind . . . " (1928: 209). 

Sy gedagtes is pante'isties getint: die eenheid van alles en die deel word 

van die individu met die onmeetlikheid word beklemtoon. Aan die einde van 

die werk is die verheerliking van die natuur baie duidelik : 

Stil stap Hansie en Maria by die voordeur uit , en daar agter die donker 

rantjies steek die maan sy geel ronding uit en die hele wereld staan 

soos in aanbidding voor d ie natuurglorie (1928:329). 

Die pante'istiese verdwyning van die individu in d ie heelal blyk uit die 

alomteenwoordige verteller se deurskouing van die karakter se ontdekking 

van die eenheid met d ie Heelal: 

In die aand staan hy na die geweldige sterrehemel en kyk, en dink 

hoe die planete deur al die eeue langs vaste wee omsirkel , en dan stryk 

' n plegtige, verhewe rus oor sy siel neer as hy sy lewe in daardie ewige 

orde ontdek en as hy voel dat hy ook ' n deel het aan die ritme van 

die Heelal (1928:295) . 

Wanneer Hansie en sy leermeester professor Bievelaar, rustig langs mekaar 

stap in die aand nadat hulle 'n verrykende gesprek oor die geloof gevoer 

het , suggereer die ouktoriele ve r teller weer hierdie eenheid: 

Watter vreedsame stilte le daar om hulle heen! Dit is of hulle so een 

voel met die borne, die plante , die hemel, a ll es om hulle, dat hulle v an 

suiwer verrukk ing alles kan omhels as dit moontlik was ( 1928 :305-306) . 

Hierdie aandatmosfeer word inderdaad met die teenwoordigheid van God 

vereenselwig: 
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En in die stilte wat die maanstraie bring hier langs die skaduweeagtige 

slote kom daar 'n plegtige gewydheid of God op die aarde neergedaal 

het (1928:306). 

So word mens, natuur en God as eenheid gebeeld. Hoewel Langs die grootpad 

die meeste pante"istiese-getinte uitsprake in een enkele werk van Van den 

Heever bevat, is dit ook in ander werke aanwesig. 

In Laat vrugte byvoorbeeld (1955:130-131) voel Johanna haar deel van die 

sonnige veld en kry haar diep gedagtes gestalte in 'n waterkuilbeeld: 

Sy word nou rustiger terwyl sy oor die velde heen sit en kyk; haar 

gedagtes is diep en stil soos kuile water na sononder. Sy voel soos 

'n deel van die wye, vredige sonnedag wat om haar is, deel van die 

velde wat met 'n liggroen skynsel uitskuiwe na die witterige glans van 

die horison. 

By oom Jaap vind die eenwording van mens en veld uiting in 'n verlange om 

deur die velde verswelg te word, en dit word eweneens ondersteun deur 'n 
waterkuilbeeld: 

'n Orang, opeens vreeslik sterk en werklik, kom in hom op om weg 

geswelg te word deur die velde en die wydt~ waarin hulle slaap, om 

nie van hulle weg te gaan nie, maar deel van hulle te wees, te bly, 

gedagteloos, verlore soos 'n klein klippie wat weggesink het in 'n 

helder, diep kuil (1955: 150). 

In Van aangesig tot aangesig verdiep die eenword met die natuur tot 

ewigheidsperspektief. Aanvanklik sien Naas Steenberg homself as klein 
onderdeeltjie van die skepping: 

Hier staan hy, week en verskrik, 'n mens te midde van die skepping 

om hom; hy is 'n klein onderdeeltjie en tog aanskou hy die aarde asof 

hy 'n heerser is (1942:94-95). 

Later word hy een met elke klein onderdeel daarvan: 
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Sag ruis die bloekombome bo-oor hom en ' n warm ruik van gestoofde 

blare waai na hom toe aan; en daar is die witblou stam en die 

opgekrulde bas, en hier is hy met 'n diep liggaamlike drang om in 

daardie stam te wees, onherroeplik een daarmee, dood as mens, een 

met die boom, die blare en die wind daarin ... (1942 : 194). 

Hierdie eenword met die natuur stem ooreen met die ervaring in "Thalassa" 

(Simson, 1939b : 17): 

.. . en ek staar al d ieper in die blou daar agter en dan voel dit vir 

my naderhand of ek die hele aarde is, omring deur die hemelblou, wat 

maar altyd dieper en dieper wegwyk voor die oog ... 

Die eenwording met die al kry uiteindelik in Van aangesig tot aangesig 

gestalte in verlossing van die self, en selfs ewige bevryding: 

... so bly jy eensaam tot die dood eindelik die groot bevryding, die 

ewige vryheid bring en jy met almal en alles buite aile gebondenheid 

vir altyd een is. Maar daar is oomblikke soos hy vanaand bel ewe het 

dat die siel plotseling, net vir ' n rukkie, daardie bevryding ken, dat 

dit uittree uit homself en een word met 'n ander siel, en so met die 

diepste wereldgrond (1942:221-222). 

2.5 Gevolgtrekkinge aangaande die Calvinisme en Pante·isme in die prosa van 

Van den Heever 

Die pante'istiese trekke in die prosa van Van den Heever bestaan merendeels 

daarin dat die mens opgaan in die heelal, dikwels spesifiek in die natuur. 

Daar word nie eksplisiet gese dat God en skepping een is nie , maar dit word 

wei ge'impl iseer deurdat God en skepping dikwels saam genoem word. 

Die pante'istiese gedagte dat die indiwidu opgaan en verdwyn in die heelal, 

verskil skerp van die Calvinisme. Laasgenoemde le klem op die indiwiduele 

persoon en op sy sondebesef, asook op die gedagte dat Christus die Verlosser 

is nie net van die mas sa nie maar ook van die indiwidu . 

Coetzee noem dat die verskille tussen goed en kwaad by die Pante'is wegval, 

want God is in a lies, en daarom kan daar nie kwaad in skuil nie . In die werke 
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van Van den Heever is dit anders. Daar klink soms n stem op wat God en 

die groot heel a I as 'n eenheid sien, maar wat wei ook die sonde erken. 

Coetzee (1936: 75) sien die Skepper in die werke van Van den· Heever so: 

... 'n soort natuurorde, n alles-beheersende Wil, 'n soort 

natuurwetlikheid. Wie hierdie orde versteur en in die pad staan van 

die natuurlike verloop daarvan, pleeg 'n sonde waarvoor hy moet boet 

ten einde versoening te bewerkstell ig. Hierdeu r verdwyn die 

Calvinistiese opvatting dat die mens uiteraard sondig is, maar 

daarteenoor verdwyn ook die pante"istiese gelykmaking van goed en 

kwaad. 

In die prosa-oeuvre van C.M. van den Heever kom dus die interessante 

verskynsel voor dat daar twee uiteenlopende lewenshoudings gemanifesteer 

word: die Christelike, streng volgens die Bybel, en 'n soort Pante"isme. 

Hierdie twee lewenshoudings staan nie los van mekaar nie maar oefen 

wedersyds invloed op mekaar uit. Coetzee (1936: 76) verwoord dit so: 

Wat Van den Heever se lewensbegrip betref, vind ons dus in sy wer-k 

duidelike spore dat daar in sy gees 'n botsing aan die gang is tussen 

Calvinisme en pante"isme, 'n botsing wat uitloop op 'n gelykmaking 

tussen die twee uiterstes, 'n botsing wat hom oplos in die rigtin,g van 

'n vollediger menslikheid. 

Een van die groot akkoorde in die werke van die auteur is die ooreenstemming 

van die natuurgebeure met die wei en wee van die karakters. Dit is n 

naturalistiese trek, maar terselfdertyd dui dit ook op n pante"istiese 

lewenshouding: die opgaan van die mens in die natuur, wat die eenheid van 

die mens en die res van die skepping impliseer. 

Daar kan egter nie gepraat word van 'n deurlopende pante"istiese lewensgevoel 

in die werk van Van den Heever nie. 

die klem op die pante"istiese trekke le. 
"Deurlopende Pante"isme" impliseer dat 

Dit is meer korrek om te se dat die 

Christelike lewensgevoel, soos dit onder andere by die Afrikaner in die eerste 

dekades van die twintigste eeu na vore gekom het, oorheers, maar dat daar 

wei in hierdie Christelike milieu 'n (soms kontrasterende) pante"istiese stem 

opklink. Bewondering vir en naby leef aan die natuur is nie pante"isties nie; 
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dit is wei die geval wanneer daar sprake is van die opgaan van die indiwidu 

in die natuur en wanneer die eenheid van God, mens en natuur beklemtoon 

word. Die pante"istiese momente in die prosa-oeuvre van Van den Heever is 

ver in die minderheid teenoor die talle gevalle wat pas in die 

Christelik-Calvinistiese wereld. Hoewel dit paradoksaal klink, kan gedink 

word aan 'n gekerstende Pante"isme, vera! in die skrywer se vroeer tydperk 

eindigende by Laat vrugte. 

Die resepsie van die pante"ist iese trekke in Van den Heever se prosa sal van 

Ieser tot Ieser verskil. Aileen die meer ontwikkelde resipient soos Abel 

Coetzee sal die Pante"isme her ken. Die Ieser van Van den Heever se tyd was 

nie almal op dieselfde vlak van gekultiveerdheid nie. In die tyd het die 

Afrikaner nog na aan die natuur geleef en dit wat in werklikheid pante"isties 

is miskien bloot as natuurbelewing ervaar. 

3. OORTREDING VAN DIE NATUURWETMAGTIGHEID 

Die siening van n natuurwetmatigheid wat nie oortree mag word nie, is deel 

van die vergestalting van die skrywer se intense bewustheid van die natuur. 

In die roman Laa_t vrugte is die oortreding van 'n natuurwetmatigheid die tema 

van die werk. In samehang hiermee skep Van den Heever oom Sybrand, wat 

n ie wil toegee aan die natuurwetmatigheid van die een geslag wat opkom en 

die vorige gesl·ag wat moet plek maak nie. Hierdeur verset hy hom teen die 

wetmatige gang van die lewe soos dit gekonkretiseer word in die opeenvolging 

van die geslagte. Ook die skewe verhouding tussen die broers in Droogte 

is die oortreding van 'n ander natuurwetmatigheid: broederliefde. 

Teen die agtergrond van die outeur se filosofie kan al die gebroke 

menseverhoudinge wat in die werk van Van den Heever tot stand gebring is 

uiteindelik gesien word as die verbrek ing van een of . ander 

natuu rwetmatigheid. 

4. FILOSOFERENDE KARAKTERS EN DIE CHRISTELIKE GEGEWE 

Soos die lelike en verslonste figuur dikwels in die verhaalkuns van Van den 

Heever voorkom, is daar nog 'n tipe wat opval: die figure wat ernstig besin 
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oor !ewe en dood. Hulle is die vergestalting van die skrywer se filosofiese 

lewenshouding . Die denkers in sy prosa kan gesien word as die voorlopers 

van die redenerende figure in Reisigers na nerens (Willem van den Berg) en 

Die Wolkemaker (W.A . de Klerk). 

Hattingh ( 1959b: 69) noem dat daa r by VC~n den Heever 'n verlange na die 

hoere, die skone en die meer verfynde dinge van die !ewe bestaan het . 

Hierdie drang vind vergestalting in die denkerfigure. Die strewe na die 

skone verklaar waarom Van den Heever die onaangename karakters dikwels 

oordrewe voorstel . 

Coetzee onderskei tussen twee tipes figure by Van den Heever. Aan die een 

kant is daar die skoonheidsoekers , en aan die ander kant die 

skoonheidsversteurders . Die filosoferende figuur is gewoonlik die persoon 

wat na skoonheid soek en is dikwels die kunstenaartipe . Dit is die geval in 

Langs die grootpad met Hansie, 'n violis, en met Dirk in Dirk se oorwinning 

asook met Wenda in Krombrug. 

In eersgenoemde werk is die hooffiguur ' n skilder, en in laasgenoemde is 

Wenda 'n kunssinnige mens wat kultuurdinge hoog op prys stel. In haar 

word die outeur se belangstelling in kultuur en geestelike rykdom vergestalt. 

Twee van hierdie denkers, Hansie uit Langs d ie grootpad en oom Soois uit 

Droogte, pas in die Calvinisties-pant eYstiese raamwerk van die 

lewensbeskouing en waardesisteem wat in die prosa van Van den Heever 

gestalte kry. 

Hansie CLangs die grootpad) 

Hansie se geloof kom die eerste keer na vore wanneer sy moeder siek is aan 

die griep. Die jong Hansie peins oor die dood en erken in die vorm van n 

retoriese vraag die almagtigheid van God: 

Wat is die dood? Die ewigheid hierna? Hy voel of hy voor 'n ontsaglike 

diepte staan, 'n nag van geheime wat hom dreig. Is daar dan nie n 

God wat alles bestuur nie, wat sy rna sal red nie, al word ander · na 

die graf gedra? (1928: 75.) 
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Die vraag kan egter ook anders as retories vertolk word, want dit kan al 'n 

aanduiding wees van die geloofstwyfel wat Hansie later in die werk sal 

ondervind. 

Die outeur beskryf die geloofsontwikkeling in Hansie in drie fases. Daar is 

' n fase van opstand, gevolg deur 'n fase van twyfel, en uiteindelik 

geloofsaa nvaa rdi ng. 

Wanneer die moeder sterf, kom die opstand by Hansie al na vore: 

Hy dink aan die honderde mense wat die griep eis; oral val hulle net 

weg asof God geen genade vir die mens het nie. Dit is verskriklik soos 

die we reid gegesel word! Die jongstes en kragtigstes gaan dood soos 

blomme voor die ryp van die winter. Waarom sou God ook sy ma wil 

neem in die dwarrelwind van dood en vernietiging? (1928:83-84). 

Hy is egter nog nie volkome in opstand nie, want hy dink nog dat alles by 

God moontlik is (1928:84). Na die begrafnis kla hy by God (1928:86): "Here! 

Here! ... wat is die lewe, waarom moet ons ly". Die skrywer benadruk die 

opstandsgedagte by Hansie wanneer laasgenoemde na sy pa se tweede huwelik 

wonder waarom die Here mense op hierdie aarde stuur wat gedurig 'n ander 

se geluk en lewe verwoes (1928:127). In die ontwikkelingsgang van Hansie 

se geloofsbelewenis keer hy hom ondanks die opstand nie van God af nie: 

"0, God ken sy begeertes, sy verlange! Dis in daardie melodie gelee, daardie 

klanke wat vir hom bevrydend die gevoelens wat droom in sy siel, vertolk" 
(1928: 169) 0 

' n Volgende fase in die geloofsontwikkeling van Hansie is twyfel: 

Sou daar 'n God wees wat alles laat reg gaan, wat die duisende 

hemelligame bo Hom veilig en seker langs hulle eensirkels lei; wat .die 

donderwolke, die bliksem bestuur, wie se stem saggies praat in die 

aandwind, wie se majesteit huiwer in die vreedsame somernag? 
(1928:208.) 

Later in die werk word daar vier bladsye lank uitgewei oor Hansie se twyfel 

en sy gevoelens jeens kerk en predikant. Die gedeelte wat die gedagtes van 
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Hansie weergee, wek die gevoel dat die stem van die werklike outeur hier 

sterk deurskemer: 

Die troos wat hy vroeer 1n die godsdiens gevind het, is nie meer daar 

nie. Sondae as hy uit die kerk kom, da n voel hy so onvoldaan. 

Gedurig is die predikant se mond net vol vervloekinge - verdoemenis 

vir die siel wat nie gered is nie, en tog is alles so 'n vaagheid omtrent 

die verlossende bekering, wat die siel tot die heme! met saligheid moet 

inlei (1928:272). 

Die volgende fase in Hansie se karakterontwikkeling word oorheers deur 

professor Bievelaar, sy vioolleermeester. Deur professor Bievelaar se siening 

van God skemer iets van die Pante'isme: 

So wandel God oor die wereld heen; so mooi, so mooi is Sy 

aanwesigheid as Hy Hom ommantel met die skoonheid van die sterwende 

aandson; so kom Hy sag met die skemering, so omkleed Hy Hom met 

die heerlikheid van die sterre. As die siel maar net wil luister! 

(1928:302.) 

Die frase "as die siel maar net wil luister" word n klein motief in die 

karakterisering van die professor. 

motief herhaal: 
Op die volgende bladsy word hierdie 

En ek het die jare deur gesoek tot ek bevrediging gevind het hierin -

in die skoonheid, in die harmonie wat daar sit in die Heelal, vir die 

siel wat luister. En my siel het geleer om te luister ... in elke geluidjie 

hoor my siel musiek. 

n Entjie verder is nog 'n skakel in die kett ing van hierdie motief: 

In die verhewenheid van die eensaamheid bespeel God die harp van ons 

siel die mooiste, weg van die gedreun van mensestemme, sing daar 

koorstemme van die ewigheid - vir die siel wat luister (1928:304). 

Dit kom voor asof Gezelle, van wie se werk Van den Heever 'n grondige 

kennis gehad het, se "Ais de ziele luistert" hier geresoneer word. 

53 



Dat die profess.or nie 'n aanhanger is van een bepaalde geloof nie, word in 

die volgende belydenis van hom gestel: 

En tevrede het ek na die kerk gegaan, na watter kerk ookal , want in 

die eenvoudigste woord vind ek ' n deursyfering van die ewige waarheid 

- aile oliepitjies wat brand uit een Bron, algar riviertjies van die groot 

Oseaan (1928:304). 

Hansie se leermeester word gekarakteriseer as 'n soeker na skoonheid wat in 

die eensaamheid gemeenskap tussen God en siel vind. Aan die einde van die 

werk is Hansie se vrae nog nie heeltemal opgeklaar nie, maar die opstand en 

die twyfel van die vorige fases is vervang met vrede: 

Hy voel hoe daar nog diep onder in sy gemoed iets wil begin lewe van 

die vertwyfelings oor die lewensraaisels, oo r die waarom wat deur ' n 

Godshand teen die muur van die Heelal geskrywe staan, maar n groot 

innerlike vrede, waarop die weemoed soos 'n fyn deurskynende waas 

rus , laat hom veilig voel soos 'n voel in 'n hoe boom , waar die wind 

om huil (1928:313). 

Hansie se lewensiening kan nie as suiwer Calv inisties bestempel word nie , 

hoewel Coetzee (1936 : 72) meen "die grondtrekke van hierdie lewensbegrip is 

' n Calvinistiese lewensaanvaarding ... " Hy baseer die stelling op 'n aanhaling 

uit die afdeling "Vrede": "En net daardie versekerdheid, dat die lewe in 

hom iets werklik is, dat geen lewens- of noodlotslae dit kan verwoes nie, skep 

'n vrede in hom , wat dubbelskoon sy lyding van vroeer vergoed" (1928 : 296). 

Soos die lewenshouding van die werklike outeur t oon Hansie se lewenshoud ing 

'n dualisme in die sin dat die siening op sommige plekke vermeng is met 'n 

pante'isties getinte houding. 

In die roman Groei, wat vyf jaar later as Langs die grootpad verskyn het, 

skep Van den Heever ' n figuur wie se siening wei as suiwer Calvinisties 

bestempel kan word. Dit is oom Berend, die vader van die hooffiguur 

Gustav . Wat Van den Heever in sy bundel essays , Die Afrikaanse gedagte 

(1935:86), van die plattelandse Afrikaner van vroeer se, geld woordelik vir 

oom Berend : 
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Op die land vera! het daar 'n waardige t ipe boer ontwikkel, nie altyd 

vol uiterlike besk~wingsverfyning nie, maar met ' n hoogheid van 

lewensopvatting, met 'n strengheid van moraal wat hom ingegee is deur 

sy Calvinistiese lewensbeskouing. Hierdie waardige ou ooms en tantes 

het bepaald 'n lewensstyl gehad, en al het hulle nie baie gedrink van 

die kultuurbronne van die groot wereld daarbuite nie, uit hul Bybel 

en die eensaamheid het hulle 'n stoerheid, 'n vastheid van lewenswandel 

ontwikkel waarin sterk en edel karakters gevorm is . 

Oom Soois (Droogte) 

Oom Soois is ' n tipiese Van den Heever-karakter: 'n somber , melankoliese 

mens wat worstel met die lewensprobleme. Die swaarmoedigheid wat in meer 

van sy werke voorkom, is waarskynlik ' n gestaltegewing van die skrywer se 

waardesisteem soos gevorm deur onder andere die werke van Schopenhauer. 

Die verteller noem oom Soois 'n "plaasdromer" (1930:79). Ander figure in 

dieselfde kategorie is Freek (Op die plaas), Hansie (Langs die grootpad) en 

Meester (Droogte). Oom Soois hoort tuis onder die groep wat Coetzee 

skoonheidsoekers noem. Die agtergrond van Droogte is weer die tradisioneel 

- Afrikaanse, soos dit was in die eerste dekades van hierdie eeu. Tog kom 

daar twee kontrasterende lewenshoudings na vore: 

(i) Die Christelike (Calvinistiese) van oom Soois, en 

(ii) die naturalisties getinte van die onderwyser, meneer Hendriks. 

Minnaar (1966: 122) praat van 'n tweeslagtigheid in die werk, wat as resultaat 

n struktuureienaardigheid het naamlik "die p lasing van twee figure met 

teenstrydige opvattings as singewers van die gebeure". 

Die volgende beskrywing van oom Soois se uite r like verraai dat hy een van 

Van den Heever se denkerfigure gaan wees: "Oom Soois se hoed is agter 

op sy kop geskuiwe en sy blinkerige voorkop met die groot inhamme in sy 

hare vertoon nou mooi die lyne van sy edelgevormde gelaat" (1930 : 20). 

Soos die greep van die drocgte, die "hooffiguur" in die werk, tocneem, 

ontstaan daar geloofstwyfel in die hart van oom Soois. 'n Kiem van die twyfel 
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is al redelik vroeg te bespeur, waar hy oor die droogte en oor sy uits iglose 

lewe dink : "Aileen hier op die veld, waar net die gees van die natuur in 

st ilte met hom praat, mymer hy oar die danker lewens·plan , oor die 

lewensvlakte waarop hy geen pad sien nie ... " (1930:72-73). 

Die omgewing en die omstandighede van die oomblik voed die geloofstwyfel 

by oom Soois. Hy hunker na geloofsvrede, maar die droogtetoestand weerhou 

hom daarvan: "Oom Soois voel die verkwikking van opregte geloof hom lok 

soos n dam skoon water vir 'n trop dors skape op ' n droe vlakte trek . Maar 

hy kan nie daarheen nie (1930 : 106) . 

Soos meer karakters in die prosa van Van den Heever , moet oom Soois die 

plaas weens geldelike nood verlaat. By die vertrek van die gesin word sy 

geloofstwyfel weer aangeraak, wanneer hy d ie graftes van sy ouers sien: 

Ja, sy oorlede ouers was baie godsdienstige mense. Sy pa het gereeld 

saans gelees en lank gebid . . . En wat doen hy vandag? Sy kinders 

begin al soos heidens groat word Lanklaas het hy sy Bybel 

oopgeslaan . . . Hy het die dag met die biduur iets van sy vertwyfelinge 

aan die predikant meegedeel en die se woorde het hom nog altyd baie 

laat dink. Hy slinger nou rond soos 'n dam perd in die kar, hy kan 

nie koers kry nie (1930: 141). 

In Droogte kom die gedagte voor dat moeilikhede in die mens se lewe die 

resultaat is van sy sondes, dat hy gestraf word vir wat hy verkeerd gedoen 

het. Oom Soois dink dat die onchristelike verhouding tussen die broers die 

oorsaak van die droogte is : " Die Here straf hulle broers omdat hulle so in 

sonde I ewe" (1930: 134) . 

Die gedagte aan straf op sonde kom weer na vore wanneer d ie gesin gereed 

maak om die plaas te verlaat: "Kasty die Here hom nou rerig so omdat hy 

kwaad gedoen het? Het hy vroeer miskien gruwelik gesondig deurdat hy 

getwyfel het aan die Ieiding van God?" (1930: 139.) 

Nie net oom Soois dink dat die droogte straf op sonde is nie maar ook sy broer 

Stoffel wat se: "Mens weet nie waarom straf die Here ons so nie!" (1930 : 189 . ) 
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Die motief van probleme in die mens se lewe as straf op sondes kom in meer 

werke voor: 

Van aangesig tot aangesig 

p. 172: 

p. 126: 

"Hy het seker ontsettend gesondig en nou moet die oordeel oor 

hom kom." 

"Miskien het God hom ook so gestraf vir sondes, vir 

ongeregtigheid wat hy gepleeg het." 

Anderkant die berge 

p. 93: 

p. 79: 

p. 140: 

Simson 

p. 18: 

"Soos hy sy kind gestraf het, so sal God hom weer straf." 

"Terwyl sy blou oe uitstaar na die berg wat bonkig en groats teen 

die blou lug uitgelyn le, vra hy hom af of God hierdie teistering 

nie oor hom laat kom het, omdat hy iewers 'n groat sonde begaan 
het nie." 

"En mens moet daarin n vingerwysing sien dat, terwyl die 

dansparty aan die gang was, God swaar tot Peiser se huisgesin 

gespreek het. God laat hom nie bespot nie." 

"Waarom sou God hom so straf, so verneder? Het hy vroeer 
miskien te veel met sy liggaamskrag gespog dat hy nou daarvoor 

moet boet?" 

Soos dikwels by Van den Heever is daar 'n parallel tussen mens en n-atuur. 

Hierdie keer is dit tussen oom Soois se innerlike en die droogte . Wanneer 

dit lyk asof dit uiteindelik gaan reen, is daar al 'n suggestie dat die twyfel 

in oom Soois, nou 'n arbeider op die spoorwee, opgelos gaan word: 

'n Weemoed groei in oom Soois se binneste oor die reen wat val noudat 

die droogte hulle gebreek het. Wonderlik tog, noudat die reen kom, 

die reen wat die laaste winterkoue sal verdrywe, nou voel hy hoe arm 
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en droog hy hier binnekant was, hoe arm en droog al sy broers was, 

dit was rerig 'n droogte binnekant en buitekant 

binne hom in byna klaar ... (1930:205-206) . 
Die groot stryd 

In die laaste hoof stu k kom oom Soois tot voile insig en keer hy terug na God: 

En hoe wonderlik heilig is die gedagte nie vanmore aan God se goedheid 

nie, al die gedagtes en vertwyfeling val vanmore soos niks weg voor 

die mooi gedagte aan God, wat ons deur die dalskaduwee van verdriet 

lei om ons te bring by die plek waar ons tevrede ons las dra en die 

hande seen wat ons kasty het . .. (1930:213) . 

Oom Soois is 'n "ronde" karakter, van wie die twyfel aan die einde van die 

vertelde tyd vervang is deur 'n vaste vertroue in God. Hy het soveel insig 

gekry dat hy ondanks die swaarkry met berust ing en verwondering aan sy 

vrou kan se dat die wee van die Here wonderlik is (1930: 214). 

Die werk sluit af met die beskrywing van 'n dankdiens vir die reen, en met 

'n weergawe deur die ouktoriele verteller van die uitwerking wat die woorde 

op oom Soois het: 

Hoe het sy siel dan nooit die mooiheid van die Bybelwoorde soos nou 

opgevang nie? Dit val soos manna neer vir hom wat honger was en 

hom met stene wou spysig, elke woord roer hom nou hier binnekant of 

sy eie gemoed diepklinkend antwoord gee op die waarheid wat u it die 

Bybel se lewensfontein vloei (1930 : 216). 

Van oom Soois se lewenshouding na die droogte meld Coetzee (1936: 116) dat 

dit "niks anders as Calvinisties (is) nie". 

AI is daar inkeer tot God en al word die kosbaarheid van die Bybelwoord op 

die laaste bladsy beklemtoon, eindig die werk tog met die natuur wat so 'n 

belangrike "karakter" in die verhaalgebeure is: 

Die son skroei nou nie meer die velde nie. 

Daar is lewe en groei. 

Rondom die skoolgebou le die vlakte in sy oneindige wydte (1930:216). 

58 



Die sleutelrol wat die natuur in Van den Heever se prosa s peel , is die 

vergestalting van 'n lewenshouding en waardesisteem wat in 'n sterk mate 

gevorm is deur waarneming van die natuur. 

5. SAMEVATTING 

In die prosa-oeuvre van C . M. van den Heever word daar n du idelik 

herkenbare lewensbeskouing vergestalt. Hierdie visie is biner· van aard, in 

die sin dat dit vanuit ' n Bybelse oogpunt gesien, saamgestel is uit twee 

onversoenbare komponente: 1 . die Christelike , met die Bybel as enigste 

8 ron, en 2 . die pante'istiese. 

Laasgenoemde inslag is vera! in Van den Heever se vroeer, en dikwels beter, 

werke dominant. Hier word byvoorbeeld gedink aan Langs die grootpad, 

Droogte, Somer en Laat vrugte. Abel Coetzee (1936) le sterk klem op die 

pante'istiese trekke in d ie outeur se prosa. Die rede daarvoor is dat Coetzee 

se werk slegs tot en met Somer gaan; die grootste, maar ook swakker deel 

van Van den Heever se oeuvre volg daarna. Somer het in 1935 verskyn en 

Van den Heever se laaste werk, Dirk se oorwinning, agttien jaar later in 1953. 

Sy beste werk, Laat vrugte, het egter na Somer in 1939 verskyn en vertoon 

ook nog sterk pante'istiese trekke. 
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HOOFSTUK V 

CHR ISTELIK-MAATSKAPLIKE WAARDES AS DEEL VAN DIE 

GODSDIENSGEGEWE IN VAN DEN HEEVER SE WERK 

1. INLEIDING 

Die verklaring vir die verskynsel dat die literere werk op verskillende 

maniere gelees kan word en dat vertolking en waardetoekenning n1e 

vasstaande is nie, kan gevind word in die feit dat daar verskillende lesers 

bestaan. In hul resepsie beklemtoon hulle nie altyd dieselfde fasette van die 

werk nie . Die fokuspunt van resepsie hang in 'n groot mate af van d ie Ieser 

se waardesisteem, wat inhou dat die wereld van die literere werk medebepaal 

en gekleur word deur die werklikheidswereld van die Ieser met sy 

waardesisteem as deel daarvan . 

Ek gaan as ondersoeker maar terselfdertyd resipient die immanente 

waa rdesisteem in die prosawerke van C. M. van den Heever, en later van Stij n 

Streuvels, bekyk na aanleiding van die godsdiensgegewe . Daar is talle 

fasette waarop ' n resepsie gerig kan wees, maar ek gaan konsentreer op n 

faset wat ook dee! is van my eie waardesisteem, naamlik die Christelike. 

Roscam Abbing (1977:25) noem dat 'n sine qua non van n kunswerk sy 

estetiese kwaliteite is. Wanneer die kunswerk gerealiseer is, "bezit het 

binnen zijn (esthetisch) 'bestaan ' mogelijkheden die ook andere dan de 

esthetische antennes in de ontvangende psyche (kunnen) treffen . En voor 

velen kunnen deze andere (dan de esthetische antenne treffende) kwaliteiten 

sterker indruk maken dan de esthetische." Die woorde ontleen Roscam 

Abb ing aan Knuvelder (1974:56) . Die moontlikheid of faset binne die estetiese 

waardeur ek getref is, is die voorkoms van die godsdiensgegewe as deel van 

Van den Heever en Streuvels se waardesisteme, en hoe hulle dit as 

kommunikasi·emiddel in hul werk betrek het. 

Literere werke is potensieHe draers van waardes en die Ieser is die ontsluiter 

daarvan . Van der Ent (1982:65) beklemtoon dit so: " Er bestaat geen 

christelijke literatuur, er zijn aileen ch r istelijke lezers." Die resipi e nt wat 

geen kennis van die Christelike het nie, of wat nie daarin belangstel nie, 
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sal nie daarin slaag om die oo r koepelende Christelike lewenshouding in die 

verhaalkuns van C.M. van den Heever te ontsluit nie . Elke Ieser lees gelei 

deur onder andere sy waardesisteem 'n teks op 'n un ieke manier "wakker" . 

. Hy vul ook oop plekke op 'n unieke en subjektiewe manier in. 

2. DIE TYD EN RUIMTE WAARIN C.M. VAN DEN HEEVER GESKRYF HET 

AS KOMMUNIKATIEWE SITUASIE 

2.1 Die literere werk staan nie los van sy tyd nie 

Wanneer daar na die godsdiensgegewe in die prosawerke van C.M . van den 

Heever gekyk word, moet die werke gesien word teen die agtergrond van 

die kommunikatiewe ~1tuasie van die tyd waarin hulle ontstaan het. Dit word 

genoodsaak deur die feit dat die literere kunswer·k nie los van sy tyd staan 

nie, al word die buite-literere werklikheid omvorm tot 'n nuwe wereld in sy 

eie reg. In die verband wil ek verwys na die uitspraak van Wilbur S. Scott 

wat vroeer aangehaal is. (Kyk p. 19-20.) Van den Heever (1941b:82) sien 

die skrywer in dieselfde lig, meer nog, hy sien hom as "geanker in die 

volkslewe, maar ook indiwidueel bewus van eie roeping en taak." 

Die skrywer in die algemeen is dikwels in sy prosa die stem van sy tyd teen 

euwels in die volkslewe. Dekker (1966:343) meen dat Van den Heever in die 

opsig getrou is aan die wese van die kunstenaarskap deurdat hy onsuiwer 

dinge in die Afrikaanse volkslewe onder andere op godsdienstige, sedelike, 

maatskaplike en politieke gebied ontmasker. 

Die tydperk waarin en waaroor Van den Heever skryf 

Hy word dikwels as romanitikus getipeer, maar sy prosawerke toon ook 'n 

sterk gebondenheid aan die werklikheid. Hiervolgens sal sy werke voldoen 

aan Boonstra se engagementsargument in verband met evaluasie. Van den 

Heever se gebondenheid aan die werklikheid bring mee dat hy geengageerde 

werke geskryf het wat meestal handel . oor 'n belangrike oorgangsfase in die 

geskiedenis van die Afrikanervolk, die van die verskuiwing van 'n landelike 

bevolking na die stad in die eerste paar dekades van hierdie eeu. Van den 
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Heever het in hierdie oorgangstyd gelewe en gewerk en dit is te verwagte 

dat die probleme en kenmerke van die tyd in sy werke neerslag sou vind. 

Dit is nodig dat die resipient ter wille van 'n adekwate ihterpretasie en 

evaluasie agtergrondkennis moet he van die tydsgewrig waarin die werke 

ontstaan het. 

Tipering van die tydperk wat bogenoemde fase voorafgegaan het 

Die tydperk voor hierdie problematiese oorgangsfase was eenvoudig: die 

Afrikaner se ruimte was landelik, dit wil se die boereplaas met die 

boerehuisgesin as kern en in sommige gevalle die plattelandse dorpie as dee! 

van die ruimte. Die vader was die patriarg wat gesag uitgeoefen het en wat 

voorgegaan het in die godsdienstige I ewe van die gesin. Die sterk 

Calvinistiese lewens- en we.reldbeskouing wat hulle gehuldig het, het tot 

gevolg gehad dat die huwelik eerbaar was en dat die ouer-kindverhouding 

was soos dit in die Wet voorgehou word. Van den Heever (1950:309-400) 

skryf self dat die volkskarakter in daardie tyd gekenmerk is deur n 

rotsvaste konserwatisme en 'n onwrikbare vertroue in God se albestuur 

Dit is vanselfsprekend dat die kerk ' n belangrike rol in die lewens van hierdie 

mense gespeel het. 

Agtergrond by die verkenning van die tyd waarteen die werke van Van den 

Heever afspeel 

In die laaste paar dekades van die vorige eeu het die karakter van die 

Afrikanervolk begin verander, as gevolg van die ontdekking en die 

ontginning van goud en diamante. Stede het ontstaan waarheen immigrante 

gestroom het, die handel het 'n bloeitydperk binnegegaan en die landelike 

Suid-Afrika het begin verander in 'n industr iele staat. Dit alles het die 

rustige, landelike lewe van die mense aangetas en ontwrigtend daarop 

ingewerk omdat die oorgang so vinnig verloop het. Die kosmopolitiese stede 

was vir veral die verarmde Afrikaner aanloklik, en ' n groot dee! van die 

bevolking het die platteland verlaat . Aanvanklik was die trek na die stede 

geleidelik, maar by die aanvang van die twintigste eeu het dit in momentum 

toegeneem. Verskillende faktore soos die Anglo-Boereoorlog en droogtes het 

verarming veroorsaak en van die boere wat dit nie meer finansieel op die plase 

kon bolwerk nie, het na die stad verhuis waar dit met hul nie vee! beter 

gegaan het nie, want nou was hulle ineens in 'n wereld met vreemde waardes. 
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Die kerk wat in die lewe van die plattelandse mens so 'n groot rol gespeel 

het, se invloed het in die stad begin verwater of dit het verdwyn . 

Finansieel het dit meesal nie beter gegaan nie, en bowendien het die Afrikaner 

minderwaardig gevoel, want die oorheerser, die Engelsman, het die Ieiding 

in die stad geneem. In plaas van die onafhanklike boer op die plaas, moes 

hy in die stad nederig om werk vra . Die ontwrigte, ontheemde Afrikaner is 

nie net deur die Engelstaliges vertrap nie maar ook deur sy eie volksgenote 

wat op ' n hoer sport gestaan het. 'n Verdere verandering waaraan die 

Afrikanerkultuur blootgestel was, was verengelsing. 

Wanneer die werke van C . M. van den Heever bestudeer word, moet dit teen 

die agtergrond van hierdie historiese krisistydperk in die lewe van die 

Afrikaner gedoen word, want d it is die wereld of historiese werklikheid· 

waaruit die gebeure in sy prosa-oeuvre gestalte kry. Anders gestel: ter 

wille van die kommunikatiewe proses moet ·die dekodeerder bekend wees met 

die kode wat die enkodeerder gebruik . 

2.2 Oorsig van die ruimte in die werke van Van den Heever 

Die plaas' figureer in omtrent al die werke van Van den Heever; selfs die 

wat in die stad afspeel, het hulle wortels in die plaasagtergrond. Wanneer 

die Afrikaner nie as boer of plattelander uitsebeeld word nie, word hy gesien 

as uitgewekene in die stad en word sy wei, maar meer dikwels sy wee, in 

die grootstad, meestal Johannesburg, beskryf. 

GROEP A Werke wat hoofsaaklik die plaas as ruimte het 

Op die plaas (1927) 

0 roogte ( 1930) 

Somer (1935) 

Aan die einde van die roman moet die 

broers die plaas verlaat - die wat nog 

oor is, gaan op die spoorwee as 

arbeiders werk. 
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Laat vrugte (1939) 

Anderkant die berge (1944) 

Jeug (1951) Heel aan die einde van die werk verlaat 

die gesin die plaas en vertrek stad 

toe, na Bloemfontein. 

Bogenoemde werke het as ruimte hoofsaaklik die boereplaas. 

GROEP B Die plaas en die stad in een werk 

Langs die grootpad (1928) 

Groei (1933) 

Gister (1941) 

Marthinus se roem (1949) 

Die ruimte is eers die plaas, dan die 

stad en aan die einde weer die plaas 

waarheen Hansie terugkeer wanneer 

sy vader op sterwe le. 

Dit het betrekking op die stad, maar 

aan die einde gaan dit om die plaas, 

waar Gustav en sy broer Pieter, gaan 

boer . 

Hoofstuk het die plaas as ruimte, 

terwyl hoofstuk II tot IV die stad 

Johannesburg, spesifiek Fordsburg, 

as ru imte het . Heel aan die einde 

verskuif d ie handeling terug na die 

plaas wanneer Ouma teruggeneem 

word. Sy sterf terwyl hulle die eerste 

gesig op die plaas Vyffontein kry. 

Dit word gesuggereer dat sy tevrede 

kon sterf nadat sy weer die plaas 

gesien het. 

Heel kortliks handel dit oor die plaas, 

daarna die stad. 
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Dirk se oorwinning (1953) Dit speel hoofsaaklik in die stad af, 

hoewel daar aan die begin genoem word 

dat Dirk vanaf die platteland vertrek. 

GROEP C Werke wat hoofsaaklik die plattelandse dorpie as agtergrond het 

Kromburg (1937) Die dorpie Krombu rg is h ier die 

ruimte. 

Van aangesig tot aangesig Die dorpie Vlaktedorp vorm die 
(1942) 

Die held (1948) 

agtergrond van die gebeure. 

AI is die ruimte van hierdie werk 

hoofsaaklik die stad, speel die gebeure 

in die eerste hoof stu k af in 

Koppiesburg, 'n dorpie soos Kromburg 

en VI a ktedo rp. 

In die werke waar die ruimte die plattelandse dorpie is, is die p laas nie uit 

die prentjie nie. AI word dit nie gese nie, is die plase grotendeels die 

lewensaar van die dorpies . 

Die ruimte in die kortverhale en oorblywende novelles 

Die ruimte in die kortkuns van Van den Heever vertoon dieselfde ruimtelike 

punte as die romans: plaas, dorpie en stad. Daar is enkele uitsonderinge, 

byvoorbeeld die novelle "Geloof" uit Woestynsand dek die spore waar Egipte 

en die velde van Midian die ruimte vorm vir die Bybelnovelle. 

In dieselfde bun del is die novelle "Twyfel", wat ook n ruimte het wat 

heeltemal verskil van die plaas-dorpie-stadmilieu wat so algemeen in die 

prosawerk van die skrywer is. "Twyfel" speel erens in die oerbosse af waar 

broer Sagarias 'n roeping wil volvoer: "Hy wil na die afgelee dele van die 

wereld, hy wil die oerbosse in, hy wil aan die inboorlinge, wat besmet is deur 
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heidense gebruike en bygelowe, die leer van die geestelike \ewe verkondig 

en hulle met brandende ywer vir die Christendom vervul" (1946a:83). 

2.3 Aanduiding van die tydsituering in van die werke self 

In sommige werke word taamlike duidelike aanduidings gegee van die vertelde 

tyd. Die gebeure in die roman Kromburg speel af ongeveer twintig jaar na 

die Anglo-Boereoorlog. Dit kan afgelei word uit die feit dat die hooffiguur 

Wenda, wat by die aanvang van die werk as jong, verloofde meisie uitgebeeld 

word, gedurende die oorlog in die konsentrasiekamp gebore is. Die volgende 

is enkele aanduidings van die tydsituering in Kromburg: 

p . 2: 

p. 3: 

p. 3: 

"Van sy dogter Wenda, wat in ' n konsentrasiekamp gebore is, 

het Kasper van Blerk altyd met sagte eerbied gepraat." 

"Daardie nag toe hy uit Ceylon teruggekeer het 

"In die waenhuis het hy sy vrou gekry - ook sy klein dogtertjie, 

wat hy nog nooit tevore gesien het nie. Daar, by die trae vlam 

van die vetkers, het hy geboe gesit en met sy oe na die grand 

gerig, verneem dat sy twee seuntjies in die kamp begrawe le ... " 

In die roman Groei word gemeld van die "Groot Europese oorlog " (1938b:42) 

en van die slag van die Somme. 'n Verdere leidraad wat die tyd betref, is: 

"Nuus bly maar sleg, ne? Dit is net soos ek jou gese het - die ellendige 

oorlogskuld en ontwapening" (1938b:51). Uit hierdie aanhalings kan afgelei 

word dat die tydsituering kort na die Eerste Wereldoorlog is. Dit kan nie 

die Tweede Wereldoorlog wees nie, want Groei het in 1933 verskyn, dit wil 

se voor die uitbreek daarvan. 

Nog 'n werk waar daar 'n aanduiding van die vertelde tyd gegee word, is 

Langs die grootpad. Die derde en vierde dee! van die werk met die opskrifte 

"Skaduwees" en "Dood" onderskeidelik, handel oor die griepepidemie wat die 

land in rou gedompel het. AI word die jaartal nie vermeld nie, dui hierdie 

gegewens aan dat dit in 1918 is. Daar word ook na die Eerste Wereldoorlog 

verwys: wanneer oom Gert hoor dat die siekte in Europa honderde slagoffers 

66 



geeis het, se hy: "Miskien straf die Here die mense nou, want in Europa 

wil hulle mos mekaar uitmoor" (1928:49). 

2.4 Samevatting 

'n Analise van d ie ruimte in die pr9sa van C.M. van den Heever toon aan 

dat op enkele uitsonderings na die gemene deler die plaas is, selfs in die 

werke wat hoofsaaklik die stad of plattelandse dorpie as ruimte het. Dit is 

so, omdat soos vroeer genoem, die werke afspeel in n krisistyd in d ie 

geskiedenis van die Afrikaner: die oorgang van die plaaslewe na die 
stadslewe. 

Plaas en stad staan wat lewensbeskouing en waardesisteem bet ref, in die 

prosa-oeuvre van Van den Heever teenoor mekaar. Die plaas en die platteland 

word gebeeld as die ruimte waarvan goeie Afrikanerskap en die Christelike 

deel is, ondanks Kromburge en Vlaktedorpe met hul "kleine zielen". Die stad 

is die teenhanger waar die godsdiens verlore gaan en allerlei volksvreemde 

dinge aan die orde is. Hierdie siening van die stad is geloofwaardig wanneer 

daar gekyk word na die tydsgewrig waarin die werke ontstaan het en waarvan 

laasgenoemde dikwels 'n beeld gee. 

n Oorsig van die tydkonteks waarin C.M. van den Heever geskryf het, gee 

' n aanduiding van wat van belang kan wees vir die sisteem van kulturele 

kodes en waardes waardeur die abstrakte outeur kommunikeer. Dit is so 

omdat daar op 'n bepaalde tydstip ' n sisteem van reels, gebruike en waardes 

is in die letterkunde wat vir die outeur sowel as die ontvanger d ie 
uitgangspunt is. 

3. DIE CHRISTELIKE EN VRAAGSTUKKE WAT DOMINANTE STRUKTURE 

WORD IN DIE PROSA VAN C.M. VAN DEN HEEVER 

Van den Heever se temakeuse kom oorwegend uit die sosio-kulturele sisteem 
van sy tyd. 
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3.1 Die huwelik 

Oat die skrywer die huwelik as 'n problematiese aangeleenthe id sien, is 

duidelik uit die feit dat daar talle uitbeeldings van die huwelik in sowel sy 

Ianger werke as sy novelles en kortverhale voorkom , maar dat die huwelike 

wat geslaagd is en aan die Bybelse norme voldoen, in die minderheid is. 

Van den Heever beeld die problematiek van die huwelik uit teen die 

agtergrond van sy tyd, met as oorheersende etiese norm die Christelike wat 

die huwelik sien as ' n Goddelike instelling . 

Die geslaagde huwelik 

In die roman Anderkant die berge word 'n geslaagde huwelik uitgebeeld. 

Die norm wat die bepaler van die lewenshouding van d ie figure 1n die werk 

is, is die Afrikanertradisie met as basis die godsdiens. Hierdie kriterium 

staan deurentyd voorop in die !ewe van die hoofpersoon Jakob de Jager , sowel 

as van sy vrou. Hulle huwelik vertoon die trekke van die Christelike, want 

hulle is albei vasgewortel in hulle geloof in God . 

AI is die Christelike lewensgevoel in die roman Laat vrugte nie so prominent 

as in Anderkant die berge nie, is dit tog 'n va nselfsprekende deel van die 

!ewe van die karakters. 'n Voorbeeld van die "goeie huwelik" is die van tant 

Maria en oom Gert, waarin hy as sukkelaar gebeeld word en sy as 

selfverloenende figuur wat haar man met beg r ip en deernis behandel, al 1s 

sy ten voile bewus van sy tekortkominge . Haar instelling word beskryf deur 

middel van normatiewe woorde soos "moederlike edelmoedigheid " , "trouhartige 

bystand" en "noeste volharding " (1955: 137). 

Die huwelik waarin man en vrou mekaar nie verstaan nie 

Daar is in Van den Heever se prosa-oeuvre talle huwelike waar van die 

Christelike norm afgewyk word en die man en vrou begrip vir mekaar verloor 

het. Dit word.getoon in Laat vrugte met die uitbeelding van oom Sybrand 

en tant Betta se huwelik. Deur die aftakeling van haar uiterlike op realistiese 

wyse te beskryf, word haar verslaenheid gebeeld: " . . . haar liggaam het 

verval tot die skouers rond afhang en die maag lelik uitsteek onder die plat 

bors" (1955:24). 
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In Kromburg word ' n wereldbeeld geskep wat die tradisies ten opsigte van 

die godsdiens en etiese gedragskodes insluit. Een van die karakters 

verwoord dit so: "Ons mense is godsdienstig. Dis hulle kultuur" (1937: 165) . 

Hoewel daar maar n vae beeld van hierdie tradisionele godsdienstige 

opvattinge gegee word, is dit wei aanwesig en moet die huwelik teen daardie 

agtergrond gesien word. Die tema van die werk is die kromgroei van die 

menslike gees, en dit is dus nie verniet dat die dorpie die allegoriese naam 

Kromburg dra nie. Hierdie kromgroei van die gees het vanselfsprekend ' n 

neerslag in die huwelik van die hooffiguur Wenda. 

Ondanks die feit dat Naas Steenberg, die hooffiguur in Van aangesig tot 

aangesig, as stoere kerkmens geteken word , is sy huwelik nie 'n sprekende 

voorbeeld van die staat soos deur Christus ingestel nie. Sy karakter word 

deur die normatiewe woord "koppig" getipeer. Hierdie woord word 'n motief, 

want dit word herhaal op verskeie plekke in verband met Naas Steenberg en 

kry op die manier die funksie van bindmiddel in die struktuur van die werk. 

Die koppige houding werk stremmend in op die huwelik. 

Die norm wat sy vrou aanle, is die Christelike: " Die Here le die liefde in 

'n mens se hart" (1942 : 140), en dit beteken vir haar dat mense wat die 

huwelik ontheilig net so ' n groot oortreding begaan as ' n moordenaar. 

Soos in meer gevalle in die ouer Afrikaanse prosa, word stad en platteland 

in Die held gekonstrasteer. Die stad word as Sodom en Gomorra geteken, 

waar die Afrikaner dikwels nie net na die ligaamlike swaar kry nie maar waar 

hy ook geestelik afgetakel word. AI het die platte! and sy Kromburge en sy 

Koppiesburge waar kleinlikheid en afguns 'n rol speel, 1s die norm daar tog 

die Bybelse en die kerklike lewe. Die stadsmentaliteit se invloed op die 

huwelik word deur die ouderling verwoord: "Dit het jy van hierdie goddelose 

stad! Hulle trou voor die magistraat, minag die kerk en maak 'n spot van 

die hele huwelik" (1948:277) . 

Tipies van die ouer Afrikaanse prosa is die aanname dat 'n vaste geloof en 

goeie Afrikanerskap outomaties saa mgaan. Daar word ook aangeneem dat 

godsdienslosheid en huweliksongeluk parallel loop. 
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Ontrou in die huwelik 

Die soeklig wat die outeur op die huwelik gooi, belig in sommige werke die 

probleem van ontrou . In Kromburg word gebeeld hoe die hooffiguur Wenda, 

en die onderwyser bewus word van mekaar. Tog werk daar iets remmends 

in op die ontluikende geneentheid, en dit is die taboe's van die Christelike 

waardesisteem wat die meeste figure op die plattelandse dorpies wat Van den 

Heever beskryf, huldig: "Maar op die agtergrond van sy begeertes is nog 

steeds sy trad isionele opvattings, wat ook die van Kromburg is en hulle le 

daar streng, onbuigbaar, soos ' n kwaai hond wat ' n lokkende woning bewaak" 

(1937: 128). Nog 'n probleem in verband met ontrou wat in Kromburg 

aangeraak word, is die van die middeljarige vro u wat haar skoonheid verloor 

en dan agterkom dat haar man "ander vrouens skelm bewonder en begeer" 

(1937: 139). 

Wanneer daar na die voorbeelde van ontrou in die huwelik in die prosa van 

Van den Heever gekyk word, is dit duidelik dat daar in die beskrywing 

hiervan en aileen al in die feit dat so ' n onderwerp bespreek word, 'n groot 

verskil is met die vroegste Afrikaanse prosa van beduidende gehalte, soos 

Cachet se Sewe duiwels, S .J. du Toit se Konin g in van Skeba en Hoogenhout 

se Catharina, die dogter van die advokaat . In vergelyking met hierdie werke 

is die opneem en beskrywing van die sinlike gewaagd, maar in terme van die 

Sestigerprosa en die hedendaagse prosa byna onskuldig . 

Die miskenning en die mishandeling van die vrou 

Die verteller beskryf die lelike uiterlike van d ie mishandelde en miskende 

vroue realisties, maar die vertelhouding is die van deernis. So word tant 

Betta van Laat vrugte getipeer met frases soos: "Sy het stadigaan tot ' n 

slavin geword wat swyg ... ", en "Nou. gaan sy gedwee, soos 'n tam dier in 

die juk haar ouderdom tegemoet" (1955:69 en 25). 

In die kortverhaal "Die wonder" uit die bundel Vuurvlieg en Sterre, is nog 

'n figuur in die ry van miskende en afgesloofde vroue in die prosa van Van 

den Heever . Die beskrywing van hierdie karakter, Martha, herinner aan 

die van tant Betta van Laat vrugte. Hulle word geteken as dieselfde tipe 

wat dieselfde. soort miskenning en mishandeling ondergaar.. 
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3.2. Drankmisbruik 

Die skrywer belig die drankvraagstuk as 'n aspek van die we·reld wat hy in 

sy prosawerke tot stand bring, maar terselfd ertyd is dit deel van die 

buite-literere werklikheid van sy tyd. Drankmisbruik is ' n afwyking van 

die Christelike norm wat deur die meeste persone in Van den Heever se werk 

gehuldig word. Die tema is egter nie so sterk as die uitbeelding van die 

huweliksproblematiek nie. 

In Van aangesig tot aangesig word ' n afstropingsproses in die hooffiguur Naas 

Steenberg, voltrek. Die misbruik van drank is 'n deel van die proses. In 

die wereld van die roman is die oormatige gebruik van drank ' n oortreding 

van die Christelike norm: "Diep het hy gesondig" (1942:261) . Die drank 

word met die vyand van die Christen, die duiwel, geassosieer waar Naas 

Steenberg "Wyk Satan, wyk! Wyk, Satan, Wyk!" prewel (1942:262). Die 

sataniese word in die gedeelte waarin die woorde voorkom ' n bindende motief, 

deur middel van verwante woorde: "skroeiende" , "brandend warm", "helder 

vlam", '"n groot brand", "vuur", "verderf" , "verderf van die dood", "warm 

brand", "heetheid", "roetswart ruimte" (1942 : 263) . 

Waar Van aangesig tot aangesig 'n somber beeld gee van die afstropingsproses 

en die uiteinde daarvan in die figuur Naas Steenberg, is die afstroping as 

gevolg van onder andere drankmisbru ik in Die held uiteindel ik ' n positiewe 

mag, want dit het 'n suiwerende werking en die hooffiguur Peet Aucamp, kan 

uiteindelik bely : "God is die diepste grond van ons !ewe" (1948:373). 

3.3 Die Christelike en die Naturalisme in die prosa van C.M. van den Heever 

Van den Heever benader die probleme van sy tyd dikwels op ' n naturalistiese 

wyse, maar dit wyk af van die suiwer Naturalisme in die sin dat die 

Christelike gegewe in sy werke steeds 'n beduidende rol speel. In die tyd 

waarin Van den Heever geskryf het, was werke met naturalistiese trekke ' n 

taamlike algemene verskynsel in die Afrikaanse letterkunde. Van den Heever 

se prosa voldoen aan Boonstra se tradisie-argument in die opsig dat dit 'n 

tradisie, die naturalistiese skryfwyse, voortsit. 

Oorerwing as bepalend vir die mens en gedrag se lewensloop, 'n kernbeginsel 

van die Naturalisme, speel 'n rol in Van aangesig tot aangesig . Naas 
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Steenberg is ' n eensame as gevolg van sy koppigheid en van veral sy 

verdraaide godsdienssin . "Eensaam" en variante daarvan word 

struktuurmiddels by die beskrywing van Steenberg : n ·allenige mens" 

(1942:50), "mens-aileen", "verlaat", "eensame siel" (p. 87). Saam met hierdie 

woorde word uitdrukkings gebruik wat die eensaamheidmotief intensiveer: 

"die dae weeg swaar op sy siel", "magtige vyand", "lafhartig", "oewerlose 

verte" (p. 87). Ook wanneer hy droom "kom ' n groot eensaamheid om hom" 

(p. 146). 

Naas vermoed dat sy seun, Neels, sy eensaamheid van hom oorgeerf het: 

"Miskien het ek my allenigheid op jou oorgeplant" . Neels se eensaamheid word 

' n motief met die herhaling van "aileen", wat met sy vertrek saamgevat word 

in "die ou eensaamheid" wat soos "'n wye skemering" terugkom (p. 320). 

Oorerwing speel ' n belangrike rol in Laat vrugte waar dit uitgebeeld word 

in die motief van "dieselfde harde hout" . Hierdie eienskap beteken by oom 

Sybrand om onder andere sonder God klaar te kom. By die ander besitters 

van hierdie eienskap, tant Maria, Annie en Henning is dit nie so nie; dit 

is selfs nie die geval by die kwasterige ouma Willa nie. 

n Belangrike naturalistiese beginsel wat ter sprake kom by Van den Heever 

is die invloed van die omgewing op d ie gedrag en lewensloop van sy figure. 

Dit word uitgebeeld in onder andere Die held waar die verhuising na ' n ander 

omgewing, die stad, die Aucamp-gesin laat wegdrywe van God en kerk. 

Kromburg gee ook 'n beeld van wat die omgewing aan ' n persoon kan doen. 

Ondanks die feit dat die etiese gedragskodes van die wereld van Kromburg 

ingebed is in die tradisionele Afrikanerkultuur met die Christelike godsd iens 

as vanselfsprekende dee! daarvan, vier kwaadpratery en kleinsieligheid 

hoogty en verwoes dit die hooffiguur Wenda, "want die omgewingsinvloed en 

magte is in die roman sterker as die individu" (Minnaar, 1966 : 145). 

' n Beginsel eie aan die Naturalisme wat in die prosa-oeuvre van Van den 

Heever na vore kom, is die strewe om die werklikheid so getrou moontlik weer 

te gee. Dit is die rede waarom godsdiens en kerk so 'n prominente plek in 

die lewens van die karakters inneem. Dit was 'n belangrike faset van die 

ruimte waaroor Van den Heever geskryf het. 
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n Naturalistiese werkwyse wat verband hou met die strewe na 'n noukeurige 

werklikheidsweergawe, is om menslike lotgevalle en natuurgebeure parallel te 

laat verloop. By Van den Heever is dit byna standaardpraktyk dat die lewe 

en lotgevalle van sy figure ' n gelyksoortigheid in die natuur vind. Dit is 

egter ook 'n Christelike motief wat herhaaldelik in die Bybel voorkom, soos 

onder andere in Psalm 90 en in Prediker 12. 

In Op die plaas word die sterwe van die somer en die vertrek van Mien uit 

die lewe van Freek gelyktydig genoem, maar Laat vrugte is by uitnemendheid 

die werk waarin die ooreenkoms t ussen d ie lief en leed van die karakters en 

die gang van die seisoene uitgebeeld word. Die gebeurtenisse in die figure 

se lewens word enersyds beklemtoon deurdat dit 'n parallel in die jaargetye 

vind, maar andersyds slaag die skrywer daarin om juis met hierdie parallelle 

aan te toon hoe klein en nietig die mens met sy wei en wee teenoor die ewige, 

onverstoorbare gang van die natuur is. 

Selfmoord is n onderwerp wat nie vreemd aan die naturalistiese drama en 

roman is nie. Ook Van den Heever raak dit aan, maar met die 

godsdiensgegewe as onderdeel daarvan, soos in Gister waar die gedagte dat 

sonde deu r God gestraf word na vore kom. Die moeder van die oorledene 

wat selfmoord gepleeg het, skryf in ' n brief: ek vertrou op n 

regverdige God. Sy meule maal fyn en jou dag kom ... " (1941a : 214). 

In Langs die grootpad word, as so iets moontlik is, selfmoord in die geloof 

gepleeg, want voordat Susie sterf, bid sy "Here ontferm U oor 'n sondaar 

wat op sy kniee gebring is voor die lewe", en "In U arms, God wat my gemaak 

het ... " (1928:266). 

Die hand aan e1e lewe slaan,' is in Van den Heever se oeuvre nog meer 

skokkend as in die suiwer naturalistiese werk, omdat dit sterk indruis teen 

die waardesisteem wat deur die meeste persone gehandhaaf word. 

Deernis in die werke van Van den Heever is nie heeltemal identies aan die 

sosiale deernis van die oorspronklike Naturalisme nie. Gesien teen die 

lewenshouding wat oorheers in sy prosa, is dit te verwagte dat die deernis 

Christelik getint sal wees. So word die patetiese Ou-Datie se verlange na 

God met groot gevoeligheid beskryf (Droogte, 1930:51). 
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Hoewel die prosawerke van Van den Heever sterk naturalistiese trekke bevat_ 

is dit nie die suiwer Naturalisme soos lola dit in die voorwoord tot Therese 

Raquin verwoord het nie . Daar kan by Van den Heever gepraat word van 

gekerstende Natural is me. 

4. ASPEKTE VAN DIE GEMEENSKAPSTRUKTURE EN HULLE NORME IN DIE 

WeRELD VAN C.M. VAN DEN HEEVER 

4.1 Die algemene wereldbeeld en lewenshouding wat vergestalt word in die 

prosa van Van den Heever, ge.illustreer aan enkele werke en karakters 

'n Belangrike dee! van die lewenshouding van · die Afrikaner in Van den 

Heever se prosa is sy godsdiens, wat soos 'n draad deur al sy romans en 

die meeste van sy kortverhale loop. Hoewel daar persone is met ander 

sienings is die oorkoepelende die Christelike lewenshouding en waardesisteem. 

Soos die plattelandse --dorpie, wat dikwels dee! van die agtergrond van C.M . 

van den Heever se romanwereld is, sender sy kerktoring onvolledig is, is 

hierdie skrywer se prosa-oeuvre nie in te dink sender die godsdiensgegewe 

n ie. Dit is daarom gepas dat 'n werk byvoorbeeld begin met "Die kerkklok 

galm wyd oor die klein dorpie" (1939b: 159). 

Die godsdiensgegewe in al sy aspekte is uiters funksioneel, aangesien dit 'n 

belangrike komponent is van die tyd en ruimte waaroor Van den Heever skryf 

en waarin die werke gelees is. Die godsdiensgegewe staan dus nie los nie, 

maar is 'n belangrike bousteen in die struktuur van die verskillende werke 

en van die hele oeuvre . Verder is dit ook deel van die kommunikasieproses . 

Hoewel Wenda die hooffiguur in Kromburg, nie die tradisionele 

godsdiensopvatting huldig nie, dwing die algemene lewenshouding in haar 

omgewing haar om te konformeer en .in die kerk te trou. AI is Kromburg in 

baie opsigte 'n illustrasie van "de kleine zielen", staan kerk en godsdiens 

tog sentraal in die lewens van d ie inwoners van die plattelandse dorpie. 

Dit is ook die geval i.n Laat vrugte, want al vertoon oom Sybrand, die spil 

waarom alles in die werk draai, beslis nie die trekke van die ware Christen 

nie, is die res van die wereld van die roman die geykte waarin iets soos 'n 

meisie wat voor die huwelik 'n kind verwag as uiters skandalig beskou word 

en verdoem moet word . Dit is soos die diaken Sakkie Lombard ook optree 
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wanneer hy praat van d ie "groot sonde en skande" ~at Johanna begaan het. 

Die diaken se houding is liefdeloos wanneer hy aan Johanna voo rhou : " As 

jy vannag mag sterf, gaan jou sie l reguit verderf toe . Vir ewig sal jy brand 

en gepynig word" (1955:216). 

In die wereld van Anderkant die berge is die algemene lewenshouding van 

die karakters nog sterker in die Christelike ingebed as in die ander romans . 

' n Rede daarvoor is dat die figuur wat die gebeure domineer , gekarakteriseer 

word as opregte Christen in wie se doen en late sy beginsels altyd ' n 

deurslaggewende rol speel. Hierdie houding word nie net deur Jakob de 

Jager gehuldig nie maar ook deur sy vrou. 

Die lewenshouding wat in die romans oorheers, word ook in die meeste 

kortverhale aangetref. In die titelverhaal uit die bundel Kruispad is oom 

Danie en sy lewensuitkyk tiperend van baie figure in Van den Heever se 

prosa. Die Bybel is sy rigsnoer en dit moet met die grootste eerbied bejeen 

word. Dus krenk dit hom as sy wereldse skoondogter ' n sigaret le en rook 

wanneer hy die Bybel oopslaan . Die laaste woorde van die kortverhaal laat 

geen twyfel oor oom Danie se lewenshouding nie : hy stap ver , "asof na God " 

( 1938a : 19) . 

Nog 'n figuur in die ry van gelowiges is oom Maans ie ("Kwelling", uit 

Kruispad). Hy bestudeer die Bybel en peins oor lewe en dood . 'n Krisis 

ontstaan in sy geloofslewe wannee r hy vir die eerste keer besef hoe oneindig 

die heelal is en hy maar ' n stippeltjie daarin is van wie God dalk nie eens 

weet nie. 

In die novelle " Daiel se afske id " u it Kringloop van die winde heers die 

tradisionele lewensbeskouing waar in huisgodsdiens en besinning oor God n 

rol speel. So glo Daiel dat God in die hart kan sien en dat hy alles bestier . 

Daiel ken die Bybel soos gesuggereer word deur die aanhalings wat hy maak 

uit Job en Prediker. Die afskeidswoorde van meneer Vorster is t iperend van 

die sfeer waarin die gebeure afspeel: "Dag, Daiel , mog die Here sy hand 

oor jou hou " (1945 :97). 

Dit is opvallend dat die skrywer di e vrou dikwels uitbeeld as gelowig, 

verstand ig en standvastig . So ' n figuur is tant Maria van Langs die grootpad 

wat wanneer sy aan die verwoestende griepepidemie dink, die versugting 
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Die ironiese van hierdie woorde is dat sy toe al self die siekte onder lede 

gehad het. In dieselfde trant is die versugting van tant Mieta (Somer) : 

"As die Here tog maar net gee dat dit nie hael is nie" (1957:35). 

Hanna (Anderkant die berge) is nog n figuur wat pas in die kader van die 

tradisionele vrome Afrikanermoeder. Die sfeer van haar kinderjare word 

gesuggereer deur die Bybellees en gebed van haar vader voordat die De 

Jager-gesin vertrek. AI is Hanna diep gelowig, verstaan sy ook nie altyd 

die wee van die Here nie en kom sy in opstand, soos by die sterwe van 'n 

kind. Later leer sy berus en wanneer sy blind word, kan sy se: "Ek kla 

nie. God se wil moet geskied" (1944:310). Sy sien haar huwelik nie as iets 

toevalligs nie; haar man is vir haar 'n gawe van God. Wanneer Malie, die 

dogter, gaan trou, is die wens 'n uitvloeisel van Hanna se lewenshouding: 

"My kind, ek hoop God gee dat jy baie gelukkig is" (1944:153), en wanneer 

sy sien dat die dogter na baie probleme weer gelukkig is, is dit te verwagte 

dat sy die Here sal dank (1944:283). 

n Interessante vrouepersonasie is ouma Willa (Laat vrugte), want in haar is 

'n vermenging van die soort hardvogtigheid wat eie aan oom Sybrand is, en 

aan die ander kant is daar tog die Christelike. Sy lees uit die Bybel en 

Sondagoggende word daar godsdiens by haar huis gehou. Haar gedagtes in 

verband met haar naderende dood is die van ' n Christen: "Sy weet dat God 

sy tyd het en dat mens jou moet neerle by sy bestiering" (1955:90). Terwyl 

sy die laaste voorbereidings tref, kom daar woorde by haar op wat aan Psalm 

8 herinner: "Og Here! Og Here! Wat is die mens?" (1955:91.) 

In die roman Gister is ouma Bet beeld van die tipiese Afrikanervrou wat 

dikwels in die prosa van Van den Heever voorkom . In die plattelandse fase 

van die werk is sy deel van ' n gemeenskap waarin die Christelike die norm 

is . Sy soek haar troos in die Bybel en vind dit in Matteus 11:28 . Haar versie 

van die woorde is: " ... die Here se dat alma! na Hom moet kom wat v-ermoei 

en belas is en Hy sal vir hulle rus gee" (1941a:52). 

n Aspek van ouma Bet se geloof wat beklemtoon word deur herhaling, is haar 

toevlug tot die gebed. Tot aan die einde van die werk word sy as bidden de 

mens gekarakteriseer: "Ouma plaas weer haar dorre haride in mekaar en sy 

bid . .. " (1941a:380) . 
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4.2 Die kerk as gemeenskapstruktuur 

Die kerk as sentrale punt in die lewens van enkele karakters 

Die godsdiensgegewe in die werke van Van den Heever val in verskillende 

fasette uiteen, waarvan die kerk as kernpunt van die ruimte waaroor geskryf 

word, opval. 

In Langs die grootpad peins Hansie dikwels oor godsdiens en dan word die 

kerk en die prediking partykeer ook gekritiseer, want "gedurig is die 

predikant se mond net vol vervloeking . .. " en "oppervlakkig is die predikant 

se gedagtes, so ondiep . .. " (1928: 272) . 

Gustav (Groei), 'n peinser soos Hansie van Langs die grootpad, raak in 

opstand teen God na aanleiding van die dood van sy dogtertjie. Gustav se 

verwyt is dat die kerk verrot is en dat dit tot ydel vorm verstar het. Die 

lidmate kryt hy uit vir huigelaars en die predikante noem hy klein pouse op 

die dorpies (1938b:232). Na die opstand kom daar berusting, met die 

lewensiening van sy sterwende vader as voorbeeld: "God is met my, en hy 

sal my veilig lei deur die donker (1938b:259). 

Uit elkeen van die Ianger werke van Van den Heever en uit die meeste 

kortverhale, kan voorbeelde gehaal word wat aantoon dat die kerklike lewe 

sentraal staan in die doen en late van die karakters. Daar is kerkdienste, 

bidure, nagmaal, kerkraadsvergaderings, ouderlinge en diakens. So staan 

daar in die kortverhaal "Bekommernis" uit Vuurvlieg en sterre op een bladsy 

etlike aanduidings van die sentrale van die kerk, selfs by die eenvoudiges: 

"diakens", "ouderlings", "kerkraads verkiesi ng", "dominee", "pastrie" 

(1939a:27). 

Soos die kerktoring die dorpies uiterlik domineer, oorheers die kerk as 

instelling die lewenshouding van die figure. 

Die ouderling 

Die ouderling as deel van die kerk figureer dikwels. In Langs die grootpad 

word 'n persoon in verband met ouderlingskap ge'identifiseer: "Weet oom 

wie is algar dood: oom Kerneels, die ouderling wat nou-die-dag genommer 

77 



is (1928: 66) . Die skynheilige en inhalige oom Sagrys in Droogte is 

ironies genoeg, ook ouderling. -Die feit dat hy ondanks sy verlede en sy 

optrede ouderling is, is implisiete kritiek op die kerk. Die ouderling kom 

elke keer ter sprake wanneer daar huisbesoek deur die predikant vergesel 

van die ouderling, gedoen word. 

Die diaken 

Die hooffiguur in Die held is tydens sy Koppiesburgse periode ' n toegewyde 

diaken en aanvanklik ook in die stad, voordat die afstropingsproses in aile 

erns begin . In Laat vrugte speel die diaken ' n rol wanneer hy besoek afle 

om Johanna te kom betig en verdoem oor die sonde wat sy gedoen het . 

Die predikant 

Die predikant speel uiteraard ' n belangrike rol in die wereld van Van den 

Heever en is dikwels 'n gespreksonderwerp. Huisbesoek deur die predikant 

word in 'n hele paar werke uitgebeeld, soos in Droogte waar hy vrede tussen 

twee broers gaan bewerkstellig . In Laat vrugte het die nuwe predikant ' n 

moeilike taak wanneer hy oom Sybrand gaan besoek en hom aanspreek omdat 

hy nie kerk toe gaan en nie Nagmaal gebruik nie. 

Huisgodsdiens 

"Boekevat" is in die meeste ges inne vanselfsprekend; dit is deel van die 

algemene lewenshouding: "Sondae was dit boeke-vat CLangs die 

grootpad, 1928 : 119), en sang rondom die huisorrel was dikwels 'n deel van 

die huisgodsdiens. 

Anders as oom Tom van Somer of Naas Steenberg (Van aangesig tot 

aangesig) wyk die onderwyser in Droogte af van die Christelike norm van 

die figure rondom hom en hou hy nie huisgodsdiens nie (1930:25) . Dit word 

deur die gemeenskap opgemerk en afgekeur. Die held gaan oor die 

aanpassing van ' n plattelandse gesin in die stad, en een van die dinge wat 

ingeboet word, is die huisgodsdiens. 
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4.3 Die okkulte as afwyking 

Hoewel die okkulte nie strook met die Christelike lewenshouding nie, word 

dit uitgebeeld as deel van die tydruimte waaruit die wereld van Van den 

Heever se prosa ontspring . Dit val in n paar groepe uiteen: 

Die oproep van dooies 

In hierdie verband word daar na die geskiedenis van Saul en die heks van 

Endor verwys. Dit word 'n motief in Anderkant die berge, want dit word 

herhaal op drie verskillende plekke, elke keer in verband met die oproep van 

dooies (1944:104, 150 en 161). Die motief kom verder voor in Dirkse 

oorwinning, wat nege jaar na Anderkant die berge verskyn het. 

Die Slams 

AI staan die inroep van 'n Slamaaier lynreg teenoor die Christelike 

lewensiening van die meeste figure, speel dit tog in 'n hele aantal werke ' n 

rol. In Laat vrugte is dit nie vreemd dat oom Sybrand die Slams inroep nie, 

want hy steur hom bowendien nie veel aan godsdiens nie. So is dit ook nie 

vreemd dat die ongebalanseerde Willem Peiser (Anderkant die berge) die 

"toornaar" Skeeloog, laat kom wanneer hy siek is nie. Jakob de Jager, wat 

gekarakteriseer word as standvastige .Christen, keur dit af met woorde wat 

pas in die algemene Van den Heever-sfeer: "Dit pas nie by 'n Christen nie. 

Vestig jou oe op die Here" (1944:233). Hy verwerp dit as "duiwelskunste" 

(1944:238, 257) en "swartkunste" (1944:238). 

Die kortverhale het ook hulle kwota van die Slams-figuur soos in "Die 

huweliksaansoek" uit Simson, waar die Slamaaier moet kom se waar die verlore 

Brievenboek voor Verliefden is. Dit is ironies dat die twee ooms in "Berou" 

uit "Vuurvlieg en sterre" nie juis beginselbesware nie maar wei finansiele 

besware het teen die ontbied van die Slams (1939a : 69). 

Spoke 

Spoke vorm n deel van die okkulte in die prosa van Van den Heever. In 

Langs die grootpad doen die gerug die ronde dat ' n witvrou, by implikasie 

die moeder wat aan griep gesterf het, snags naby die huis ronddwaal. Ook 
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in Laat vrugte word daar melding gemaak van 'n bonatuurlike figuur wat 

snags met "moee voete" al huilende deur die huis loop. Die ligsinnige maar 

ook bygelowige Maggie weet dat dit die verwaarloosde eerste vrou van oom 

Sybrand is, "wat .selfs na die dood nog so aileen bly en verlate ween om ' n 

verlore , nutte loos geslete !ewe" (1955 : 247). 

In die pion iers roman Anderkant die berge kom die mot ief ook voor van iemand 

wat na sy dood bly dwaal in die omgewing waar hy tydens sy lewe gewoon 

het, waar geskets word hoe Willem Peiser se seuntjie wat aan witseerkeel 

gesterf het, snags huilende ronddwaal. 

Dit is opvallend dat die meeste spoke in Van den Heever se verhaa lkuns die 

moederfiguur is. Behalwe die figure in Langs d ie grootpad en Laat vrugte 

spook daar in sowel Anderkant die berge as in "Skoene skoonmaak, Meneer" 

(Die laaste baken) ' n moeder wat na haar dood nie tot rus kan kom nie, omdat 

haar kinders deur 'n stiefmoeder mishandel word. 

AI wyk die geloof in spoke af van die algemene Christel ike lewenshouding 

van die figure in die werke, is dit tog funksioneel omdat die belangstelling 

1n die bo-natuurl ike nie vreemd was aan die buite-literere werklikheid 

waarvan die skrywer 'n weergawe gee nie . Die geloof in spoke leef geredelik 

by die eenvou d iger mens, soos baie figure in d ie Van den Heever-oeuvre 

inderdaad is . 

Die duiwel 

In die ruimte waarin die Christelike ' n prominente rol speel figureer ook die 

vyand van die Christelike , die duiwel. In die kortverhaal " Lig " (Vuurvl ieg 

en sterre) word die duiwel en wat met hom in verband staan ' n mot ief. 

Hierteenoor staan d ie ligmotief wat uiteindelik die duistern is oorwin. Die 

brandende son herinner Fransie aan die "warmplek" waarvoor hy n 

verskikl ike angs het. "Hy sien hoe krul hy in die vreeslike vlamme en hoe 

die duiwel met sy groat vurk kom en hom omkeer" (1939a : 154). Die motief 

word herhaal waar die kind op die land ineenstort en dit vir hom lyk asof 

die duiwel uit die lug daal. Die beskrywing neig na die poesie, want die 

versk r ikking wat die duiwel inhou, word ge"intensiveer deur die alliterasie 

in die "::!_reesl ike vurk wa t vlam" (p . 157) . In hierdie gedeelte is ' n 

opeenhoping v an verwysings na die duiwel, soos d ie "blitsende sekel", 

80 



"vlamme", "dreunende oond", "groot spiese wat weerlig van sonlig" (p. 157). 

Die duiwelmotief gaan voort waar die kind se koorsdrome (p. 159) beskryf 

word. Hy sien weer die "vreeslike vurk", en nou sien hy "die figuur van 

die Satan self: "die gestalte met horingkop". Die vurk hou 'n besondere 

groot verskrikking in, soos die herhaling daarvan met elke keer 'n ander 

adjektief daarby aandui. 

Die kortverhaal is gebou op die teenstelling tussen geed en boos. Aanvanklik 

oorheers die bose, maar die goeie, gesimboliseer deur die beeld van lig, 

corwin. Hierdie oorwinning word nie net semanties aangedui nie maar ook 

in die struktuur van die slotparagraaf waar die woord "lig" sewe keer in 

sewentien reels voorkom. Getrou aan die Bybel (vergelyk Daniel 2:22 en 

Johannes 1 :9) word die lig in verband met God gebring: "En die lig wat 

gekom het is soos die Here self ... " en " ... die wonder van die lig wat God 
self is " (p . 160). 

Voorbodes 

n Dee! van die okkulte in die prosa van Van den Heever is die vermelding 

van voorbodes. Met die helm gebore wees en die daarmee gepaardgaande 

vermoe om voorbodes van komende sterftes te kry, 1s n dee! van die 

buite-literere werklikheid wat die skrywer as ontstaanbron van sy prosa 

aanwend. 

In die kortverhaal "Die voorbode" (Kruispad) f igureer Willie, wat vanwee die 

feit dat hy voorbodes kry, 'n buitestaander is. Eg volks is die verskynsel 

dat etlike mense na 'n ongeluk of 'n sterfgeval dan 'n voorbode sou gehad 

het, soos in " Berou" uit Vuurvlieg en sterre, na die ongeluk van tant Antjie. 

4.4 Die ouer-kindverhouding as gemeenskapstruktuur 

Een van die gemeenskapstrukture wat prominensie kry in die werke van C.M. 

van den Heever is die gesin, met as belangrike aspek daarvan die verhouding 

wat daar tussen ouer en kind bestaan. Die sisteem van kulturele kodes 

waardeur die outeur kommunikeer, het die Christelike lewenshouding as basis. 

In die lig daarvan is die ouer-kindverhouding deel van die godsdiensgegewe 

en is die norm in hierdie verhouding die Bybel. 
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Die vader-seunverhouding 

Die meeste vader-seunverhoudings soos in Van den Heever se prosa 

uitgebeeld, voldoen nie aan die Christelike norm soos dit onder andere in 

Efesiers 6 gestel word nie. 'n Uitstekende voorbeeld van so 'n versteurde 

verhouding kom in Laat vrugte voor waar uitgebeeld word hoe oom Sybrand 

nie die wetmatigheid wil aanvaar dat die een geslag plek moet maak vir die 

ander opkomende geslag nie. Die hele werk is gebou om hierdie konflik. 

Dieselfde onchristelike botsing word beskryf in "Die dam" (Vuurvlieg en 

sterre), wat ' n Laat vrugte in die kleine is. 

Die skewe verhouding tussen vader en seun in Van aangesig tot aangesig 

het as oorsaak die vader se oordrewe godsdienssin. 

Peiser in Anderkant die berge vertoon twee persoonlikhede, wat veroorsaak 

dat die verhouding tussen hom en sy gesinslede, en veral tussen hom en sy 

oudste seun skipbreuk ly. Aan die een kant is hy ' n hardvogtige wreedaard, 

en aan die ander kant 'n lafhartige figuur wat met die godsdiens dweep . 

Hierdie eienaardige persoonlikheid laat 'n merk op die seun Skalk, wat sy 

vader nie soos in die Christelike sin van die woord as '" n gestalte vol liefde 

en g_eestelike krag" ervaar nie, maar "as n vreemde soort dreigende 

liggaamsgeweld (1944:84). Die verhouding tussen die hooffiguur in 

Anderkant die berge en sy seun voldoen wei aan die Christelike norm. 

Hier.die verstandhouding strook met die algemene beeld wat van Jakob de 

Jager gegee word: 'n man wat vasgewortel is in sy geloof en wat die 

liefdesgebod so geed moontlik probeer nakom. 

Gustav (Groei) se · respek en waardering vir sy vader is verbind aan die 

geloof. Hy verwys na sy vader as '"n rotsvaste Christen" (1938b:37) en n 

Calvinis deur en deur" (p . l47) . Dit is 'n positiewe normatiewe siening . 

Die vader-dogterverhoudi ng 

Hierdie verhouding kom ' n hele aantal kere voor, maar nie so dikwels as die 

vader-seunverhouding nie. Die gevoel tussen oom Sybrand en sy dogter 

Annie (Laat vrugte), is nie so stormagtig as die tussen hom en Henning nie. 

Tog vertoon dit nie die suiwer Christelike trekke nie weens die hebsug en 

agterdog van die vader en die onopregtheid van die dogter. Aan die einde 
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van die gebeure verander dit, hoewel oom Sybrand nooit blyke gee dat sy 

beproewinge hom nader aan God gebring het nie. 

In Anderkant die berge word n vader-dogterverhouding geskets wat 

deurentyd Christelik bly, onder andere as gevolg van die sterk 

godsdiensgevoel en geloofsvertroue wat Malie van haar ouers gekry het. 

AI meen Naas Steenberg, die hooffiguur in Van aangesig tot aangesig, dat 

hy sy kinders streng volgens Christelike norme opvoed, is die verhouding 

met sy dogters skeef; die een word verwen en die ander een se lewe word 

verwoes deurdat hy haar verbied om met die man van haar keuse te trou . 

Die moeder-seunverhouding 

Die enkele voorbeelde van hierdie verhouding sal die toets van die Bybel 

slaag. So ' n mooi verstandhouding heers tussen tant Betta en Henning (Laat 

vrugte), ondanks die feit dat oom Sybrand se allesoorheersende invloed hulle 

sku vir mekaar gemaak het en hulle moeilik in staat is om hulle gevoelens 

bloot te le. Ook in Van aangesig tot aangesig word ' n huisgesin geteken 

waar die vader sy merk laat op die mooi gesinsverhoudinge . Die moeder 

streef doelbewus na ' n mooi verhouding tussen haar en die jongste seun sodat 

hy nie ook die ongelukkige weg van sy ouer broer Neels volg nie. Die 

geneentheid tussen hulle vind uitdrukking in lang, diepsinnige gesprekke 

waarin die gelowige inslag van die moeder· na vore kom. Dit kom vera! tot 

uitdrukking tydens ' n gesprek waarin sy haar seun vertel dat die huwelik 

van God is. 

Behalwe die verhouding tant Betta-Henning, skep Van den Heever nog n 

moeder-seunverhouding in Laat vrugte: die tussen tant Willa en oom 

Sybrand. Hierdie verhouding vertoon nie die Christelike trekke n ie. Dit 

strook egter met die beeld van oom Sybrand; dit sou inkonsekwent gewees 

het as die hardvogtige en gierige man eerbiedig en mensliewend sou optree 

teenoor sy moeder wat " van dieselfde harde hout as hy gesny is". Sy 

waarsku hom met "Jy, Sybrand, sal eendag nog swaar by God verbykom!" 

(1955:41·) 
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Die moeder-dogterverhoudi ng 

Die verhouding tussen Hanna en Malie in Anderkant die berge is u it die aard 

van die moeder se diep Christelike karakter mooi en die dogter vind steeds 

'n fisiese en geestelike toevlug by haar. In die roman Van aangesig tot 

aangesig is die moeder aanvanklik geestelik nie sterk genoeg om haar teen 

haar man se opvoedingsmetodes te verset nie. Wanneer die jongste dogter 

na haar mislukte huwelik terugkeer na haar ouerhuis, word sy deur haar 

moeder verwelkom. Hierdie keer gee sy egter aan Elsie die regte Ieiding deur 

ferm te wees en te se dat die regte weg is om weer na haar man terug te 

gaan. Sy baseer die raad op haar Christel ike siening van die huwelik, dat 

egskeiding '"n verskriklike sonde teenoor God" is (1942:298) en dat Christus 

nie verniet gese het '"n mens moet jouself verloor om jouself te vind nie" 

(1942:299). 
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HOOFSTUK VI 

· FIGURE EN TAAL UIT DIE BYBEL IN VAN DEN HEEVER SE WERK 

Opvallend in die prosa van Van den Heever is die verwysing na bepaalde 

f igure uit die Bybel, die aanwending van Bybeltaal of kerktaal en die 

verwysing na tekste uit die Bybel. Hierdie aspekte van die godsdiensgegewe 

is van die materiaal waaruit die wereld van Van den Heever met 'n bepaalde 

waardesisteem en lewenshouding opgebou is. 

1. DIE VERWYSING NA BEPAALDE FIGURE UIT DIE BYBEL 

1.1 Figure uit die Ou Testament as prefigurasie 

Die geskiedenis van Job, Dawid en Simson word herskep volgens die 

lewenswyse wat Van den Heever in sy prosa uitbeeld. Op die wyse is d ie 

Bybelse geskiedenis prefigu rend en n voorbeeld van die Bybelgegewe wat 

as mitiese materiaal gebrui k word. 

Job 

Die aanwending van die Job-geskiedenis as prefigurasie is prominent in die 

roman Van aangesig tot aangesig in verband met die hoofpersoon Naas 

Steenberg. Hy word geteken as 'n predikantseun wat vroom lewe, maar wat 

tog, hoofsaaklik deur sy eie toedoen, deur allerlei terugslae getref word. 

Hy sien 'n parallel tussen sy teespoed en die van Job: "Dit is of God hom 

wil beproef net soos hy met Job gedaan het ... " (1944:88). Die gedagte van 

beproef word deur God word herhaal wanneer beskryf word hoe Steenberg 

se lieflingsdogter hom verdriet aandoen: "Hy is soos Job; sy bietjie wereldse 

goed, sy kinders moet van hom weggeneem word" (1944: 172). Die 

gelykstelling met Job word voortgesit waar Steenberg uit Job lees en voel 

dat die woorde "die verklanking is van 

vertwyfeling en angs" (1944:172) ken. 

weergawe van Job 10:1-9 . 

sy siel wat net soos Job s ' n 

Dan volg daar 'n byna getroue 
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Die Jobmotief, wat deur herhaling ' n struktuurelement word, kom weer voor 

wanneer beskryf word hoe Steenberg se dogter met 'n niksnuts wegloop. 

Na hierdie slag voel hy weer dat hy "net soos Job, tot die uiter·ste beproef 

moet word" (1944: 185). 

Daar is 'n ontwikkeling in die aanwending van die Jobbeeld wanneer die 

hooffiguur hom nie meer vergelyk met die Bybelse figuur nie maar voel dat 

hy Job is : "Oor hom kom plotseling 'n ontstellend werklike inbeelding dat 

hy Job is, dat hy Job is wat net in ' n ander tyd herleef het . . . " (1944: 198) . 

In sy beproewing dink hy aan Job 12:14: "Kyk, Hy breek af en daar word 

nie opgebou nie". 

Die funksie van die inbring van die Jobfiguur in die romanwereld het te doen 

met die karakterisering. Die besig wees met Job toon Steen berg as gelowige 

wat steeds besig is met geestelike en Bybelse oorpeinsinge. Dit is egter 

ironies dat die godsdiensbeheptheid ' n aweregse uitwerking op sy 

menseverhoudinge het. AI tree Steenberg nie reg op nie, gee die assosiasie 

met die Bybel tog ' n dieper dimensie aan die gebeure. 

Die Jobmotief kom nie net in die Ianger werke voor nie maar ook in twee 

kortverhale. In "Kwelling" (Kruispad) word oom Maansie gebeeld as ' n 

swygsame mens wat gedurigdeur peins oor lewensprobleme wat verband hou 

met die Christel ike godsdiens. Wanneer hy wonder met watter doel die wereld 

geskape is, word daar genoem dat hy dikwels aan Job 14 dink. Die woorde 

wat in die kortverhaal 'n effense verdraaiing van die oerteks is, bring deur 

die Bybelse assosiasie ' n verdieping mee. Verder vorm dit deel van die beeld 

wat van oom Maansie gegee word. 

In n latere bundel kortverhale, Nooit!, kom die Jobmotief weer voor. 

Wanneer oom Japie ("Die uitweg") aan die duister toekoms dink, wek dit by 

hom assosiasies met Job: "Naak het ons in die wereld gekom en naak moet 

ons daaruit ... " (1942: 186) . Hierdie woorde is 'n verwysing na Job 1:20-21. 

AI word die res van die Bybelteks nie gegee nie, word dit tog ge"impliseer: 

"Die Here het gegee, en die Here het geneem: die Naam van die Here sy 

geloofd! " 
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Soos in die geval van oom Maansie is die woorde uit die By bel effens gewys ig. 

Die funksie daarvan is dat dit deel uitmaak van d ie twee figure se beelding: 

gelowige, maar redelike eenvoudige mense. 

Dawid 

Van den Heever maak in ' n paar gevalle gebruik van die geskiedenis van 

Dawid en Batseba soos dit beskryf word in I I Samuel I I, deur dit te 

transponeer in die kenmerkende tyd en ruimte van sy prosa-oeuvre. 

In Laat vrugte word oom Sybrand se bemoeienis met sy bywoner se vrou 

vergelyk met die geskiedenis Dawid - Batseba : " Die verhaal word fluisterend 

vertel dat oom Sybrand op dieselfde pad is as Dawid met Batseba. U ria is 

nog in die pad . . . " (1955: 182) . Soos die verhouding tussen d ie t wee figure 

ontwikkel , word die beeld weer gebruik en word oom Sybrand getipeer as 

'" n ander Dawid wat deur die verleidelike skoonheid van ' n Batseba tot nuwe 

begeerte opgewek is" (1955 : 192). Die klimaks van die motief kom wanneer 

Buks sterf toe ' n populierboom wat hy op oom Sybrand se aandrang moes 

afsaag , op hom val. Die skindertonge beweer dat dit ' n fyn uitgedinkte plan 

was, soos die van koning Dawid met Uria (p. 206). 

In die kortverhaal "Vadersmart" (Simson) word die geskiedenis van Dawid 

en Absalom soos dit in If Samuel verhaal word prefiguratief gebruik . Soos 

meer figure in Van den Heever se prosa soek die gelowige vader troos in d ie 

Bybel, in hierdie geval wanneer sy seun hom verdriet aandoen. Die woorde 

van die treurende vader na sy seun se dood, is gebo u op koning Dawid se 

klag in If Samuel 18 :33: "My seun Absolom , my seun , my seun Absalom! 

Ag, as ek maar self in jou plek gesterf het! Absalom , my seun , my seun! " 

In d ie eietydse herskepping van die Absalom-verhaal treur oom Lew ies: 

"Andries, my seun! My seuntjie Andries!" (1939:82 . ) Die geskieden is van 

Absalom verrig die fun ksie van ' n mite in die opsig dat die kortverhaal daarop 

gebou is . 

Simson 

In die titelverhaal van Simson word nog ' n Ou-Testamentiese figuur 

prefigurat ief gebruik. Die hooffiguur kry sy bynaarr. vanwee sy geweldige 

krag , wat aan die Bybelse Simson herinner. Die parallel hou nie hiermee op 
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nie: die fiktiewe figuur word ook blind aan die hand van sy vyande, en nadat 

hy die geskiedenis van Simson se einde uit die Bybel (Rigters 16 :26-30) laat 

voorlees het, s..terf hy ook gedurende die proses waarin hy sy vyande 

vernietig. 

Die parallel tussen die Bybelse en die kortverhaalfiguur word uitgespel deur 

die verteller wanneer die stuk uit Rigters aan Simson voorgelees word: 

e n in die verbeelding van een reus staan daar 'n ander reus op 

(1939b:20). Die herhaling van "reus" in die slotparagrawe benadruk die 

parallel tussen die Bybelse en die fiktiewe Simson. Die geskiedenis van 

Simson en vera! die van sy einde is die hoofpyler waarop die verhaalgebeure 

rus. 

Moses 

Die verwysing na Moses kom in Woestynsand dek die spore voor. Hierdie 

werk verskil van die ander prosawerke van Van den Heever. Dit is in drie 

boeke verdeel, waarvan die eerste met die titel "Gedagte" , uit 200 aforismes 

bestaan waarin die lewensbeskouing en waardesisteem van die outeur na vore 

kom. Die res van die werk bestaan uit twee novelles, "Twyfel" en "Geloof" . 

Die Mosesfiguur kom in laasgenoemde voor, maar nie soos die geva l met Job, 

Dawid en Simson as prefigurasie vir eietydse gebeure nie. "Geloof" is 'n 

geskiedkundige verhaal wat handel oor die lotgevalle van die lsrael iete tydens 

hulle onderdrukking in Egipte tot by die deurtog deur die Rooi See. AI word 

d ie historiese werklikheid omvorm tot die fiktiewe bly Van den Heever streng 

by die reele gebeure soos in Exodus beskrywe. Vera! die dele wat in d ie 

direkte rede gegee word, kom dikwels woordel ik uit die Bybel. Die woorde 

van God kom konsekwent direk uit die Skrif. Daar is selfs sinne of frases 

wat nie as aanhalings aangedui word nie maar wat woordelik uit die Bybel 

geneem is. AI is hierdie novelle 'n geskiedkundige verhaal, is die gebeure 

nie objektief beskryf nie: die verteller se simpatie le aan die kant van die 

lsraeliete en hulle geloof. Die vertellershouding gee aan die werk n 

lewensbeskoulike in slag. 

1.2 Figure uit die Nuwe Testament 

Hoewel die meeste figure uit die Bybel van wie daar in Van den Heever se 

prosa melding gemaak word uit die Ou Testament kom, word daar 'n paar keer 
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in die verbygaan na persone uit die Nuwe Testament verwys. In Dirk se 

oorwinning waarin die godsdiensgegewe 'n taamlike onbeduidende rol speel, 

word daar tog na die moeder van Jesus verwys. Verdere verwysings na 

Nieu- Testamentiese figure kom voor in "Die wonderkruid" (Die laaste 

baken), waar verwys word na die opwekking van die dogtertjie van Ja"irus, 

soos dit beskryf word in onder andere Lukas 8:49-56, en in die kortverhaal 

"Die afgrond roep" uit Die laaste baken, waar daar in die vorm van ' n 

vergelyking ' n sydelingse verwysing na Lasarus is: "Ek is soos Lasarus uit 

die dood opgewek" (1951b: 189). Die woorde het betrekking op die 

geskiedenis soos dit in Johannes 11:1-44 staan. 

Die funksie van die gebruik maak van Bybelse figure is dat dit 

beeldingsmiddel is waardeur 'n bepaalde wereldbeeld met n bepaalde 

lewenshouding en lewenswaardes tot stand kom. 

2. BYBEL TAAL OF KERKTAAL 

Die motief God slaap nie 

Die uitdrukking "God slaap nie" en variante daarvan word dikwe ls in sowel 

Van den Heever se romans as in sy kortverhale gebesig, wannee r 'n figuur 

gewaarsku word teen verkeerde woorde of dade. Wanneer ' n persoon nie 

meer raad weet met die optrede van iemand anders nie, word ook d ikwels gese 

dat God nie slaap nie. Die uitdrukking is dee l van die ruimte van Van den 

Heever se romans, want "dit sluit aan by die etiese en religieuse waardes 

uit die wereldbeeld: daar is 'n straHende God wie se oordeel voltrek sal 

word" (Minnaar , 1966: 164). 

Wanneer die gesin in Langs die grootpad die plaas moet verlaat, gebruik tant 

Sarie "die Here slaap nie" (1928:43) as 'n dreigement, maar ook as 

selfvertroosting. 

Die diensmeisie Sarie (Groei), wat geskets word as produk van die ontheemde 

Afrikaner in die stad, se iets soortgelyks. Anders as haar werkgeefster word 

sy uitgebeeld as 'n godsdienstige meisie wat nie skroom om mevrou Van 

Straaten tereg te wys nie met "Die Here sal u straf, mevrou; u is vree:;lik 

ydel" (1938b:26). In dieselfde werk word die uitdrukking ook met minder 
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edel motiewe gebruik wanneer dr . Beer se bywonersfamilie op sy hulp 

aanspraak maak. Die troefkaart is dat hy "moet onthou dat die Here hom 

sal straf as hy sy eie bloed-familie minag" (1938b : 234). 

Die uitdrukking is in sommige gevalle slegs 'n alledaagse kommunikatiewe 

middel sender dat daar werklik godsdienstige gevoelens by betrokke is. Dit 

kom so voor in die titelverhaal uit Vuurvlieg en sterre waar die bestrawwing 

in die mond van die figuur Antoon profaan klink, want uit sy woorde en dade 

is dit duidelik dat hy nie uit die geloof lewe nie . 

Die motief God slaap nie kom die meeste kere in een enkele werk voor 1n Laat 

vrugte. Verskillende karakters soos sy vrou, sy moeder en sy suster dreig 

die hardvogtige oom Sybrand met hierdie woorde. 

Die uitdrukking word partykeer gebesig wanneer daar n versteuring in die 

ouer-kindverhouding kom. Dit gebeur in Laat vrugte wanneer Johanna se 

moeder nie tevrede is met die manier waarop sy haar vader antwoord nie: 

" . . . antwoord jou pa! Moet nie leuens vertel nie . God sal jou straf! " 

(1955 :88.) Later vermaan die vader weer met "Jou dag sal nog kom as jy 

jou ouers se raad in die wind slaan . God slaap nie!" (1955 : 126.) 

'n Variant van die motief God slaap nie kom voor wanneer oom Sybrand weier 

om sy suster en haar man op die plaas te laat aanbly. D~e motief word subtiel 

herhaal in tant Maria se woorde: "Jou dag sal nog kom!" en "die dag van 

afreken ing kom ... " (1955: 143) . Wanneer die woorde ge·isoleerd gelees word, 

kan die godsdienstige konnotasie nie afgelei word nie , maar binne die konteks 

is dit du idelik dat tant Maria bedoel dat God hom sal straf . Dit word duidelik 

gese wanneer die gemeenskap na die dood van Buks meen: "God sal so iets 

nie ongestraf laat nie" (1955:206). 

Die gebruik van "Kamsketel" 

Hierdie benaming as skeldnaam vir n Swarte kom ' n paar keer in die romans 

van Van den Heever voor. Nadat tant Willa (Laat vrugte) gemeld het hoe 

oorlams en lui die bediendes word, praat sy van "die ellendige kamsketel" 

(1955 :35). Die uitdrukking word ook in Anderkant die berge gebruik 

(1944 : 49) . Die eerste deel van hierdie samestelling het sy wortels in die 

Bybel, want volgens die Woordeboek van die Afrikaanse Taal is "Kam" hoewel 
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minder gebruiklik, 'n wisselvorm van "Gam". Die skeldnaam word deels 

verklaar deur die opvatting dat "die inboorlinge die nakomelinge van die 

vervloekte kinders van Gam is (WAT, dl. 3:191). So word daar ook van die 

"gamsgeslag" gepraat wanneer daar in die ongunstige sin na Swartes verwys 

word. 

Die tweede dee! van die samestelling beteken volgens die WAT "latrine met 

waterspoeling; soms ook gewone gemakhuisie" (dl. 5: 609). Dit sou ook kon 

wees dat "ketel" oorspronklik "keutel" was en deur ontronding in die 

volksmond "ketel" geword het. 
/ 

AI is die woord alles behalwe verhewe, is dit deel van godsdiensgegewe as 

beeldingsmiddel. Dit kan egter aangeneem word dat die oorspronklike 

betekenis lanka! verbleek het, en dat dit by Van den Heever as skeldwoord 

gebrui k word, maar nie noodwendig met die etimoiogiese agtergrond in 

gedagte n ie. 

Die Bybelwoord 

Die Bybelwoord is 'n belangrike beeldingsmiddel in die prosa van Van den 

Heever. Gedeeltes uit die Bybel is soms woordelik ingeweef in gesprekke 

wat handel oor lewensraaisels of , waar daar vertroos of verwyt word . Die 

rede daarvoor is dat die Bybelwoord deel vorm van die denkpatroon van die 

persone soos dit in die werke se eksterne konteks gegeld het, met die 

Christelik-Calvinistiese as norm. ' n Enkele keer word daar genoem na watter 

gedeelte uit die Bybel verwys word, maar meestal is die woorde uit die Skrif 

spontaan vervleg in gesprekke en in gedagtepraat, met die veronderstelling 

dat die indertydse resipient dit sou kon herken en plaas. 

Soos meermale in sy prosa, beeld die skrywer in Langs die grootpad die diep 

gelowige vrou uit - hierdie keer in die figuur van tant Maria, wat .Hansie 

kort voor haar dood uit die Bybel laat voorlees, spesifiek uit Jesaja 53. 

Hansie lees: "Wie heeft onze prediking geloofd? en aan wien is de arm des 

Heeren geopenbaard?" (1928:81 . ) Die sterwende vind verdere vertroosting 

in "Mijne wegen zijn niet uwe wegen" (1928:82), wat 'n improvisering van 

Jesaja 35:8 is. Die Nederlands in die werke is funksioneel, want dit is in 

ooreenstemming met die eksterne konteks van die prosa, dit wil se in 

ooreenstemming met die tydperk voordat die Bybel in Afrikaans vertaal is. 
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Huisgodsdiens is 'n vanselfsprekende deel van die lewenswyse van die 

boeremense wat Van den Heever uitbeeld, en heelwat verwysings na die Bybel 

kom tydens die beskrywing van die huisgodsdiens voor soos· in Langs die 

grootpad (1928 :286), waar oom Rooi-Stefaans, tipiese hoof van die boeregesin, 

voorlees uit Romeine 11:35-36. Hier is een van die talle gevalle waar d ie 

Bybelwoord in die struktuur van die werk opgeneem is, maar waar nie vermeld 

word waar die gedeelte in die Bybel voorkom nie . In die wereld van die roman 

en ook in die wereld van die lesers van daardie tyd word veronderstel dat 

die Bybelwoord bekend is, soos ook in d ie geval van Droogte waar oom Soois 

van sy hebsugtige broer afskeid neem met ' n verwysing na die straffende 

God, na aanleiding van Psalm 130:3: "Grys, 'zoo God in het gericht wil 

treden, ach wie zal dan bestaan!" (1930: 145.) 

In Laat vrugte waar die begrafnis van ouma Willa beskryf word, kom die 

verteller met ' n Bybelwoord wat by die geleentheid en in die sfeer van die 

Van den Heever-wereld pas : "So het die lewe dan gegee en geneem 

(1955:92). Die woorde verloor egter die rykdom en die diepte van die 

oerteks, want die Bybel se "Here" is in die roman vervang met " !ewe" . 

Die verganklikheidsgedagte is een van die groot akkoorde wat gedurigdeur 

in die prosa van Van den Heever gehoor word. In Laat vrugte word die 

gedagte gekontrasteer met die ewigheid van God waarna oom Jaap verwys 

met woorde wat assosiasies wek met Romeine 11:36: "Net God bly, God in 

en deur wie alles bestaan" (1955 : 249) . 

Nog 'n werk waarin die Bybelwoord dikwels voorkom, is Van aangesig tot 

aangesig. Dit is nie vreemd dat die hoofkarakter Naas Steenberg, se woorde 

en gedagtes dikwels verband ho u met die Bybelwoord nie. Hy word immers 

as ' n uiters streng en selfs ongenaakbare kerkmens gekarakteriseer, en die 

Bybel- en godsdiensgebonde woorde en gedagtes is dee! van die 

karakteriseringsmetode. Wanneer hy vermaan, put hy uit die Bybelwoord: 

'"n Mens se liggaam is die plek waarin jou siel woon; dit moet ' n he ilige iets 

wees" (1942 :35) . Die bron van h ierdie woorde is 1 Korinthiers 6:19 en 20. 

Die Bybelse is so eie aan Steen berg dat dit selfs in sy drome leef. Wanneer 

hy van sy dood droom, hoor hy 'n stem wat soos Genesis 3:19 se: "Stof zijt 

gij" (1942:94) . 
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Steen berg gebruik ook Bybelse woorde wanneer hy homself wil verontskuldig: 

"Ek was my hande in onskuld". Die uitdrukking verskil egter van die ander 

Bybelwoorde wat hy gebruik, in die opsig dat bogenoemde wocirde ideomatiese 

waarde gekry het in die spreektaal , en dat die spreker waarskynlik die 

woorde gebruik sander dat daar bewustelik aan die oorsprong van die 

uitdrukking gedink word . Die idioom wek assosiasies met Matteus 27 : 24. 

Die Bybelwoord figureer telkens in die beproewinge van Steenberg, 

byvoorbeeld: "Die vosse het hulle skuilplekke, maar die Seun van Mense 

... ", wat ook uitwys na Matteus, in hierdie geval hoofstuk 8:20. Die 

hooffiguur sien verder 'n parallel tussen hom en die tollenaar van Lukas 18:30 

wanneer hy dink: "God, wees my, arme sondaar, genadig!" (1942 : 196.) 

Dit is nie vreemd nie dat die Bybelwoord n belangrike rol speel as 

beeldingsmiddel in Anderkant die berge met sy sterk gelowige hooffigure. 

Wanneer die pioniersvrou Hanna oor haar eensaamheid kla, is dit duidelik dat 

haar rigsnoer die Bybel is: "Selfs die Bybel leer ons dat dit nie goed is om 

aileen te wees nie" (1944: 16). 

Die verwysing na 'n dee! van die skeppingsverhaal (Genesis 2: 18) word later 

herhaal in die woorde van Jakob de Jager: " .. . want die Bybel se uitdruklik 

dat dit nie goed vir die mens is om aileen te wees" (1944:67). Die onwrikbare 

geloof van hierdie figuur word gekoppel aan Lukas 21:18 met die gedagte dat 

" nie ' n haar van jou hoof sal val as God dit nie wil nie" (p. 75). 

Die Bybelwoord kom soms in die vorm van geykte spreektaal voor, soos "ek 

was my hande in onskuld" en ook "God het die skille van haar oe laat val" 

(1944:356), wat uitwys na die gebeure in Handelinge 9. 

Hoewel die geskiedenis van Job nie n prefigurende rol speel in Anderkant 

die berge soos in Van aangesig tot aangesig nie, word die diepe Godsvertroue 

van die hooffiguur getoon wanneer hy die woorde uit Job 1:21 besig na die 

dood van 'n kind: "God het gegee en geneem" (1944: 150). 

Ook die moeder se vertroue in God kom na vore deur middel van die 

Bybelwoord. Sy gebruik op instemmende en deurleefde wyse woo rde uit die 

Onse Vader wanneer sy tot die besef kom dat sy blind is: "Ek kla nie. 

God se wil moet geskied" (1944:310) . 
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Dit is nie vreemd nie dat daar teen die agtergrond van die wereld wat Van 

den Heever skep heelwat uitwysings na die Bybelwoord is in 'n roman soos 

Die held, wat gekenmerk word deur lang bespiegelings oor lewe en dood. 

Op die manier word daar in een sin van twee idiome gebruik gemaak wat hulle 

oorsprong in die Bybel het: " Daar sal altyd 'n troue klompie bly wat nie 

hulle knie voor Baal buig of hulle eersgeboortereg vir 'n pot lensiesop 

verkoop nie" (1948:21). Die twee uitdrukkinge kom uit onderskeidelik 

Romeine 11:4 en Genesis 25:29-34. 

Die figuur Jack in Die held is die teenoorgestelde van Peet in sy plattelandse 

Dit is ironies dat hierdie karakter, wat skepties staan teenoor die periode. 

godsdiens 

behelp met 

(en ook teen die stryd om die Afrikanerkultuur) hom tog nog 

die Bybelwoord: "Jy weet wat die Bybe! se: Oordeel nie 

(p. 42). AI weet die figuur dit waarskynlik nie kom die waarskuwing uit 

Matteu s 7: 1 -2. 

Een van die probleme va.n sy tyd wat Van den Heever in sy werke aanraak, 

is die huwelik. 'n Probleem wat in die huwelik van Peet en Bettie (Die 

held) vergestalting vind, is die van n ouer wat by ' n getroude kind woon 

en dan spanning veroorsaak in die huwelik. In hierdie verband word 

vermeld: "Bettie moet nie haar moeder aanhang nie, maar haar man!" 

(1948:92.) Die bron van hierdie woorde is Genesis 2:24. 

In die geval van die Aucamps is dit die vrou wat 'n ouer tussen haar en haar 

man laat kom. Die "aanhangmotief" word herhaal wanneer Peet van hulle 

huwelik se: "Ek is jou man, en jy moet my aanhang . . . " (p. 188). Soos 

meermale in die prosa van Van den Heever, is daar in Die held die beeld van 

die vrome moeder. Wanneer tant Lettie agterkom dat haar seun, beeld van 

die verstedelikte Afrikaner wat vasgevang word deur die volksvreemde dinge 

van die stad, ongelukkig is , troos en vermaan sy hom met woorde uit die 

Bybel , uit Psalm 42 : 1: "As jy n groot leegte in jou hart voel, my kind, 

dan is dit omdat jou siel roep na God. Ons alma I se hart roep by tye na 

God soos die hert na die waterstrome" (1948:309) . 

In Die held word die afstroping van die mens in die stad verbeeld, maar daar 

word ook aangetoon hoe die leed suiwering en herstel teweegbring. In hierdie 

proses noem die hooffiguur aan sy kinders dat hy tot die insig gekom het 

dat mense so verbonde aan mekaar, is, dat leed aan iemand anders gedoen 
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weens hierdie verbondenheid ook die dader se leed is . Dit is nie ' n 

humanitere insig nie, maar ' n Christelike, want hy staaf sy stelling met 

Bybelwaarhede: " Dit is of die een hand die ander skend , die een ledemaat 

die ander" (1948 :372). 

Dat die agter die boek ' n grondige kennis die Bybel het, spreek mens van 

uit iets so subtiels as die gebruik van ' n voorsetsel in n frase soos . . . as 

hy in God vir hom verloor " (1948:398). Die soortgelyke gebruik van n1e ... 
in kom dikwels in die Bybel voor, soos onder andere in Johannes 15:4-7 waar 

"in My" in elkeen van die verse staan . 

Die godsdiensgegewe is 'n noodsaaklike beeldingsmiddel in die prosa van Van 

den Heever, omdat hy ' n eksterne konteks verbeeld waarvan die Christelike 

'n onlosmaaklike deel was. Verder is die verwysing na figure uit die Bybel, 

Bybel- of kerktaal en die aanwending van die Bybelwoord ' n belangrike brug 

na sy lesers wat in ' n tyd geleef het waar die Bybel en die kerk vir die meeste 

Afrikaners 'n vanselfsprekende deel van die lewe was . Die godsd iensgegewe 

is dus nie net ' n strukturele beeldingsmiddel nie maar 'n belangrike skakel 

in die literere kommunikasieketting. 

Die resipient wat by d ie interpretasie en die evaluasie die outonomie van die 

literere werk as hoofnorm neem, sal Van den Heever se prosa met sy bepaalde 

waardesisteem en sy talle uitwysings na 'n ander werklikheid, die van die 

Bybel, waarskynlik minder hoog aanslaan. Die dekodeerder in wie se 

waardesisteem die Christelike godsdiens egter self ' n rol speel, sal die werk 

anders benader. Sy interpretasie en waardebeoordeling sal deur hierdie 

perspektief be'invloed word. 
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HOOFSTUK VII 

REPRODUKTIEWE RESEPSIE VAN DIE PROSAWERKE VAN VAN DEN HEEVER 

Vervolgens gaan enkele reproduktiewe resepsiestukke, hoofsaaklik 

tydskrifartikels en koerantresensies, van die werk van C.M. van den Heever 

nagegaan word . Die fokuspunt is die wyse waarop die waardesisteem in Van 

den Heever se werk deur die resipiente uitgelig en gewaardeer of verwerp 

word . Dit gaan dus om die waardesisteem van Van den Heever soos in sy 

werk vergestalt en die resipiente se reaksies daarop . Daar word uitgegaan 

van die twee verwante hipoteses wat aan die begin van die studie gestel is: 

1. Die resepsie van verskillende lesers is afhanklik van hulle literere 

ervaring, ontwikkelingspeil en waardesisteem. Laasgenoemde word 

opgebou uit onder meer die ontvanger se stelsel van sosiale en literere 

norme wat hy verwerf het deur sy opvoeding, leeservaring, sosiale 

agtergrond en dergelike . 

2 . Die tydsgewrig· waarin ' n werk gelees word en waann n waardesisteem 

gevorm word, is medebepalend vir die resepsie. 

Resepsie sluit ook evaluasie in, en die model wat gebruik word, 1s die van 

Boonstra. 

Die resepsiedokumente val in twee groepe uiteen : 

1 . Historiese of diachroniese resepsie. 

2 . Hedendaagse of sinchroniese resepsie. 

1. H ISTORIESE OF DIACHRON lESE RESEPSIE 

Die studie van die historiese resepsie word u itgevoer na aanleiding van enkele 

aspekte wat in meer as een resepsie voorkom . Daar word ook aangetoon 

watter evalueringskriteria van die Boonstra-model van toepassing is . 
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1.1 Betrokkenheid 

n Norm vir die waardebeoordeling van die werk van Van den Heever wat 

meermale voorkom, is die engagementsargument. Coetzee (1940:3-4) maak ' n 

saak uit vir die opname van die nasionale in die Afrikaanse letterkunde 

wanneer hy skryf oor Laat vrugte. In 'n resensie van Droogte (1959b:142) 

le Pienaar dieselfde norm aan. Hy sien die skryf van plaasromans as 'n 

metode om die jonger Afrikaanse lesers te laat onthou van die sedes, die 

gewoontes en die liefde vir die natuur van die "ouderwetse ou boere". In 

'n bespreking van Groei le Pienaar (1959c: 178) ook die klem op die rol van 

Van den Heever se werk in die ontwikkeling van 'n jong kultuur. Pienaar 

motiveer die skrywer se voorkeur vir die plaasroman: "Van den Heever het 

besef dat ons jong-ontluikende kultuur nog nie verder ontwikkel het of anders 

kan wees nie as die Boerekultuur" (1959b:142). In 'n bespreking van Droogte 

wys F.V. Lategan (1959:145-150) ook op die gebondenheid van die skrywer 

aan die werklikheid. Hy sien egter daarin 'n nadeel in die sin dat dit die 

skrywer weglei van die uitbeelding van 'n idee, naamlik die geestelike armoede 

in die mens. Dit het tot gevolg dat nog die simboliese nog die realistiese 

uitbeelding tot sy reg kom. Waar Lategan dit het oor die simboliese 

uitbeelding, le hy die abstraheringsargument aan. 

In ' n bespreking van Laat vrugte beklemtoon Pienaar weer die nasionale 

wanneer hy noem dat die roman op ' n tydstip gekom het toe die Afrikaanse 

kultuur "geteister is deur 'n groot letterkundige droogte" (1959a:245). 

Hiermee plaas hy die roman in 'n sekere konteks, die Afri ,kaanse romankuns, 

en ken waarde daaraan toe volgens die relatiwiteitsargument. Die nasionale 

gevoel kom weer na vore wanneer Pienaar dit het oor die taalgebruik in Laat 

vrugte. Die evalueringskriterium wat hier aangewend is, is die stilistiese. 

T . J . Heyns (1959:259) het geen kritiek op die betrokkenheid by die plaaslewe 

nie. Hy gebruik die afspieiHingsargument vir waardebeoordeling wanneer hy 

goedkeurend melding maak van die realistiese tekening van die egte 

boerelewe. 

'n Andersoortige ontvangs van die idee van Afrikaner-nasionalisme in die 

Afrikaanse letterkunde kom van W. van Heerden (1959:223) in 'n resensie 

van Kromburg, waarin hy dit het teen die idee dat "alles wat dle eie volk 

eienskaplik is, alles wat die eie volk doen en dink en glo en alles wat hy 
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oorgeerf het, noodwendig goed en foutloos is Hy noem dat Van den 

Heever hom nie hieraan skuldig maak nie; in Kromburg vlek hy juis die 

kleinlikhede en die oppervlakkighede van die Afrikaner oop . · 

Bogenoemde resepsies met die klem meer op die Afrikaner se kultuursaak as 

op die suiwer. literere, moet gesien word in die lig van die tyd waarin dit 

geresipieer is . In die periode was die stryd om die handhawing van die 

Afrikaanse kultuur en taal aan die orde van die dag, en het dit 'n beduidende 

invloed uitgeoefen op die vorming van sowel die Afr ikanerleser as die 

Afrikanerskrywer se waardesisteme. Die letterkunde se funksie was toe onder 

andere om die Afrikaanse Ieser bewus van en trots op sy eie te maak. Ook 

het resepsie nie soos later vanuit ' n strukturele oogpunt plaasgevind nie maar 

was die invloed van die Naturalisme nog sterk . 

Woordkeuse word ook deur die tydsgewrig be'invloed : sekere woorde wat in 

die tyd van die resepsie aanvaarbaar en gewoon was, het met die 

veranderende tyd en ander insigte van die maatskappy onaanvaarbaar 

geword . Voorbeelde daarvan is die gebruik van "hotnots" (Dekker, 

1959b:206) en "swart skepsels" (Schoonees, 1959 : 212) . 

1.2 Die neiging tot introspeksie 

'n Punt van kritiek wat taamlik algemeen by die eietydse resipiente voorkom , 

is dat sommige karakters wat nie as filosoferende figure gebeeld word nie, 

geneig is tot introspeksie. Dekker (1959c: 250) vermoed in ' n bespreking van 

Laat vrugte dat dit die lirisme van die werklike outeur is wat deurskemer. 

Ook Ernst van Heerden (1940:32) sien in die introspeksie van oom Sybrand 

outeu rsmanipu lasie. 

T .J. Heyns beskou hierdie ne1g1ng tot introspeksie by sommige karakters ook 

as 'n swak punt. Hy noem dat "Van den Heever soms self aan die · woord 

kom en omslagtige en onnatuurlike uitweidinge gee" (1959 : 259). Die neiging 

tot introspeksie by Van den Heever is n uitvloeisel van sy filosofies 

ingestelde waardesisteem . 
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1.3 Parallel tussen natuurgebeure en lotgevalle van karakters 

Een van die faktore waardeur Van den Heever se waardesisteem gevorm is, 

is die natuur. Hierdie aspek van sy waardesisteem kom na vore in een van 

die groot akkoorde in sy prosa, naamlik die parallelle verloop tussen die 

natuurgebeure en die lotgevalle van die karakters. Die naturalistiese trek 

lok by sommige resipiente negatiewe kommentaar uit. E. van Heerden 

(1940:32) voel dat die natuursimboliek " hinderlik-subjektief" raak, terwyl ook 

Jaco van der Merwe noem dat die eintlike stuwinge in die boek asook die hele 

konsepsie soms geforseerd is (1959a : 256). Hierdie uitspraak het Van der 

Merwe van Laat vrugte gemaak. In 'n vroeere resensie van Somer (1959b:219) 

praat hy tog van "hierdie mooi parallelisme tussen mens en natuur". 

Die kriterium vir evaluering wat die resipiente hier aangele het, is die 

abstraheringsargument gesien dat dit gaan oor simboliek . 

1.4 Pessimisme 

Die pessimistiese lewensvisie wat dikwels in Van den Heever se prosa 

verwoord word, lok by sommige eietydse resensente negatiewe kommentaar 

uit. Die norm waarvolgens hier beoordeel word, is die morele. Die volgende 

reaksies handel al drie oor die pessimisme in Laat vrugte. Dekker sien die 

oorheersende pessimistiese lewensvisie as een van die gebreke in 'n andersins 

sterk roman (1959c:249), terwyl H.A. Mulder (1940:31) die 

Schopenhauer-filosofie in die mond van oom Sybrand onoortuigend vind. Jaco 

van die Merwe (1959a:254) lewer skerp kritiek op Laat vrugte waarin hy dit 

onder andere het teen die onoortuigende pessimisme in die werk wat nie groei 

uit die besef dat alles verganklik is nie maar dat d it setel in "die ontaarding 

van die mense". Van der Merwe se dat dit s6 opsetlik gedoen word dat dit 

"as mode a;~ndoen". Die pessimistiese lewensvisie in sommige werke Viln Viln 

den Heever was 'n faset van sy lewenshouding soos waarskynlik be'invloed 

deur die werke Viln Schopenhauer. 

1.5 Die plaasroman as genre 

n Belangrike deel Viln die f;~ktore Wilardeur die Wilardesisteem Viln Van den 

Heever gevorm is, is die plaaslewe wat dikwels deal uitmaak v<~n sy werk. 

Die feit dat Van den Heever meermale van die genre die plaasroman gebruik 
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maak, lok by sommige resipiente negatiewe kommentaar uit. H. A. Mulder 

(1940:31) wys daarop dat die plaasroman in die Wes-Europese literatuur baie 

gemeenskaplike eienskappe vertoon. Van der Merwe (1959a:251) se in die 

verband : "Hulle beeld, byna sonder uitsondering forse, primitiewe figure 

met sterk aardse drifte, gestrenge godsdienstigheid, gebondenheid aan die 

seisoene en aan die aarde, liefde vir die grond, ensovoorts" . Die gevaar 

wat dit meebring, is dat ' n plaasroman vanwee die gemeenskaplike trekke nie 

maklik iets nuuts bring nie. 

Die plek van so 'n werk word binne 'n kader, die plaasroman ; bepaal met 

behulp van onder andere die tradisie- sowel as die relatiwiteitsargumen·t. 

Verder word die abstraheringsargument gebruik wanneer Van der Merwe die 

universaliteit van Laat vrugte en vera I van oom Sybrand bevraagteken. 

Volgens hom is dit te betwyfel of Van den Heever daarin slaag om die figuur 

bo die lokale te laat uitstyg tot simbool van die Ewige Boer. 

Van der Merwe het verder beswaar teen die Sybrand-figuur, wat n 

verwronge beeld van die Afrikaanse boer sou wees. Hy gebruik hier die 

afspieelingskriterium vir evaluering. Volgens die resip ient is die minder 

aanprysenswaardige karaktertrekke van die tradisionele boer in versterkte 

vorm in oom Sybrand gekonsentreer en bo aile normale verhoudinge uit 

beklemtoon (1959a:252). Volgens die afspieelingskriterium vind hy ook die 

byfigure walglik. Hierdie kritiek van Van der Merwe word geeggo in ' n 

bespreking van Die held deur M.S . B. Kritzinger wanneer hy beswaar 

aanteken teen die skewe voorstelling wat die werk gee van die 

deursnee-Afrikaner in Johannesburg (1959:342). Waar Van der Merwe dit 

het oor "walglike byfigure" in Laat vrugte maak Kritzinger kapsie teen die 

"versameling onsmaaklike mense" in Die held. 

By die bestudering van reproduktiewe resepsiestukke van dieselfde werk, 

word dit dikwels duidelik dat resepsie in baie opsigte ' n subjektiewe saak is. 

Die skewe beeld van die stadsmens wat vir Kritzinger 'n beswaar is, word 

byvoorbeeld in ' n resensie van S.C. Hattingh nie so aangevoel nie. Die twee 

resipiente het in- dieselfde maatskappy en in dieselfde tyd gelewe. Ook is 

die resepsies slegs binne 'n jaar van mekaar geskryf. .Hattingh (1959a :344) 

noem sonder kritiek dat die werk 'n realistiese weergawe bied van die 

bedrywighede op sosiale en ekonomiese gebied in die stad. 
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1.6 Die godsdiensgegewe 

Nieteenstaande die feit dat die godsd iensgegewe so 'n prominente rol vervul 

in die prosa en die waardesisteem van Va n den Heever asook in die tyd waarin 

die werke geresipieer is, word dit slegs in enkele van die bestudeerde stukke 

genoem. Pienaar (1959a:244) noem saam met ander bykomstige motiewe wat 

in Laat vrugte voorkom, byna terloops die Batseba-Dawid-mot ief en die 

Verlore Seun-motief. Dekker (1959c:249-250) raak aan die godsd iensgegewe 

in Laat vrugte wanneer hy in ' n paar reels die stand van die kerklike lewe 

skets. 

Dit is vreemd dat die morele argument waarin die godsdiensgegewe betrek 

sou word, so min in die histor iese resepsie aangele is. 

1. 7 Struktuur 

In die historiese resepsie word ook aandag bestee aan die struktuur van die 

werk van Van den Heever. Die norm waarvolgens hier beoordeel word, is 

in die terme van Boonstra die kompositoriese en die stilistiese argument. 

Ernst van Heerden (1940:31) wys op die strakke komposi5ie en die ritmiese 

styl terwyl Lategan (1959: 150) in ' n bespreking van Droogte aandag bestee 

aan die bou en die karakteruitbeelding. 

Wanneer Dekker (1959d: 183) noem dat hy in Groei 'n nuwe styl bespeur wat 

iets van die nuwe saaklikheid ve rtoon, beoordeel hy volgens die stilistiese 

kriterium. Verder merk hy op dat die stemm ing in die werk suiwerder is 

as in vorige werke . Hy toon oo k die hoofkarakter se innerlike groei aan. 

Tog meen Dekker dat die werk nie voldoen aan die kompositoriese norm nie, 

in die sin dat die outeur nie daarin geslaag het om verskillende verdienstelike 

elemente tot ' n eenheid te snoer nie (1959d: 187). Van Somer meld Dekker 

dat die werk ' n groter eenheid vorm. Hy noem ook dat die simboliek 

suiwerder en van binne uitgegroei is (1959b:207). Die resipient beoordeel 

hier volgens die kompositoriese sowel as d ie abstraheringsargumente. 

In 'n skerp bewoorde bespreking van Laat vrugte wend Van der Merwe die 

stilistiese argument aan waar hy aantoon dat Van den Heever voorsetsels soms 

verkeerd gebruik het in die roman. Ook vestig hy die aandag op afwykende 

woordvorme en woordgebruik (1959a:256) . 
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1.8 Samevatting 

Die feit dat daar baie herhalings in die verskillende resepsies voorkom, bewys 

die hipotese dat die resepsie van verskillende lesers afhanklik is van hulle 

literere ervaring, ontwikkelingspeil en waardesisteem. Die stukke wat 

bestudeer is, is taamlik eensydig gesien dat dit afkomstig is van n kulturele 

bolaag. Die resipiente het alma! literere ervaring en is van min of meer 

dieselfde ontwikkelingspeil. Ook die waardesisteme sal grotendeels sinchroon 

verloop het , aangesien die resipiente min of meer dieselfde sosiale agtergrond 

gehad het. H.A. Mulder, 'n Nederlander van g eboorte, is hier miskien 'n 

uitsondering. 

Die talle ooreenkomste in die resepsies bewys verder dat die hipotese reg is 

dat die tydsgewrig waarin 'n werk gelees word medebepalend vir die resepsie 

1s. Die resipiente was naamlik tydgenote. 

Ondanks die ooreenkomste in resepsie 1s daa r tog ook verskille, soos 

aangedui. Dit beklemtoon die beginsel van onder andere die resepsie-estetika 

dat die ontvangs van ' n werk in 'n groot mate subjektief is. 

Daar is gebreke in Van den Heever se pros~-oeuvre aangedui, maar in al 

een-en-twintig reproduktiewe resepsies wat bestudeer is, is daar geen twyfel 

oor die belangrike plek wat die resipiente aan die werke van Van den Heever 

in die Afrikaanse letterkunde toeken nie . Die kr iterium wat hier aangele is, 

is die relatiwistiese. 

2. HEDENDAAGSE OF SINCHRON lESE RESEPSIE 

Die hedendaagse resepsie van die prosawerke van Van den Heever, met die 

klem op Laat vrugte, gaan kortliks bespreek word, aangesien dit in bree 

trekke nie veel verskil van die historiese resepsie nie. Dieselfde besware 

word geopper. Wat wei verander het, is dat sommige werke wat in die 

historiese resepsie hoog aangeslaan is, nie die toets van die tyd deurstaan 

het nie. Die held word byvoorbeeld in die historiese resepsie as 'n groot 

boek beskryf deur S.C. Hattingh. Hy noem dit "moontlik die grootste wat 

Van den Heever nog geskryf het" (1959a :346). Die konsensus vandag is dat 

die roman nie onder Van den Heever se bestes gereken word nie . Die 
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uiteenlopende resepsies van die waarde van Die held is ' n voorbeeld van hoe 

verskillende tydsgewrigte ook verskillende resepsies van dieselfde werk tot 

gevolg kan he. 

Twee werke wat ondanks die veranderende tyd en norme die siftingsproses 

deurstaan het, is Somer en vera! Laat vrugte. Laasgenoemde word nog steeds 

waardeer vir sy strukturele kwaliteite, maar vera! vir sy posisie in die 

geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde, soos blyk uit onder andere 

uitsprake in Afrikaanse literatuurgeskiedenisse. 

Wat opval by die hedendaagse resepsie is dat die kompositor iese 

evalueringsargument oorheers, dit wil se dat die struktuur meer aandag as 

die waardesisteem ontvang. Dit hang saam met die metodes van literere 

ondersoek wat tydsgebonde is. Die hedendaagse resepsies is egter nie altyd 

streng struktureel nie. Van Coller (1987 :41) verwoord dit so: " Ek glo dat 

'n teks nie beoordeel kan word aan die hand van bloot strukturele aspekte 

nie. Die waarde van 'n teks het ook te make met sy plek binne 'n hele genre 

en selfs 'n hele letterkunde." Van Coller beklemtoon ook dat die waardestelsel 

van die resipient 'n rol by interpretasie en evaluasie speel. 

Van Coller (1987:3-5) sien Van den Heever se plaasromans binne die bepaalde 

genre en meld dat die skrywer hier van die beste werk op die gebied van 

die Afrikaanse prosa gelewer het. Die relatiwiteitsargument speel by die 

evaluering 'n rol. 

Voorts word daar aangetoon dat Van den Heever se plaasromans nie los gesien 

kan word van 'n bepaalde buite-l iterere werklikheid met vaste waardes, die 

van die Calvinisme nie. Teen hierdie agtergrond moet etiese sake soos 

opstand teen die kerk, egskeiding, ontrou in die huwelik, swangerskap buite 

die huwelik gesien word. Die morele evalueringsargument is hier in werking. 

Van Coller wys daarop dat 'n tekortkoming in die werke van Van den Heever 

sy tyd- en ruimtegebondenheid is, wat die moontlikheid van uitstyging bo 

die lokaal-realistiese verswak. Ook is Van den Heever se temas beperk 

ondanks sy eie belesenheid. Dit bring mee dat die werke in 'n groot mate 

stagneer en min vernuwing in die genre bring. 
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n Punt van kritiek wat ook in die historiese resepsies gehoor is, ts die op 

die romantiek en realisme wat albei in Van den Heever se werk voorkom. 

Hierdie tweeledigheid bring ' n stilistiese breuk mee. Resipiente wat onder 

andere daarop wys, is Antonissen (s.d . : 223) wat me lding maak van "die 

gewone tweeslagtigheid tussen realisme en romantiek", en Kannemeyer wat 

praat van die dualisme wat dikwels · ' n stilistiese breuk in Van den Heever 

se romans veroorsaak (1978 : 298). Nog ' n literator wat die probleem belig, 

is L.C. Minnaar wat 'n proefskrif geskryf het oor realisme en romantiek in 

die prosawerk van Van den Heever. 

Die Engelse literator John Coetzee (1985) gee in sy resepsie insigte wat 

verskil van die van die Afrikaanse literatore. Dit kan verklaar word uit die 

feit dat sy waardesisteem en lewenshouding n ie teen presies dieselfde 

agtergrond as die van die Afrikaanssprekende resipiente ·gevorm is nie. 

Daarom kan hy vanuit ' n ander hoek as die trad isionele resipieer. Hy wys 

daarop dat daar by ontvangs van werke in gedagte gehou moet word dat die 

werke gepubliseer is binne ' n bepaaide sosio-ku lturele sisteem waarin hulle 

gefunksioneer het. Vanuit hierdie insig sien hy die plaas nie net as d ie 

ruimte waarteen die gebeure afspeel nie maar as 'n noodwendigheid wat die 

Afrikaner aan die aarde en aan sy geskiedenis verbind. Daarom klou oom 

Sybrand in Laat vrugte so hardnekkig aan sy grond . Hy klou as ' t ware 

aan sy geskiedenis wat betekenis aan sy bestaan gee. Terselfdertyd kom 

hy sy plig teenoor sy voorgeslagte na. 

Coetzee het ook ' n ander siening van die tweeledigheid realisme-romantiek . 

Die belewing van die werklikheid (realisme) loop uit op die interpretasie 

(simboliek) daarvan. Daar is dus volgens Coetzee nie n breuk nie, maar 

die simboliek is ' n logiese uitvloeisel van die realisme. 

die abstraheringsargument vir evaluasie. 

Samevatti ng 

Hierdie insig bevat 

By die bestudering van reproduktiewe resepsiestukke is n gedeelde 

verwysingsraamwerk, of 'n kode wat aan sowel sender as ontvanger bekend 

is, 'n vereiste . Ter wille van interpretasie en evaluasie moet wanneer dit 

gaan om ' n ander tydsgewrig, die oorspronkl ike verwysingsraamwerk 

gekonstrueer word. Dit is wat betref die oeuvre van C. M. van den Heever 

nie so ' n moeilike taak nie, want ondanks 'n huidige ander sosio-ekonomiese 
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klimaat, het sekere fasette nie veel verander nie . So is die kultuur grootliks 

dieselfde en het baie van die lewenswaardes en verwagtinge van die eerste 

paar dekades van hierdie eeu in ' n groat mate dieselfde gebly. Hier word 

byvoorbeeld gedink aan die rol van die godsdiens wat steeds by die meeste 

Afrikaner-resipiente 'n rol speel, hoewel in baie gevalle nie meer so beduidend 

as in die tyd van Van den Heever nie . Die waardesisteem het dus in baie 

opsigte nie veel verander nie. 

Daar is ook genoeg resepsiedokumente beskikbaar met behulp waarvan d ie 

lewenshouding, verwagtingshor ison, waardesisteem, ensovoorts van d ie 

werklike Ieser van Van den Heever se tyd saamgestel kan word. Verder is 

daar nog heelwat resipiente wat ook in daardie tydsgewrig geleef het, wat 

kan help om 'n betroubare verwysingsraamwerk van daardie periode saam te 

stel. 

105 



HOOFSTUK VIII 

DIE PROSA VAN STIJN STREUVELS 

1. C.M. VAN DEN HEEVER EN STIJN STREUVELS 

Daar het soveel invloed van die Vlaamse prosaskrywer Stijn Streuvels op C.M. 

van den Heever uitgegaan dat ' n stud ie van laasgenoemde sonder verwysing 

na die werke van Streuvels onvolledig lyk. Van den Heever self het op talle 

plekke in sy kritiese werke verwys na die ooreenkoms tussen die Vlaamse 

geskiedenis en die van die Afrikaner. Ook het hy meer as een keer oor 

Vlaamse skrywers en digters geskryf en ook spesifiek oor Streuvels. ' n Mens 

kan dus se dat die Vlaamse skrywers vir wie hy bewondering gehad het 

bygedra het tot die vorming van sy waardesisteem . 

Van den Heever het ook die Vlaamse prosa in sy belangstellingsveld opgeneem 

vanwee sy instelling dat die Afrikaanse kultuur nie ge'isoleerd moet 

voortbestaan nie. Hy was oop v ir vormende invloede uit die letterkundes 

van ander Iande . 

Van den Heever bepleit kulturele samewerking tussen Su id-Afrika en 

Nederland en Vlaandere, vir wie se skrywers hy ' n groot bewondering 

gekoester het. Veral vir Streuvels se werke het hy liefde en bewondering 

gehad. Hy is gevorm teen ' n Dietse agtergrond en het dit as ' n tekortkoming 

beskou dat daar n gebrek aan skakeling tussen die Afrikaner en die 

Nederlandse en die Vlaamse beskawings was. Die belangstelling in die 

Vlaamse letterkunde het ook te make met Van den Heever se gemoeidheid met 

die Afrikaanse gedagte: "Skrywers soos Streuvels, Gezelle , Van de Woestijne 

kan in die geheel gesien word, n ie aileen om die algemeen-menslike waarde 

van hul kunsdade nie, maar ook omdat die Afrikaanse Gedagte 'n groot deel 

van die Dietse Gedagte insluit" (1935:8) . 

Van den Heever verwys na die Vlaamse volk as " hierdie volk vir wie ek soveel 

liefde en simpatie besit .. . " (1935 :31). In 'n opstel oor Streuvels spreek 

hy sy bewondering u it vir "die grootmeester van die Vlaamse prosa " (1935 : 55) 

en is hy byna oordrewe in sy lof op die twee werke wat die grootste invloed 

op sy skrywerskap uitgeoefen het . Van De oogst meen hy dat dit seker een 
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van die grootste novelles is wat ooit oor die landelike lewe geskryf is, en in 

sy lof op De vlaschaard gaan hy nog verder deur te se dat dit een van die 

grootste werke van aile tye is (1935:56,58). 

In Van den Heever se werke val die liefde vir die aarde op. Hierin is hy 

be"invloed deur geesverwante Vlaamse skrywers soos Timmermans, Van de 

Woestijne en vera I Streuvels. 

'n Eienskap van Van den Heever se prosa wat hy met Streuvels gemeen het 

en waarin hy ook deur laasgenoemde be"invloed is, is die beskrywing van die 

werklikheid tot in die fynste besonderhede. In die verband kan daar na 

Streuvels se beskrywingswoede verwys word (Weisgerber, 1970:34). 

Aan albei outeurs se kunstenaarskap le 'n duidelike ideologie ten grondslag. 

By Van den Heever is dit die Calvinisme terwyl dit by Streuvels die 

Rooms-Katolisisme is. Hoewel die twee ideologiee groot verskille toon en die 

aanhangers van die gelowe mekaar dikwels vyandiggesind is, is daar 'n noue 

verwantskap tussen die twee skrywers se waardesisteme en werke. Ten spyte 

van verskille tussen Streuvels se Roomsheid en Van den Heever se Calvinisme 

deel hulle immers ' n Christelike waardesisteem. 

' n Grondliggende rede vir die verwantskap is ook die feit dat albei dieselfde 

genre eksploiteer, naamlik die heimatroman of plaasroman. Hierdie genre het 

grondtrekke wat in aile letterkundes ooreenstem. 

Van den Heever noem in 'n opstel dat die Afrikaanse letterkunde nog nie n 

kunstenaar soos Streuvels besit nie, wat "ons vlaktes en berge, ons 

wolkelugte en blou heme!, ons swoegende boe r e met so ' n indringende 

grootsheid sal af-ets, trek vir trek, met die rus van die waarlik groot epikus" 

(1935: 106) . Vanuit die hedendaagse resepsie kan beweer word dat Van den 

Heever in Somer en Laat vrugte in sekere opsigte hieraan voldoen het·. 

Bogenoemde twee werke vertoon die duidelikste die direkte invloed van 

Streuvels . In Somer is die siening van mens en natuur dieselfde soos 

vergestalt in De oogt. Die son is in albei die oorheersende natuurgegewe. 

In albei gaan dit om die oes , om verlore liefde, om afskeid en die menslike 

lotgevalle wat geplaas is teen die grootse natuur . Die gedagte van die 

onverbiddelike gang van die seisoene waarteen die mens magteloos is en die 

107 



arbeidslus kom alles terug in Somer. Ook het byna elke karakter in 

laasgenoemde werk 'n duidelike model in De oogt. Selfs 'n groep karakters 

soos die Bruinmense in die Van den Heever-werk het 'n ooreenkomstige groep 

in De oogt. In laasgenoemde werk is dit die snyersbende. Ook die vorm 

van die twee werke is dieselfde, naamlik die novelle. 

Die roman Laat vrugte van Van den Heever toon ook talle ooreenkomste met 

De vlaschaard van Streuvels. 

op die voortgang van die tyd. 

Dit is eweneens 'n boereroman met die klem 

Die verhaalgebeure vertoon 'n baie duidelike 

oo reen koms. Soos in die Vlaamse werk gaan dit om die ouerwordende boer 

wat nie plek wil maak vir sy opgroeiende seun nie. Die verhouding tussen 

oom Sybrand en Henning is so te se 'n spieelbeeld van die tussen boer 

Vermeulen en Louis. Tussen die twee seuns is daar 'n duidelike ooreenkoms, 

en ook die vrou Barbele het 'n parallel in tant Betta van Laat vrugte. Selfs 

die verhouding tussen die onderskeie moeders en seuns toon groot 

ooreenkomste. In albei werke kom daar 'n fina le botsing tussen vader en 

seun en 'n innerlike stryd by die vaders na die botsing. Ten slotte kom 

daar by oom Sybrand sowel as Vermeulen insig. Selfs in die simboliek van 

die boeke is daar treffende ooreenkomste. 'n Voorbeeld daarvan is die beeld 

van 'n ou boom wat vir beide oom Sybrand en boer Vermeulen gebruik word. 

Hoewel daar in die groot lyne frappante ooreenkomste tussen die twee romans 

is, is daar ook groot verskille wat in die eerste plek al le in die twee 

verskillende ruimtes en in die taal. Van den Heever het die werklikheid 

deurskou en 'n weergawe daarvan gegee volgens sy eie lewensbeskouing en 

-instelling, wat nie identies met die van Streuvels is nie, ten spyte van die 

ooreenkomste waarop hierbo gewys is. Wat Streuvels met die Vlaamse milieu 

gedoen het, het Van den Heever getransponeer in die Suid-Afrikaanse ruimte, 

en met veranderinge, byvoeginge en weglatinge het hy in sowel Laat vrugte 

as Somer twee oorspronklike werke geskep. Die twee werke waarin die 

invloed van Streuvels die duidelikste is, is ook Van den Heever se· beste 

werke. 

Deur die hele oeuvre van Van den Heever skemer die invloed van die Vlaamse 

meester deur, soos byvoorbeeld in die teenstelling stad/platteland, met die 

siening van die stad as boos. Ooreenstemming is daar selfs in die titel van 

'n werk: Langs de wegen by Streuvels en Langs die grootpad by Van den 

Heever. In die uiterlike beskrywing van die figuur Ou-Datie in Droogte van 
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Van den Heever is daar 'n treffende ooreenkoms met die beskrywing van 

Fliepo uit Het Ieven en de dood in den ast van Streuvels. 

2. 'N ALGEMENE TIPERING VAN DIE SKRYWER EN SY OEUVRE 

Die werke van Streuvels speel in ' n bepaalde ruimte af, die gedeelte van 

Vlaandere wat gelee is tussen die riviere die Schelde en die Leie. Oat die 

outeur 'n intense liefde vir sy streek gekoester het, straal uit sy werke . 

Hy het nie net oor ' n bepaalde ruimte geskryf nie, maar ook oor ' n bepaalde 

tyd. Dit is die era voor industrialisasie in die landelike lewe die oorhand 

gekry het. Die figure waarmee hierdie tydruimte bevolk word, is oorwegend 

boere. In sy prosa gee hy ' n intieme kyk in die godsdiens, die werk en 

ontspanning van die Vlaamse Iandman. 'n Aspek waaraan baie aandag bestee 

word, is die vergroeidheid van die Iandman met die aarde. 

die gedagte saam dat daar adel in die arbeid is. 

Hiermee hang 

Die Iandman is egter nie die hooffiguur nie . Hy word steeds geteken teen 

die grootsheid van die natuur waarvan hy maar ' n klein detail is. Op 

voortreflike wyse word die sikliese gang van die natuur waarteen die mens 

magteloos is, uitgebeeld. Hierdie siening bring mee dat daar in Streuvels 

se werke - soos by Van den Heever - 'n pessimistiese en somber ondertoon 

is. Sy karakters word meestal beheers deur ' n mag bo hulle. Streuvels se 

self dat hierdie fatum "Goddelike voorsienigheid" genoem kan word (De 

Ridder, 1908:97-98). Dikwels is die fatum gelee in die natuur wat die mens 

meedoenloos maal en verbrysel in die groot kringloop van die tyd. 'n Aspek 

wat bydra tot die donker ondertoon van baie werke is die doodsgedagte wat 

di kwels aangeraak word . 

Ondanks die pessimisme en fata lisme is daar wei lewensblyheid in Streuvels 

se werk. Dit word gesien waar hy die natuur beskrywe en ook waar die genot 

van die arbeid geteken word. Hoe paradoksaal dit mag klink, kan daar 

gepraat word van optimistiese fatal is me by Streuvels. 

Streuvels is streng Rooms-Katoliek opgevoed hy is nie verniet die 

susterskind van Guido Gezelle nie - en hy teken sy karakters volgens die 

deursnee Katolieke opvoeding en lewensleer. 
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Streuvels werk in ' n tyd toe baie outeurs nog in die tradisie van die 

Natural isme geskryf het . Oorerwing en omgewing, die twee pylers van die 

Natural isme, speel wei ' n rol in sy werk, maar realistiese kenmerke is 

dominant. Sy real isme is egter eiesoortig : in plaas van om ' n spieelbeeld 

van d ie werklikheid te gee, is Streuvels se beelding deurweef met sy eie 

visie, wat veroorsaak dat 'n nuwe werkli k heid geskep word waarin realisme 

en fantasie vermeng is . 

Streuvels gepraat word. 

Daar kan sodoende van ' n idealistiese realisme by 

Die taal wat Streuvels gebruik , is n vermenging van Wes- en Oos-VIaams 

en eie woordeskeppings. Dit is dus nie n homogene taal nie, maar n 

k unstaal, wat deur die meeste resente aangeprys word maar deur somm ige 

as kunsmatig en moeilik verstaanbaar gekritiseer word. 

Streuvels se styl word gekenmerk deur rustige, bree beskrywings wat ' n 

teken is van die voortreflike wyse waarop hy die taal beheers. Sodanige 

skryfstyl was 'n mode van sy tyd, maar terselfdertyd is dit funksioneel in 

sy oeuvre deurdat dit deel uitmaak van ' n we idse visie op die natuur en d ie 

menslike lotgevalle b inne die natuur. 

3. DIE GODSDIENSGEGEWE IN DE VLASCHAARD 

Soos by die prosa van Van den Heever gaan ek as ondersoeker , wat 

terselfdertyd resipient of werklike Ieser is, De vlaschaard bekyk na 

aanle iding van ' n faset wat ook deel is van my eie waardes isteem, naamlik 

die Christelike. 

Uit sy werk is dit duidelik dat Streuvels ' n re li gieus ge"i nsp ireerde skrywer 

is . Die godsd iens is egter anders as die Calvinisme. Daar is ' n r egstreekse 

verwantskap tussen die streek waarin sy werk afspeel en sy religieus getinte 

wereldbeskouing. In De vlaschaard is die vlasland meer as net ' n land; die 

ruimte word groter as die streek , want die vlasland ondervind n 

skaalvergroting waardeur dit 'n kosmiese ruimte word . Die onderl inge 

menslike geskille word ondergeskik gemaak aan d ie groot spanning tussen 

die mens en die ewige natuurwette. Wie hierdie wette of groot ordening 

oortree, begaan ' n sonde teen die Skepper in wie se mag die natuurorde 
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berus. Boer Vermeulen erken die mag van God in die natuur: 't (was) 

een gevoel van erkentelijkheid voor den Opperheer . . . " (1985 : 55). 

Van ltterbeek (1976: 29) wys daarop dat Streuvels se siening van die 

natuurorde biner van aard is. In die eerste plek is daar die wereldorde wat 

ewig dieselfde is. Dit word beheer deur God. In De vlaschaard word dit 

ook "de grote ordening " genoem (1985 : 55) . In die tweede plek is daar die 

tydelike orde wat voortdurend aan verandering onderhewig is, soos mense 

en hulle gewoontes deur die tye verander. Hierdie orde lyk asof dit in die 

beheer van mense is, maar in werklikheid is dit ook dee! van die wereldorde 

en is die mag wat die mens hier het, ontleen. In die kader val mensli ke 

verhoudinge soos die huweliksverhouding en die verhouding tussen ouers en 

kinders. Hierdie verhoudinge is dus in die prosa van Streuvels deel van 

die godsdiensgegewe. Uit di~ perspektief word vervolgens gekyk na: 

3 . 1 Die verhouding tussen vader en seun . 

3.2 Die verhouding tussen moeder en seun. 

3 .3 Die verhouding tussen man en vrou in die huwelik. 

Die verhoudinge word nagegaan in De vlaschaard . 

3.1 Die verhouding tussen vader en seun 

Vir boer Vermeulen is die wette van die heelal afkomstig van God. Een van 

hierdie wette wat in De vlaschaard uitgebeeld word, is dat daar in die lewe 

' n ewige kom en gaan is waarin die een geslag plek moet maak vir die 

opkomende volgende geslag. Hierdie wet word oortree deur Vermeulen wat 

nie ruimte wit maak vir sy seun Louis nie. Hy sien homself as dee! van die 

orde, maar verloor sy perspektief, want hy besef aanvanklik nie dat hy dee! 

van die tydelike orde is wat aan verandering onderhewig is nie. Hy sien 

homself as dee! van die ewige wereldorde en reageer daarom so heftig wanneer 

hy dink dat sy plek en sy mag deur sy seun bedreig word. Die konflik is 

nie net 'n botsing tussen twee mense nie maar kry 'n kosmiese karakter. 

Vermeulen se probleem bepaal sy houding tot sy seun. Louis voel aar.vanklik 

geen antagonisme jeens sy vader nie. Wanneer hy praat van die land wat 
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vir vias gebruik gaan word, vra hy welgemoed en opgeruimd (1985:20) aan 

sy vader of hulle die volgende dag gaan begin. Vermeulen se reaksie hierop 

is dat hy sy seun se woorde ignoreer en hom 'n bevel gee soos hy met sy 

arbeiders doen. Hier begin Louis se weersin in sy vader: hy "bezag de 

boer voor de eerste keer van zijn Ieven met nijdige blik" (p. 20), en hy sien 

hom as "wrokkig en bars hatelijk" (p. 21). Die kinderlike vertroue wat 

Louis in sy vader gehad het, is verbreek. Die ouktoriele verteller meld dat 

hy as kind grenselose bewondering vir sy vader gehad het. Noudat hy egter 

nie meer 'n seun is nie, smeul daar 'n wrok in sy gedagtes (p. 23) . Die 

houding van Vermeulen en die natuurlike groei van sy selfstandigheid laat 

Louis uitsien na die dag dat hy baas van die hoewe sal wees: "Van jaar tot 

jaar zou hij het meesterschap bevechten, tot de oude 't moest Iaten liggen 

en hem zijn macht als erfenis overlaten" (p. 159). 

Die probleem waarmee Vermeulen worstel, loop soos 'n draad deur die werk. 

AI vroeg meld die verteller dat die boer onrustig is oor die opkomende mag 

van sy seun. Hierdie verskynsel sien Vermeulen as 'n onafwendbare noodlot. 

Hy is jaloers op die jeugdige krag van Louis terwyl hy besef dat sy eie kragte 

taan: "Hy zag de kloeke stap, de hoogheffende benen en de uitgegroeide 

gestalte", en verder "... de brec!e, hoekige schouders van dat jonge, 

krachtige lijf" (p. 35). 

n Motief wat deur die werk herhaal word in die beskrywing van Louis, is 

sy lewenslus en sy sinlikheid. Hierdie eienskappe intensiveer die 

ouerwordende Vermeulen se afguns. Die jong meisies met hul "slenderige 

lijvetjes" (p. 113) het die jong boer se lewenslus wakkergeskud . 

'n Faktor wat Louis se sinlikheid egter temper, is die standverskil tussen 

hom en die werksmeisies van sy vader. Hierdie feit word herhaaldelik in die 

werk genoem, byvoorbeeld dat hy "in stand te hoog verheven was om vrij 

met die mooie meisjes om te gaan" (p . 88). 

n Motief wat herhaaldelik voorkom in die karakterisering van die boer, is 

koppigheid, byvoorbeeld "zijn koppige wil" (p. 53), "de koppigheid van een 

oude boer" (p. 28), "de strenge opziener die, uit loutere koppigheid, altijd 

maar dwarsdreef" (p. 197). (Van den Heever gebruik dieselfde motief in 

die karakterisering van Naas Steenberg in Van aangesig tot aangesig.) 
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Daar is verskillende trappe in die groeiende oneinigheid tussen Vermeulen 

en Louis, wat uiteindelik op die tragedie op die oesland uitloop. Die eerste 

trap is waar daar besluit moes word waar die vias gesaai gaan word. Louis 

reken, met motivering, dat dit op die lae land gesaai moet word, waarop 

Vermeulen uit reaksie besluit dat dit op die "hoogkouter" gesaai moet word 

(p. 17). 

'n Verdere trap is die verskil oor die tyd wanneer die vias gesaai moet word. 

Die boer saai dit later as gewoonlik om Louis nie sy sin te gee nie. lntussen 

is Vermeulen besig om te soek na 'n oorsaak tot 'n openlike botsing. Hy kry 

dit wanneer hy Louis betrap in 'n omhelsing met Schellebelle, een van die 

diensmeisies op die werf. Die verhouding tussen vader en seun versleg, 

aangehelp deur die feit dat Vermeulen bemerk dat Louis reg was met sy keuse 

van waar die vias gesaai moes gewees het. Wanneer Louis praat, antwoord 

die boer met "een norse grom" (p. 163). "Grom" word meermale gebruik vir 

wanneer Vermeulen praat. Die finale konfrontasie kom wanneer hy beveel 

dat daar na die storm nie geoes moet word nie en Louis teen sy bevele in 

die "slijtersbende" aan die werk sit. Daarop slaan die boer in ' n woedebui 

sy seun met sy swaar kierie bewusteloos neer. 

Van die oomblik af is daar 'n ommekeer in Vermeulen se houding: hy is spyt 

oor die daad en kom tot die insig dat hy "zijn eigen trots, zijn eigen bloed 

vermoord had" (p. 225). Nou gee hy vir die eerste keer toe dat hy "oud 

en suf, en haarna kinds, veeg en rijp voor de dood" is (p . 226). Ook gee 

hy toe dat hy sy seun uit ja loesie neergeslaan het. Die finale daad wat op 

sy veranderde houding dui, is wanneer hy die besluitneming oor die 

aktiwiteite op die hoewe aan die bejaarde kneg, Poortere, oorlaat. Dit is 

heeltemal in stryd met die ou Vermeulen wat niemand anders wou laat heers 

het oor sy boerdery nie. Die werk het ' n oop einde gesien dat daar nie gese 

word of Louis gesond word nie. 

Vermeulen het teen ' n natuurwet oortree, maar die feit dat hy tot insig gekom 

het, dat hy as 't ware gestraf is, het die natuurlike orde herstel. 

3.2 Die verhouding tussen moeder en seun 

In Vermeulen se verhouding tot sy seun gaan dit om die aantas van 'n wet 

van die groot ordening, dit wil se om 'n faset van die wereldorde wat ewig 
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dieselfde is . In die verhouding moeder-seun word hierdie wet nie aangetas 

nie. 

Op die verhouding word nie soveel klem gele as op die vader-seunverhouding 

nie. Wat van die verhouding tussen Barbele en Louis gese word, hang saam 

met die konflik tussen Louis en sy vader. Die moeder is die buffer tussen 

vader en seun . Wanneer daar 'n botsing dreig, wonder sy: "Zou ze 't nog 

kunnen helen? weer goedmaken tussen de twee?" (p. 137.) 

Tussen Louis en sy moeder is daar 'n openheid wat tussen hom en sy vader 

ontbreek . Die mooi verhouding kom na vore wanneer sy met hom gaan praat 

na aanleiding van Vermeulen se beskuldigings dat hy te eie met die werksters 

is en dat hy daarom vir Louis 'n ander hoewe wil koop . Louis neem sy moeder 

in sy vertroue en sy luister met begrip na sy probleem. Louis besef dat sy 

met haar kalmte en goedheid tussenbei kom om die vrede te probeer 

bewerkstellig. Van die mooi verhouding meld die verteller: "Hoeveel 

vertrouwelijker kon Louis met zijn moeder omgaan dan met zijn vader; nooit 

anders deed ze dan met zachtheid een beste wending geven aan 't geen vader 

grimmig van zich afstiet" (p. 139) . 

Louis se groeiende begeerte om hom oor te gee aan die spel met die begeerlike 

meisies op die hofstede word in bedwang gehou deur sy eerbied vir sy 

moeder , vir hoe hy opgevoed is . Sy ouers het by hom "een diep gevoel van 

weerdigheid" gekweek (p. 93). Later word dit gekwalifiseer dat dit veral 

sy moeder is wat hierdie gevoel by hom ingesker p het: "Zij had een diep 

gevoel van zedelijke waardigheid in hem aangekweekt" (p . 203) . Louis wil 

in sy verhouding tot die meisies sy moeder geen verdriet aandoen nie. Hy 

weet dat hy haar verwyt nie sou kon verdra sonder om respek vir homself 

te verloor nie. 

Barbele word geteken as 'n goedhartige, verstandige vrou. Hierdie trekke 

kom na vore in onder andere haar verhouding met . haar seun. Haar 

teenwoordigheid temper haar seun se jeugdige voortvarendheid en erotiese 

neigings. In die verhouding tussen Louis en sy moeder word nog n ewige 

nog ' n tydelike natuurwet oortree. 
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3.3 Die verhouding tussen man en vrou in die huwelik 

Die natuurwet wat hier ter sprake is, is die tydelike orde, die tussen mens 

en mens wat versteur is. Hoewel Vermeulen noem dat sy lewe innig met die 

van sy vrou vergroei is en dat sy deur die jare deel van hom geword het, 

"iets als het beter dee! van zichzelf ... , iets als zijn eigen geweten" (p. 126), 

tree hy nie daarvolgens op nie. Dit word duidelik uit onder andere die 

uitbarsting nadat sy iets oor die toestand van die vlasland gese het. Hy skel, 

word pers in die gesig en verloor sy asem (p. 14). Tog het Vermeulen ontsag 

vir haar, want sy ken hom en sien die beweegredes agter sy planne. Sy 

skroom ook nie om hom op sy foute te wys nie, soos op sy verkeerde houding 

teenoor sy seun. Vermeulen besef dat sy gelyk het, maar "vernederde zich 

echter nooit om onskuld te vragen" (p. 68). 

Barbele begryp en berus in die wetmatigheid wat vir haar man so n probleem 

is . Sy verduidelik aan hom dat hulle hulle tyd gehad het en dat hulle plek 

moet maak vir die opkomende geslag, want elkeen kry sy beurt. Sy probeer 

hom troos deur daarop te wys dat dit nie vreemdes is wat hulle plek inneem 

nie maar hulle eie kinders (p . 142). 

Haar mooi karakter kom opnuut na vore nadat Vermeulen vir Louis neergeslaan 

het. In plaas van om hom te verwyt, laat sy aan hom die geleentheid om 

die sieke te versorg en bly sy ondanks haar groot verdriet kalm. Wanneer 

Vermeulen aan die einde heeltemal ineenstort, is sy daar om hom te troos . 

Die natuurwet wat in hierdie verhouding oortree is , word herstel wanneer 

die boer sy vrou se hand vat en haar vir die eerste keer in hulle huwelikslewe 

op die naam noem. Hierdeur het hy sy skuld bely. 

4. DIREKTE VERWYSINGS NA GODSDIENS 

Soos die Calvinisme die godsdienstige basis van die wereld in die prosa van 

Van den Heever vorm, vorm die Rooms-Katolisisme dit in die landelike ruimte 

van Streuvels. Hoewel dit vir die Calvinistiese resipient voorkom asof dit 

in n groot mate gewoonte en vormdiens is, speel die godsdiens 'n akt iewe 

rol in die lewe op die landerye. As die lente aanbreek en die gesaaides begin 

opkom, word Palmsondag gevier . Die hoogmis word dan gevier en palmtakkies 

word op die landerye gesteek. 
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Later in die se isoen word die seen van die Hemel op die oes afgesmeek . Eers 

is daar 'n mis wat gevolg word deur ' n kleurryke prosessie vol van religieuse 

attribute: "De missedienaars - kleine pastoortjies met wit ·roket - dragen 

kruisstok tussen twee koperen kandelaars d ie blinken. De pastoor volgt in 

purperen koormantel, draagt het kruis met de relikwie, het kruis waar de 

zonnestr.a len flikkeren op al de hoekjes van ' t gefatsoende zilver-en-goud " 

(p . 57 ) . 

' n Volgende groot gebeurtenis in die aktiwiteite wat die oes voorafgaan, is 

d ie skoonmaak van die Iande deur die wiedsters . Terwyl hulle werk, lees 

Vermeulen uit die Bybel voor. Eers lees hy die geskiedenis van Josef en later 

van Moses en Job. Tussen die werk deur word daar volgens tradis ie gebid : 

"Volgens oude gewoonte baden zij nu tegader luidop de paternoster" (p. 79). 

Die dag word in religieuse sfeer afgesluit met die geklep van die bedeklok . 

Ook in die huise is daar konkrete tekens van die godsdiens, soos in 

Vermeulen se pronkkamer waar "het palmhouten k ruisbee ld, en de zilverbeiers 

tussen de bloemkrans in het lieve - vrouw-kapelletjie op de schoorsteen " 

uitgestal is (p. 104) . 

V ir die resipient wat nie vertroud is met die gebruike van die 

Rooms-Katolisisme n ie , doen die bedrywighede tydens die wiedery dalk vreemd 

aan in die opsig dat religie en aardsheid vermeng word . Aan die een kant 

word ' n gewyde stemmig geskep met d ie voorlesings uit die Bybel en met die 

gebede wat op die landerye gedoen word, maar aan die ander kant heers daar 

tussendeur 'n vrolike, aardse stemming waarin skinderpraatjies die ronde 

doen en liedjies met sinlike konnotasies gesing word . Die resepsie van die 

gebruik dat die herberg na die hoogmis besoek word, sal bepaal word deur 

d ie resipient se kultuur , lewenshouding en waardesisteem. 

AI is boer Vermeulen kwasterig en moeilik om mee saam te leef , speel die 

godsdiens ' n rol in sy lewe. Nadat die vias gesaai is , maak hy met sy graaf 

'n kruisteken langs die land om d it teen onheil te vrywaar . Hy sien God as 

d ie "opperste Baas" wat daar hoog die ewige gang van die dinge beheers en 

beheer (p. 43) . Wanneer die vlassaad ontkiem, is daar by Vermeulen 

erkentlikheid teenoor die "Opperheer" (p. 55). Ook skroom hy nie om aan 

die wiedsters uit die Bybel voor te lees nie. 
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Hy lees onder andere van Moses, na wie daar later in die gebeure weer 

verwys word. Nadat Vermeulen sy seun neergeslaan het, vergelyk hy homself 

naamlik met "een vertoornde Mozes" (p. 225). 

Die godsdiensgegewe in die uitbeelding van Vermeulen kom sterk na vore na 

die tragedie op die land. Sy eerste impuls was om weg te gaan, want "Ca"in, 

de moordenaar uit de bijbel spookte er rond". Ook voel dit vir hom asof "de 

steenoude gestalten en bebaarde wezens uit de Schriftuur, waarmede hij 

vertrouwd was en bevriend" hom aangluur en dreigemente toeroep (p . 218). 

Die boer se insig en sy skuldbekentenis is noli verweef met sy 

godsdiensbelewing. Hy voel dat hy voor d ie Allerhoogste staan wat die hele 

aarde in sy hande het. Hy kniel en beken sy misdaad voor God. 

Ook in die karakterisering van Barbele speel die godsdiens 'n rol . Dit kom 

nie as 'n verrassing dat die goedhartige, kalm persoon 'n gelowige is nie. 

Sy verrig ook hMir religieuse dee! in die aktiwiteite op die land. Wanneer 

dit lyk asof die vias nie goed wil groei nie, steek sy ' n kersie vir die heilige 

Benedictus op. Haar godsdiens is hier egter ook met bygeloof vermeng, want 

terselfdertyd laat sy Hantje, die bedevaardster, die betowerde vlasland 

"belezen" (p. 51). Verder stel sy haar hoop op die seening wat die 

kruisprosessie moet bring, en "het overige liet zij in Gods handen" (p. 61). 

Tydens die wiedery bid Barbele ook hardop op die vias land. 

Wanneer iets ernstigs of ontstellends gebeur, kom haar geloof na vore in haar 

uitdrukkings. As Vermeulen haar inlig dat Louis te vrypostig met die 

werksmeisies omgaan, vra sy dat die Here haar moet bystaan (p. 136), en 

wanneer haar man vertrek om Legijn se hoewe met onsuiwer bedoelinge te 

gaan koop, neem sy afske id met "God beware u, boer" (p. 197). Haar geloof 

kom na vore aan die einde van die gebeure wanneer Vermeulen totaal 

ontredderd is maar sy bedaard en met oe vol vertroue kan se : "God moet 

ons helpen" (p. 244) . 

Van Louis se godsdiensbelewing word nie vee! vermeld nie, behalwe waar die 

saairitueel van die vias beskryf word. Die gewydheid en die erns van die 

geleentheid word benadruk deurdat Louis met 'n priester vergelyk word: 

"Dan deed Louis als een priester die de mis gaat lezen: hij stroopte zijn lang 

witl !nnen z.aaikleed aan en sloeg een kruis over de borst" (p. 34). Voordat 
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hy begin, maak hy in aile erns en eenvoud 'n tweede kruis en dan begin hy 

te saai "met de monkel op het wezen, maar de ontroering in 't hart" (p . 35). 

In die prosawerk van Streuvels speel die pastoor (soos die predikant by Van 

den Heever) meestal 'n belangrike rol. Hy was in die tydsgewrig waaroor 

Streuvels geskryf het 'n gesiene en invloedryke persoon. In De vlaschaard 

word daar egter nie veel van die pastoor vermeld nie. Hy speel by slegs 

twee geleenthede 'n rol. Die eerste is tydens die prosessie waar die seen 

van die Hemel op die oes afgesmeek word, en die tweede waar hy die laaste 

sakramente aan Louis kom toedien. 

5. REPRODUKTIEWE RESEPSIE VAN DIE PROSAWERKE VAN STIJN 

STREUVELS 

Die reproduktiewe resepsiestukke van die werk van Streuvels gaan bekyk 

word met dieselfde hipoteses in gedagte as die waarvan uitgegaan is by die 

bestudering van die reproduktiewe resepsiestukke van die prosa van Van den 

Heever in hoofstuk VII. Die evaluasiemodel van Boonstra gaan ook betrek 
word. 

Die aktiwiteit op die land wat 'n mengsel van die gewyde en die aardse is, 

doen vir my as ondersoeker-resipient met 'n Calvinistiese lewenshouding 

vreemd aan. Die Vlaamse literator R. van de Linde, resipieer dit egter 

anders. Volgens sy resepsie teken Streuvels die godsd iens as 'n deel van 

die groot geheel van die lewe, dus ook in die arbeid op die Iande. Dit is 

kon kreet daarby ingeskakel. Hy toon die boere as lewensegte, gelowige 

sondaars wat nog die tradisies van hulle tyd en ruimte onderhou. Die 

verhouding van die boere tot God is kosmies in die sin dat God tot hulle 

spreek hoofsaaklik in die natuurverskynsels. Van de Linde (1958:98) noem 

dat die godsdiens van die boer primitief en met folklore deu rweef is. 

Godsdiens en tradisie gaan hand aan hand in hulle woorde en dade. Vir 

hierdie resipient is dit nie hinderlik nie maar geloofwaardig volgens die 

afspieelingsargument vir evaluasie. 

n Aspek van Streuvels se waardesisteem wat in sy prosa na vore kom en 

wat verskil!end geresipieer is, is die houding van fatalisme en pessimisme. 

Hy is deur die katolieke wereld daarvan beskuldig dat hierdie lewenshouding 
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n nadelige invloed op die lesers van sy tyd uitgeoefen het. Volgens die 

kritici wil hierdie houding impliseer dat daar n tekort aan et iese 

verantwoordelikheid in die Vlaamse maatskappy bestaan (Van Duinkerken , 

1951 :401). 

Van Duinkerken resipieer die fatalisme en die pessimisme heeltemal anders 

as bogenoemde katolieke wereld . Hy beweer dat die kritici van Streuvels iets 

misgekyk het in verband met die fatalisme en die pessimisme . Dit is wei so 

dat hierdie twee magte benadruk word, en veral in die uitbeelding van die 

mens as speelbal van die natuurmagte . Hy toon aan dat daar egter ' n 

korrektief is in die karakters wat hulle n ie laat onderkry deur hierdie magte 

nie. Hulle is meestal kinders of jongmensfigure soos Horieneke in Stille 

avonden , Prutske uit die werk Prutske of die bende wiedsters en slyters uit 

De vlaschaard. Hierdie figure dra die kelimerk van ongereptheid waaraan 

Van Duinkerken n religieuse verklar ing gee. In die ongereptheid is die mens 

volgens hom beeld van God. Hierin le die korrektief op die fatalistiese en 

pessimistiese lewenshouding . In Streuvels se werk is daar ' n etiese spanning 

tussen die pole , oormag van die natuur en verset van die ongereptheid . 

Van Duinkerken trek die lyn verder deur na die mens in d ie algemeen wat 

"het grootste wezen is , dat hij is , ongerept kind, beeld en gelijkenis van 

zijn Schepper, tevens Diens getuige d66r en met het Ieven" (1951 :405). 

Van Duinkerken gaan verder met hierdie resepsie , gesien vanuit die hoek 

van die morele, wanneer hy aandui dat Streuvels se Vlaandere ' n land onder 

die genade van die verlossing is. Hier kom hy weer terug op d ie verlossende 

ongereptheid wat in die mens setel . Van Duinke r ken resipieer vanuit ' n 

Christelike waardesisteem . 

Die beskuldiging teenoor Streuvels dat sy lewenshouding ' n nadelige invloed 

op sy lesers uitgeoefen het en wat Van Duinkerken so ter harte geneem het , 

sal vandag na ses-en-dertig jaar waarskynlik nie meer as so fel aan.gevoel 

word nie. 

' n Resepsie waarby ook soos by Van Duinkerken d ie mo r ele kr iterium v ir 

beoordeling aangele is, is die van Eeckhout . Sy resepsie en die van Moiler 

gaan albei om die u itbeelding van die godsdienstige . Al bei resipiente behoort 

tot dieselfde kultuur en resipieer in d ieselfde tyd . Tog s taan hulle resepsies 

lynreg teenoor mekaar. Eeckhout vind dat daar in die werke van Streuvels 
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' n deeglike kennis te bespeur is van die mistiek in die algemeen en van die 

katolieke in die besonder. 

Moiler beweer die teendeel: zelfs als ie met zuiver godsdienstige 

werkelijkheden besig is, zooals voorbereiding voor de eerste kommunie, een 

kerkdienst, enzovoorts, 't enige wat we dan krijgen is wat kristelike folklore" 

(Eeckhout, 1932:28). Volgens Moiler moet dit dan die christendom suggereer. 

Hy gee toe dat daar wei ' n paar uitsonderings is wat iets dieper gaan. 

Eeckhout betwis Moiler se standpunt deur onomwonde te verklaar dat die 

atmosfeer en die menslike bedrywighede by Streuvels "doordeesemd" is van 

'n christelike lewensbeskouing (Eeckhout, 1932:28). 

Hierdie twee resepsies dui op die subjektiewe aar·d van evaluering. Wat hier 

opval, is dat die resepsies afkomstig is van twee dekodeerders wat tot 

dieselfde volk en kultuur, naamlik die Vlaamse, behoort, en wat in dieselfde 

tyd resipieer. Ook sal die trap van ontwikkeling en die literere ervaring 

van Eeckhout en Moiler nie veel verskil nie . Tog verskil die resepsies 

radikaal. 

Hedwig Speliers gee sy resepsie van Streuvels se houding teenoor die dood 

soos dit in sy werk na vore kom. Die stuk is in 1969 geskryf. Die siniese 

toon en die houding teenoor die godsdiens verraai dat dit in die hedendaagse 

tydsgewrig geskryf is. In die trant verwys hy na die hemel as die "in het 

1600 jaar lang ideologische uitgebate en misbruikte hiernamaals", en 1n 

dieselfde trant word van "het lunapark van de heme!" gepraat (1969 :27). 

Ook word die geboorte van Jesus bestempel as 'n "zoethoudertje" waarmee 

die mens sy vrees vir die dood op die agtergrond probeer skuif (1969:28). 

Speliers bevraagteken in sy artikel nie Streuvels se werk nie maar !ewer 

kommentaar op resepsies van geestelikes op uitsprake van hom waarin hy 

Streuvels sou gebruik het om "wat antiklerikale onzin uit te kramen" 

(1969:26). Die kriterium vir beoordeling wat gebruik is, is die morele . 

Twee resepsiestukke wat die prosa-oeuvre van Streuvels vanuit 'n ander hoek 

belig, is die van Weisgerber en Van de Linde . Eersgenoemde se 

reproduktiewe resepsiestuk verskyn in 1970 en laasgenoemde s'n in 1958. 

Ondanks die tydsverskil belig albei die sosiale aspekte van Streuvels se werk. 
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Boonstra se kriterium wat hier aangewend word , is die engagementsargument . 

Van de Linde voer aan dat die prosawerke van die beste Vlaamse skrywers 

nuttig kan wees in '· die tekening van die maatskaplike le·we met al sy 

komponente in Vlaandere. Hy voel dit as 'n leemte aan dat "het oeuvre van 

onze beste schrijvers nog weinig als sociaal document benut en de waarde 

van hun werk als beeld - al of niet gekleurd,- van het maatschappelijk Ieven 

in Vlaanderen, nog niet door indringend onderzoek getest (werd)" (1958 : 7) . 

Die fasette van die Vlaamse samelewing wat hy ondersoek soos gemanifesteer 

in Streuvels se werk, is die boer, die landelike proletariaat en die burgery. 

Onder laasgenoemde val ook die gees tel i kes. 

Omdat Weisgerber in 'n latere tydsgwrig as Van de Linde skryf, doen sy 

resepsie vir die hedendaagse ondersoeker meer "modern" aan. Die aksent 

val by Weisgerber nie op hoe die tydru imte deur Streuvels geteken is nie, 

maar hoe hy dit verteken . Die resipient betoog dat daar nie ' n afspieeling 

gegee word nie maar 'n abstrahering van daardie tydruimte . Daar word ook 

gekyk na die boer, die proletarier en die burgerlike , maar hierby word 

Streuvels se visie op die maatskappy belig soos dit in sy werk gemanifesteer 

word. 

Soos Van Duinkerken gee Weisgerber ook 'n resepsie van die fatalisme in 

Streuvels se prosa. Anders as Van Du inkerken is die fatum vir hom egter 

nie gelee in die natuur nie maar in die vooroorlogse opset , waar meganisasie 

nog nie 'n rot in die verbouingswyse gespeel het nie en die Iandman geestelik 

en ekonomies agterl i k was. 

Van Duinkerken observeer meer vanuit ' n morele hoek terwyl Weisberger 

vanuit ' n sosiale gesigspunt sy afleidings maak. 

Die kerk speel ook 'n rot in die fatalistiese houding van die boer. · Hier 

vertoon Weisgerber se resepsie raakpunte met die van Speliers. Die Iandman 

verlang nie na 'n beter bestel in hierdie lewe nie, want hy word deur die 

kerk "voorgespiegeld " dat dit nog sal kom , maar in die hiernamaals (1970 : 16). 

Die dwang van die kerk rem die Iandman dus in sy strewe na verandering 

en vooruitgang. 
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n Faset van die lewe op die land wat Streuvels aanraak, is die liefde, wat 

hy nie altyd as romanties en idillies sien nie. Weisgerber noem dat preutsheid 

en welvoeglikheid die outeur daarvan weerhou om die sinnelike genot in geur 

en kleur te beskryf. Dit het dus met die waardesisteem van die skrywer te 

doen. Daarby kan gevoeg word dat die tydsgees Streuvels waarskynlik ook 

in die versluierde beskrywings van die erotiese be'invloed het. Die 

hedendaagse skrywer sal daar geen doekies om draai nie. Die manier van 

skryf is dus vas aan 'n bepaalde tyd en skryftradisie, asook aan die 

waardesisteem van die outeur . 

Uit ' n sosiologiese oogpunt gesien, 1s die insypeling van die tegniek en die 

burokrasie in landelike Vlaandere van belang. By Streuvels word dit 

uitgebeeld as 'n bedreiging van die landelikheid. Dit kom al in De vlaschaard 

voor waar die meer wetenskaplike kennis van Louis in konflik kom met die 

intu'isie van sy vader wat op oorlewering gebaseer is. Die fatum by 

Streuvels, volgens Weisgerber, het nie met die natuur te doen nie, maar met 

' n sosiale aspek, die indringing van die tegnolog ie in agrariese Vlaandere. 

Weisgerber resipieer Streuvels se vergestalting van die ruimte op 'n ander 

manier as die tradisionele, waar beklemtoon word dat Streuvels oor 'n 

bepaalde streek skryf, die tussen die Leie en die Schelde. Weisgerber dui 

aan dat plekname en geografiese onderskeidinge egter selde genoem word. 

Dit kom voor asof die handeling plaasvind in 'n skerpomlynde ruimte; tog 

is dit meestal slegs indirek herkenbaar . Die lokaal-realistiese kry by hom 

n universele karakter, want "plaatselijke omstandigheden worden bij hem 

verruimd door een globale visie die achter de toevallige verschijnselen steeds 

het algemeengeldige en eeuwigdurende ontwaart" (1970:33). Uiteindelik word 

die Wes-VIaamse boer simbool van d ie Mens. Die norm van beoordeling wat 

Weisgerber hier toepas, is die van abstrahering. 

In 'n huldigingsartikel aan Streuvels gee M. Janssens onder andere aandag 

aan kompositoriese elemente in die ontslape outeur se werk . Hierdie elemente 

kan miskien aan die hedendaagse resipient probleme besorg. Janssens noem 

die styloordaad by Streuvels wat soveel verskil van die hedendaagse tendens 

om so veel moontlik in so min moontlik woorde te se. Sy styl hang saam met 

die tyd, want toe Streuvels geskryf het, was stylskoonheid, dit wil se die 

beheersing van die taal, ' n belangrike norm vir die skryfkuns. 
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Janssens noem dat die temas van Streuvels vandag miskien ook nie soveel 

aanklank sal vind nie . Die lewenstyl het vandag so verander dat die 

natuurnabyheid wat ' n belangrike rol in Streuvels se werk speel , die Ieser 

nie meer sal aanspreek nie . Temas wat va ndag gewild is, kom nie by hom 

voor nie. In die verband, se Janssens, 

roman gekregen over de oorlog, noch 

industrialisatie, het fabrieksproletariaat, 

atoombom" (1969: 106). 

"hebben wij van Streuvels geen 

over de derde wereld, de 

de holdings , de politiestaat, de 

Ook die tempo in die verhaalgang sal vandag waar spoed die motto is, 

waarskynlik die resipient verveel. Weisgerber noem dat die tempo in 

Streuvels se romans "evenmin haastig ( is) als de loop van zijn geliefde stroom 

- de Schelde" (1970:24). 

Ook Streuvels se taal kan vir die hedendaagse resipient ' n struikelblok wees. 

Janssens se dat die hedendaagse Ieser sy gevoel vir taalkreatiwiteit verloor 

het en daarom die taal van Streuvels nie sal waardeer nie . Daar is ' n neiging 

om hierdie taal meer as ' n kuriosum te beskou (1969 : 106) . 

Janssens skryf oor die resepsie van die hedendaagse Vlaming. Dieselfde 

hindernisse sal ook op die pad van die Afrikaanse Ieser wees. Die taal sal 

egter nog 'n groter struikelblok wees, aa ngesien Streuvels se taal 'n variasie 

van die Afrikaanse Ieser se derde taal is. 

Dat die lewenshouding van die ontvanger asook die tyd waarin n werk of ' n 

oeuvre gelees word bepalend vir die resepsie is, is du idelik u it die gewildheid 

wat die prosa van Streuvels voor en tydens die Tweede Wereldoorlog in 

Duitsland geniet het. Sy gewildheid was van so ' n aard dat die Universiteit 

van MUnster ' n ere-'doktoraat aan hom toegeken het. Die Vlaamse literator 

Ross meen dat die toekenning gespruit het uit 'n bepaalde resepsie van Duitse 

literatore wat in Streuvels se werke verkeerdelik Blut-und-Boden-Literatur 

gesien het (1969:511). Die engagementsargument wat aangevoer is, was dat 

Streuvels oor sy "germanischen Heimat" geskryf het, en dit het die Duitsland 

van die Tweede Wereldoorlog se fanatisme oor suiwer germanisme gepas. ' n 

Bepaalde tyd en waardes isteem het veroorsaak dat Streuvels se werk so 

geresipieer is. Die wenkbroue is wei in Belgie gelig toe Streuvels se foto 

in ' n koerant van die vyand verskyn e n hy ' n telegram van gelukwensing 
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ontvang het van Joseph Paul Goebbels, propagandaleier van Nazi-Duitsland 

voor en tydens die Tweede Wereldoorlog. 

Soos tye en waardesisteme verander het, het die gewildheid van Streuvels 

se werk in Duitsland ook getaan. Daar is nog steeds gereken dat dit 

Blut-und-Boden-Literatur is, maar na die oorlog is die Nazisme en sy 

beginsels afgekeur, en daarmee saam die tipe werk wat Streuvels geskryf 

het. 

Ross meen dus dat die ere-doktoraat op grond van 'n misverstand toegeken 

is, en dat Streuvels se werk later gewildheid verloor het op grond van 

dieselfde reseptiewe misverstand ( 1969: 522). 

Die reproduktiewe resepsiestukke wat in die hoofstuk bestudeer is, bevestig 

die hipoteses waarvan in die studie uitgegaan is, naamlik in die eerste plek 

dat verskillende lesers dieselfde werk verskillend kan ontvang na aanleiding 

van onder andere hul eie waardesisteme. Die tweede hipotese wat bevestig 

word, is dat die tydsgewrig waarin n werk geskryf en gelees word, 

medebepalend is vir die lesing, interpretasie en evaluasie daarvan. 
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HOOFSTUK IX 

SLOTSOM 

In die ondersoek is uitgegaan van die beginsel dat die literere werk nie as 

objektiewe gegewe bestaan nie . Die literere kommunikasieproses vind pas 

plaas wanneer die werk deur die Ieser ontsluit word . Daar is na aanleiding 

van ' n studie van die prosa van C.M . van den Heever en op kleiner skaal 

van Stijn Streuvels, gekonsentreer op die rol wat d ie waardesisteem van sowel 

die Ieser as die skrywer in die kommunikasieproses speel. Die waardesisteem 

van die reele Ieser word opgebou uit sy stelsel van sosiale en literere norme 

wat hy verwerf het deur onder andere sy opvoeding , leeservaring en sosiale 

agtergrond. In die terme van die semiot iek bestaan dit uit 'n sosio- kulturele 

kode en ' n literere kode. 

In die ondersoek is onder andere gebruik gemaak van reproduktiewe 

resepsiestukke van ' n aantal werklike lesers . Waar d it gaan om die 

godsdiensgegewe in die werk van die twee skrywers, het ek as reele Ieser 

geresipieer vanuit my eie waardesisteem soos gevorm deur onder meer die 

Calvinisme. 

By die bestudering van die wyse waarop die waardesisteem van Van den 

Heever en Streuvels deur verskillende resipiente in ooreenstemming met hulle 

eie waardesisteme ontvang is, is die omvattende evalueringsmodel van 

Boonstra betrek. 

Dit het geblyk dat die waardetoekennings aan dieselfde werk baie uiteenlopend 

kan wees . Die verskille tussen d ie lesersreaksies op die werke van Van den 

Heever en Streuvels toon ' n baie duidelike verband met die waardesisteme 

van die betrokke outeurs en die betrokke lesers. 'n Uiteensetting van hierdie 

verskille werp interessante lig op die rol van waardesisteem in d ie literere 

kommunikasieproses . Verder is bevind dat die waardesisteem van die 

ontvanger die waardetoekenning in 'n g root mate rig, en dat dit 'n sterk 

subjektiewe karakter dra . Dit sluit aan by Maatje se siening van die 

waardesisteem as ' n meganisme wat as "output" subjektiewe uitsprake gee. 
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By die studie van die reproduktiewe resepsiestukke by Van den Heever is 

daar gekyk na stukke van Suid-Afrikaanse resipiente. Dit het meegebring 

dat ondanks verskille heelwat van die aspekte van ontvangersreaksies 

ooreengestem het vanwee waardesisteme van reele lesers wat in die meeste 

gevalle in dieselfde ruimte en kultuur opgebou is. Daar is dus ' n taamlike 

sinchronie tussen die waardesisteme van hierdie lesers. Voorts is bevind 

dat die waardesisteme van die implisiete outeur Van den Heever, en die van 

die lesers van sy tyd ook taamlik sinchroon verloop het. 

Daar is aangetoon dat die waardesisteem wat deel uitmaak van die skrywer 

se lewenshouding, dikwels ook deel uitmaak van die werklikheid waarin ' n 

werk geskryf en gewoonlik by ve r skyning geresipieer word. Omdat d ie 

outeur se lewenshouding en waardesisteem ook 'n komponent is van die 

werklikheid, is die waardesisteem van Van den Heever en in 'n minder 

intensiewe mate die van St r euvels gerekonstrueer in onderskeidelik 

hoof stu kke VII en VIII. Voorts is aangetoon hoe die waardesisteme in die 

onderskeie tekste vergestalt is deur die outeur en ontvang is deur reele 

lesers. 

In verband met die probleemstelling van die studie rondom die verskynsel 

dat die literere werk ' n waardesisteem het wat op verskillende maniere 

ge'interpreteer en geevalueer kan word, is aangetoon dat sodanige werk nie 

net een vasstaande lesing en daarmee gepaardgaande vertolking en 

waardetoekenning het nie. Hoewel daar een artefak is, is daar verskillende 

leserskonretiserings wat verskillende estetiese objekte tot gevolg het. Dit 

het na vore gekom in die reproduktiewe reseps iestukke wat geskryf is na 

aanleid ing van Van den Heever en Streuv els se prosawerke. Daar is bevind 

dat verskillende resipiente in sommige gevalle oor dieselfde saak verskillende 

resepsies huldig. 

Die rede vir die verskillende fokuspunte is gelee in die poli-interpretabele 

karakter van die literere werk asook in die feit dat daar soveel resepsies 

moontlik is as wat daar lesers is. Die aanvanklike hipotese (1, p . 1) dat 

die verskillende resepsies in ' n groot mate bepaal word deur die verskillende 

waardesisteme van die lesers blyk waar te wees. 

n Verdere aangeleentheid (hipotese 2, p. 1), wat uit die studie geblyk het, 

is dat by die resepsie van ' n literere we r k die tyd en die maatskappy waarin 
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dit geskryf en geresipieer is in ag geneem moet word . Die werk van Van 

den Heever en Streuvels is geplaas teen onderskeidelik die Suid-Afrikaanse 

agtergrond van die eerste paar dekades van hierdie eeu, en die era voordat 

meganisasie 'n rol begin speel het in agrariese Vlaandere. 

1 n vergelyking met Streuvels se prosa doen die werk van Van den Heever 

soms effens onbeholpe aan. Die verklaring hiervoor sluit aan by hipotese 2 

(p. 1), dit wil se dit hang saam met die tyd van ontstaan en van ontvangs 

van die werke. Die Afrikaanse letterkunde het toe, die eerste helfte van 

hierdie eeu, nog nie sy kinderskoene ontgroei nie, terwyl die Vlaamse 

letterkunde toe Streuvels geskryf het reeds eeue van skryfkuns in die Lae 

Lande agter hom gehad het. 

Soos Van den Heever het Streuvels ook 'n omvangryke oeuvre waarin "oogst 

en misoogst" voorkom (Janssens, 1969: 105). Hoewel Streuvels se werk 

vandag weens 'n verskeidenheid van redes, soos aangedui in die studie van 

reproduktiewe resepsiestukke, min in Vlaandere gelees word, is daar geen 

twyfel nie dat hy vanwee die uitbouing van die boereroman en die 

universaliteit van sy werk steeds as een van die belangrike Dietse skrywers 

bes kou word. 

Daar is aangetoon dat dieselfde werk in verskillende tydsgewrigte verskillend 

geresipieer kan word, wat inhou dat die waarde wat daaraan gegee word ook 

nie konstant is nie. Dienooreenkomstig is gesien dat werke sowel van Van 

den Heever as van Streuvels wat ged u rende hulle tyd hoog aangeskrewe was, 

vandag nie meer dieselfde waardering geniet nie. Dit is so omdat maatskappy, 

die norme en die waardesisteme saam met die tyd aan verandering onderhewig 

is. Daar is aangetoon dat daar egter wei werke van albei skrywers is wat 

die toets van die tyd deurstaan het, soos byvoorbeeld Laat vru~, Somer 

en in 'n minder mate ook Droogte by Van den Heever. By Streuvels kan 

genoem word De oogst, De vlaschaard, Langs de wegen en Het Ieven ·en de 

dood in den ast. 

Die feit dat die meeste werke van Van den Heever en Streuvels vandag nie 

meer so hoog aangeslaan word as in die tyd van hulle eerste resepsie nie, 

het onder andere te doen met die ontwi kkelingspeil van die lesers. Maar die 

waarde van 'n werk bly dikwels nie konstant nie vanwee die normsisteme wat 

saam met die tyd en die maatskappy verander. Soos laasgenoemde meer 
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gesofistikeerd raak, word die Ieser minder na"ief en verwag hy meer van 'n 

werk. Die Afrikaanse romanleser van vandag is meer veeleisend 1n sy 

verwagtinge van 'n werk as die in die tyd van Van den Heever. 

Die Streuvelswereld sal 'n grater indruk maak op die reseptor wat vertroud 

is met Vlaandere en die Vlaming en met die Rooms-Katolieke gebruike en 

terminologie . Dieselfde geld vir die Protestantse Afrikaanssprekende reseptor 

van Van den Heever se werk in die Suid-Afrikaanse ruimte. Daar sal dinge 

verlore gaan by die Ieser wat nie 'n agtergrondkennis van die konteks, veral 

van die ruimte en die tydgees van die bepaalde werk het nie. 

Tog het die twee lesersgroepe veral in die eerste helfte van hierdie eeu, 

ondanks die verskil in ruimte, waardering vir mekaar se kultuurprodukte 

gehad en is Van den Heever in Vlaandere gelees en Streuvels in Suid-Afrika. 

'n Rede hiervoor is dat daar ondanks verskille ook raakpunte is, soos die 

genre boereroman, wat vir albei groepe bekend was en wat in aile 

letterkundes dieselfde basiese eienskappe besit. Hier is nie 'n deurbreking 

van die verwagtingshorison wat genreverwagting betref nie, maar herkenning 

in die sin dat die werke verwys na dinge waarmee die onderskeie 

oorspronklike lesers vertroud was . Bevestiging het ook ' n rol gespeel, omdat 

waardes en norme wat in die werke na vore kom, ondanks die verskil in land, 

godsdiens en kultuur, in sekere opsigte by die twee lesersgroepe dieselfde 

was. Hier kan genoem word liefde vir die aarde, die siening dat daar adel 

in die arbeid is die besef dat die mens nietig is teenoor die natuurgeweld en 

die vashou aan tradisie en godsdiens. Daar is dus 'n mate van estetiese 

identifi kasie. 

Die universaliteit van die werk van Streuvels en in 'n mindere mate van Van 

den Heever is ook 'n rede waarom die werke oor die landsgrense heen gelees 

is. 

Nog 'n rede waarom Van den Heever en ook ander Afrikaanse skrywers in 

Vlaandere gelees is, is die sterk Dietse sentiment wat tradisioneel by die 

Vlaming geheers het. Sulke sentimente bestaan vandag nog, maar is jammer 

genoeg deu r politiekery vertroebel. 

' n Verdere faktor wat daartoe aa n leiding gegee het dat die twee skrywers 

se werke in sowel Suid-Afrika as Vlaandere gelees is, is die feit dat die 

128 



kommunikasiemedia, Afrikaans en Vlaams , wedersyds vir die resepsiegroepe 

aanvaarbaar was. Vir die vreemde Ieser van die tekste sal daar egter 

onvermydelik fyner nuanses verlore gaan wat by die moedertaalsprekers 

inslag sou gevind het. 

Daar is in die studie uitgegaan van die werklike of reele Ieser. Vir adekwate 

kommunikasie is dit nodig dat die werklike Ieser op of naby die vlak van die 

implisiete Ieser moet wees. By die reseps ie van die werk van Van den Heever 

blyk dit uit reproduktiewe resepsiestukke dat die waardesisteem en 

verwagtingshorison van die werklike Ieser van sy tyd en ook in 'n groot mate 

van die hedendaagse Ieser taamlik ooreen s tem met die van die implisiete Ieser 

in sy werk . 

Wat die prosa van Streuvels betref, is dit vir die Suid-Afrikaanse ondersoeker 

moeil iker om te bepaal of d it ook die geval is. Die studie van die verskillende 

rep rod u kti ewe resepsiestu kke gee wei n aanduiding dat die 

verwagtingshorison van die werklike Ieser in die Vlaandere van Streuvels se 

tyd taamlik ooreengekom het met die van die implisiete Ieser in sy prosa. 

Wat die hedendaagse Ieser van Streuvels se pros a bet ref , kom dit voor asof 

daar meer dikwels verskil is. 

By die studie van die reprodukt iewe resepsiestukke by Streuvels is 

hoofsaaklik resepsies van Vlaamse r esipiente betrek. Hoewel die 

waardesisteme van hierdie ontvange r s ook in dieselfde kultuur en in die 

meeste gevalle in dieselfde tydsgewrig g e vorm is, is hier meer verskil in 

resepsie as by die Suid-Afrikaanse resipi e nte van Van den Heever se werk. 

n Rede hiervoor sou kon wees dat wat morele aangeleenthede betref soos die 

godsdiens , die Suid-Afrikaanse resipiente se waardesisteme redelik eenvormig 

was en in ' n groot mate nog is. Wat di e Vlaamse resipiente betref, is daar 

aan die een uiterste geestelikes, terwyl d aar aan die ander uiterste resipiente 

is wat min erg aan die godsdiens het . 

Wat opgeval het in die studie van die reproduktiewe resepsiestukke wat 

geskryf is na aanleiding van Van den Heever se prosa-oeuvre, is dat min 

klem deur sowel resipiente uit die tyd van Van den Heever as hedendaagse 

ontvangers op die rol van die godsdiensgegewe gele is hoewel laasgenoemde 

' n belangrike deel uitgemaak het van die waardesisteme van sowel skrywers 
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as lesers . Hierdie deurlopende gegewe is deur weinig resipiente uitgesonder, 

behalwe deur Abel Coetzee, wat sterk klem gele het op die Calvinisme in Van 

den Heever se prosa. Hy belig dit egter slegs in 'n gedeelte van die oeuvre, 

tot by Somer, wat taamlik vroeg geskryf is. 

Die benutting van die godsdiensgegewe het verband met die 

engagementsargument van Boonstra in die opsig dat die gegewe 'n dee! 

uitmaak van n eksterne konteks wat deur die skrywer uitgebeeld word. 

Verder vervul die godsdiensgegewe n belangrike rol in die literere 

kommunikasieproses in die prosa van Van den Heever. Dit is naamlik deel 

van die waardesisteem en kode wat vir sender sowel as ontvanger bekend is 

en dus sodoende dekodering moontlik maak. 

Ek meen dat met die studie van die godsdiensgegewe as deel van die 

waardesisteem van sowel die outeur as die werkl ike Ieser 'n grondliggende 

bestanddeel van die werk van Van den Heever uitgelig is wat tot nog toe 

verwaarloos is. 

Die ondersoek na waardesisteem en literere kommunikasie na aanleiding van 

'n studie van die prosa van C.M. van den Heever en Stijn Streuvels het die 

hipoteses wat aanvanklik gestel is, bevestig. 
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SUMMARY 

The point of departure for this study is situated in the fact that the literary 

work is a system of communication between author and reader . It is a 

characteristic of a literary work that it contains an immanent system of values 

of which the reception is to a large extent determined by the value system 

of the reader. In this framework, then, the study starts off with two 

hypotheses: 

1 . The reason for the varying receptions of a literary work is to be found 

in the different readers with their individual, idiosyncratic sets of 

values; and 

2. the time during which a work is written and received plays a role 1n its 

reception, and this links this hypothesis with the first. 

Considerable attention is paid to the reception theories of Jauss and lser, 

because the perspective for the study of literary communication and value 

system is strongly related to reception theory. 

The study of literary communication and value system is explicated by ~ay 

of a study of the prose corpus of C.M. van den Heever and to a lesser extent 

the works of Stijn Streuvels . Van den Heever ' s system of values is 

reconstructed by means of a study of reproductive reception documents 

pertaining to his works, and of statements made by himself in non-fictional 

works . It is demonstrated how this system of values is embodied in his 

novels, short stories and novellettes. 

I also highlight the manifestation and function of the numerous religious 

aspects in his work not only in terms of myself as a researcher , but also as 

a concrete or real reader. It emerges that the religious allusions are now, 

and were in the time of the original reception of the works, important links 

in the process of communication between the implicit author and the reader. 

It was considered necessary to include a chapter on the Flemish author Stijn 

Streuvels because of the acknowledged influence he had on Van den Heever ' s 

writing. The relationship between the two authors is described and 

Streuvels's system of values is reconstructed and my own reception as reader 
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provided - in connection with the religious aspects of his works I provided 

my reception as a concrete reader. The emphasis fell on the novel De 

vlaschaard. 

The hypotheses postulated at the beginning of the study are verified by 

means of a theoretical study of literary communication and value system as 

illustrated in the prose works of C.M. van den Heever and Stijn Streuvels. 
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