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SHE'S GOT
WOBBLY LEGS

AND APROUD MOTHER.

AND THOUSANDS OF ENEMIES.
The more we change the world
to suit us, the more we threaten
the plants and animals 'around
us. People, pollution, drought,
over-population ... these are just
a few oftheenemies. For Shell,
the issue is clear. We know that
we have to exercise the highest
possible degreeof responsibility
in everything we do.

Working ~
to make a difference.~

2 Vrye Weekblad Boeke/Books, Somer/Herts 1990



Mandela die Mite
verander in Mandela

die Mens
NO EASY WALK TO FREEDOM
Deur NelsonMandela
Heinemann R14,95.
MANDELA· HIGHER THAN HOPE
Deur FatimaMeer
Madlba Publishers R34,95.
MANDELA· ECHOES OF AN ERA
Deur Alt Kuma/o en Es'k!a Mphah/ele
Penguin R49,99.

Daar is bit
termin Suid

Afrikaanse po-
litici wat

vandagkan
terugkyh na
wat hulle 80
jaargelede

geskryfhet en
nie bloedrooi

in die gesig
wordnie.
Mandela

han.
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MAX DUPREEZ

ONS bet die film gesien, kom ons lees nou die
boek.

Eintlik drie boeke, ennet een is nuut. Maar
met die blootstelling watNelson Mandela die
laaste tyd oor televisie en in koerante geniet
het, is daar nou meer rede om dit te lees.

En met Mandela wat saam met FW de
Klerk so 'n sleutelrol in ons almal se toekoms
gaan speel, is dit noodsaaklik dat enigiemand
wat belangstel in wat omhom aangaan, meer
uitvind oor die man wat onlangs na 27 jaaruit
die tronk vrygelaat is.

In die tyd van praat oor praat en gereed
maak vir onderhandelinge, is dit moeilik om
politici werklik te peil. Dit is waar van die
regering, en dit is waarvan die ANC. Daaris te
veel besorgdheid oor ongeduldige en ontevrede
volgelinge en 'n skaakspelery met die ander
kant om werklik politici op bulle woord te
neem.

Dit is normaal indiepolitieke proses, maar
dan is dit ook so dat mensewat virhulselfdink,
graag meerwil weet van dieakteurs sodat bulle
tussen die politieke lyne kan lees.

Die drie boeke help 'n mens beslis om
Mandelabeterte kanpeil,om die managter die
mikrofoon en voor die kamera beter te ver
staan.

Om die waarheid te se,na die lees van die
drie werke het ek gewens ek bet soveel in
ligting oor die ander groot akteur, FW de
Klerk, tot my beskikking gehad. Want hy is op
die oomblik baie meer enigmaties as Mandela.

"No Easy Walk to Freedom" is die eerste
keer in 1965 uitgegee, maar Heinemann se
1990-uitgawe is die eerstewat wettiglik beskik-
baar is. •

Dit het eintlik al die status van 'n klassieke
werk in die Suid-Afrikaanse politieke litera
tuur. Tienduisende Suid-Afrikaanse aktiviste
bet waarskynlik al die werkoor die jare gelees.

My eie kopie, wat ekhierin 1975 se koers '
agter die deurpaneel van mymotor uit Botswana
ingesmokkel het, het grootliks tot my eie polio
tieke opvoeding bygedra. (Die kopie is in 1977
uit my lessenaar gesteel terwyl ek vir 'n Afri
kaanse dagblad gewerk het, en ek was weke
lank paranoies daaroor.)

Die boek dek artikels, toesprake en
bofgetuienis deur Mandela in die tydperk 1953
tot 1963 - 'n tyd waarin hy meestaI aan die
weghardloop was vir die veiligheidspolisie.

Die voorwoord vir dieeerste uitgawe is in
1964 deur die huidige president van die ANC,
Oliver Tambo, nit Dar-es-Salaamgeskryf. Nogal
interessant hoe hy sy kameraad en vennoot
prokureur toe gesien het: "As a man Nelson is
passionate, emotional, sensitive, quickly stung
to bitterness and retaliation by insult and pa
tronage. He has a natural air of authority. He
cannot help magnetizing a crowd: he is com
manding with a tall, handsome bearing; trusts
and is trusted by the youth, for their impatience
reflects his own; appealing to the women. He is
dedicated and fearless. He is the born mass
leader."

Ruth First, vrou van die SA Komrnuniste
partyleier, Joe Slovo, het dievoorwoord vir die
1973-uitgawe van die boek geskryf. Sy skryf

Nelson en Winnie tuis '

onder meer: "Mandela, it is whispered through
prison wails, is as magnetic a politicalprisoner
as he was once mass orator and underground
political commander and he continues to radi
ate the confidence, the strength and the moral
authority that has sustained the African free
dom struggle in its most difficult days; and
will, in time, bring the apartheid system top
pling down." (First is in 1982 deur agente van
die regering vennoor.)

Die voorwoord tot die 1990-uitgawe is
geskryf deur Mandela se vriend watjare lank
saammet hom in die tronk was, WalterSisulu.

Die titel van die boek kom uit 'nartikel wat
Mandela in 1953 geskryfhet, waarinhy Nehru
se treffende woorde aanhaal: ''There isno easy
walk to freedom anywhere and many of you
will have to pass through the valley of the
shadow of death again and again before we
reach the mountain tops of our desires."

Mandela is 'ngoeie skrywer. Hyisduidelik
'n skoon,logiese denkeren skryfuit 'nbaie wye
agtergrond van die filosofie en intemasionale
gebeure.

Daar is bittermin Suid-Afrikaanse politici
wat vandag kan terugkyk na wat hulle30 jaar
gelede geskryfhet - in FW de Klerk se geval,
selfs vyf jaar! - en nie bloedrooi in die gesig
wordnie.

Mandela kan. Natuurlik het omstandighede
verander, maar sy basiese boodskap van nie
rassigheid, eenheid en samewerking van aile
magtewat teen apartheid gekant is, 'nvreedsarne
skikking deur onderhandeling, vrede en de
mokrasie loop soos 'n goue draad deurdie 15
essays en stukke hofgetuienis in die bock. So
ook sy voorkeur aan strategie eerder asideolo
gie - daar is 'n lang argument teen boikot
politiek in sy artikel "Ourstruggle needsmany
tactics" - en aanpragmatisrne wanneerdie prys
nie te hoog is nie.

Waar "No Easy Walk" insigte verskaf oor
Mandela se politieke denke in die tydvoor by
tronk toe is, gaan "Echoes of an Era" meer oor
die geskiedenis van die ANC en Mandelase rol
daarin; die goeie en die slegte tye, dieoorwin
nings en die nederlae. Die teks is geskryfdeur
Es'kia Mphahlele, wat self 'n intieme kennis
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van die gebeure het,
Maar die belangrikste fokus van die groot

fonnaat boek is die foro's van die veteraan
fotograaf AlfKumalo. Benewens die rare foto's
van Mandela met sy verskillende kamerade
voor syverhoor, isdaar intieme gesinsfoto's en
foto's vanMandela en sy tweede vrou, Winnie.

'n Mens wonder hoekom die swart en wit
foto's in so 'n spogpublikasie plek-plek nie te
wonderlik gedrukhet nie. Die swart op van die
foto's het grys uitgekom.

InFatima Meer se "Mandela" kom Nelson
die mens na vore. Dit is 'n biografie - 'n
bygewerkte weergawe van haar vroeere, on
vollediger "Higher than Hope" - met 'nverskil:
dit is weimet sy goedkeuring geskryf, maar die
biograaf, 'n ou vriendin van hom, het bittermin
kontak met hom gehad omdat hy aI die tyd in
die tronk was.

Met groot sensitiwiteit - en wat arnper
grens aanaanbidding - skryfMeeroorMandela
se kinderjare, sy eerste politieke gewaarwor
dings, syverhouding met sy familie, sy eerste
huwelik, sy ontmoeting met Winnie en hul
bofmakery, enhullewens saam tot hy tronktoe
is.

En tussendeur loop sy lewe as politieke
leier, vryheidsvegter en guerrilla.

Dit is 'n bredie van briewe aan die biograaf
en aan geliefdes, ondeIhoude met hom, gesprekke
met mense wat met hom te doen gehad het,
koerantartikels, hofgetuienis en so aan. Maar
dit werk.

Daar is selfs heelwat inligting in oor Win
nie (haar oupa het 29 vroue gehad, en Kaizer
Mantanzima het haar gevra om met hom te trou
voor sy Nelson ontmoet het, ens.)

Dit is'n roerende prentjie van 'n besonderse
man met 'n kragtige politieke i>ersoonlikheid
wat terselfdertyd sterk voel- amper sentimen
teel is - oorsy vrou.kinders enkleinkinders (hy
bet dertien), en wat geen probleem het met sy
stamagtergrondas 'nleidende lid van die Madiba
klan uit Transkei nie.

Vir my was die waarde van Meer se boek
dat dit Mandela die Mite afbreek en Mandela
die Mens voor jou laat staan.

En ek verities nogal die Mens.

3



The freedom ofNamibia Van jou sal ek 'n lied sing

This poem is dedicated to the late Jingles "Bambino" Makhothidreams should not be
frantic

because ofbullets
piroueting on tender

flesh
dreams have turned into

reality
with the freedom of

Namibia
the lean lions
of the desert

have
come home to

rest
as the bloated vultures

fled
with the freedom of

Namibia
the parched earth

starved
fed on bitter tears
now flooded with

copious showers of
happiness

with the freedom of
Namibia

each child a flower of
happiness

multi-coloured blossoms
blooming

spring has dawned
heralding summers of

serenity
the land born again
after a surrection of

sorrow
with the freedom of

Namibia

JAMES MATIHEWS

Van sonskyn tot middag
sal ek 'n lied sing
dit kan 'n boer lied wees
maar 'n lied sal ck sing,

'n Liedvan sonlig liefde en moedeloos
wanttoe ek van jou dood verstaan het
het ekkouerilling oor myliggaam gekry
en myoe soos '0 gordyn toe geslaan

Die pyn wat jy inmy hart gelos het
is 'n pyn soos iemand jou nael brand
eo dit steek soos 'n pyl in my hart

o die pyn in myhart

Ek wonder of jou lewe skuldig was?
As dit Diewas nie
dan sal ek soet opjou spoor trap

BT MOLEFI
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Vrr netRlO kan jy 'nrmwehoofstuk
in 'nkindse
lewebegin

RIO.Dis mos niebaie geld nie, die prys van'npaar
Iliekkaartjies. Tog kan jy daarmee hierdie kindselewe
oneindigbaie verbeter!

Hoe? Deuronstehelp am vir haar 'nboek tekoop.
Jy sien, die dogtertjie op die foto iseen van die, ,,'

baie kinders in onslandwat probeer am te
.Jeer lees en skryf in skole wat net nie genoeg

boeke her nie!
Boeke om hul skoolvakke te verryk,

Boeke am taalvaardighede te bevorder
Boeke am hulle aan 'n wyerwereld

.bekend te stel.
Kortkom, boekewat- as dit '

gelees word - 'n soliede platform sal
skep vir aIle verdere opleiding - en'
om 'n kind in staat stel am in 'n lid van
die gemeenskap te ontwikkel wat 'n
werklike bydrae kanlewer,

En dit iswaarons indie prentjie kom.
READ isgestig om fondse in te same!

am hierdie boekewatsodringend benodig
word, te koop, Dit sal voorts help am mense
op te lei am hulle te gebruik. Deur die hulp
van baie besorgde mense wat hulle oar
hierdie kinders ontferm, is ons besigam ,
sukses te behaaL '

Die afgelope 12maande was ons instaat
am 1 320 skoleen gemeenskapsbiblioteke toe
te rus - met opleidingskursusse vir 36 000
afgevaardigdes..

Maar ons het jouhulp nodig,
Want sander diedeelname van rhense

soos jyself, kan die READ-program net nie
'n sukses wees nie. Skryf dus assebliefvir
ons 'n tjek uit Of laat ons jou kredietkaart
debiteer. Maar doen ditsommer vandag
nag. Want as jyons net'n bietjie wil
help, kan ons so baievermag!

Stuur koepon aan:
Posbus 30994,Braamfontein 2017.
I.R Nr, 01 100 1250006
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3 gedigte van antjie krog

kersdiens in die sendingkerk

die woord word vlees in die brons klokkie taai
oor tandverslete huisies en dekriet
lippetaallieplapperig nit die populierbosdraai
vrouens diekant ons en onse dogters
hoede lintjies vlegsellinge waaier uit die slape
oorkant mans en seuns stroewer in die bankies

die lam het oorwin - ons volg Hom
die kanselkleed plein op die issue af
in krismisbome voor roer skulpe aan toutjies
kastaaiings meerminbeursies belletjies
klokkies van die laaste heide
van soetanysberg waai seewind koel oor die panne

die woord het vlees geword en tussen ons kom woon
ons wat lewe in overkill en second strike
slagspreuke angst duurtes en overbite
weet dat in sy naam brandstapels ontwerp is
kruistogte oorloe, vir hom mense gemartel is
generasies vernietig - sy grusame nalatenskap
verIore tol ons tot woord ons aan die aarde bind
onuitwisbaar deur soveel vergane tale gewrongel
tot vanoggend mirakelagtige woord op kersdag

asof alles meteens tot stilstand kom
bymekaar in ewewig hang

In hele wanhopige land
verrafel sy laaste vernis gechip
afwagtend sing ons die stille nag tablo
orrelis (werk op ander dorpe in die week)
vroulike kerkraad (gekopdoek by die deur)
sing ons die woord los nit sy kribbetjie
nit sy stal sleep hom los uit sy luI en nappies
laat waai wyd oor die stil strandveld
met breiende oop vokale
meedoenloos
tot die woord mens word
en regop tussen ons staan
en hys lankal nie meer wit nie
ook nie sodanig regverdig nie
(soos In kameraad effens aan die mans se kant)
maar van sy vingers blits nou onse waarheid
onverbiddellik teen die whitewash
sing sing
hoe onversier lyk hy nie
en brons gespier
ja hy staan tussen ons
:agter in sy oe eiesoortig
vermy ons
die plunderende genadigheid.

Vrye Weekblad Boeke/Books, Somer/Herts 1990

as eike gedig rondom meegee
meteens elke metafoor murg-in verraai
die hele brose bedryf misluk
draaijy na my toe in die bed

naweke deurgebring in dietownship
waarwind altyd as altyd stof
altyd waai
papiere sakkies altyd teen heinings waai
in erbarmlike saaltjies waar stroewe plakkate sloganeer
waarhoop swetend oplaai

by dieinstap het jy die huisse luikereeds laat sale
watersuiselhelend oor opgeerte sterreen sandklip maan
draaijyna my toe in die bed

soos wat ek vervreem raakvan 'n witlandskap
my kneukels deurknaag oppartye
gille vassmoor tee my strot
doog stom as gesprekke verdeeld draaibeneweld kwets
draai jyna my toe in die bed

draai jyna my toe voluit indie bed
raap my in jou arms v~ teen jou hors sag
geswel klappende warm bloed
en weg uit my syfer skilferendeetterende taal

hopeloos hoop oor diskrepante pyn geplavei
oor namybring jy eenheid - -
sereenensaad

voor ekdie lig afsit
staanvryheidsliedere weerin my oreop hoor
ek dievoorsinger sien ek
die hand wat so ferm vou om my vermolmde bors
is middeljarig
en ook monomaan.

Geweierde protesoptog teKroonstad Maandag 23 Oktober 1989

my sewe en dertigste jaar terhemel
ekword wakker op my dorp wat ek nie anders

ervaar as benepe in plat verkoelde
winkeltjies tronkemet roosstreamers

fletterende geur
diehuise omhels deur Inskroeiende wind op die dag
diedag van my verjaardag terwyl duisende

dig begin saamdrom
op die damkweek pleintjie tussen dorp

en township: die opmars deur my dorp vandag.

tien het ek gevra, dalk sal ons tien vind tien
wittes wat die dorp wil versoen sienso soos hy

eie vryheid brandend ryg tiit oor koel
oewers. sonbesieskerfdie middag

kaal en wilgers nifk
nabas. ter wille van tien van agt wees nie toornig nie
terwille van vyf goed dan,vandrieter wille

van drie die dorp nie
verwoes nie. swaelenvuur van hom

terughoudat hy hom nuuten oor kan bewoon.

rose snak salmtong uit dieknop by tee fyn
toebroodjies ligte gemurmel oor vrede

bedorwe presentjies innigewense
weet ek die opmarssouknak na links

tot in die hoofstraat
al wat wit is - so misluk ten volle te dun my tong
myskryf te snakkerig mysaluut Ie ons~ker

ter hand vlugteling
oor papier op my verjaardag dorp

watbrand mag vervloek my hart tot soutvuis knars.
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Emina die 'tiny giant'

PO BOXIPOSBUS 41 021 CRAIGHALL 2024
Foto: Paul Weinberg

Emma Mashinini

done for all the people as one" (p 28). Inhierdie verbandlegging
ontkom sy nie altyd aan vereenvoudiging en veralgemening
nie, veral nie met 'nondeurdagte vergelyking soos die volgende
nie: "I could not help reflecting on the irony of this body
searching of poor black women workers in the light of the
corruption of those whites in high government office who have
been exposed in the last few years" (p 117). Maar dit dra
nietemin by tot begrip van werkers se aangetaste waardigheid.
In hierdie verband bied die boek broodnodige insig in die

-probleme en die bitterheid van 'n groep werkers van wie
witmense meestal gebrekkige kennis het.

Die verslag oor haar aanhouding sonder verhoor maak die
leser opnuut bewus van die verskrikking van hierdie prakfyk.
Die onsekerheid oor hoe lank sy nog aangehou sal word, is
skandaliger as die fisiese ontbering. Masbinini het later in
Denemarkebehandeling ontvang in 'nrehabilitasie-sentrumvir
gemartelde geVangenes, uitsluitlik vanwee die psigiese letsels
wat die aanhouding op haar gelaat het.

Dit is ironies genoeg juis haar tydperk in aanhouding wat
haar in haar menslikste, mees onverskrokke en hoopvolste
momente blootle. Dit is wanneer sy vervolging sien as 'n wyse
waarop mense versterk word in die stryd,en wanneer sy die
aanhouding van soveelIeiers sien as 'n teken van die hag van
vakbonde en ander weerstandsorganisasies. Daarby ontwikkel
sy 'n besliste mening oor die SAP: "Most of them were not
intelligent. They were even very stupid. I know 1never had the
opportunity to complete my education, but they were very
stupid, I must say" (p 75). Tydenshaaraanhouding het sy onder
andere die afgryse ervaar vantwee ter doodveroordeelde vroue
(waarvaneen swanger was) wathulle teregstelling afwag. Toe
haar skoonseun later brutaal vermoor is ensy die intense lyding
van sy gesin saam met hulle ervaar, hou Mashinini steeds vol:
"But my conclusion was that I wanted those people who
committed that atrocity to be brought to justice, but never to be
barbarically hanged" (p 126).

Die boek is nie "best-seller-gehalte nie, Daar is beslis 'n
paar insinkings: plek-plekdie veralgemening waarna ekvroeer
verwys; asook 'n neiging om besonderhede te herhaal wat die
chronologie versteur en soms verwarring skep, Dan het die
uitgewers ditookgoed gedink om'npaartrimmings tot die boek
te voeg: die inskrywing oor Mashinini in die "Who's Who of
Southern Africa", plus 'n "About this Book" waarin nie minder
asvierbekendes aan die woord komnie, plus 'n voorwoord deur
Leah Tutu. Geen leser van hierdie boek het nodig om deur
andere voorberei te word op die gruwels van apartheid of op
Mashinini se persoonlikheid nie. Mashinini doen dit self op
oortuigende wyse, en die boek is, ondanks die paar hinder
likhede, sterk aan te beveel vir 'n blik op hierdie merkwaardige
vrou, die verwoesting van apartheid, en die dryfkrag van
vakbonde.

Terwyl ek hierdie resensie voorberei het, het die nuu s van
Mandela se vrylating en die wettiging van die ANC en ander
organisasies gekom. Dit het my teruggeneem na Mashinini se
ontroerende slot: "The youth are prepared to die now, but they
arenot prepared to die when liberation comes. And1have been
afraid to die, but when liberation is achieved, then 1must say,
I amprepared•.•I've lived and struggled forall these years. Now
that we've achieved justice... now may Inot rest inpeace7"As
die Staatspresident se parIementSre toespraak die begin van
geregtigheid ingelui het wat nog in Mashinini se tydverwerklik
salword, wil'n mens se: EmmaMashinini, danmoetjynog hier
wees,danhet 008 vroue soosjynodig, virdie opbou van 'nnuwe
Said-Afrika.

heid, gesinseenheid en politieke geregtigheid. Hierdie verfyn
ing word nie chronologies uitgespel nie, die leser raak gaan
deweg daarvan bewus deur haar feitelike, opregte vertelling.

Masbinini se krag Ie waarskynlik daarindat symin erg het
aan oppervlakkige prates en haar verlaat op konstruktiewe
teenstand en argumentasie: "... all the workers booed him, and
I, because Iamnot so good at booing, spoke back instead" (p25).
Haar eerste persoonlike oorwinning kom ook wanneer sy deur
argumentasie 'n wit opsiener ("he was a slave-driver") tot ander
insigte bring: "I pointed out .•. how counter-productive it was
constantly to be dismissing people after I have trained them... "
(p 25).

Die boek se waarde Ie onder meer in Mashinini se vermoe
om verbande te Ie tussen die onlogiese waardes vandie sisteem
waarteensyveg. Sy toonbv. aanhoe werksreservering impliseer
dat "a tired and often retarded whitepersonwas considered more
valuable and productive than a young and competent black" (p
21); hoe apartheid witmense gemaksugtig gemaakhet en swart
mense hulle werkkapasiteit laat verhoog en verbeter het (p 21);
ensy wys op die redes virweerstand teen gesegregeerde mediese
hulp: "It will always be difficult to convince us to believe
anything supposedly done forus is really tohelp us when it is not

The proceedings of the Freedom Charter Conference attempted to
expose whiteSouth Africa, In particular, to the Freedom Charter,a
document aroundwhich much of the non-racial democratic phi- 
losophy hasbeen based since 1955. .
The selectionof prominent speakers debated the contents of the
charter with the objective of gaining a clearer picture as to how the
document would affect a post-apartheid South Africa in socio
polItical andeconomic terms.
The book contains twenty papers covering a wide socIal spectrum
and conveysa sustained message of belief and hope for the future.

Bessie Headwas a teller of tales In an ancient African tradition. Her
writing reflects her belief In the real goodness of ordinary people
and her distrust of the power-corrupt. ThIs anthology presenting as
It does much materIal that has never been published In book form
before, represents the first of BessIe Head's work to appear since
her death.

The ANCIs constantly In the news because It Is perceived to be a
violent, terrorist organisation. But It was not always regarded as
subversive. This history charts the course of black polItics through
the evolutionary fears from 1912to 1952. It analyses the polIcies,
polItical attitudes and organisational structures that characterised
the African National Congress from' Its foundation to Its major con
frontation with Afrikaner Nationalism In the Defiance Campaign of
1952.
This book offers a perspective of South African history that cannot
be Ignored.

This Is the first comprehensive book to cover many Important
aspects of black South African art, from the traditional to Town
ship Art. Completely up to date, It contains sections on San Rock
Art, VendaCourt Art, Ndzundza Wall Decorations In the Transvaal,
Images of Tourist Art, Street Art In the Townships and the Polly
Street Art Centre,offerlng Insight Into the evolution of the African
artistic tradition.

Available from Ad Danker

African Art In Southern
Africa from tradition to
township
edited by Anltra Nettleton
and David Hammond
Tooke

STRIKES HAVE FOLLOWED ME ALL MY LIFE
Deur Emma Mashinlnl
Verspreldlng: David Philip
Pry»: R27.95

EMMA Mashinini staan om begryplike redes ook as "the tiny
giant" bekend, Haar kort gestalte huisves 'n gedugte persoon
likheid. Haar stryd om menswaardigheid begin vroeg,wanneer
sy as een van agt kinders uit 'n gebroke gesin verbete vir 'n
behoorlike opvoeding veg. Sy het haar loopbaan begin as 'n
fabriekswerker en uiteindelik 'n vakbondleier geword waarmee
rekening gehou moet word. Tans is sy werksaam in die kantoor
van aartsbiskop Desmond Tutu in Johannesburg.

Daar is mense wat deur blootstelling aan lyding en omeg
afgestomp rank. By Mashinini het dit toenemende sensitiwiteit
vir trappe van menswaardigheid ontwikkel. Dit is openbarend
om waar te neem hoe sy geraffineerder aspekte van menslike
waardigheid by baarselfen die mense wat sy beinvloed, kweek:
vanaf die mees uiterlike sake soos klere en motors, tot gesond-

JEANETTE FERREIRA
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Please saoe the
Great American

No.vel

WILLIAM PRETORIUS

ACCORDING to the German writer Giinter
Grass, American fiction is unable to handle
complex, grand themes.

He's probably right: much current lit
erature seems superficial, slick, its inten
tions tiny, Intimate. Even an ambitiousnovel
like Allan Gurganus' 700 odd page"Oldest
Living Confederate Widow Tells All" is
nowhere near the density of say, Grass'
"The Tin Drum" or "Dog Years".

Creative writing classes, too, have had
their influence. Young writers write seam
less books,polished, with all the words cor
rectly In their place. But these books are
reduced toa lifeless, consistentcompetency.

The versatile John Irving ("The World
According to Garp", "The Cider House
Rules" etc.) is really the ultimate creative
class writer, moving with impressive ease
from style to style, creating an effect that
seems highlyliterate, but is basically ener
vated.

And another sign of literary crisis: Tom
Wolfe, publishing a Manifesto in Harper's
magazine, pleaded the saving of the Great
AmericanNovel. Return to realism,he called,
to a grand, sprawling, Dickensian,Balzacian
imitation of life, as he did in his complex
slice-of-New-York-life, "The Bonfire of the
Vanities". Realism, says Wolfe, is the elec
tricity that galvanizes narrative.

But thetension/crisis in Americanwrit
ingseemsto me to be betweenbookand film.
What can books do that film can't, and vice
versa? In thesedays of electronic media, the
novel's becomea minor art, earning lessand
drawing far smaller audiences than, say,
movies, videos or video games. Besides, the
novel relies on fllm rights etc. for a large
part of its financial potential.

Ironically,blockbuster movies(and Ste
ven Spielberg) attempt the grand themes.
James Cameron's "The Abyss",for example,
went for nothing less than a discovery of
God in its attempt at a "universal" neo
mystical statement. The fllm falled, mostly
because American commerclality dictates
that thou shalt make everything accessible
to the mass-market, and Cameron had to
discover Godin the cinematic equivalent of
a video-game. IfChrist returned today,he'd
have to reach his audience through gospel
TV, and he'd probably be marketed as a
range of Inspirational merchandise, from
spiritual arcade games to holy breakfast
cereal.

Sometimes books are less than movies.
Certain best-sellers (by, say, Jackie Collins,
Danielle Steele) are written soapies. Most
bad pulp (particularly detectivenovels) reads
like summaries of film scripts. The fllm's
often an Improvement on the book, and

Vrya Waakblad Boeke/Books. Somar/Harts 1990

Frederick Barthelme

preferable, providing a shorter visual sum
ming up that doesn't waste asmuch ofyour
time as reading the book would. .

Sometimes, books and movies are the
same. Brat-pack writers likeTama Janow
itz, Jay McInerney, Bret Easton Ellis and
Marc Chablon produce the written equiva
lent of the fashionable, glossy Hollywood
film: slick, highiy competent, witty. They
are their publicity. They're famous. Their
new novels are bland, but theyremain house
hold names in the right magazines.

But the good novels, while not hitting
grand themes, are better than movies. Three
recent books are representative:

One cannot read Carolyn Chute's "Le
tourneau's Used Auto Parts" (Methuen), a
loose series of impressionistic portraits of
the poor, ordinary, but lively people of Miracle
City, protected by the ubiquitous Letor
neau, a sort of Rabelasian non-presence in
the book, the owner of the oniy profit mak
ing business in town, without referring to
film.

Chute's style is highly cinematic. In the
opening paragraph, for example, we are in
troduced to a snow-sealed salvage yard
through a scout crow winging down, check
ing for signs of life. The writing moves,
though dots, from object to object like a
camera.

But Chute's book isunffimable: the brisk,
brittle warmth of her style would be lost.
The writing, simple, straightforward, but
richly layered with unexpected metaphors,
would turn into sentimentality if turned
visual, As would Chute's sympathy for her

. characters. Her style uses film techniques,
but it's quirky, individual, and gives the
book it's autonomous depth.

Likewise Frederick Barthelme's "Two
Against One" (Viking)that examines in ironic
detail, with a cool obsessiveness, three char
acters, post-divorce: the forty year old
Edward, his estranged wifeElise, and her
new friend, Roscoe.

The book is constructed,like ftlm, through
dialogue and visual detail. In the opening
paragraph, for example,Barthelme describes
Elise's divorce, new life and career-rejuve
nation through the clothes she wears.

But Barthelme is also unfllmable, No
acting could match the book's casual, but
closely observed, characterisation. The book
isgoodbecause it subverts exactly the sort of
writing that, in a less accomplished writer,
would become superficial enough to film.
Wedon't watch his charactersfor an hour or
twO'. We livewith them.

- Paul Auster is a postmodern tease who
subverts mm genres like the detective mm
in his "New York Trilogy" and, in a sense,
thecowboy-movie in his latest book "Moon
Palace'; (Faber and Faber) and turns them
into self-conscious, metaphysical hJgh lit
erature.

His booksare too convoluted ("Palace"
is about the adventures of Marco Stanley
Fogg, and looks at America from the turn of
thecentury to the moon landings) and eclec
ticto film, written, though, with the accom
plished accessibility of good genre-novels.
In a way, his books reclaim film for litera
ture.

Also worth examing are recent books
likeMic;hael Tolkin's "The Player", James
RobertBaker's "FuelInjectedDreams" and
"Boy Wonder", and Gilbert Adair's "The
Holy Innocents". The writers are script
writers, and their books are conscious sat
ires or comments on Hollywood and film.

Tolkin (he scripted the movie "Gleam
ingthe Cube"), for example, subverts Holly
wood's standard film-morality by allowing
thepresident ofa film company to get away
withmurder, literally. Baker elevates Hol
lywood iconology (fast cars, sexy blondes
ete.) into a fiamboyant satire that draws
attention toItsliterariness. "The Holyinno
cents" uses the relationship between audio
ence, film and politics in a sophisticated
updateofCocteau's"LesEnfantsTerrible".

The film,because of its expense, remains
a national product. Perhaps we should look
for the grand themes in an international
cross-culture, In what Mark Edmundson,
alsoin Harper's, calls positive post-modern
Ism.

Salman Rushdle's "The Satanic Verses",
according to Edmundson, is an example,
creatingnew" fusions, translationsand con
joinings" out of mixing, metamorphosing
andrevising First and Third World cultures
andhistories. Rushdie doesn't replace Euro
centric with Afrocentric, but uses both on a
scale in his book that makes him a "very
sophisticated debunker and a secular prophet
of renewal." His book's a contemporary
epic, mixing realism and fantasy, renewing
literature on a grand scale.

If Edmundson's right, future literary
grandeur, It seems, will be "Satanic"- and
totally unfllmable, using spectacle beyond
themeans and costs of the most imaginative
special effects technicians.



Ons laaste groat digter
praat oar die liefdeDIRK WINTERBACH

MEVROU VENTER is ODS laaste groot digter,
'n Mens moet dig wees om dit nie met die eerste
oogopslag raak te sien nie.

Sy is lank, statig en sterk in blou oorpak met
moersleutel in die hand langs 'n enorrne
vragnlotorenjUL .

Sy bestuur noneiehandig die laaste vanhaar
drie gewese manssevervoersaakop 'n Ideinhoewe
in Honeydew.

Om haar skarrel 'n skare kinders wat voetbaIle
skop, ballet enmotoronderdele ronddra. Daaris
niejuis geslagsonderdskeiding te bespeur nie. 'n
Meisie van so elf, twaalf skop die bal die verste.

Ons tema is vandag die liefde, en mev V het
veel op die hart. Terwyl sydie enjin strip, gesels
sy oor haar drie huwelike.

IIAI drie my mans is in dieselfde jaar gebore,
Ek glo nie in Chinese horoskope nie. Ek glo

. goedkoop is duurkoop. Tog voel ek dit was
seker in die jaar vaildie vuurdraak, want elk:een
wou verbete groter wees as die lewe self.

Syncerus Venter was my eerste man. Hy was
'n haas, ek bedoelditwas sy geesdier, sydroomdier,
soos hulle se sy Familiar.

Maar hy was 'n groot haas, en sy haas was
groot, en met sy groot stem kon hy mens en dier
oortuig dat hy 'n leeu is. Soms.

Hy het agter sy wortel aan my lewe ingespring
en hy is sodaaruit. Met geweldige apologie,
maar uit. Hy het 'n mooi prent geslaan toe hy vir
oulaas uit die bloutrein wuif. Van ware spyt het
hy egter min besef.

Hywas 'n sagte siel, maar daar was iets sag
en wreed soos verraad in sy warm blou haasoe,

Hy was geweldig in die werk, maar geneig
am dit ook te oordoen, en dan het hy in die bed

.gaan Ie en yl. Dan het hy die blues gehad. Maar
hy was immer weer op om te sweet en te hyg en
'n groat stof op te skop, Vir hom het ek vier

kinders voortgebring wat hulle name in lig gaan
skryf oor hierdie we reid. Sy gene was goed.
Vera! sytande was briljant. Terere daarvan het
ek sy vanbehou.

Tot siens, mnr V! Kyk hoe skop sy dogter
daardie boI!

Piet Bateleurwas die tweede een, Hy was die
eerste van die twee Piete, die ander was mnr
Buffel. (Sy wys na die Piet Buffel Removals
logo op 'n lorriedeur).

Hy was die berghaan, en hy kon seker op sy
eie mishoop baas gewees het, as hy nie heeltyd
bo in die dak haag in die wolke was nie,

Wanthy was 'n opvlieende vent volsubtiele
sarkasme, En ek dink nog altydhy moes eintlik
sake gedoenhet, W anthy had 'n briljante oog vir
'n opponent (ofprooi) se soft spots. You get my
drift. Sy bek was skerper as 'n laserlem. AI was
dit komplimente aan die uitdruip. Hy was 'n lae
lak wat baie, baie hoog gevlieg het.

Indien nie fantasties nie, was hy verseker
fantastiek. Of was dit fanastique'l-

In sy vurige oe was magnetiese sjarme, en
mense het hom in swerms gevolg. Hy was
digter, musikant, profeet en filantroop. Maar
niemand kon hoog genoeg vlieg om die groot
boodskap in sy rooi oe te yang nie. .

Ekmoet se daar was 'n wrange sinisme in sy
gedigte wat my nogal aangestaanhet. AI het dit
my ook afgesit. Dit het my nie geroer nie, maar
dit het my rooi oog geopell. Of moet ek se
houtoog. En dit het 'n soort lig gewerp op die
psige van Syneerus, die haas.Dit het vertroosting
gebring.

Daar het ek begin dig. Meer uit nood as

inspirasie... Ek moesheeltyd met die vrees leef
dat Piet nie sou terugkeer van sy malvlugte nie,
Besideshet die menigtes wat hom van diegrond
af aangespoor het, my verveel, gefrriteer en
bedreig,

Soos jy kan raai, het Piet se vlerke hom
oplaas na anderjagvelde verplaas. Die hemel
weet waar hy homnou bevind. Maarekvermoed
dis nie so ver nie, want rooi-oog skares dryf
verby my deur.

Vir ons is daar gebore twee kinders, wat vas
ophierdie aarde staan. (Sy beduie na twee seuns
met swaar skofte en dik nekke),

Mnr Buffel was die naaste aan my hart. Hy
was die dierbaregedrog, die vriendelike monster
wat ek in sy voorgangers gesoek het. 'n Blom
van 'n man. 'n Manuit een stuk! In sy opstaan en
sy afklok konsekwent.

Vir 'n buffel was hy aan die maer kant. Toe
ek hom ontmoet het, was hy kniediep inhierdie
krisis. Hy het 'n bottel whisky op 'n party gekis
endeureontwortel. Toedinkekaan'nlynuiteen
van Vorigepiet segedigte: SELFS 'NLENIGE

.VARK KANRONDTIER. .
Hy was eintlik die mees hooggespanne van

die drie, maar jy soudit nooit se nie. Syuiterlike
was rustig. Endanwas hy natuurlik teer,wat die
ander twee nooit was nie.

Hywas diepvertroud met REMORS. Dit het
my diep geraak.

Maar 'n vreeslike woede het aanhom getorring.
Hy was 'n sosiale dier wat geglo het in'nsosiale
kontrak, square deals en so aan. Dit kon hom
vreeslik ontstel as mense hom te na kom met
sake. Hy was die minste macho van die drie,

maar die verskriklikste as sy toom die dag
ontvlarn. I

En so is hy van my weg. Hy het die bosse \
ingehink am syvyande vanagter te gaan voorle,
Enhy vergeet nooitnie. Soms key ek 'n briefvan
hom. Hy is 'n bot man, en tog so welsprekend..
Omdathy sulkehoe etiese standaarde in sy werk
gestel het, is sy vyande sowydverspreid. Ek kry
hulle jammer, want JlIIlI' Buffel is werklik
formidabel. Maar jammerder lay ek myself,
hoewel eknie salida nie. Dis so onnodig! LET
IT BE, het ek vir hom gese,maar sy rustige oe
was vol strydbyle.

Nou sit by iewers op 'n godverlate plek sy
hart en uiteet oor 'n karige maal en slegte
whisky. Wraak en vergelding. En hy is eensaam!
En sy arrne tande is so sleg, Sy briewe se dit,EtC
ook.

Dis so onnodig. Ons twee kinders se oe word
troebel. Enhulle is regtig diep enversiende soos
Berghaan s'n nooit kon wees nie!

Die skemer daal diepoor Honeydew, enmev
Venter se beestroppie wei nader aan die huis,
Binnekort sal haar kinders die bul atkeer en die
koeie melk.

.Sy is onslaaste grootdigter,ensy saltotdiep .
in die nag hier aan die enjins werk. 'n Kwartier
se ry vanaf haar hoeweis plekke soos Kromdraai,
Sterkfontein enTaung, waar Raymond Dart van
die vroegste oermensbeendere gevind het. En

. die tande van sabeltandtiers.

Nou Ie die nag diep oar die Groot.
Witwatersrandrif, en ek het veel op die hart.
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asemweggevat het nie. Kan 'n gehuurde mes
baie keer mis? Ja, die mes het daardie dag
gemis. My voorvaders het die jaghonde uit
mekaar gejaag...

Ekvoel hoe ek bewe. Daardie dag bet elt
ook die hele nag gebewe, Maar vandag is dit
asof die bewery erger is. Ek kylt rond of die
mense nie sien nie. Nee, hulle staar net voor
hulle uit ...

"Ditwat deur God saamgevoeg is..." Is dit
regtig so dat alles wat bymekaar kom,
oorspronldik deur God saamgevoeg is? Is aIle
samcvoegings uitGod uit? Oakdie samevoegings
wat met trane en dood kom? Is dit regtig 'n
oortreding as mense dit ontbind wat bulle se
deur God saamgevoeg is? My kop suis en ek
skud dit. Toe ek langs my kyle. sien ek hoe
iemand my slip aankyk, soasofsyna 'nkranksin
nigekyk. Sy glimlag effens, staar danselfvoor
haaruit - sy sinkwaarskynlik in haareie drome
weg...

Daaris Hlakanipha nou. Hy keerna 'n volle
jaar weer terug. God het mos bymekaar gevoeg.
Daarword gesels; net soos in die verledeword
die vredeweerherstel. Kyle, daar gedrahyhom
weer soos bier in die maag. Ek word oopges
keur, ek is oopgeskeur. Hierdie groot huis
waarvoor ek alles gegee het gaan deur iemand
anders bewoon word wat nie eens 'n spyker
ingeslaanhet nie, Hulle gaan gerieflikleef. Die
meubels wat daaris, die geld •.• Mensig! Die
kinders wat agterbly. Ek sien my oudste ... 'n
man wat al werk. En ook my jongste. Hy het
reggekom met 'njong vrou! sal bulle se. Kyk
hoe goed kyk sy na die kindersl

"Aangesien ons ook die SOOOaaIs vetgeW'C._"

Hier is nou 'n mamba wat na my pile.maarjy
keer, Jy vergewe born en maak hom nie dood
nie, Ditis asof die mamba jammer is. Sodrajy
ontspan, pik hy weer, en nogeens komjy weg.
Jy vergew~ hom. En weer gebeur dit, Om vir
hom weg te hardloop, beteken nie dat jy die
wraak ontsnap het nie. Baie het my advies
gegee oorhoeom sy tande te trek. Oarhoeom
sy kopafte kap!Maarby verandernie;hyword
net al hoe erger. Die dag as hy weer pik ••• Ek
sienhoe ek spring. Die ander lyk verbaas.

,Eksienhoe ek alleen loop, diep ingedagte.
Daar is mense wat met die vinger na my wys.
"Sy het dan skaars gewagl" Ek blameer bulle
nie. Hulle kennie die mambanie. Ja, sommiges
dink dat dit ter wille van vryheid sal wees. 'n
Esel stamp hom nie twee keer teen dieselfde
Jdipnie... die enigste weg is deur die voorva
ders.

'nMens weetnieboedie Regterdie saaksal
siennie. Hy ismos oolt 'n man. Hy sal terogkeer
na die volbarding... die vrugteloosheid. Agl
Hierdie vlieg! Dit sit nou al op my wang. Ek
waai dit weg. Dit beweeg voor my oe verby,
styg op en verdwyn uit my gesigsveld.

Asdie Regterditnieinsiennie?Hoehetdit
nou weer gegaan met die man uit die outyd,
Job? am die onoplosbare te probeer oplos, is
om tyd te mors. 0, my God, maar...

Oilword aangekondig dat die Regter gekom
het. Daaris 'n geklop in my bors. 008 staan
alma1 op. Gaan sit weer. Die mense voor my
word geroep. Party word ongemaklike VIae
gevra. Ander word skerp aangespreek omdat

, bulle lieg. Vir party word gese dat hulle eers
moet wag, dat hulle hemieude pogings moet
aanwend. Oaarword geroep. Dit lykasofparty
se sakegunstig aangehoorword. Hulle salhull,
sonder om te rou. Daar word geroep. Die sake
gaan verby. Daar word geroep.

Toeroepbulle my. "Nokwethemba Myeza."
Ek slinger na die getuiebank toe. Ek word
ingesweer......so belp my, God." Mkhabela
verduidelik die foutjies in die skryf van die
name op my papiere. Ek voel hoe ek sweet.
Doef-doef-doef klop my hart.

"Se asseblief vir die hof wat daartoe gelei
het dat u so 'n stap geneem het."

Ek gee 'n kort geskiedenis.
"Waar is IDakanipha Lukhele op hierdie

oomblik?"
"Ek weet nie, U Edele."
"Wanneer laas het U hom gesi~n?",
"Verledejaaraan die beginvanNo~ember,

U Edele."
"Hoeveel pogings 'betu aangewend om

hom op te spoor?" '
"UEdele,ekhet met sy familie'watekken

in aanraking gekom, tevergeefs. Ek bet in
hospitale en tronke gesoek, tevergeefs. Ek bet
dit bydie polisie gerapporteer. Tot vandag toe
is daar nog geen tyding nie."

"Het hy voorheen so verdwyn?"
"la, hy het al verdwyn, maar nooit vir so 'n

lang tyd nie, U Edele."
"Wat het hy altyd gese wanneer hy.

terugkeer?"
"As ek hom gevra bet, het ons oor ander

goed stry gekry. Hy het my ook aangerand,
gese dat dit niks met my te doen het nie." '

v...."',.,-,u

Vryheid

OIT is doodstil, so asof daar niemand is nie,
Toe hoes iemand. Dit is weer stil, lemand
beweeg 'n voet oor die koue sement. Girts
girts klink dit, Die oe draaina haartoe, Dood
stil weer.' Dit voel asof ek alleen is. Ek kyk
voor my uri. My hande sluit krampagtigom 'n
klein, swart sakkie. Doef-doef-doef boor ek
mybartklop. Ekhaalswaarasem. Wanneerek
opkyk, lyk die mure van hierdie plek skielik
dikkeras wat ek gedinkhet. Ditis asof'nmens
van alle kante ingebokword. Myoe keer terug
na die vroue. 'n Mens lean die ems aanvoel.
Hulle kyk na die horlosies aan hul gewrigte.
Danna die een doer teen die muur,Die koppe
word geskud. 'n Mens sien die swaar asemha
ling. lemand beweeg. 'n Ander trekhaar klere
reg. Sy kyk stug voor haar uit,

Ek het my van die ander afgesluit. Ek
begin selfs die vlieg dophou wat oor my lin
kerhand loop. Hy hou aan loop, tot oor die
ring. Skielikis ekbang,maardaarisnie regtig
iets omvoor te skriknie. Nogtans voel dit asof
Hlakanipha my aan die hand vat.Grappe I Ons
loop hand aanhand deurdiewinkelvensters en
kyk. A, daar is die een waarvan ek so hou. 0,
hy siendit ook. En is ditnie asemrowend mooi
met die goud nieI Ekraaklighoofdig wanneer
ek dit om my vinger pas. Ek verbind my aan
iemand virwie ek my ten volle gee.En dit lyk
asof by ook so voel. Wat 'n man is by niel
Lank, met 'n netjies geknipte baard en 'n
aantreklike glimlag; aan hom sal ek ~tewig

moet vashou.••
Is dit nie:n lieflike troue nie! Kyk al die

mense! Al die pragl Almalpnatoor hoe mooi
die bruid en die bruidegomby mekaarpas. En
diepragtigemusiek. Die stemmeendie instru
mente halmonjeer. Ekhoorsteedsdie musiek. '

Nou bet die ring sy glans verloor. Dit kan
ook Die anders Die; twintig jaar!Ek bou die
klein, swartsakkie bo-oordit. Weertrefditmy
dat ek nou stoksiel aileen is. Ekken niemand
in hierdie grote plek nie ... nee, wag, ek ken
darem die naam van Mkhabela. Maar is 'n
kennismaking nie oppervlakkig as die enigste
doel daarvanis omjou hierdeurte lei nie? As
'nmens net geweet bet wat in dietoekoms Ie ...

Wag, daar is 'n aankondiging. Het die man
op wie ons wag, dan gekom? "Ons wi! ver
skoning maak. Ons vemeem dieRegter sal 'n
bietjie laat wees. Maar moenie bekommerd
wees nie. Hy sal kom."~

Dit voel asofdie vertragingjaregaan duur.
Ek kan sien hoe PartY hul koppe skud~Elke
oomblik voel nou soos 'n jaar. Mkhabela bet
gese dat die Regter mag besluit dat daar eers
nog 'nperiode gewag meet word.Oit mag drie
maande wees, as my saak gunstig oorweeg
word. Nog 'n verdere drie maande! Na 'n
enkele dag kan ek reeds in die grafwees. Drie .
maandedan? ' -

Hier kom Hlakanipha nou in.Hy is aan
geklam; SODS eenwat 'nbok indie pad aanjaag.
Hy het meer gedrink as gewooniik, want die
vloekwoorde vloei maklik. Nee, ek sal vol
hard. Dis die raad wat ek gelay het toe ek by
my vader se buis weg is. Maarhierdie gedrink
van hom begin 'n gewoonte raak.Ek sal vol
hard. Ek is so geadviseer toe ek my meme...

Dit is bedompig in hierdie plek.As ek my
voorkop afvee, raakmy vingeraandie litteken
bokant my wenkbrou. IDakanipha ismos vandag

'.woedend. Selfs die houtlepel word 'n lat. Ek
.. sal volhaid want dit is die moeite werd.••

m: kyltna die borlosie teen die muur. Die
vertraging bou lank aan. Miskien word ek 'n
'Iaastekans gegunom te dink. AsdiekOp en die
rugstring nougeskei word, sal dit nie weer

'. geheg lean word nie. ,"
: "Dit wat deur God saamgevoegis, mag nie
, deur die mens geskei word nie." Ek boor die

stem duidelik. Net so het dit tWintig jaar
gelede geklink. Ek het ingestem dat,dit tot die
dood toe is. Maar het die doodd~ nog nie
gekom nie? Dit is nie die eerste keer dat
hierdie vraag opduik nie. Enelkekeer kry ek
'n antwoord wat se dat dit nog nie gekom bet
nie, maar as dit weI kom, sal dit deurmy wees.
Oit is ek wat soos 'n struikelblokin die pad Ie.
Dit sou nie saak gemaakhet as diepiksteel my

Kwakungenani okwephini elingewukhipbe
umphefumulo. Ummese wabaqashelwe
ukuwusebenzisa-ke ungageja kaningi? Yebo
wageja ngaleliyalanga. DIozi lami lela ukuba
kuvele mvclivelayo ahlakazeke lU11lI11kentsbane...

N gezwa sengithuthumela. Nangalelolanga
ngathuthumela ubusuku bonke. Namahla
kwasengathi kuyedlulelaukuthutlnunela kwami.
Ngaze ngaqalaza ngibheka ukuthi abantu aba
boniyini. Cha,bazindwazele nje, nabo balapho
bekhona...

"Lokho okuhlanganiswe nguNkulunkulu.,"
Ngahe konke okuhlanganayo kusuke kuhlan
ganiswe nguNkulunkulu ngempela? Ngabe konke
ukublangana usuke ekwesasela uNkulunkulu?
Ngisho nokublangana okuza nezinyembezi
nokufa? Ngabe ngempela sekuyisono ukuba
urmmtu phaqa ahlukanise lokho abathi kwahlan
ganiswa nguNkulunkulu? Kwathi z-z-z-z
ekhanda, ngaze ngalinikina. Uma ngithi nhla
eceleni, ngibone engithenjo omunye, kokunye
ubuka ublanya nje. Anwnatheke kancane, naye
azindwazele - kokunye usengene kwawakhe
amapbupho...

Nango-ke uIDakanipha. Useyabuya phela
emva konyaka wonke, Kwablanganisa uNkulu
nkulu phela. Kuyaxoxwa-ke kuthelelwana
amanzi njengakuqala. Nango-ke esevuka es
iswini njengotshwala futhi, SengiyagudIuzwa
mina ngigudluzeke. Lomuzi omkhulu
wezikhwepha zami sekumele kungene omunye
kuwo engafakanga nasipikili. Bazokhombango-,
phakathi. Izimpahlaezikhona, imali yokuqon
gobezelwa... Yehbenibantu! Nakho-ke okuyizin
gane, izingane zesaliwakazi. Ngiyakubonanje
okudala, sekuyindoda engabamba umsebenzi
kubambeke. Nakho-keokuncane. Wau walunga
wemama omushabo!Unakekela nezintandane
zakhona zingagqoki amak:lebhuklebhul

.....Njengoba nathi sibathethelela
abasonayo.....Nansokeimamba ithe iyakugalela
wavikeleka ngandlela thize. Wayixolela
awayibulala. Kwasengathi iyazisola, kanti ithi
lala lulaza. Kwathi ungalindele futhi yagalela,
wasinda futhi. Wayixolela. Kwaphinda futhi.
Ukuyibalekela akusho khona ukuthi uyibam
bele amagqubu. Nemamba yami baningi
benginika amasu okuyikhipha amazinyo nga
makhathakhathana. Ngishoukuyisusa ikhanda
imbala! Kodwa ayiguquki, esikhundleni sa-'
lokho iyakhula. jkhulela ebundlondIweni im
bala. Mhla yaphinda yagalela ..•Ngibone sengi
gxuma. Bethuka abanye.

Kuthi enkungwiningizibone ngithwabaza,
ngingedwa. Sengathi kukhona abade
bengikhomba ngezithupha belandelisa nga
mazWana aziswana. "Akasalindanga'naku!indal"
Ngingebasole. Abayazi indlondIo ~nophaphe.
Yebo abanye bacabangaukuthi kuboza kwama
changca. Kanti-ke ukubona kanye ukubona ...
ngaphandIe kokuba obabamkhule bangikha
nyisele indIela eya ekuboshweni amanxeba
ngempela.

Kulapho-ke umuntu engazi ukuthi iNkosi
izofika iboneni. Konjenayo yindoda. Izobuyela
ekugwinyweni kwetshenokugolozela •.. inkon
golo. Nx! Letnpukane! Isihlala, esiblathini.
Ngiyiphunge. YedIule phambi kwamehIo ami
intweze kamnandi iphakama iya pharnbili ize
inyamalale emebIweni.

Uina iNkosi ingaboni kahle ngaloklm? Konje
kwahambakanjaniendodeni yasendulouJobe?
Kungenzeka nje umuntu abelwe ukuphila
namaqakala ahIanganiswe ngenkunzi yeke
tango. Hhawu NIcosiyami, kodwa...

Sekumenyezelwa ukuthi isifikile iNkosi. ,
.Kwaba ngububhakubbaku esifubeni. Sithi VUIIlba ..,
sonke. Kubuye kuhlalwe phansi. Bayabizwa
abanye abazongendulela. Kwabanye kuba
nemibuzo eshisayo. Abanye bakhakhabuzwe
ngokhutibasenga ezimithiyo. Abanye kuthiwa
ake balinde, kuzanywe eminye imizamo. Ba
bizwe. Kwabanye kube sengathi indaba yabo
iyezwakala. Basuke bekbala izinyenbezi, kunge
sikhona okwesililo. Babizwe. Bedlule. Babizwe.

Ngibizwe. "Nokwethemba Myeza." Ngi
ntengezele ngiye ebhokisini. Ngifungiswe.
".••lNkosi ingisize." UMkhabela achazachaze
ngemicikilishwana engalungile ekubhalweni
kwamagama emaphepheni amit Ngizwe
ngijuluka. Du-du-du inbliziyo. '
. "Ake utsheleinkantolo-keukutbi yini eyenza
Ukubauzeuthathe isinyatheloesinjena," kusho
iNkosi yenkantolo.

.' Qaphuqaphu. .
" "Njengamanje nje uphi uHlakanipha

Lukhele?"
,"Angazi NIcosi.", t
"Wagcina nini ukumoona?" ~

"BkUqaleni kukaNovemba ngony~ od-
lule Nkosi." ' ;

"Mizamo mini oyenzile ukuba umthole?"
,: "Nkosi, ngathintana nabakubo engibaziyo,

bamlandula. Ngafuna ezi!>hedlela nasemajele
walandulwa. Ngabikelaamapboyisa. Knze kube
namubla akuzwakali lutho."

DBZ NTULI

KUTHULEcwaka, kukekube sengathi akukho
muntu. Bese kukhwehlelaomunye. Cwakafuthi.
Kokunye omunye anyakazise unyawo kuse
mende obandayo. Kuthi she-she. AmehIo ake
abheke kuye.Cwaka. Knbe sengatbi ngingedwa.
Ngindwazile nje. Ngomelele ngezandla
esikhwameni esincane esimnyama. Ngizwe
inhliziyo ithi du-du-du. Ngiphefunmlele phezulu.
Uma ngibuye ngiphakamisa amebIo zisuke
zibe magqikolokakhulu izindonga zalendlukazi.
Sengathi umuntu sezimvalele ndawo zonke.
AmebIo ehIelekulezizintokazi okuyizona ezi
ningi.Ubonakudliwaimiblathinje. Kubhekwe
amawashi eziblakaleni. Kubbekwe leliya eli
sobondeni. Kunikinwe amakhanda. Ubone
ukuphefumulela pbezulu. Omunye uthi xuka.
Alungise ingubo yakhe. Andwaze.

Ngindwaze. Ukundwaza kuze kugudluke
sengibuka impukane ehamba esandleni
sobunxele. he iyokweqa indandatho. Luthi
heqe uvalo, kodwakobo kungekhona ukwetlmka
ngempela, Ingani usengibambe ngesandla
uHlakanipha. Amancoko! Kuhambe kubukwa
ezingilazini,A,nakhuya-ke engikhuthandayo.
Kanti naye ubonayona indandatho engikhangile.
Yasho yanhle ngobugolide bayo bo! Siyilin
ganisa nje kuthi angindize. Ngempela
ngizibophezela kumuntu engimnikela bonke
ubumina,Nayeakungabazisi ukuthi uzimisele.
Ikhona insizwa bot Nansiya phezulu,
nobuhwanqa, nokumamatheka; hhayi kuyomela

, ukuba ngiqinise...
Ngumshado wona lowayanal Ngabantu

labayana! Ububle! Kukhalwa ngokufanelana
kukamakoti nomkhwenyana. Ngumculo loway
ana! Amaphimbo, izinsimbi. Ngivelengizizwe
njengoba zazinjalo izinsimbi ezazikhala un
gokhala, namaqhalaqhala abaqhenyayo aze
adikibale.

Isigqunqile lendandatho. Kufanele;,
amashumi amabili eminyaka wena! Ngiyivale
ngesikhwama esimnyama esincane. Kubuye
ukuthi sengingedwa zwi. Angazi muntu ku
lendlukazi ...0, cha, ngiyalazi igama likaMkha
bela. Kodwa ukwazana okuyaphi·ke ukwazana
ngoba uphelekezelwa uzochusbiswa ehIathini
owawungazi ukuthi uyoze ungene kulo? Ukuba
umuntu uyazi ngekusasa lakhe...

0, sekuyamenyezelwa. Lomuntu esimlin
dele ngabe usefikileyini bantu? "Sifisaukuxolisa
lapha. INkosi sitholaukuthi izolibala kancane.
Kodwa ningakhathazeki. Izofika."

Ukulibala lok:bo kwaba, sengatbi kuzoba
iminyaka. Ngabonabenikina amakhanda abanye.
Urnzuzu owodwanje usufana nonyaka. Ubeshilo
uMkhabelaukuthi iNkosi kungenzeka ithi ake
kumiwe futhi kulindwe. Uze walinganisela
ezinyangeniezintatlm, umaindabayami izwaka1a
kahle.lzinyanga ezintathu futhi! Ingani ilanga
elilodwa nje lingedlula sengisemhlabathini
obandayo. Izinyanga ezintathu-ke?

Nangu engena uIDakanipha. UdlayidIile
omdala, imbuzi iqhutshwa khona lapha endlini.
Kwedlulelekokwasembleni ngoba ipbwna,kalu1a,
nenhlamba. Cha, ngizoqinisela: Ngayalwa ;'
kanjalo mhIa ngishiya umuzi kababa. Kanti '
lokhukudlayidla kuzogcina kube ngUkudla.
Nakhu sengiphila ngezimpama. Ngizogwinya
itshe.Ngayalwalcimjalo mhla ngishiyaabakithi...

Sekunesifudumezi lapha kulendIu esikuyo
booNgithi ngesula isiphongo umunwe uyothinta
isibaziesingenbla kweshiya. Angi1hi phelauvutha
an13langabinamubla uHlakanipha. Nesixembe
J?jeseJrowuswazl.Noma ligwinywa kulukhuni
nje iUJPe' alwngabazisi ukuthi sekukhonaabang-
cono..."

Ngabbeka iwashi odongeni. Yalibala
naleNIcosiyakhona. Kokunye nginikwa ithuba
lokugcina ngci lokucabangisisai Uma inhloko
nesixhanti kwehIukaniswa man}? alamakupbinde
kuxhunywe futhi.,: , : .

"Lokho okublangamswe nguNkulunkulu
alamgeh1ukani:swa ngumuntu." Lezwakala kable
izwi endlebeni. Lalichache kanjena eminyak
eni engamashumi amabili eyedIule. Ngavuma
:ukuthi kuyolika ukufa kuphela. Akukafiki
'ukupha, pho? Kodwa awuqali ukufika lom
buzo.Njalo nje kufika impendulo ethi akukafiki,
kodwa uma kufika kuzofika ngami. Yimina
engisendIeleni njengesikhubekiso nothango.

Inkululeko

t

I
!
~

I
I
I
t
r
~

I
t,

I'.1r

I

, VryeWeekblad Boeke/Books, SomerlHerfs 1990
9,



~ - .. ~ ~ .. ' .

Die linkse Illite het 'n
kragtige .meeloper

streer.
Skrifis by uitstek dieeen middel waarmee

die onderwerping van mense in Suid-Afrika
aangedryfis. Dit is dieonpersoonlike, "objek
tiewe" parameters vanskrifwat telkens verhef
is tot verskonings vir oorloe, mites om oor
logsugtigheid te regverdig en te kweek. (Din
gaan se "kruisie", "ooreenkomste" met swart
opperhoofde.)

Dit is op die gebied dat die staatsgesalar
ieerde kritici aan ons "linkse" universiteite se
onkunde nogal aan dieskandalige grens, veral
onder die Marxiste, wat veronderstel is om
sulke verbande te begryp.

'n Konsepwat gebtuikwordomdie wanbe
grip en verwaning te verdoesel is "white angst".
Die begrip het die eerste keer opgeduik in 'n
Amerlkaanse tydskrif wat gewy is aan Suid
Afrika en deurdosentevan die UWK saamgestel
is. Dit was in 'n oenskynlike poging om die
afkeuring van die werk van wat 'n mens kan
noem die "Stet-skrywers", onder andere Prinsloo,
te regverdig.

Weer eens is "white angst" geensins 'n
onbruikbare begrip nie. Dit het 'n onderlig
gende neurose wat lei tot verlamming, 'n on
vermoe om die eise van'n dalk drastiese ander
toekoms in die oe te kyk. En hierdie verlam
ming komtotuiting in'n geborduur op eienaar
dig onruswekkende assosiasies vanuit die dinge
orn jou.

Sulke verhale is geskryf, ja, maar dit was
hoofsaaklik deur die Sestigers. Uiteraard.omdat
geen skrywer ooit buite sy tradisie kan skryf
nie, is daar tekens ook hiervan in die jonger
geslag, Maar ek wil aanvoer dat die groot
waarde van die jonger skrywers juis Ie in die
manier waarop hulle - onbedoeld - "white
angst"-situasies uitbou tot situasies van ver
wagting en selfs optimisme.

Prinsloo se "angst'l-verhale eindig dikwels
op 'n "optimistiese" toon, of 'n toon van ver
soening. Ryk Hattingh se "Markus vennoed 'n
verhaal" maak van die titel 'n metafoor vir 'n
vitale toekoms vol drang en skepping. Victor
Munnik se titelverhaal in sy bundel "Oog van

.die Nyl" beskryf hoe die smart van 'n meisie
wat haar man op diegrens verloor het, veran
der in 'n gewaarwording dat daar hoop Ie in 'n
integrasie van die invloede inhaar lewe, ennie
die segregasie daarvan soos sy grootgemaak is
nie - van ander godsdienste, tot die koei op 'n
Boereplaas, alles saamgetrek in die treffende
beeld van die titel, op sigself 'n beeld van
voeding en skepping.

Waarom sien diekritici nie die ooglopende
dinge raak nie? Is dit maar net vergeefbare
nalatigheid met 'n goeie skoot "natuurlike"
minagting vir skrywers wat nog nie die mag
van gevestigdheid het nie (ook maar ver
geefbaar)?

f
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Die bundel "Forces Favourites"bet ontstaan
as 'n daad van weerstand teen diensplig, veral
nadat die vestiging van 'n effektiewe Afri
kaanse ECC-veldtog mislukhet. 'n Groep van
ons het'nhele dag lankgestryengeredeneerof
dit 'n Afrikaanse bundel moes wees om op die
rug van "grensliteratuur" te ry, en of dit elke
slagoffer van diensplig, hetsy Engels, Afri
kaans, Duits of Portugees, se wedervaringe
moes reflekteer.

Uiteindelik is besluit om dit Afrikaans te
maak, omdat Afrikaanse skrywers soveel "clout"
in hul gemeenskappe sou he. Ons het gaan
slaap en toe ons die volgende oggend opstaan,
het ons afgesit na mekaar omdieselfde gevoel
mee te deel: die bundel mag nie net Afrikaans
wees nie omdat ODS ookbesig is om te bou aan
'n nuwe geintegreerde kultuur, nie net te stry
teen die oue nie.

Op die ou end was "Forces Favourites"
maar 'n beperkte sukses, weens 'n minimum
aan publisiteit. Maar dat ons ons doel bereik
het, is juis bewys deur die lofsingende resen
sies wat Beeld en Rapport geskrap het, en die
verwysings daama deur rubriekskrywers as
"smerig" en 'n verheerliking van"anti-helde",

"Forces Favourites" wat uit en uit anti
literatuur, en daarom uiteindelik 'n teenvoeter
vir grensliteratuur, omdat dit soduitlelik gegaan
het oor skrywers se eie, wareervarings eerder
as 'n metaforisering rondom die grens-beeld.

Maar tot baie severbasing moes ons by die
Waterval-beraad aanhoor hoe "Forces Fa
vourites" maar net 'n kwessie van antologis
ering was, en daarom gelyk was aan die weer
mag se eie bundel "Ses wenverhale", en net
nog 'n manifestasie van grensliteratuur.

Weer eens is die verstommende dat die
"kritiek" so slordig was. Vir die seleksie van
die weerrnag-verhale is 'n establishment-mid
del gebruik - 'n kompetisie. Die seleksie vir
"Forces Favourites" is gedoen onder meer
deur 'n klein ECC-insamelingsveldtoggie. Die
titel verwys doe1bewusna 'nsoortgelyke ECC
plateprojek.

. Daarbenewens handel net sekere verhale
oor die Grens - dienspligtiges het per slot van
sake teen hulle wil daar gesterf. Die res gaan
oor rnilitarisering, die gesagstaat, sensuur, die
dekadensie van 'n weermagopvoeding en
sovoorts.

En soos "white angst" is daar die waarin
hoop vir die toekoms gelees kan word, eintlik
moet word. as lesers maar net wit.

Miskien is dit die punt: dat party van onse
broers in die struggle nie regtigwil nie, dit pas
nie by hul mitiesebenaderingtot die skryfkuns
nie, wat eintlik 'n rassistiese benadering is
omdat dit dikteer dat min wat goed is van
blanke skrywers verwag kanword. (Novem
ber 1989)

Shuter & Shooter

University of Natal Press

from earliest times to 1910

A NEW HISTORY

Edited by Andrew Duminy & Bill Guest

520 pp, maps and numerous illustrations
Hardback R69,95 PaperbackR49,95

Available now
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Dagse, ek's
Joe Stalin.
As Jy wi!

weet hoe
socialism
sonder my
klaarkom,
lees die
Jongste
uitgawe van
WIP.Disop
straat van
volgende
Vrydag.
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Waarom sien die
kritici nie die

ooglopende dinge
raak nie?

HANS PIENAAR
probeer die tiraag

beantwoord
iosentrisme" genoem word? Of Picasso se
Desmoiselles d'Avignon met syAfrikamotiewe? .
Of Van Goghse lumineuse skilderye wat hy by
die Japanners geleer het?

Deursykolonialisme het Europajuis ander
kulture geassimileer, en deur die "kultus van
individualisme" of "genialiteit" is juis gesorg
dat die assimilasie nooit deel kon word van 'n
strategie van kulturele anneksasie nie.

Maargeed,vandaghet ODS diepost-moder
nisme, die doodloopstraat van nabootsing en
herhaling nadat al die ontdekkings van die
modernisme opgeraak het, die werklik krea
tiewe impuls vandie surrealisme, kubisme, die
vrye vers, stream of consciousness, primi
tiwisme, easovoorts verlore geraak bet in 'n
oorpoduksie van nuwe strominge.

Daar is spesifiek die aanklag teen jong
Afrikaanse skrywers dat hulle maar net post
modernisties skryf omdat dit maar nog 'n na
volging van oorsee is, veral in hul "teksbe
heptheid".

Prinsloo vertel juis dat hy in sy metafiksionele
arbeid beinvloed is deur die Hollander Louis
Paul Boon. Maar kritici wat hierdie feit aan
gryp, maak die fout om die verkeerde vrae te
stel: dit moenie wees wat is Boonse invloed op
Prinsloo Die, maar: wat is dieselfde in elk se
omstandighedewat hulle soortgelyk laat slayf?

Beide leef in "teksgesatureerde" samele
wings, waarnuus vervaardig word en verkoop
word met die tegniek van 'n krisis uit alles
maak, met ander woorde deur 'n bepaalde
emosionele valensie te gee aan 'nstuk teks wat
voorgee om onemosioneel, objektief-neutraal
geskryf te wees. Hierdie valensies het be
doelde effekte, soos so treffend gedemonstreer
is deur die polisie se onlusverslae wat soos 'n
weerkaart in die Cape Times afgedruk is, en
daardeur 'n gevoel van nonnaliteit help skep
het. .

Dit is noodsaaklik vir die demokratiese
beweging om die proses te verstaan, en 'n
verhaal soosPrinsloo se "Grensverhaal" met sy
aangehaalde beskrywing van die operasionele
gebied inSuidwes, doenmeer aslywige onder
soekom dieonderliggende fascisme te demon-

"1141)
DieSuider·Afrlkaanse

Genootskapvan Joernaliste
Is 'n nle-rasslgedemokratlese

vakbond vanJoernallstewat veg vir
persvryheld en die beskermlng van
die materl61e en morele regte van

Joernallste.

Ons doen 'n beroep op aile Suid
Afrikaners omhulle reg op 'n vry

pers tebeskerm. Vryheidvan
spraak isniedie prerogatief van

joernalisfe aileen nie. 'n Vrypers is
'n hoeksteen van ware demokrasie
omdat dit diegene in magsposisies
aanspreeklik hou vir hulle besluite

endade.

MITES ann die linkerkant is soveel armoediger
as a:U1 die regtedcant,het RolandBarthes geslayf
in sy studie oor modeme mitologiee.

Om te verstaan wat hy bedoel het, hoef 'n
mens net te kyk na die Afrikaanse skryfkyns:
Dames en Here, aan my regterkant Antie Es
tablishment, Elize Botha en haar nostalgiese
beskrywings van JOchem van Bruggen en sy
konserte vir die annBoerekinders, ofdie Groot
Olifant van Knysna met diefeetjies wat in haar
ore fluister, Dalene Matthee, of die Spy who
came in from the Waterfalls, en alma! se stoele
onderhulle uitsleep, ofdie Godfather van ... ja,
los maar.

Hierdie mites iskragtige mites,juis omdat
'n mens so maklikmethulle kan spot ... dis soos
"bad publicity" wat altyd "good publicity" is.
Maar wat van die linkerkant? .

Dames en Here, aan my linkerkant, die
struggle, en teenoor hom ook die struggle, en
die skeidsregter is ook in die struggle, en die
meisie wat deur die toue moet klim om die
rondes aan te dui, struggle ook maar.

Armoedig,ja. Swak, nee. Want Iinkse mite
het 'nkragtigemeeloper gekry,eenvoudig deur
anneksasie - literere analise. Dis in die
oenskynlike teenpool van hom dat mite in sy
linkse gedaante homself'laat voortplant, oflaat
afbeeld, gedra deur konsepte soos "Eurosen
trisme", "white angst", "ku1tusvan individual
isme", "aesthetics above all else". "beheptheid
met die teks",

Verstaan my goed, ek se.Diedaar steek nie
elemente van waarheid inanalises wat met die
konsepte worstel nie, en allennins dat ek nie
ook struggle nie, inteendeel, Ekis ooknie teen
analise nie, disjuisomdat die analises souiters
slordig gedoen word dat die konsepte nie kon
weerstand bied teen hul anneksasie nie.

Neem nou maar "Euro sentrisme",
Enigiemand behoort te kan sien dat ons kul
tureel vanuit ons koloniale stamlande beheer
word. Ons kollektief-emosionele ritmes word
bepaal deur die jongste rolprente en musiek
wat daarvandaankom, die modes wat daardeur
geskep word. Suid-Afrika,veral omdat sy elite
soveel maklike geld het, soos in Libie, het
seker eenvan die ergste "copy-cat"-kulture ter
wereld.

Maar op die vlak van "analise" moet 'n
mens al versigtig begin raak. Want Westerse
kultuur is in vele opsigte gesplete - die donn
nante Amerikaanse kultuur het byvoorbeeld
altyd Europese teen-impulse. Daarby is die
Amerikaanse kultuur 'n eienaardige kwasi
dialektiese mengelmoes van konserwatisme
en subversiwiteit.

Maar seIfs nog meer algemeen gesien, is
die konsep van "Eurosentries" eintlik onver
staanbaar. As die Spaanseboukunshier nageaap
word, met sy Moorse invloede, kan dit "eu-
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I Vryheld van spraak Is nle 'n doel op
I slgsell nle: dlt Is die maganlsme
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YOU don't have to be a political weather-reader to find the more subtle signs
that South African attitudes arelightening up. Youcould try the local

bookshops.
Half-a-dozen satirical and humorous books suddenly made their appear

ance late last year, suggesting that South Mrican people - or at least South
African publishers - were ready to walk on the bright side oflife.

The highpoint of the huniour calendar was a publishing event four years
in the making: "Who's Really WhoIn South Africa", by GusSilber and Hilary

Prendini Toffoli (Jonathan Ball, R27,99). A veritable encyclopaedia of social
and anti-social celebrities, it homes in onits targets with impish glee. Eugene
Terre'Blanche rubs shoulders with Cocky Two Bull Thlotlhalemaje; Johannes

Kerkorrel shares his personal spacewith Sol Kerzner. If there is a strong
contrast in the style of writing from oneentry to the next, it serves to illus

trate the very different routes to wit taken by Silber and Toffoli. The former
devastates victims with brilliant turns ofphrase, the latter with sharp

powers of observation. It also reveals where Silber's finer appreciation of
South Africa's rich lowlife departs from Style magazine editor Toffoli's

insights into the high society that makes up Style's milieu.
Jennifer Crwys-Williams is another magazine editor moonlighting in the

humour business. Her annual "Ten Best"(Jonathan Ball, R15,95) compilation
pokes fun at all things South African, from house ads ("Lew Geffen's are so
awful onecan't help looking at them") to political fads. The lists are always

controversial - especially to peoplewho are NOT included. The 10 best
dressed and worst-dressed men and womentend to rely heavily on their links

with the media (five ofthe top ten women are journalists), but then, the
media is the one common interest ofmost South Africans. In fact, Crwys

Williams succeeds in distilling the intented and unintentional wit of one of
the most bizarre media circuses in the world:

Two names that crop up frequently in "Ten Best, 1989"are Derek Bauer
and David Anderson (Andy), part ofa new breed of cartoonists who have a
viciousway with the pen, making for more cutting political insights than

thousand-word editorial commentaries.
"SA Flambe - and Other Recipes for Disaster" (David Philip, R25,95)

brings together the best of Bauer's cartoon work from the 1985·87 period,
when he first made his rude mark onthe newspaper worldvia the Weekly

Mail and Cape Argus. His work is often compared - not always favourably - to
that of Briton Ralph Steadman. But Bauer's work has a power ofits own,

fueled by a deep intolerance for injustice, pomposity and hypocrisy. Bauer's
cartooning approach is to "outdisgust" people who disgust him. Asa result,

his work is often too cruel and crude to be funny. But ifyou WANT to be
outraged by the product ofa deranged mind, there is no better alternative.

"The Cartoons of Andy" (Jonathan Ball, R15,95) are somewhat more
housetrained. Andy's style is more in keeping with older traditions ofpolitical

cartoons and caricature. Yet, his work in The Star is as distinctive as that of
any ofthe greats in this field. His version of PW Botha does more than justice

to the ex-President's bloated personality than the real thing, and he was one
of the first local cartoonists to transform FW's bland features into lively cari
cature. Where Bauer's rough strokes emphasise the violence of his cartoons,
Andy's sure pen and solid inking underline the ominous atmosphere that ac

company his frequently dark visions of the political world.

ARTHUR GOLDSTUCK

a bright side
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'struggle'?

Isjy vir of
teen die

'N MENS wens daar was in party van die
reaksies in Afrikaanse kringe op Albie Sachs
se "Preparing ourselves for freedom" meer
begrip vir wat die man inderdaad gese het,

Andre le Roux praat deesdae van 'n ra
dikale ommekeer ten opsigte van wat by die
Viktoriaval-beraad ooreengekom en besluit
sou gewees het, Die beraadgangers sou vol
gens hom tot die eenvoudige gevolgtrekking
gekom het dat kultuur 'n wapen in die stryd
moet wees. Ennou word die standpunt skielik
heeltemal deur Sachs ontken - weer eens vol
gens Le Roux, wat selflankal die lig gesienhet
en meen dat die res van die beraadgangers in
die verleentheid sit sedert die baas van plan
verander het,

"Preparing ourselves for freedom" is 'n
diskussiestulc. Die aangewese reaksie daarop,
sou ek meen, is om aan die gesprek deel te
neem, nie om Sachs te misbruik ten einde aan
jou eie standpunte 'n gesaghebbende status te
verleen nie,

In "Preparing ourselves for freedom" se
Sachs hoegenaamd nie dat kuns en kultuur
geen bydrae behoortte lewertot die totstandkom
ing van 'n demokratiese en nie-rassige Suid
Afrika nie.

Hy reageer aan die begin van sy stuk teen
die soort kuns wat altyd 'n reaksie is teen die
verdrukker; wat sy eie wereld laat oorheers
deur die gestalte van die verdrukker; wat dus
vir sy bestaansreg afhanklik is van die ver
drukker se aanwesigheid, 'n Kuns, sou 'nmens
wil se, wat verval in die modus van protes,
homself verdruk en verarm tot 'n aanklag of 'n
kreet.

Sachs se stellingdat ANC-Iede vir vyfjaar
verbied moet word om te beweer "that culture
is a weapon of struggle", is duidelik polemies
en met die tong in die kies bedoel. Iri 'n sekere
sin sien hy dat kuns nog altycl kan bydra tot 'n
ander "struggle": die vestiging van 'n nuwe
Su id -frika.

Dit beteken dat kuns vir Sachs - om met
Lucebert te praat- die ruimte van die v olledige
lewe tot uitdrukking moet bring - die lewe na
apartheid, waarvoor ons wavragte verbeelding
nodig gaan he. 'n Mens sou dit 'n volgende,
meer kreatiewe stadium in die stryd konnoem.

Musiek soos die van Makeba en Abdullah
Ibrahim het volgens Sachs al die politieke
verdrukking verbygestreef: "Itbypasses, over
whelms, ignores apartheid, establishes its own
space," se Albie Sachs. 'n Eie ruimte, eie
tekste: dis die uitdaging wat gestel word.

Ampie Coetzee het al in Vrye Weekblad
gewys op die interessanteooreenkomste tussen
hierdie siening en die vroeeessaysvanNP van
Wyk Louw. Meer onlangs het Njabulo Nde
bele in 'n artikel 001' "Redefining relevance"
(Pretexts 1:1,Winter 1989) veel diepsinniger
as Sachs gepleit vir literatuur wat hom uit die
1'01 van protes moet emansipeer om sy ver
antwoordelikheid vir alle teenstrydighede in
die samelewing te dra. Sachs is nie 'n nuwe
evangelic nie,

Net soos Sachs, praat Ndebele van die
manier waarop kuns die subtiliteite van die
private sfeer, kontradiksies en verborge span
ning s aan die ligbring. Hy pleit vir insig eerder
as demagogie, en wys daarop dat die kunste
naar wat lesers tot handeling sou wi! aanspoor,
altyl! met ironieas stmkturele eienskap vandie
politieke situasie te make sal kry:

"Irony is the literary manifestation of the
principle of contradiction. Its fundamental law,

•

Die opvatting
bestaan dat daar
twee eenvoudige

•• •posisres IS

waartussen die
kunstenaar of

kritikus moet kies.
GERRIT OLIVIER
meen dit is nie so

eenvoudig nie

for the literary arts in particular, is that every
thing involving human society is in a constant
state offlux; that the dialectic between appear
ance andreality in the conductofhumanaffairs
is always operative and constantly problem
atic, and that consequently, in the representa
tion ofhuman reality, nothing can be taken for
granted."

Die opvatting dat daar twee eenvoudige
posisies is. waartussen die kunstenaar of kri
tikusmoet kies -is jy vir ofteen die "struggle"?
- is 'n banale en gevaarlike retoriese vereen
voudiging wat aan beide kante van die debat
voorkom. Aan beide kante is daar ook 'n nei
ging om van die teenparty 'n drogbeeld te
maak,

Teenoor die kultuuraklivis, die bleek esteet;
teenoor die persoon wat kuns volledig by die
stryd wil inskakel, die een wat daaraan 'n
geheiligdeposisie bo die konflik toeken; teenoor
die een met sy hart op die regte plek, die
koelbloedige formalis wat universele estetiese
kriteria op 'n strydgedig afdwing.

Die manier waarop Sachs se uitsprake
"verwelkom" word deur mense wat nog nie
twee keel'nagedinkhet 001' die ANC se posisie
me, is soms 'nverleentheid om aan te hoor: die
gebaretaal van die interregnum, die vlaggies
wat geswaai word. As dit sovoortgaan, sal die
mense in elk geval uit verveling Hewer 'n
kannetjie wyn begin leegmaak as om na 'n

debat 001' kuns te luister,
Dit spreek vanself dat mense wat sterk 001'

politieke verandering voel, sal wil hedat die
letterkunde daartoe sy bydrae lewer. Hetiemand
beswaar daarteen? Sulkekuns moet aangemoedig
word - maar dan met die besef dat die heel
eiesoortige probleme wat op hierdie gebied
bestaan, nie geignoreer kan word nie,

My voorbeeld kom uit 'n onlangse pub
likasie. Ek neem aan dat Ampie Coetzee en
Hein Willemse nie te agterdogtig sal opkyk as
'n mens op hulle uitdagende stelings in die
inleiding tot "I Qabane Labantu" (Taurus, 1990)
reageer nie, In hierdie "diskussiestuk" se die
samestellers die volgende:

"Gedagtig aan die feit dat die kanon
Letterkunde deur die Literere Kritiek gepro
duseer word, 'dat dit die diskoers is waarvol
gens tekste gesistematiseer en aangedui word
binne 'n kultuur, gee ons doelbewus hier nie 'n
oorsig van vormgewing, soeke na gepaste idi
orne, samevattingsvan verskillende style, taal
gebruike, en 'n oorsig gebaseer op die stan
daard van 'n verabsoluteerde algemene estetiek
nie."

Dis 'n sin waarmee Coetzee en Willemse
die letterkundige se toegang tot die bloemle
sing wil versper. Hoekom? Omdat Literere
Kritiek - die hoofletters dui al 'n baie wan
trouige houding aan - vir hulle 'n sistematise
rende, evaluerende en uiteindelik kanoniser
ende magsdiskoers is.

'n Mens kan begryp waarom Coetzee en
Willernse die gedigte in die bundel wil be
skerm teen die soort rneerderwaardige kruheid
wat iemand soos Stephen Watson al geopen
baar net in sy bespreking van strydliteratuur,
Maar 'n letterkundige - met 'n kleinletter, asse
blief - sal voel dat 'n paar belangrike vrae in
hulle inleiding onder die tafel verdwyn.

Die samestellers dring daarop aan dat die
"poesie in die noodtoestand" van "I Qabane
Labantu" "binnediekonteks van peepers poesie"
beoordeel moet word, waar die effektiewe
kommunikasie met 'n gehoor vir die digters
self die deurslaggewende faktor in die
geslaagdheid van die gedig is.

Ek aanvaar dit, maar slegs gedeeltelik.
Baie min lesers sal ooit in die geleentheid
gestel word omeen vanhierdie gedigte inhulle
orale konteks aante hoor. Die gedigte word in
"I Qabane Labantu" as leesstof aangebied,
waar hulle baie effektief, mindel' effektief of

somsbyna gladnie tot die leser spreekme - die
leser wat hom die werklike voordrag slegs in
geringe mate kanvoorstel, maarnie om hierdie
rede sommer net stilgemaak kan word nie,

Ek vermoed dat daar 'n ander veronder
stelling grondliggend aan Coetzee en Willemse
se uitsprake is: die gedagte dat strydliteratuur
regstreeks deur die materiele omstandighede
van die mense geproduseer word, en dus heel
temal buite die geabstraheerde estetiek van die
Letterkundige beoordeel moet word. Dit is 'n
standpunt wat Coetzee by die Skrywersgilde
gestel het,

Toegegee: die ervaring van die townships
deel ons nie-maar is daar 'n opvatting van taal
wat so 'n beskouing van literatuur as direkte
weerspieeling kan ondersteun. Nie wat ek van
weet nie. Taal staan in 'n sirnboliese verhoud
ing tot die werklikheid, altyd; dit is nie 'n
onskuldige of deursigtige, neutrale medium
waardeur die realitiet in sy onvervalste vorm
aan ons deurgegee word nie.

Dit beteken dat die aktivis wat besluit dat
hy die stryd deurmiddelvan'n gedig gaanvoer,
hom uit die staanspoor in'nander stryd bevind:
die stryd om "vormgewing, soeke na gepaste
idiome, ( ... ) verskillende style, taalgebruike"
en dies meer.

By die lees van "I Qabane Labantu" raak 'n
mens gefassineer deur dieIiterere stryd wat in
die bundel aan die gang is.Daar is 'n geweldige
uiteenlopendheid in people's poesie, en meer
as een digter streefjuisna literere aanvaarbaar
heid volgens Europese norme. Een ding word
vir die leser duidelik: alvoel iemand hoe sterk
001' die struggle, is daar ook in die konteks van
people's culture vir hom of haar klaarblyklik
geen voor-die-hand-liggende en noodsaaklike
manier waarop die stryd tot uiting sal komnie.

Vir die gepolitiseerde digter is die gesukkel
met taal'n baie materielearbeid met die glib
berige ding wat taal is; tussen al die gevestigde
maniere om aan die werklikheid en gevoelens
uiting te gee - in die literatuur, op vergaderings,
in die straat - soek hy 'n taal en 'n idioom wat
die gewenste retoriese effekop die mense moet
he, wat hulle sal mobiliseer in taal, hulle sal
behaag, hulle bewussyn sal opskerp,

Dit is 'n proses wat deur die letterkundige
beskryfen ontleed kanword, en waaruit hyself
enwaarskynlik ook die people baie kan leer. Ek
sien geen rede waarom so 'n bemoeienis van
die letterkundige tot die kanonisering - lees:
verdrukking - van tekstehoefte leinie. Daarom
voel 'nmens 'nbietjieongelukkig as Coetzeeen
Willemse al hierdie belangrike sake as 'n
"verabsoluteerde algemene estetiek" verpak
en danaan die Literere Kritiek met 'nhoofletter
pasella gee. Die werk is te interessant om aan
die burokrate oorgelaat te word. Bowendien:
al wat dan nog vir ons sou oorbly om te doen,
is om die seenende handoorpeople's poesieuit
te strek,

Ek weet me so mooi wat die "verabso
luteerde algemene estetiek" is waama die
samestellers verwys nie, Maar ek dink dis
veilig om te se dat die estetiek van die literere
diskoers, ten spyte van pogings om dit san te
pas, te wysig of te vervang, vandag nog die
enigste beskikbare modelin ons Iiterere diskoers
is. Baie dinge in daardie estetiek kan vrugbaar
deur people's poesie aangewend word in die
soeke na 'n nuwe mimte, nuwe tekste en 'n
nuwe taal. Dit lyk selfs ofsomrnigebydraers in
"I Qabane Labantu" 'n goeie begrip van die
oorredingskuns het.

buchu books is 'n nie-winsgewende uitgewerskollektief
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buchu books
~liflil

Ons pUbliseer in twee kategoriee: "Standaard" en "Oop deur"
OleStandaard-kategorle slult werke In deur skrywers van
naslonale navorsing, opvoedlngskursusse, letterkunde en
andervorme
Die Oop Deur-reeks bled rulmte vir nuwe skrywers om hul werke
aan die publiek voor te Ie sonder die Invloed van
redakteursoordele

posbus 2580, kaapstad 8000. tel: 45·3786

Onlangs gepubliseerde Utels sluit in:

* Language Polley and National Unity In SAlAzania deur Neville
Alexander
* Johnny Gomas: Voice of the Working Class deur Doreen Musson
* The Sanctions Weapon: A Summaryof the Debate over Sanctions
against South Africa deur African Research Centre
* The Terribly Vain Squirrel deur Mike Kantey en Monlque Wilson
* Mlershoop deur Stefaan Steyn
* The WoundedSpear Rises deur Brian WIlliams
* Poems from the Valley of Amazement deur Abduraghlem Johnstone

Bykomstlge nuwe tltels slult In:

The Blackness of Being Black
Gedlgte deur Ishmael VayeJ
en Bird Hf"art Stoning the Sea
Gedlgte deur Karen Press
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Die skrywer as
towenaar

Die twee De Vriese

...,
1 •

werklikheid uitspoeg. Maar so 'n proses is
verraderlik! Want dit ondergrawe die leser se
veiligheiden sekuriteit. Soos N atie Ferreira se
teks "The Story of an Afrikaner" hier in 'n
aanhaling gewysig word tot "The History of an
Afrikaner", word die twee eens teenoorstaande
begrippe albei ondergrawe - "verraai", Met 'n
verbysterende, nuwe, opwindende ervaring
van wat Barthes en Derrida ecriture genoem
het.

En dit beinvloed alles: die komplisering
van die vertelsituasie (waar die verteller plekke
ruil met die toehoorder en deur laasgenoemde
voorgess word, soos in die spitsvondige "Om
te dink", of "Nag van die clown", of "Met dik
hale geteken"), die omdop van die begrip
karakterisering in "Die towenaars" (oa deur
De Vriesse eie alterego, sy vroeere sknilnaam,
Thys vander Vyver, te betrek; maar natuurlik
bowenal deur die towenaar se aksies, waardeur
syhonde inmense veranderwordennie ander
som me... tensy daar 'n hele reeks "anders
omme" op die spel is!) ens. Saam met die
clown moet mens uiteindelik, duiseIig, vra:
"Toe't ek gewonder wie die script skryf ..."(p
27).

Afen toe is daar nog 'n suggestie van so 'n
Oer-outeur, Auctor, wat agter die woorde te
vinde sou kon wees; 'n dalk agterhaalbare
"oorspronklike" werklikheid: maar in die beste
tekste steek DeVries heeltemal by die nosie
van die "Oorspronklike" verby en maak van
alles teks. Wat dit egter memorabel maak, is
dat ookdie teenoorgestelde geskied: die teks
word alles. As historie "omgedig" word tot
"net" storie, dan word storie op stuk van sake
geldiger, relevanter, skokkender as enige tra
disioneJe "histone",

Wat mag begin as die "vertoring van een
oud model" (p 54), raak tot in die oneindige
verwikkel- tot waar juis geen "modelle" oorbly
nie, "Onsdink onskenhierdie wereld, maar ek
se vir jou,partykeer ken ek hom sleg .. As jy
van vanaand nie 'n storie maak nie, dan glo ek
enjy moreoormdre dit selfnie" (p 36). Anders
gestel: die verdronge idiote van die onder-

,bewuste word in die bundel opnuut losgelaat
onderons: enhulle 166p! In plaas van ons aan
die "wereld'' te onttrek, werp De Vries ons
terug in die middel daarvan. En dit Ie aan die
leser 'n nuwe soort verantwoordeIikheid op
wat van die bundel waaragtig 'n kragtoer maak.

'n Onlangse foto

in hom op te neem, daaraan beslag te gee in
naam, pleken kleur; "a local habitation and a
name". (En gaan kyk maar hoeveel kere die
woord "woord" en verwante terme dwarsdeur
die teks voorkom.)

Wie "Sienese dagboek" deeglik lees, sal
dadelik makliker toegang verkry tot die teks
van "Die bruid" wat vroeer vir baie lesers
geslote gelyk het. Ook hier skemer die sug
gestie van 'n "historie" deur die verteller se
Alter: (betekenisvolle naam!) wat deur hul
departementshoof Van Aard "uitgewerk" en
vermoedelik tot sy dood gedryf is (nes Van
Aard sy eie voorganger graftoe gedryfhet?).
Hiervan maak die verteller nou,' metdie hulp
van sy vrou, 'n "storie" - wat sy koerskry via
'n troue wat bulle teen wi! endank: by Houwhoek
beleef. Maar agter Van Aard en Altersimmer
ander werklikhede: die "nimmereindigende
begrafnis" in die verteller se familie en in die
Afrikanervolk wat 66kgedy (het?) opverraad;
die moord op Danton deur Charlotte Corday,
ensovoorts '" En n6g verder terug, in die
Griekse mitologie waar die Sirenes matrose
met bul verraderlike sang op die rotse gelok
het:VanAard se vrouheet Melusina(die naam
van'nsirene), endie oorlogtussendiegeslagte
loop dwarsdeur die teks: met 'nhoogtepunt in
die bruid wat kamm.a-speels haarbruidegom
"verraai" deur haar liefderykheid teenoor sy
idiotebroer; en selfs, subtiel, indieverhouding
tussen die verteller en syeie vrou, ("Help" sy
hom, ofverraai sy sy fiktifiseringe?Is hy in sy
skryfwerk getrou aanhaar insigte, ofpleeg hy
voortdurend verraad1)

Die verteIIer wil van "alles" verhaalmaak:
maar dit is ook verraad teenoor alles.Verraad
selfs, en juis, teenoor die leser, wat tradisio
neel daarop ingestel is om te lees volgens die
tradisievandieLodge-aanhalingwattenslotte
ironies bygehaal word: "... a plethora of data,
which we seek to unite into one meaning" (p
49). Want De Vries skryf teen "onemeaning"
in, en teen die opvatting dat "iewers in elke
verhaal ... daar 'n kern (is), 'n openbaring, iets
waarnatoe alle paaie lei" (p 42). Indie plek
daarvan kom 'n nnwe soort - postmodemistiese
- teks: "'n sinkgat waarvan die walledie een na
dieanderinkalwer, aI hoe verder" (p42). Mens
sou ook kon se: elk van die tekste is soos 'n
'Black Hole in die kosmos wat jou insy swaar
tekrag insuig en in ander dimensies van tyd en

De Vries as student in Amsterdam.

Diegefoeteris dat 'n skrywernie heeltemal n6t 'n mens is Die. Wat vir'n mens saakmaakenbehoort
te maak, maak nie noodwendig vir jou as skrywer saak nie. Opperman en voor hom vele ander het
dit al s6 verduidelik: as mens is jy geneig om t6e te maak. Jy was Die vuH wasgoed op straat nie,
Jy bevuil nie jou eie nes nie. Ons hethope idiome waarmee gese word: jy moenie geheime uitblaker
nie, jy moenie ander en jouself deurdie modder sleep nie. Maar die skrywer in 'n mens het ander
planne, die se: maak 66p, vertel, moenie met jou mond vol tande sit me, skinder as dit moet want
dit is jou ambag, vertel, Conceal, se die mens. Nee, reveal, se die skrywer. En aIbei is ek.

- De Vries non tlU 'Woord in "Sestigers in woord en beeld:Abraham H. de Vries" (Perskor:
RI8,75)

DIE NAG VAN DIECLOWN
Deur AbrahamH de Vries
Human & Rousseau: R18,99

VERRAAD: in die teken daarvan staan sowat
alles in "Die nag van die clown", die bundel
waarmee Abraham H deVries onlangs byna 'n
dekade van stilswye triomfantelik afgesluithet
("Die uur van die idiote" het in 1980 verskyn).

Verskeie van die agt kort tekste in die
bundel werk openlik met 'n kode van verraad:
die nuwe, ontstemmende variant van die Ju
dasverhaal wat in "Die vierde moontlikheid"
op Borges se "Drie weergawes van Judas"
geent is ('n vader wat die skuld vir 'n veedief
stal op sy seunpakendiese hele lewe daarmee
vemietig): die titelverhaal self, waarin 'n genees
heer op 'n treinreis deur die Klein Karoo leer
vrede maak met die wyse waarop hy deur 'n
vriend en kollega bedrieg is: die magistrale
teks "Die bruid" (waarmee De Vries verlede
jaar De Kat se prys verower het), waarin 'n
akademikus deur sy departementshoof in die
rug gesteek enna sy dood gedryf word, met 'n
dodelike, bedrieglike sirene-figuur op die agter
grond; met subtieler variante elders; soos in
die byna-te-slim "Die towenaars", waarin 'n
goelaar se flambojante bedrog die leser heen
en weer tussen werklikhede ruk, of die sjar
mante,bynaAucamp-agtige "Diebesoeker-A
Victorian love story" waar 'neertydse minnaar
nie sy belofte gestand doen nie, ensomeer.

Maar 'n veel verwikkelder vorm van ver
raad is hier op die spel: die van die vertellerten
opsigte van wat tradisioneel sy "stof" of sy
"materiaal" -genoem is. Oftewel: die verraad
van die "werklikheid" in en deur die tekstua
Iisering daarvan.

In 'n paar van die heelbeste tekste gaan dit
naamIik om 'n proses van "verdigting" wat
voor die oe van die leser voltrek word. In die
verhaal is die openingstuk, "Sienese dagboek",
byna eksemplaries. Die verteller gee 'n "outo
biografiese" relaas van 'nreis deurItalie, spesi
fiek Rome en Siena, waarbinne 'n verhaal
ingebed word narnate hybinne-in sy metateks
ontstaan. Met openlike of bedekte verwysing
na figure, plekke en situasies wat figureer in
die "outobiografiese" reisrelaas, geskied 'n
verdigting van die "reele" tot die "fiktiewe",
naamlik die storie van 'n ou Italiaanse storie
verteller wat deur sy filmmaker-seun betrek
word by 'n dokumentere film oor sy stad - en
wat dan algaande die slagoffer van sy eie
onbeheersde storievertellery word.

Dit gebeur (onder meer) orndat sy stories
as maskers gebruik wordvir die eenonverteer
bare, skokkende stukwerklikbeid wat die oubaas
in die Mussolini-era in die Leccio-bos belewe
het; net soos die huidige verteller se teks 'n
weefwerk is wat gespan word. oor die cen
"historiese" insident wat hy nie ,kan verwerk
nie, nl die "Trojaanse Perd" -episode in Ath
lone op die hoogtepunt van die onbetreurde
Botha-era. Enersyds is die fiksieteks 'n "be
stendiging", 'n "oorstyging" van die realiteit,
die "storie" 'n oorwinning oor die "historie".
Maar op 'n veel meer ontstemmende manieris
dit die verraadvan 'n stukwerklikheid; omiets
te verdig of te verdoesel wat nooit verdoesel
mag word nie, Nog meer: omdat dit, as fiksie,
as tool, vrae opwerp teen die hele nosie van
"werklikheid".

Dit is tewens belangrik dat die teks nie op
'n enkelvoudige manier "histories" en "storie"
teenoor mekaar opstel nie: die verhaal se
"historiese" vedoop word onder meer moont
lik gemaak vanuit 'n woordperspektief, en dit
al vanafdie openingsin: "Dit is die woord (my
kursivering), die naam, plek en kleur: Siena,
wat ons vanoggend op die Piazza della Repu
blica (sic!) in Rome op diebus laat klimhet" (p
9). Die taal staan al van v66r die verhaal se
begin af gereed om die "werldikbeid" te ontvang,

ANDRe PBRINK

In plaas van ons
aan die "wereld"
te onttrek, werp

De Vries ons
terug in die

middel daarvan.
En dit Ie aan die

leser 'n nuwe
soort

verantwoordelik
heid op wat van

die bundel
waaragtig 'n

kragtoer maak.
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Die moral

storie
van die

Vir: "Berigre van' weersrand" wat eers-
daags by Taurus verskyn.

My vriend is nou al drie dae uit die tronk.
Alhoewel ek elke nag terwyl hy in was, wakker
gele het en bedags van die hoogte bokant hom
gewaak het, is ek te bang om hom te gaan sien.

As hy vir my gaan vra waarwas ek toe hulle
gemarch het, sal ek vir hom moet se: :'Ek het
stompneus probeer vang van Kalkbaai se
hawemuur af."

Maar ek ry stop-stop tot by hom. Tot by sy
flat in Seepunt.

"Kyk," seekvirhom, "disnou OK. Semaar
waar en wat ek kan doen."

Hy glimlag breed soos 'n herder wat 'n
missing skaap gevang het.

En ek gaan werk vir die kerk. Aanvanklik
sonder kniee. Met 'n tikmasjien en 'n tape
recorder.

Die moral van die storie?
Moenie visvang op groot march-dae nie.

"Die moral van die storie," se hy terwyl hy
'n paar roesblare van 'n koolkop aftrek, "moet
nooit in 'n march 'n prayer shawl optel nie."

en hulle hak in. Christen by Muslim. Imam en
non. Kniel, en hulle kniel. Bid, en hulle bid.
Elkeen vir hulle eige Vader.

"En toe storm die Boere. Enny holy muur
breek, en die rokke en die boordjies laat vat. En
daar op die vuile straatle hierdie prayer shawl."

Jusef het gebuk om die geborduurde serp
op te tel. Hy staan daar met die heilige doek in
sy hande en soek na 'n imam sonder een. Maar
daar was nie meer 'n imam nie. Net Boere en
sambokke. Hulle het geslaan. Jusefhet gekoes
met die doek in sy hande.

Toe vat die Boere en laai hom. Hulle het
hom agterin een van die geel bakkies saam met
'n non en 'n dominee van Mitchells-plein gegooi.

"Why?" het Jusef geskreeu. "Why me?!"
"Hou jou bek," het die konstabel geskop.

"Dis orders. Ons vat die leiers. Jy is 'nimam,jy
het jou mense tot hier gelei."

Die non en die dominee het Christelike
hande uitgesteek. Jusef het die biddoek waar-
dig opgevou. Vyf dae lank het hy op 'n matjie
in Pollsmoor gele, gekniel en gebid in die
rigting waar hy gehoop het die Ooste sou wees.
Hy het Boesak en Nelson en Gaddati met die
broers gepraat.

suiker op hulle pap en die bruines en swartes op
matjies en met brood sonder konfyt.

My vriend sou later vertel dat hy bored
was, Ius maar te bang om draad te trek. 'n
Bewaarder kyk elke nou en dan deur daardie
loergat. So 'n donker oog in 'n unifornl bly
darem 'n tum-on. Judasoog inderdaad. My
vriend het behalwe die Bybel ook gedigte
gelees.

Jusef, wat twee stalls op Salt River Market
het, vertel hoe hy eers sy ma en suster in Green
Point gaan aflaai het vir 'n tea date met 'n
fortuinverteller van Swellendam. Toe hy
terugkeer toe park hy eers sy kar op Belgravia
Road. Toe join hy die march na Nelson en .
Tokai.

"Ek staat toe daar, agter al hierdie holies
met hulle boordjies en lang rokke. Ek dag dis
lekker veilig daar. Die local imamas het ook
ingehak. Hulle prayer shawls so oor hulle
skouers."

Hy pak-pak so aan sy wortels en uie.
"Anderkant die holies line die Boere op. So

'n dik blou ry van hulle. Hierdie moerse sam-
bokke in hulle pote. Toe se die een, broer hale,

Elke dag het ek van Kalkbaai oor die Ou
Kaapse Weg gery. Ek het lank daarbo bly sit.
My vriend was nog steeds in. Al vier dae. En
Pollsmoor het yir my heel anders begin lyk.
Meer mure, minder vensters. Hy het nie alleen
gesit nie. Hulle het sewe van hulle opgetel.
Geestelikes, het die hoofopskrifte hulle genoem.
Die marchhet toe nie afgekom nie. Oral begin,
maar oral uitmekaar gedonder.

Die nonne en die wat te stadig was, het
hulle gelaai. Die sit nou daar saam met my
vriend. Die wittes, soos my vriend die gay
dominee, in selle op beddens met lakens en

EMMA HUISMANS

MY vriend wat eenmaal 'n NG-predikant was,
vertel: Toe die hoofbroeder se: kniel en bid, toe
sak hulle neer. Net daar en dan in die slraat wat
by die stadion verbyloop .
. "Jy sou ookgeknielhet," sehy vir my. "Dit

was 'n groot oomblik daardie."
Sou hulle regtig die hele ent van Athlone

tot by Pollsmoor geloop het? ontduik ek hom
nog steeds. Dis darem 'n helse ent.

My kniee kniel nie so makliknie. Veral nie
vir bid nie.

"Wat bid jy toe?" vra ek twee dae later vir
Dirk, 'n nog-steeds-dominee van Claremont
wat toe al 'n hele ruk in die hospitaalle. Daar
is 'n dik verband oor sy gesig. Dis onseker of sy
oog gered kan word.

"Net: God, moenie lat hulle my seer slaan
nie."

Maar hulle het toe tog.

Mandla Langa

TAURus9

Vryheid

Vil die Zoeloe vertaal deur
Alexander Strachan

"Was daar mense watjulle
gehelp het om die onenigheid
op te los?"

"Ja, U Edele. Ek het ons
predikant ingeroep. Hy het nie
geslaag nie. Ek het betroubare
mense ingeroep, welsynwer-kers
probeer, selfs sy werkgewer.
Dit het niks gehelp nie, U Edele.
Dit het net 'n paar dae goed
gegaan, dan begin dit weer."

In my gedagtes kan ek sien
hoe ek probeer om lapwerk aan
die huwelik te doen. Ek begin
huil. Die Regter vra dat ek my
moet beheer.

"As hy nou sou terugkeer,
sal julle weer probeer herenig?"

"Ek is vreesbevange, U
Edele."

Die saak word saamgevat.
Toe die Regter die Iaaste

woord spreek, voel dit vir my
asof dit net 'n droom is. Ek vra
my af wat hy se. Ek voel weer
hoe my oe vol trane raak.

Wanneer ek uit die getuie-
bank uitstap deur toe, voel dit
asof dit nie ek is watloop nie.
Dit is asof ek vir die eerste keer
voel hoe dit is om te loop son-
der dat my enkels vasgehou
word. Ek kom by die deur. Ek
slinger buite toe, uit, in die son
in. My oe word verblind. Ek
word duiselig en moet aan die
pilaar by die deur vashou. Ek
maak my oe stadig oop. Ek sien
die struike. Ek sien die heuwels.
My oe ky k op in die blou hemel _
waar die swaeltjies vlieg.

Inkululeko
"Ubeke anyamalale

kanjena?"
"Yebo, wayeke anyanlal-

ale, kodwa hhayi isikhathi es-
ingaka, Nkosi."

"Uma ebuya wayaye
athini?"

"Ngangithi ngiyambuza si-
xabane ngokunye, kokunye
angibeke nesandla, athi aku-
ndaba yami."

"Kukhona abake banisiza
ukuthi kuphele ukungezwani
kwenu?"

"Yebo Nkosi. Ngake nga-
biza 'umfundisi wethu.
Wehluleka. Ngabiza izihlobo
esizethembile, ngazanla sesise-
benzi sezenhlalakahle, ngisho
nomqashi wakhe imbala.
Akusizanga lutho Nkosi.
Bekudamba izinsukwana nje,
kuqale phansi bese kwedlulela."

Sibuye sigqanle isithombe
sezinsuku ngizithanqaza
ngizama 'ukuciciyela. Zithi
wohlo izinyembezi. 1Nk0si icele
ukuba ngizibambe.

"Uma ebuya manje kungen-
zeka nibuye nizame ukubuye-
lana?"

"Nkosi senginovalo."
Qaphuqaphu, qaphuqaphu.
Ngenkathi iNkosi yenkan-

tolo ikhipha amazwi okugcina
sengl!.thiyiphupho nje. Ngilokhu
ngibuzisisa ukuthi ithini. Ngizwe
kugcwala izinyembezi
emehlweni futhi.

Ngisuka ebhokisini
ngibheke emnyango nje senga-
thi akuhambi mina. Ungathi
ngiyaqala ukuzizwa ukuhamba
anraqakala engabanjwe yilutho.
NgayofIka emnyango. Nga-
phuma ngidiyazela. Ngathi
ukuqhubeka, ngazithela
elangeni. Amehlo axhopheka.
Ngadiyazela ngaze ngayobam-
belela ngensika esemnyango
wenkantolo. Ngawavula ka-
ncane' amehlo. Ngabona
izihlahla. Ngabona anlagquma.
Amehlo aphakamela esibhak-
abhakeni esilublaza okundizan-
diza kuso izinkonjane.

Ve",o/,.an blatl$J9
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Blitsverkoper vol
.:verganklikheid

ENAJANSEN

IN 1980 bet die Nederlandse skrywer Cees
Nooteboom (gebore 1933) se topverkoper
"Rituelen" verskyn. Toe die roman binne iels
meer as lwee jaar ses keer berdruk is en meer
as 30000 kopiee daarvan verkoop is, bet mense
begin praat van 'n "modeme klassieker". Tien
jaar later bou die boek se reputasie steeds stand
in 'n letlerkunde wat togjaarliks met bonderde
nuwe titels vernuwe word en wat wemel met
modieuse "eendagsvliei:i".Dit word steeds gelees
- dikwels op aanbeveling van mense wat goed
ontbou hoe die roman bulle by die eerste lees
aangegryp het. "Rituelen" is bowendien die
mees Amsterdamse boekuit die "moderne tyd"
wat ek.ken.

Die storie speel afin 1953 en 1973, met 'n
tragi -komiese intermezzo in 1963. Die dekoris
die wereld van die Amsterdamse kunshandel,
die aandelemark en die Brabantse bourgeoisie.
Die rituele waarvan sprake is: inisiasie in sy
wydste vornl, die Heilige Mis, die aandele-
beurs, 'n liefdesgeskiedenis en die Iapanse
teeseremonie. Die resultaat is 'n bytende en
ontroerende portret van 'n aantal karakters: die
ex-notaris en ski -kampioen Arnold Taads en sy
seun Philip wat albei op selfvernietiging gerig
is, die booffiguur Inni Wintrop wat alles en
almal waameem; Pelra, die dialek-sprekende
diensmeisie wat Inni se Brabantse tante, en
twee saikastiese en filosofiese Amsterdamse
kunshandelaars. In hierdie roman roep Noote-
boom 'n ander beeld op van Nederland en
Amsterdam - en van die jare vyftig en sewen-
tig - as die meeste van sy tydgenote.

Die boek is vir nie-Nederlandslesende lesers
wei toeganklik danksy 'n vertaling in Engels.
Hierdie vertaling was 'n direkte gevolg van die
toekenning van die Pegasus Mobilprys in 1982
aan Nooteboom vir die beste nie-Amerikaanse
roman van daardie jaar.

"Rituelen" bet 'n drieledige, nie-ehronolo-
giese indeling wal gebaseer is op onderskeide-
lik die jare 1963 (Intermezzo), 1953 (Arnold
Taads) en 1973 (Philip Taads). Bindfiguur
tussen hierdie drie boofstukke is die boofper-
soon Inni Wintrop. Die vertellende instansie is
voortdurend besig met 'n rekonstruksie in 'n
komplekse vertelstruktuur. Die booffiguur in
die roman is 'n gepolysle dilettanl wat genoeg
geld bet om te leef soos by daarvan bou:
spekuleer op die aandelebeurs, so nou en dan
iets moois by 'n kunshandelaar koop, kort-kort
vluglig verlief raak op 'n ander terwy Iby tog sy
vrou Zita bemin en begeer, wat graag rond-
swerf in die binnestad van Amsterdam. Die
roman bet 'n soort neutrale, stedelike
gesprekstoon wat perfek pas by hierdie boof-
figuur wat so sy eie mymeringe bet oor die
dinge wat aan bom verbygaan.

"Rituelen" is in baie opsigte 'n lekker boek
om Ie lees. Dis diepsinnig, maar ook baie
grappig. Beskrywings is dikwels verrassend
sonder om geforseerd barokagtig 6f kinderag-
tig Ie wees. Vergelyk byvoorbeeld die een van
Inni se tante Therese: "Sy bet nooit iets te doen
gebad nie en het dit met die grootste moontlike
snelbeid gedoen. In sy onskuld bet Inni gedink
dat baar opwinding miskien wei veroorsaak is
deur gebeimsinnige skeikundige prosesse erens
in daardie wit opgeblaasde liggaam; asof daar

. voortdurend 'n pannetjie met haar bloed op 'n
innerlike stofie staan en kook bet."

Alledaagse voorvalle word in terloopse
beelde beskryf wat voortaan die leser bybly.
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Vergely k die beskrywing van 'n Amsterdamse
verkeersknoop: "Buite bet die motorkarre begin
toeter. Erens bet 'n vragmolor vasgesit, en die
mensdom wat nog maar onlangs mel 'n ele-
gante sprong na die maan gevlieg bet, bet haar
ongence ge-uit met die woedekrete van 'n
oerang-oetang wat nie 'n pie sang in die bande
kan kry nie."

"Rituelen" gaan oor vreeslike goed: inisia-
sie, maar ook yskoue eensaanlheid en tever-
geefse pogings om dit af te weer. Oor hierdie
onderwerp is daar in die Nederlandse prosa
beelwat swaarmoedige romans. Wat so opval-
lend is van die roman is die koel en ligvoetige
styl waarmee Nooteboom oor temas soos ver-
ganklikheid, verval en die dood skryf. Die boek
begin al met 'n sin vol ironie: "Op die dag wat
Inni Wintrop selfmoord gepleeg bet, bet die
aandele van Philips gestaan op 149.60." Niks
in die sin blyk beeltemal te wees soos wat dit
met die eerste oogopslag Iyk nie. Wintrop is so
ongeveer die enigste figuur in die boek wat nie
selfmoord pleeg nie; by probeer dit slegs op die
dag - omdat sy sterre dit voorspel in die koerant
waarvoor by die boroskooprubriek behartig!
dus me om finansieleredes SODS wat die verwysing
na Philips suggereer nie, maar omdal sy vrou
die dag wegloop en by alle ander Leeus opsaal
met hierdie verdoemende voorspelling.

Soos reeds gese pleeg onse Inni glad nie
reglig selfmoord nie. Ten spyte daarvan dal by
die lewe beskou as 'n vreemde klub waarvanby
loevallig lid geword bel en besluil bet dal by dil
sou verIaat as die vergadering te erg-vervelig
word, kon Inni nooi! besluil "boe vervelend is
vervelend" nie. Omdat hy nooit werklik 'n
konfrontasie met bomself aangaan nie, sal dit
vir born ook nooit nodig wees am die verga-
dering te verlaatnie. In die roman word trouens
'n baie treffende omskrywing van selfmoord
gegee: "Selfmoord is as jy die wereld rondgegaan
bet met jou angs en aggressie en weer by
jouself uitkom."

Inni is iemand wat nie vanbomselfbou nie,
maar by is gefassineer deur tyd en berinnering.
Op 'n vreemde manier kry juis by dit reg am die
ontbegting te bereik waarna die twee Taads-
figure so desperaat slreef.

Die verbaal kan kortliks as volg gekon-

Cees Nooteboom

strueer word. In 1953 ontmoet Inni Arnold
Taads: 'n voormalige notaris en skikampioen
wat born in 'n eiesinnige, deur die borlosie
gereguleerde isolement in 'n bosbuis terug-
getrekbet. In 1973 het Arnold reeds sy eie dood
bewerkstellig en is sy seun Philip besig met
soortgelyke gedagtes maar in ooreenstemming
met die rituele waaraan by deel bet. In 'n
armoedige buUrl van Amsterdam onttrek by
born uit die lewe deur sy woonstel in 'n as-
keties-Iapanse styl in te rig en rui kantoorure
daar soos 'n boeddhistiese monnik te leef.

Wanneer Inni born ontmoet, staan by buite
'n kunsbandel op die Spiegelgrag gefassineerd
en staar na 'n Iapanse raku-kom. 'n Raku-kom
vervul 'n integrale rol in die Iapanse teesere-
monie, en uiteindelik - wanneer Philip dit kan
bekostig om een te koop - in die selfmoord
volgens 'n soort laaste avondmaal-ritueel wat
by vir bomself voorberei.

Terwyl tyd vir Inni 'n amorfe massa is wat
'n mens nie kan meet of indeel nie, probeer die
Taadse om di! volgens 'n ystere sistematiek te
bebeers en daaraan te ontsnap deur deel te be
aan rituele wat tyd opbef. Hulle weier albei om
deel te be aan die aardse bestaan, rna iT Inni
verlustig born juis daaraan. Hulle gedrewen-
beid is bowendien heeltemal vreemd aan sy
geaardbeid. Om die verskil ten slolte beel
duidelik te maak, lui die laaste prargraaf in die
roman soos volg:

"Die nag bet Inni van die twee Taadse
gedroom. Die een bevrore, die ander verdrink
- so bet hulle verskyn by die venster van sy
slaapkamer in 'n bui van onsinnige' barbaarse
vrolikheid, die arms om mekaar geslaan, on-
boofbaar joelend. Inni bet opgestaan, na die
venster geloop waaragter niks anders te sien
was as die geswaai van skeletagtige takke wat
mel ys bedek was nie. Daar bet dus kennelik
weI twee werelde bestaan: een waar die Taadse
wei, en een waar bulle nie vertoef nie, en
gelukkig bet by born bevind inlaasgenoemde."

"Herinnering is soos 'n bond wat gaan Ie
waar by wiI." Hierdie sin op die eerste bladsy
van die roman is van bepalende belang vir Inni
se ervaring van tyd. Eintlik begin sy lewe pas
op die oomblik in 1953 wanneer by sy eerste
glas whisky proe en Arnold Taads born opneem
in 'n onverbreekbare verbintenis deur daarop
aan te dring dat by hierdie moment beel ritua-
listies vasle in 'n beskrywing. Sy smaakindruk
van rook en baselneut "sou die toon set vir aIle
later ervarings, want bulle sou bepaal word
deur die mate waarin bulle van die eersle keer
afwyk, waarin bulle die eerste keer, wat im-
mers nou vir altyd ge-yk was, oortref of on-
dergeskik was daaraan, nie rook was nie en ook
nie baselneut nie." Vir "Rituelen" -Iesers is Inni
se whisky-ervaring gelykstaande aan die be-
kende madeleine-koekie van Proust.

Konkrete handelinge soos die eerste keer
wanneer Inni by 'n vrou slaap, kry binne die
konleks ook 'n simboliese waarde en Arnold

kan gesien word as die sjamaan wal Inni se
inwyding in die beilige, die dood en seksua-
liteit op gang sit. Dit moet teen die tyd duidelik
wees dat die twee Taadse nie om dowe J;leuteso
'n belangrike funksie inneem in die roman nie.
Wat fassineer Inni so inbulle? Hy is 'n gekwelde
persoon: "Chaos was wat bom die meeste angs
aangejaag bet in sy lewe." Chaos beteken om
geen enkele greep te be op die tydsverloop van
sy lewe nie. Hy loop veri ore rond in elke dag en
die enigste ding waarmee by iets kan uitrig is sy
berinneringe. Die tyds-aspek van rituele sou 'n
redding vir born kan beteken en sowel die
westerse as oosterse rituele wat deur die twee
Taadse beoefen word, is fassinerend en bet die
pretensie dat bulle 'n oplossing kan bied vir die
ehaoswaaraanInnily. WatvirInnionaanvaar-.
baar is, is die ontkenning van die liggaarnlike
en daarom skep by vir born 'n ander ritueel wat
born die kans gee om deurdie tydbeen te breek,
maar met beboud van liggaamlikheid.

Vry met 'n vrou is Inni se ritueeI. Daarmee
kry by 'n bietjie toegang tot die tyd sonder om
sy liggaarnlikheid tekort te doen - inteendeel!
In Inni se ritueel is vroue sy kelk, sy teekom. Sy
kloosteris die wereld. Terwyl Philip se teekom
aan skerwe Iewanneer by selfmoord pleeg in sy
lee kamer, is Inni aan die einde van die boek
bloedwarm in die land van die lewendes.

In "Rituelen" se iemand vir Inni: "Iij leeft
niet, jij laat je afleiden." Tog is dit die soort
bestaan wat born gelukkig maak. 'n Mens moet
natuurlik oppas om 'n skrywer en sy karakters
met mekaar te verwar. maar op 'n manier Iyk
hierdie karakterisering feilIoos van loepassing
op 'n fasel van Cees Nooleboom; sy beroeps-
reisigerskap wat ook in sy skryfwerk 101uiting
kom. 'n Bekendstelling aan die werk van
Nooteboom kannooit volledig wees as daar nie
ook hierna verwys word nie.

Reeds dertig jaar lank observeer en mymer
Nooteboom, laal by born aflei deur die gebeur-
lenisse wal aanbom verbytrek, op al dieplekke
waar by kortstondig vertoef het.

Oor sy reisverhale hel Nooteboom 'n keer
in 'n ondeihoud gese: "dit is 'n geme wat jou
onthefvan die afskuwelike noodsaak om iets te
versin." In die jare bet by homself ook ontwikkel
van argelose romantiese ryloper ("Philip en de
anderen", 1955) tot noukeurig observerende
globetrotter (spreek laasgenoemde woord uit
in Afrikaan.s ofNederlands). Vir Nooteboom is
die ontsnapping aan die anekdote van die
daaglikse lewe, die verslawing aan die trope en
die idee dat jy altyd maar 'n verbyganger sal
wees, steeds aanloklik.

Tot en met die verskyning van sy roman
"Rituelen" was hy in die Nederlandse letteikunde
'n soort randfiguur; een wat helder-esoteriese
poesie skryf: "De doden zoeken een buis"
(1956), "Koude gediebten" (1959), "Het zwarte
gediebt" (1960), "Gemaakte gediebten" (1970)
en "Open als een sebelp, diebt als een steen"
(1978) en "BitterBolivia/Maanland Mali" (1972).
Een van sy meer onlangse versamelings reis-
verhale is "Voorbije passages" (1981). Sy
belangrikste reisverhale sedertdien verskyn
gereeld in Nederland se uiters sjiek blad Ave-
nue.

In 'n onderhoud bet Cees Nooteboom by
geleentheid al gese dat hy homself nie as
joemalis of skrywer sou wil tipeer nie.

"Ek is 'n sigeuner, maar dan een sonder
stam. Soms is ek sewe maande per jaar weg.
Soms ken ekwel die idiote verleiding om erens
anders te wil bly, sommer skielik en dan ook op
enige willekeurige plek waar so 'n bevlieging
my beetpak. Ekkan dan sterk die gevoel kry dat
ek net so goed iemand anders kon gewees het.

"lets wat sterk saamhang met my reisdwang,.
is die feit dat ek geen vaste verbintenisse wil he
nie. 'n Mens is in wese 'n verbyganger. Iy boort
eintlik nerens by nie, jy is eintlik niemand nie."

Tensy jy deur deelname aan 'n ritueel tog
greep kry op tyd en verganklikheid.
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Marthinus
Versveld is
vanjaar80

en het passy
jongste hoek
·voltooi. RYK
HATTI~GIk

het by dfe
filosoof in

die Kaap
gaankuier

MARTHINUS VERSVELD was besigom

te werk toe ek daar aankom, In sy hand
was diebladproewe van syjongste boek,
"St Augustine's Confessions and the City
of God". Dis ook waar onsgesprek begin
bet.

Jy weet, ekis al vir die laaste sestigjaarbyna
met Augustinus deurmekaar. Dis 'n konstante
liefhebbery. Ekhetverliefophomgeraak toe ek
nog 'n student was. Dit is nou my finale afhan
deling van Augustinus. Dit sal miskien ook die
laaste ding wees wat ek skryf. Maar ek is nie
ontevrede daarmee nie. '

Ek het baie sonde met die manuskrip gehad.
Jy weet, die uitgewers wou wragtie 'n borg he.
Hulle wil niks riskeer nie, Nou God,ek gaan
mos nie handeviervoet rondloop om 'n borg te
kry nie, Toe het ek maar besluit ek sal dit self
doen.

Ekhet dit aanUnisa gestuur, maar die mense
wou dit nie uitgee nie. Dis nie geleerd genoeg
vir hulle nie. It's the gaffe of thecentury! Ekhet .
dan nie genoeg aantekenings en goed nie, Ek is
daardie stadium al baie lank verby. ,

Ekhet dit maar in Engels laat bly, want kyle,
my Afrikaanse Iesers die lees my Engelse goed.
Dit sou byvoorbeeld in Engelssprekende Jande
soos Amerika baie populer wees, maar ek weet
nieofditooit daarsal uitkomnie, wantekisnou
800rt van 'n plaaslike patriot. Ekskrywe vir my
mense, eneintlikvir die Kaapse mense. Ek is in
'n sekere sin eng. Ek is 'n Kapenaar en ek bly 'n
Kapenaar. .

Kyk,Dantewas ookeng indaai sin. Florence
was grootgenoeg virhom, waarhy die mense in
diehel gesithet as sy mede-burgers. Asjy heme!
enhel wilgaan soek, hoef jy nie ver te soeknie.

Ek het 'n present vir jou, Ek moet jou die
geskiedenis van "Oor gode en afgode" verte!.
Dis myeerste boek inAfrikaans. Van oor die 40
jaar gelede. En daar sit 'n bietjie geskiedenis
daaragter.

NasionalePers het dit vir myuitgegee.Onthou,
dis omtrent in 1948, ne, En daar was so 'n kabaal
opgeskop, so 'n bohaai oor gemaak deur die
kerkmanne en die politici dat Nasionale Pers
iets van my kan uitgee, Toe ontken hulle dat
hulle ditvir my uitgegee het, en se hulle het dit
net gedruken stuurdie helebleddie lot terug aan
my. Verraad, ne. How's that!

Hullestuur dit toe intwee grootyslike pakke
na die universiteit toe, dit was my adres, en dit
het daarverlore geraak. In een of ander stoor is
dit weggebere, en jy kan sien die mot was 'n
bietjie by.

Verlede jaar het een van die skoonmakers .
wat my nog onthou die goed daar ontdek. Toe
laat hy vir Thys Walters weet dat die goed daar
Ie. Toe bring Thys die goed vir my. Nou Ie die
hele spul hierso.

Dingehet so verander, weetjy. T66hethulle
my verwerp, nou komhulle agtermy aangeloop.

Ons moeilikhede het ons verdiep, weet jy.
Ons moes sake deurdink. Ons kan nie bekostig
om oppervlakkig te wees nie,

Soos ek se, jou opgevoede Afrikaner lees
gewoonlik Engels. Ekhetdarem die hoop gehad
dat dit op die ou end 'n oorsese mark gaan kry,
want dit is nie die eerste keer dat ek oor Au
gustinus skryfnie. Dertig jaar terug, of meer as
dertig jaar terug, het ek 'n klein "Guide to the
City ofGod" geskrywe. Oit het byna 'n k14ssiekie

geword oorsee, Dit is nooit herdruk nie. Dis 'n
skande dat dit Dieherdruk is nie, maarnou ja, as
ekweerby dieselfde mense gaan uitkom, sal dit
rniskien iets vir hulle beteken - net dertig jaar
beter,

Jy weet, die herdrukkery is ook maar In
besigheid. Ashulle 'nboekuitgee,is daar 'nhele
bohaai met resensies, die ding word gekoop, en
dan word dit vergeet. Nou wil hulle liewer met
'n nuwe stukkie snert uitkom as om die ou goed
te herdruk.

Jy weet daardie "Neukery met die appel
boom" van my, 'n klein boekie en miskien my
beste, en "Foodfor Thought",het sommer net so
uitverkoop. Disuit druk uit, jy kan hom nie kry
nie. Omtrent 'njaaral is hy uitverkoop. Maarnie
herdruk nie, nee.

Ek is in my skik met "Die neukery met die
appelboom". Diemense is nou op loop met die
omgewing, Iy ken seker vir Johan Lodewyk
Marais, van dieTransvaal'? Hy is nou besig om
'n.bloemlesing van Afrikaanse poesie uit te gee
en wou gehad het dat ek so ietsie moet skryfvir
die voorwoord. Ek het omtrent vyftig jaar se
denke in hierdie ou paragrafie opgesluit. Eksal
dit vir jou voorlees: "Digters behou die samele
wing deur die taal te bewaar en die taal is wat
mense met mekaar verbind. (Dit wil se suiwer
taai is suiwer verbinding, n~.) Soos ons met
mekaar verkeer, sal ons met die natuur verkeer.
Dus hang die behoud van die aardbol van die
digter af. (Dis tog logies, n~.) 'n Edellandskap
spreek 'n edel woord uit, en besmetting onthul
die leuenindie siel van die sarnesyn. Waar die
leuen verstrengel word, saldie boomweer spruit."

So eenvoudig soos dit. Maar ek moes die
saak eers vir 50 jaar bepeins voordat ek dit kon
uitdrok. Daar het jy dit.

Deesdae prast almal van bewaring en ekol~
gie, maarhulle ontleed nie die konsepte wat
lmlle gebruik nie. Wat ek in "Die neukery met

die appelboom" probeer wys het, is dat daar
geen omgewing sonder ingewing is nie, .

Jy kry net uitbuiting van die natuur waar jy
uitbuiting van mens deur mens kry. Die twee
goed gaan saarn. Ek dink Marx het dit ingesien,
maar as jy dit insien is jy seker 'n kommunis.

Ekhet al taamlik propaganda gemaak vir die
Oosterse denke in hierdie land. Ek dink ek het
begin in 1977 met 'n artikel in "Tydskrif vir
Geesteswetenskappe".

Onshet sovee! onderhandel met die Ooste jy
sien nie meer 'n karin die Kaap wat nie Japans
is nie, Die gevolge daarvan is interessant. Ek
lees juis gister 'n paragrafie van Margaret Murray
oor die ou Egiptenare:

"Tradebeing thechiefmeans oftransmitting
civilization from one country to another, it
becomes one of the most important subjects to
study in thelife of anancient people. The actual
interchange ofgoods, whe,ther it is raw materi-

Krygkor is 'n
vreeslike

verskynsel. Jy
weet,ons

verkoop wapens
aan Iran en aan
Irah. Natuurlik

aan die Jode
ook. Ons verskaf

moordtuig.

Foto's: Ryk HsWngh

als or it is manufactured, brings countries into
contact. But material imports and exports, how
ever valuable they may be, cannot be regarded
as the only exchange if tradeis onceestablished.
The inunaterial, the invisible, the imponderable
often has more effect than the interchange of
goods. Such imports, as the countries grow
closer with the increase of trade, insensibly
affect the mental and spiritual outlook of each
country."

N ou dit gaan met onsgebeur, sien. Deur ons
handel met Japan en China.

Laat my dink aan 'n seker ou oom Jan watek
in die Kenhardt se distrik ontmoet het. Seker so
15 jaar terug. Ons sit daar in die gopse van
Kenhardt. Indie oudaehet jy oorperde gepraat,
nou praat jy oor bakkies,

Inelkgeval,ouJansevirmy: "Ja," sehy, "'n
Toyota sal eknooit koopnie. Dis mos deur daai
Japanners gemaak." Hy se: "Maar wat is 'n
Japanner? Dis maar 'n soort kaffer."

En dit is wat jy teen te kampe het, nie waar
nie.

Maar in aile geval, wat ek in daardie artikel
in "Tydskrifvir Geesteswetenskappe" gesshet,
is ons het ons hier in die Kaap gevestig as
halfpadstasie na die Ooste, maar ons het nog
nooit daar uitgekom nie,

Jy weet,jy kry 'n bietjie pitkos in die Taoi'ste
se goed. Maar vat nou ons eie tydskrif vir
fiIosofie, "Journal of Philosophy". Ek gooi myne
teenswoordig weg sander om dit oop te maak,
want daar ilf niks nie, 'n Mens sou se in hierdie
land met sy verskeidenheid vanmense, verskei
denheid vanprobleme, sal daar iets weeswat die
filosoof sal aanwakker. Maar ons sit so in die
strik van die positivisme, die analitiese denke
dat hulle nerens komDie, hulle het niks te seoor
werklike dinge nie. Nou ja, ek wil dit nie le~s~:

nie. Ek stel nie belang daarin nie. Dit is ook nie
wat die jongmense wi!he nie.

Ek het nou 'n bietjie ondervinding gehad.

Daar was vreeslik baie reaksie op die TV
programoar my. Ek bet twee uitnodigings gehad

. om Pretoria toe te gaan en metdie jongrnense te
praat. Want dit is wat hulle wi! he.

Wat filosofie betref, moet ons by 'n bodem
staan, Maar ons filosowe sweef daar bo in die
lug, godweet. Ek dinkeen van die redes is dat
hulle bang is vir die naam van God. En dit kan
jy verstaan. Ons is so propvol van die ou C~

vinisme hier, dat jy nie oor God met hulle wil
praat nie, Dis nou godsdiens van die gestreepte
broeke en die keile. Ek staanvas op die oortui
ging dat as 'n woord nie in die woord met 'n
hoofletter gewortel is nie, danse dit niks nie,

InChinakanhulle Confucius as 'nskoolboek
gebruik. Die kem van die politieke wySheid sit
daarin. Maar vat nou Kant engebruik hom in 'n
skool. Jy sal nie kan opstaannie. Dieselfde met
LaoTse. Dis in 'n sekere sineenvoudig, maar dit
sny tot onder toe in.

Oujaarsaand was ek met die kos besig. Daar
was 18 mense in my huisie. Daar sit ek met 'n
stompie waboomhout en 18 gaste en 'n dooie

Waarmense
mekaar vernietig,

sal hulle die
natuur vernietig.

skaap. Toe braai ek die twee groot skaapboude
in 'n yslikc ysterpot wat ekdaar het. Nogal met
sukses.

Elc het net so 'n groot swart ysterpot, ek kan
dit byna nie optel nie. Dit kom ~it Moste~ ~
plek, jy weet, Mostert se opstal hierso. Endit ~s
aan my gegee deur 'n afstlllIUllC!ing van die
Mosterts. Dis 'npot wathulle, 0 God, sekertwee
honderd jaar gelede hier by die Mosterts ge
bruikhettoe daarnooitminderas 21 mense aan
tafel gesit het nie. . .

Nou weet lmlle dat die pot m beter hande IS

as in die hande van 'nbleddie minister, want by
my word dit gebruik.

Hier is omtrent 'n 30 soorte kruie inmy min.

Dinge het so
verander, weet

jy. Toe het hulle
my verwerp, nou
hom hulle agter

my aangeloop.:

Dis die eenboekwat eknog 'nbietjie Ius het om
te skrywe, is 'n boek oor die tuine, Dit sal 'n
bietjie soos"Food for Thought" wees. Jybegin .
met 'n gewone ding soos 'n tuin, dan boo jy .
daarop.

'n Tuin is 'n baie filosofiese onderwerp, ook
'n teologiese onderwerp. Die hele geneukery het
in 'n tuin begin. Ek het al gedeeltes daarvan:
geskrywe, maar of dit verder sal gaan, weet ek.
nie.

. Ek ontken altyd dat ek 'n skrywer is. My ou
goedjies is maar gelukkies, ongelukkies, ek
weet oaknie. Ek was vir baie jare 'n lektor bier
bo byIkeys. Ekmoes altyd iets vir my klasse se.·

Ditvatlanko~'nbosduiftekook-Onder ses
uur lay jy hom nie eetbaarnie. Jy sit homin die
oggend in die pot, sit 'n kooltjie onderhom wat
smeUI en Iaat hom daar staan, Saam met 'n
bietjie spek natuurlik. Ek het al baie bosduiwe
geeet.Jy weet, onshetnooit baie geldgehadnie.
Dikwelsop dieplaas het ons Die vleis gehadnie.
Dan gaanek maar tussen die stoppels sit met 'n
.22 enekskiet 'n klomp bosduiwe. 'nPot duiwe,
nouja...

Dis 'n verskriklike ding van ons land. Ons
grootsteuitvoerisgoud. Weetjy watons tweede
grootste uitvoer is'? Dis wapens. ~~u wat v~r

wagjyvanso 'ntoestand. Krygkoris n vreeslike
verskynsel. Jy weet, ons verkoop wapens aan
Iranenaanfrak, Natuurlikaandie Jode ook. Ons
verskaf moordtuig.

Nou dit moet 'n uitwerking op ons he. Wat jy
aan iemand anders doen, doen jy aan jouself.
Onmiddellik. Miskien word dit eers na jare
duidelik, maarekdink dit geskied onmiddellik.
Ek dink dit is iets wat Augustinus ook geweet
het. Natuurlik het hy dit geweet.

Waar mense mekaar vemietig, sal hulle die
natuur ve"rnietig. Dis 'n absolute wet daardie.

Ekbetbaie vroeg inmy loopbaan op Sokrates
verliefgeraak.En. hy het gese hy weet niksnie.
Vir my is dit koddig dat mense dit nie verstaan
nie.Natuurlikweet'nrnensniks! God. watweet
'n mens'?Ek het 'n baie mooi aanhaling uit WB
Yeates. "Itellyou, that sinanddeathcameto the
world when Newton ate the apple."
. Ons hele insig van die onderlinge samesyn
vandingeis so beperlc. EkspotaltydensSdat die
tyd gaan kom datons galjoene op die Kaapse
Vlakte vang.

Dingebet so verander gedurende my tyd. As
ekdinkhoe die filosofie en die wetenskap in my
jeug wasen hoe dit nou daar uitsien. Goddank
ek het nie daarinvasgesit nie,

Jyweetdaaris'nsekereelementereding.Die
steenkool endie olie. Dis die sonse hitte wat vir
miljoene dermiljoenejareopgegaaris onderdie
aardeseoppervlakte.Nouhaalonsdituitenons
wi! ditin 'nhonderdjaaropbrand. My God,as

. ons daardie hitte loslaat op die aardbol, dankan
ons mas verwag dat die ys sal verdwyn en dat
ons weer onder die see sal sink. Dis tog ele
menter, nie'?
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Deurgaans spreek die inhoud van 'n
openheid en vryheid wat lankai
kortkom in kunsonderrig.

Die tweede deel van die boek
bestaan uit 'n verskeidenheid
kunsprosesse en tegnieke, Die "
bladuitleg is interessant en weerspieel
die geesdrif van die samestellers.

Naas die opskrif van die oefening
word ruimte afgestaan aan: .

benodighede vir die les,
tydsduur vir die les,
geskikte ouderdomsgroepering,
geskikte onderwerpe,
voorstelle vireksperimentering in

dieverskeie mediums, en ten slotte
word die ervarings van die outeur en
haar rnedewerlcerstydens sulke lesse
met die lesers gedeeJ. Visuele
voorbeelde word deurgaans getoon,

Deur net na die verbeeldingryke
werke van die kinders te kyle,word 'n
mens weereens bewus van die gruwel
waarin die jaarlikse Santambank
Kinderkunswedstryd (in "wit"
geledere) ontaard het,
OorspronkJikheid en spontaniteit word
in 'n rnakabere komplot tussen
onderwysers en kinders tot
oppervlakkige dekorasies
gekondoneer. Die ouer kinders word
aangemoedig om die kinderlike
merkies en vormpies van kleinboet
na te aap, kleinboet volg op sy beurt
'n "paint-by-number" formule wat deur
sy onderwyser uitgewerk is. Die
resultaat is oorwegend geykte
"herhalingspatrone".

Kan iemandhierdie boek aan die
TOO stuur?

HETTIE ABRIE

KHULA UDWEBA
A handbookabout
teaching art tochildren
Saamgestel engeskryfdeur
Lindy Solomon
African Institute ofArt,Funda
Centre, Orlando, Soweto
Pry»: R45,95

IN die voorwoord van hierdie
handleiding vir kunsondenig se Ellen
Kuzwayo sulke publikasies bring nuwe
hoop; 'n oplewing binne 'n
opvoedingstelsel watonder die lmidige
beperkings (van apartheid-education)
"steriel en stereotiperend" geraak het.

Sy is miskien nie bewus daarvan
nie, maar ook blanke skoolkinders
wurg aan dieselfde probleem. Hul
benoude blou gesiggies word net op
die oppervlak deur 'n meer
"welvarende" poeierlaag verdoeseJ.

Hierdie hoek kan deureenen almal
gebmik word. Hierin Ie die sukses
van die publikasie. Khula udweba
beteken "teken en groei",

Onder opskrifte soos: 'wie kan
hierdie boek gebruik?', 'waaroor die
boek handel' en 'hoe om die boek te
gebmik', word die doelstellings van
die outeur duidelik uiteengesit.

"Khula udweba" stel 'n eenvoudige
en praktiese benadering tot
lcunsonderrig voor,In die eerste helfte
van die boekisdaarriglynewaarmee
selfs onervare onderwysersaanvanklik
oor die weg sal kan kom, Vakterme
word verduidelik, wenke oor
klasorganisasie en die rnotivering van
kinders word kortliks genoem.

teken

Leer

•

A hondbc()k aboLl-e teClChin9 art -Co childre~

hinders

THE INSIDE STORY

"Mandela" is now

available at CNA for

only R34,99.

"Mandelu" is a revised

extended biography of
"Higher Than Hope",

It's narrated by Fatima

Meer who has known

Mandela since the

early '50s and this

edition includes

several new chapters

based on personal

interviews with him.

DieSuid-Afrikaan is 'n onafhanklike politieketydskrif wat elketweede maand verskyn,
Intekengeld beloop Rl5 vir 'n jaar. Vul net die vonn hieronder in en stuur dit saam met 'n
tjekofposorder aan: Die Suid-Afrikaan, Breestraat 215, Kaapstad 8001.

Albie Sachs skryf oor die born wathom vermlnk-het

Naam: .

Adres: : :.:.:.i ..
................................................. Poskode: :~ ..

DIE SUID-AFRIKAAN
Wat is FWse.
werklike agenda?
Ons jongste ultgawe laatdie klem val
oponderliggende kwessles In die
nuwe politlek...
* Wat bedoel Mandela as hy praatvan
naslonallsering?
* Isdlt die elnde van sanksles?
*Hoe gaan die regses reageer opFW
seInlslatlewe?
* En presleswat Is FW seelntllke
planne met die nuwe strategle wat hy
volg? .

Te koop by aile takke van CNA
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Dingaan en Cetshwayo se koninklike sitplekke

AFR'CAN ART IN SOUTHERN
AFRICA FROM TRADITION TO
TOWNSHIP
Onder redaksle van Anitra Nettleton en
David Hammond-Tooke
AD Danker, R69,95

ELZA MILES

DIE boek vul 'n leemte in die Suid-Afrikaans~
knnsgeskiedenis aan,Uiteenlopende onderwerpe
word behandel: San-rotswandskildering (J D
Lewis-Williams), Zoeloe-trone (Sandra Klopper),
Venda hotkuns (Anitra Nettleton), houtsnywerk
van die Lobedu (Patricia Davison), openbare
Zimbabwiese kuns(Marion Arnold), parke van
vrede (Steven Sack), skilderkuns uit die swart
woonbuurtes (Frances Verstraete) en diebetekenis
van die Pollystraat Kunssentrum (David Koloane).

In argeologiesekringe is daar dikwelsverwyte
van 'n sogenaamde l'art pour l'art- benadering
onder kunshistorici. Dit het betrekking op die
evaluering van 'n voorwerp op grond van sy
voorkoms sonder inagnerning van die funksie
daarvan binne 'n gemeenskap. So 'n aantyging
openbaar 'n wanopvatting oor die kuns-om-die
lams estetiek wat betrekking het op 'nnegentiende
eeuse literere beweging en me die beeldende
kunste rue.• Die mooi klinkende frase word
verbandloos gebruik.

Daarom verras dit jou as jy in Nettleton en
Hammond-Tooke se inleiding 'n halfhartige
(onsekerer) poging tot bestendiging van
voorgenoemde drogbeeld kry inhullenasporing
van die ontstaan van die begrip "fine art": "At
the base of this endeavour lies the, relatively
recent, Western ideathat true 'art' has no function,
that it is made 'for its own sake'. This idea
appears to have arisen from Poussin's famous
(and possiblymisunderstood)seventeenth century
dictum l'artpourl'art, and it is an idea particularly
revealing of the cultural elite which fine art in
the West had come to serve." AI probeer die
skrywers hulleselfverontskuldig met versigtige
woordkeuse sit hulle 'n oningeligte en
bevooroordeelde stellinginname voort. DieOxford
Companion to Artse feite verskil van Nettleton
en Hammond-Tooke: "The philosopher Victor
Cousin is credited with having been the first to
phrase l'art pour l'art inhis lectures onLe vrai,
Ie Beau, et IeBien... at the Sorbonne." In 1818
het hy hierdie lesings gegee. Dit word in 1836
gepubliseer. .

Warmeer Nettletonegter skIyf oor onderwerpe
wat haar na aan diehart Ie, boei sy jou enduit,
AIbei haar bydraesistoonbeelde van oorwoenheid
en skeppende wetenskapbeoefening ('...In what
degree... (they) are possessed of ornamental
taste': A history of the writing on black art in
South Africa en The Crocodile does not leave
the pool: Venda court arts.

Davison lig die sluier 0P die houtbeelde wat
vir die hofhoudings van die reenkoninginne,
Modjadji, gekerf is (The art of the Lobedu), Sy
wys daarop dat alhoewel pale met vroulike
tekens vir die kgorO gekerf word, geen vrou tot
daardie vergaderplek van die mans toegang
verkry het me. Ditis inligting soos hierdie wat

'n mens onwillekeurig laat dink aan die verbod
op vrouens in die Dogon se Togu na, Daar vind
die vrouens verteenwoordiging in die gekerfde
dakstutte soos bier in die Lobedu se pale. Davison
se bydrae skep ook 'n welkome
verwysingsraarnwerk by die waardering van
Jackson Hlungwane se beeldhoukuns.

Benewens bogenoemde stukke is die mees
onderhoudende opstelle die wat betrekking het
op die eie tyd. Ek sonder uit: Eleanor Preston
Whyte en J0 Thorpe se Ways of seeing, ways of
buying; images of tourist art and cultural
expression in contemporary headwork; Marion
Arnold se A change ofregime; Art and ideology
in Rhodesia and Zimbabwe en "Garden ofEden
orpolitical landscape?": Street art inMamelodi
and other townships van Steven Sack.

Preston-Whyte en Thorpe gaan me slegs in
op die betekenisverskille van die sogenaamde
Zoeloe-Iiefdesbriewe met hetrekking tot
starnverband en toeristiese aanvraag me. Hulle
bespreek die deurslaggeweIXle 101van die "cultural
broker" in die produksie van mode-juwele en
nuwe kunsvoorwerpe soosdie krale-en-lapbeelde.
Hulle dokumentering vandie ontwikkeling van
laasgenoemde kunsvorm in die Vallei van die
Duisend Heuwels verleen die nodige perpektief
op Sue Williamson se oppervlakkige behandeling
van dieselfde onderwerp in haar pasverskene
boek, "Resistance Art".

Dieselfde gebeur in Sack se bespreking van
die vredesparke. Williamson gee ook aan die
kunsverskynsel in haarboekaandag. Sack toon
aan dat lede van CaSAS diedryfkrag was agter
die uitleg van die ontspanningsfasiliteite. AI die
parke is in 'n beeldestorming van die staat reeds
teen Desember 1985 vernietig. Die parke is in
die eerste plaas geskep in 'n opruirningsveldtog
toe aile munisipale dienste in die woonbuurtes
gestaak is (1984). Hierbenewens was dit 'n
marlier om skoolkinderswat toeme durfskoolgaan

rt,

Houtbeelde in die kgO~ van die ~bedu

me van die strate af en uit die hande van die
polisiete hou. Verder woo diejongmense hierrnee
die steun van die ouers kry en versoening
bewerkstellig tussen kind en ouer,

Sack verwys ook in sybydrae na diespontane '
muurskilderings in die swart Suid-Afrikaanse
buurtes. In die verband haal hy aan uit Albie
Sachs se weergawe van die muurkuns in die
Mosarnbiekna die oomame van Frelimo.Uit sy
opsomming van Sachs se weergawe wil dit
voorkom ofSachs die tegniek van muurskildering
onderdie Portugese verontagsaarnendie"opbloei"
aan die leiding van Chileense uitgewekenes
toeskryf. Is daar nerens 'n progressiewe geheue
watverder strek as 'n rewolusie me? Malangatana
het lank voor die nuwe bestel reeds geskilder en
sykuns is in die jare sestig selfs in diePretoriase
Kunsmuseum ten toon gestel.

Amoldse nugter weergawe van openbare
kuns eers in Rhodesie en nou in Zimbabwe
onderstreep opnuut die ondergeskikte rol van
kuns vir die staat. Kunsuitdmkking vir die doel
van heldeverering het me verander nie,
nieteenstaande die veranderde staatsvorm.Haar
vergelyking tussentwee manumente-Tweed se
ShanganiMemorial en die kunstenaars van die
Volksrepubliek van China se Helde-akker - is
openbarend. Kunsonderrig genieteweminaandag
in sowel ou Rhodesie as vandag onderpresident
Robert Mugabe. Die rol van kerklikes in die
bevordering van kuns in die land spreek ook
boekdele. Twee priesters was verantwoordelik
vir die invoering van kunsonderrig in hulle
onderskeie skole: eerwaardes Edward Paterson
en John Groeber. Eers toe hulle studente begin
aandag trek op tentoonstellings het diedestydse
regeerders die waarde van visueleonderrig gesnap.
. In "Images of Power" (1989) het Lewis

Williams en Thomas Dowson hulle voorkeur
vir die gebruik van Boesman in plaas van San
helder geformuleer. As San 'n neerbuigende

betekenis het soos hulle daar geredeneer het (p
9) waaromword ditnou sonder enige kwalifikasie
deur Lewis-Williams gebruik?

Ek wil me hare kIoof me, maar sy uitleg vir
die afwesigheid vanperspektief in die Westerse
sin vandiewoordby San-skildering raakvertroebel
as hy selfvoorbeelde van verkorting uitwys (pp
40-3).

Daarbestaangeen twyfel me dat die boek vir
'n dekade of meer die grondslag oor inheemse
kuns aanskole enuniversiteite gaan Ie. Daarom
behoort twee in die ooglopende drukkersfoute
in 'n hemitgawe hersien te word. Die Arts &
Crafts- beweging dagteken uit die rniddel van
die 1geeeu (p 11).Afbeelding 5a is Dingaan se
stoel in die Voortrekker-Museum,
Pietermaritzburg (p"SO). Plek-plek in die teks
oorDingaan en Cetshwayo se koninklike sitplekke
word ook kleigetrap met verwysings 1pl

afbeeldings 5a en Sb.
Ewe teleurstellend as Hammond-Tooke se

eierdans met betrekking tot die simbool
(Reflections on African art) is Verstaete se
opstel, Township art: Context.form and meaning.
Laasgenoemde gebruik terme soos township,
expressionism.primitive lukraak. Die stukveryl
wanneer daarna Laubser en Stem verwys word
binne die Duits-ekspressionistiese opset en
Verstaete se oorwegings bly in die verb and
duister. Hoekom word deur en deur Eurosentriese
rigting soos die Duitse ekspressionisme hier
betrekterwyl 'n vergelyking met die Mexikaanse
kuns (2Oe eeu) lonender sou wees? 'n Leser
verwag egter omsigtigheid by en 'n motivering
vir die gebruik van township. Kan ons nou me
maar apartheid (township) los en na Dumile,
Ngatane en Motau se lams binne die Suid
Afrikaanse konteks kyk me? Dan sienjy dalk
ooreenkomste raak tussen Durnile en Sheila
McCorkindale se kuns, Laasgenoemde se
kwelbeelde het rue in 'n township ontstaan me.
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Verkragting 'n
politieke

kwessie
THE SEXUAL FACE OF VIOLENCE
Lloyd Voge/man
Ravan Press: R24,9S

MARIETJIE JOUBERT

IN 'n gemeenskap waardaaronlangs 'n uitspraak
was dat verkragting in 80 persent van gevalle
op een of ander Manier gedeeltelik aan die
slagoffer toegeskryfkan word, is die verskyn
ing van Lloyd Vogelman se boek "The Sexual
Face of Violence" welkom. Vogelman, die

I direkteur van "the project for the study of
violence" by die Universiteit van die Witwa
tersrand,lewer 'n verslag oornavorsing wat hy
ondemeem het in die "kleurling"-gemeenskap
van Riverlea, 'n bruin voorstad van 1ohan
nesburg. Hy het met 'n groep verkragters on
derhoude gevoer in 'n poging om die daad van
verkragting vanuit dieverkragter se oogpunt te
verstaan. .

Vogelman se uitgangspunt is dat alle vrouens
binne bepaalde beperkings leef, uit vrees vir
verkragting; vrouens kan nie vryelik beweeg
nie en mag nie "uitlokkend" optree en aantrek
nie.Vrees dien dan die doel dat vrouens steeds
'n onderdanige posisie in die samelewing in
neem, As sodanig versterk verkragting ander
kontrole-meganismes wat gemik is daarop dat
vrouens binne hulle gedefinieerde geslagrolle
optree en dus die manlike dominante rol in
stand hou,

Hy poog om sosialistiese feminisme en 'n
interaksionele benadering te kombineer om
verkragting te ontIeed. Die veronderstelling is

, dat daar 'n noue verband bestaan tussen eko
norniese uitbuiting, rasseonderdtukking, sosiale
geweld en idees oor "manlikheid" enersyds, en

verkragting andersyds.
Vogelmangaan voort om drie groepe mans

met wie hy onderhoude gevoer het, te beskryf:
'n groep verkragters, 'n groep mans wat nie
seksuele geweld gepleeg het en 'n groep wat
geengeweld gepleeg het nie. Ek selfhet nie die
verslag van Vogelman se gesprekke met sy
proefpersone interessant gevind nie. Die kort
uittreksel uit stellings wat deur die mans ge- ~
maak word, geegeen volledige beeldvan enige
van die mansnie.Uit gefragmenteerde uittreksels
kom daar weIbelangrike inligting na Yore,wat
Vogelman dantelkens staafmet verwysings na
die Iiteratuur. Verkragters is byvoorbeelddikwels
nie in staat omvrouens as mense te sien nie, en
glo dat vrouens geniet om verkrag te word.

Dit is egter nie sIegs verkragters wat bo
genoemde mitesas die waarheid aanvaarnie, 'n
Insiggewende afdeling in die boek handel oar
wankonsepsies wat rondom verkragting ge
handhaafword. Die stereotipe idee dat verkrag
ting voortvloeiuit onbeheerde seksuele drange
by 'n man watdeur 'n vrou geprovokeer word,
voorsien die verkragter van 'n netjiese regver
diging vir sy oortreding. Terselfdertyd hou dit
die vrou verantwoordelik omdat syverkragting
sou vrygespring het as sy haar goed gedra het.
Die behoefte aan verowering enkontrole is
volgens Vogelman die sentrale bestanddele

van verkragting en seksuele begeerte is 'n
minderbelangrike motief. Die idee dat vrouens
plesierervaarwanneerhulle verkrag word.hou
verband met diepgewortelde idees omtrent maso
chistiese neigings by vrouens, en lei dikwels
tot verdere vernederingin die vorm vanbrutale
ondervraging deur polisie- en hofamptenare.
Gevolglik word die oorgrote meerderheid ver
kragtings nie aangemeld nie,

'nNorm in die samelewing war verkragting
moontlik maak, is onderandere die idee dat "'n
regte man" viriel en kragdadig is, en dat hy
"verowerend" moet optree. Dit spruit uit 'n
samelewing wat patriargaal gestruktureeris en
wat die ontmensliking van vrouens moontlik
maak. Die ideologie van romantiese Iiefde
skets die vrou as passief en toegewend en
fasiliteer haar aanvaarding van minderwaar
digheid, afhanldikheidenhuishoudelike sleur.
Verder word vrouens gesosialiseer om die
huwelik ten alle koste tebehou, ongeag brutale
behandelingdeur hulle mans. Hierdie toestand
word gekompliseer omdat 'n man volgens wet
nie aangekIa kan word vandie verkragting van
syeie vrou nie.Vrouens moet verwag dat hulle
deur mans versorg word, en leer gevolglik
dikwels nie selfversorging aan nie, Die in
stellings van prostitusie en pomografie, en
seksistiese taalgebruik moedig beelde van die

vrou as minderwaardige, uitbuitbare wese wat
onderdanig moet optree, aan. Die mistiek van
manlike viriliteit is meer intens in gemili
tariseerde samelewings.

Werksvervreemding en werkloosheid ver
oorsaaknie op sigselfverkragting nie, maar is
bydraende faktore in gevalle waar 'n man deur
verkragting "bewys" dat sy manlikheid intakt
is. Waar gewelddadige toestande heers, soos
dikwels die geval in swart en "kleurling"
gemeenskappe is, kanverkragting gesien word
as 'n refleksie van 'n kultuur vangeweld. In die
geval van Vogelman se proefpersone het ver
kragters dikwels grootgeword in gesinne waar
die vader gereeld die moeder aangerand het. In
sy breedste sin word verkragting 'n politieke
kwessie, en Vogelman trek 'n verband tussen
rassisme en seksisme.

Vir die akademiese leser is Vogelman se
boek teleurstellend, veral omdat sy bron
verwysings dikwels verouderd is (die meeste
publikasies waarna hy verwys dateer uit die
vroee 1980's of vroeer), en we meeste mode
bewuste sie1kundige wat sisteemteorie as die
nuwe belangrike verklaringsmodel aanvaar,
sal tevergeefs soekna "ekosistemiese" verkla
rings van verkragting. Die beperkte interpreta
sie wat geheg kan word aan bevindings wat
gebaseer is op 'n klein groepie bruin mans se
ervaring van verkragting, ontneem die werk
van "wetenskaplike" status. Vir die nie
akademiese leser is die bespreking van die
metodologie van die studie oorbodig en ver
velig.

Ongeag bogenoemde tekortkominge, is
Vogelman se boek 'n belangrike publikasie.
Dit is egternie as 'nwetenskaplike werk wat dit
slaag nie. Alhoewel dit onpretensieus en vry
van retoriek is, slaag ditas 'n politiekedokument.
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Ferreira se stryd
tussen verset en
verbondenheid

Een van die talk Afrapix·foto's wat Jeanette Ferreira as
illustrasie by haar kortverhale iebruik

I

DIE MAMMIES, DIE PAPPIES, DIE
HONDJIES, DIE KATJIES
DeurJeanette F6rrefra
Taurus: RI5,OO

JEAN LOMBARD

OP die agterblad van Jeanette Ferreira se jong
ste publikasie, 'n kortverhaalbundel, word 'n
proteslied uit die slotverhaal "Die Candlelight
Protests" aaogehaal. Dit is ookdie motto van
die bundel:

"Die mammies, die pappies,
die boeties, die sussies,
die hondjies, die katjies,
is almal tesame in die struggle"
Anders asin Ferreira se roman, "Sitate om

'n rewolusie" (1985), wil die gebeure en sitate
in hierdie sewetal verhale direk deel uitmaak
van die stryd. Die slotverhaal gaan selfs ver
der: dit eindig in 'n tyd van bevryding waoneer
daar na die huidige noodtoestand as "daai tyd"
verwys word.

Ondanks die oorkoepelende dimensie van
stryd is die verhale nogal uiteenlopend. Die
relatiefkort tekste het bv telkens 'nander soort
verteller of fokalisator, in sommige verhale
selfs meer aseen. 'n Gemeenskaplike eienskap,
wat terselfdertyd die vemuwendste aspek van
die bundel uitmaak, is nl dat elke teks afgesluit
word met 'n erkenning of erkennings aan per
sone, situasies of spesifieke tekste wat tot die
verhaal se ontstaan aanleiding gegee het. In
vier van die langer verhale word groot gedeel
tes direk uit anderbronne oorgeneem, waaron
der Hans Pienaar en Hein Willemse se onder
houde oor die noodtoestand byeengebring in
"Die Trojaanse Perd" (1986), die bundel
gevangenispoesie vanJeremy Cronin, "Inside"
(1983), koerant- en tydskrifartikels, ens. Die
dokumentere inslag van die bundel word ver
sterk deur diegebruik van foto's asook 'n lang
opdrag aan 'n23-tal mense of groepe (selfs 'n
huisie), wat later weer in die verhale opduik.

Die aanvangsverhaal, met trouens die titel
"Erkenning", is grootliks gebaseer op 'n pub
likasie van Peter Delius, "The Conversion.
Death cell conversations of 'Rooizak' and the
Missionaries - Lydenburg 1875", uitgegee deur
Ravan in 1984. Delius se verhaal, wat opnuut
deur Ferreira in 'n kombinasie van Afrikaans
en Engels verwerk word, handel oor die beke
ring van 'n gevangene, ene Rooizak, hoofsaak
lik teweeggebring deur 'n Duitse Lutherse
sendeling Albert Nachtigall.

In hierdie aanvangsverhaal word daar pa
rallelle gesuggereer tussen Delius en Nachti
gall se doelstellings enersyds, en andersyds
Ferreira se doelstellings met haar bundel. Nachti
gall se bv. van sy bearbeiding van Rooizak:

"Dit was my amptelike plig om te rap
porteer, so noukeurig en in soveel be
langwekkende besonderhede as moontlik." (p
12)

Delius skryf oor sy dokumentasie:
"Ultimately, therefore, while I have gone

to considerable lenghts to remain true to the
language and the sentiments of the original,
this does contain an element ofinterpretation."
(p 13)

Die elemente van interpretasie in Ferreira
se verhale, vera!die waarin sy groot gedeeltes
uit ander bronne oorneem, Ie hoofsaaklik in
haar fiksionalisering van oorwegend feitelike
gegewens. Sy wit nie in eerste instansie nuwe
inligting oordra nie, maar reeds bekende
gegewens op verhaalmatige wyse aanbied.
Hierdeur wil symoontlik meer fasette van die
menslike ervaring in 'n tyd van politieke nood
belig as wat koerantartikels, ens normaalweg
oordra.

'n Verdere aspek van die verhaal "Erken
ning" wat implikasies virdie res vandie bundel
sou kon he, is dat N achtigall deurgaans twyfel
of Rooizak werklik tot bekering gekom het,
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Om die parallel direk deur te trek, nI. dat
Ferreira ook sou twyfel ofhaar lesers werklik
tot die stryd "bekeer" gaan word, is waar
skynlik 'n bietjie ver gevoor. Die meer alge
mene kwessie van die beperkte kreatiwiteit,
selfs onmag, van die individuele skrywer,
spesifiek te midde van politieke stryd, word
weI geiinpliseer, ondermeerdeur die grootskaalse
oomarnes uit ander bronne en die noukeurige
erkennings.

Dit wil voorkom asof Ferreira haar indi
viduele skrywerskap wil aflS; asof sy eerliker
as die meeste skrywers wil wees en wil erken
en toegee dat enige skrythandeling 'n kollek
tiewe daad is. Roland Barthes se bekende "death
of the author", oftewel verdwyning van die
skrywer as subjek, kryhier opnuut gestalte.In
die Suider-Afrikaanse konteks kan die hoofsaak
lik strukturalistiese uitgangspunt ook defini
tiewe sosiaal-politieke dimensies verkry. Fer
reira wend na my oordeeldoelbewus 'npoging
aan om kollektief te skryften einde te ontkom
aan verwyte van oormatige individualisme,
soos die wat dikwels aan bv Andre Brink se
deur gelS word. Sy souvoorts te kenne wou gee
dat 'n skrywer geen bevoorregte posisie beklee
nie; dat ook die bydraes van 'n Afrikaanse
skrywer deel kan word van 'n "people's cul
ture". Die soort demokratisering vind bv neer
slag in die samevloeiing van Engels en Afri
kaans in die meeste tekstevan die bundel.

Ferreira wil dus spesifiek as Afrikaanse
skrywer deelneem aan die struggle: die bundel
is byvoorbeeld onderandere opgedra aan "alle
Watervallers". Deur feitelikhede en tradisio
neel-fiktiewe tegnieke tekombineer, wil synie
ineen-gestreIigeldheid van feit en fiksie illus
treer - in 'n land waar fiksie dikwels vir feit
aangesien word en omgekeerd.

Ek neem aan dat uit die bespreking tot
dusver afgelei kan worddat Ferreira se verhale
interessant genoeg is om gelees en bedink te

word. Tog ontkom haar werkwyse nie aan
probleme nie. Eerstens die kwessievan erken
nings. Omdat die gedeeltes wat Ferreira oor
neem uit ander bronne binne die verhale nie
tipografies of andersins onderskei word van
die gedeeltes wat sy self byvoegnie, weet die
leser nie werklik wat sy oomeem nie.Ek moos
bv 'n "Trojaanse perd" byderhand he om pre
sies vas te stel waaraan "Die mammies..."
erkenning verleen word. Die erkennings na
afloop van die verhale is dus geen ware erken
nings nie. Daarby is sommige van die meer
uitvoerige erkennings s6 obskuur (vgl
"Vrouedele") dat dit vir 'nleserwatnie intieme
kennis dra van Ferreira se leef- endenkwereld
nie, moeilik begrypbaar is. Ander is weer s6
kort (vgl "Handewerk vir die nageslag" en
"Groente"), dat mens wonder walternut hulle
nou eintlik het.

Omdat dit nie binne die verhale presies
duidelik is watter gedeeltes uit dieoorwegend
dokurnenterebronne oorgereem word nie, verval
die onderskeid tussen feit en fiksie totaal, en
daarmee saam - op paradoksale wyse- ook die
poging om hul ineengestrengelheid aan te dui.

'n Vergelyking met Koos Prinsloo se "Die
hemel help ons" - waaroor Gerrit Olivierinsig
gewend in die eerste Vrye Weekblad Boeke
skryf - is hier onvennydelik. Dit wi! voorkom
asofFerreira die kornplekse verhouding tussen
feiten fiksie verder wil voer as Prinsloo: 'nnog
nouer samehang, 'n ingrypender relativering
van die individuele outeur en 'n grotererken
ning van haar of sy onmag, spesifiek in Suid
Afrikaanse konteks. Olivier skryftov Prinsloo
se verhale dat die onderskeid tussen feit en
fiksie irrelevant word omdat nog diefeite nog
die kreatiewe ingrepe voorrang geniet.Ek wil
effens vanhorn verskil. Iu!s omdat dieleser by
Prinsloo die verskillende diskoerse in hul ver
skillende style en funksies duidelikkan onder
skei, kan hy ook hul noue samehang en ge-

lykwaardigheid insien.
'nTweede probleemhang saam met die rol

van die"konkrete" skrywer. Mens kanaanvaar
dat, virsovernarratiewekonvensies dit toelaat,
Jeanette Ferreira self in die erkenning-gedeel
tes aan die woord is. Deurgaans maak die .
gedeeltes nie 'n inherente deel uit van die
voorafgaande verhaalnie.In"Erkenning" is dit
bv, opvallenddat die Ferreira-diskoers agterna
-metverwysingna 'nhuis, 'nkind, :ndagbook,
'n gedig - in toon en inhoud heeltemal verskil
van die Rooizak-gegewe,

Olivierverwysna die Prinsloo-verhaal 'And
our fathers that begat us' waar die skrywer
Koos Prinsloo 'n definitiewe, outobiografiese
posisie inneem. Ferreira stel daarenteen haar
eie stem ondergeskik aan 'n meer demokra
tiese, kollektiewe skrywersrol. As gevolg hier
vanmis sy myns insiens die fyn balans tussen
persoonlike ervaring en sosiale kommentaar.
(Die verhaal "Die donker is so mooi" kom die
naaste aan die soort balans.) In die erkennings
oorheers die stem van Jeanette Ferreira
eensydiglik, meestal in so 'n mate dat die
verwysings obskuur of niksseggend word. In
die verhaalgedeeltes verdwyn haar stem weer
te midde van 'n veelheid van ander stemme.
Van 'nhelder, oorspronklike perspektiefop die
politieke stryd is daar nie sprake nie.

Dieuiteenlopende vertellers in die bundel
het verskillende taal- en stylsoorte tot gevolg,
Ferreira sluit meestal stilisties heel bevredi
gend aan by die gedeeltes wat sy uit ander
bronne oorskryf. Tog dink ek - 'n taalkundige
sou beterkon oordeel - dat die oorgange soms
wel geforseerd is. Wat betref die afwisseling
van Engels en Afrikaans beroep ek my weer
eens op 'n voorbeeld uit die beginverhaal
"Erkenning", Delius vertel op p 16 in Engels
66r Nachtigall en Rooizak se gesprek, terwyl
skielik in die volgende paragraaf Nachtigall
selfin Afrikaans aan die woord is. Die vinnige
verandering in vertelafstand word nie deur die
konteks van die verhaal geregverdig nie.

'n Slotopmerking. Daar is heelwat sprake
van sonde, skuld en bekering in Ferreira se
verhale - bekende temas mbt die Afrikaner
belewing, Maar daar is ook implisiete waarde
ring, selfs in 'n verhaal soos "Handewerk vir
die nageslag". (Vgl ook die mooi Afrikaner
name in die opdrag: Johannes Hartmann, So
phia Magdalena van Jaarsveld ...) Die skisof
reniese toestand van verset en verbondenheid
kan op'n indringender wysc deur 'n Afrikaanse
skrywer aangepak word as wat Jeanette Fer
reira met hierdie Taurus-publikasie gedoen
het. Tog kan die verhale help om ons eie
gedagtes oor feit en fiksie, werklikheid en
fantasie, binne 'n vinnig veranderde Snider
Afrika duideliker vorm te laat aanneem.
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Die Kaapse digter BAREND J TOERIEN diep twee
"nie-wit" Afrikaanse skrywers op, Arthur Fula en Paul
Roubaix, wat beter bekend is in Duits as inAfrikaans

Twee

aangedui in die boek, asook volgens
'n skrywe aan my.het dr. Sulzer dit
direk uit die Afrikaanse manuskrip
(uEk en Bennie") gedoen. Dit het
nou nog nie in Afrikaans verskyn
Die, soos ook sy ander kortverhaaI
"Stadtkind" ("Kind van die stad")
wat in "Siidafrikaner erzahlen"
opgeneem is.

Maar dis as dramaturg dat hy in
Afrikaans 'n merk gemaak het, hoe
beskeie ook aI. 'n Drama van horn,
"Storm" (1951), is ook in vyf ver
skillende eenakter-versarnelings
opgeneem (APB, Perskor, Van
Schaik), Die; oorspronklike bundel
bevat ook nog drie van sy ander
eenakters. Twee ander stukke, "0,
uur van glorie" en "Die bittere pad"
het by Van Schaik is versamelings
van Gerhard Beukes verskyn. Maar
wat van die anderwerke wat hy in sy
kort lewensskets noem: 'n bundel
Engelse eenbed1ywe, 'Though I Speak
and other plays",twee Engelse romans,
"Then Face Tomorrow" en "Hell
Around the Comer", nog 'n drama,
"Sender bloeisels'', en 'n bundel
kortverhale, "Omdat julle mens is".
Hierdie stukke het blykbaar net
manuskrip gebly.

Wat hier nodig is: navraag by
mnr Pfaff self, asook by APB, Per
skor en Van Schaik,Die manuskripte
moet opgespoor word, moontlik vir
bewaring (by die Universiteit van
Wes-Kaapland?). En miskien kan
Paul Roubaix deur die ondersoek
gestirnuleer word om weer te skryf.

Arthur N Fula
Erbnnln" APB

Paul Roubaix

Paul Roubaix (1920,
Kaapstad)

Hierdie is 'nnog tergenderfiguur.
Roubaix is 'n Kaapse bruinman - hy
woon tans in Kanada en is 'n Ka
nadese burger - en skrywer van
heelwat drama en prosa in Afri
kaans wat nooit verklap het sy regte
naam is Izak (Sakkie) Pfaffnie. Sy
korrespondente, Gerhard Beukes en
Peter Sulzer, het hom alleenlikonder
sy skuilnaam geken en dit geplaas
onder die kort lewenssketse, wat hy
self geskryf het, in hul versame
lings. Hiervolgens het hy sommer
baie geskryf, ook in Engels.

Ek onthou sy naam nog baie
helder as die skrywer van die skry
nende kortverhaal "Benny and Me"

-wat in die eerste nommer van Con
trast (1960) verskyn het, 'n Duitse
vertaling daarvan het in die reeds
genoemde "G1utinAfrika" (Ziirich,
Artemis, 1961) verskyn. Soos

"Ulindipisi" ("Die runderpes"), 'n
Kortverhaal van Fu1a wat wel in Duits
verskyn het,"PharrerKalashe" ("Dom
ioee Kalashe"), is in Sulzer se versa
meling "Christ erscheint am Kongc"
(Heilbronn: Salzer Verlag, 1958)
opgeneem en in Die minder Die as
drie ander Duitse publikasies her
druk.

Hierdie stukke het nooit in Afri
kaans verskyn Die. Dr. Sulzer skryf
dathy die manuskripte aan Pula terug
gestuur het. Wat die voomernende
studentnou te doen staan: vind uit of
die manuskripte nog bestaan, by sy
familie,erfgename, ofby Afrikaanse
Pers Bpk. En is daar nog verdere
geskrifte? Kan hulle bewaar word,
miskienby die Universiteit van Trans
kei? "

In Die Brandwag van 7 Januarie
1954 verskyn 'n artikel en foto van
Pula en The Star van 19 Augustus
1963 bespreek kortliks die versky
Ding in Duits van sy gedigte.

skrywers

vergete
Mrikaanse

Dit is egter sy verdere geskrifte
wat prikkel omdat hulle nooit in
Afrikaans gepubliseeris Die, hoewel
sonunige in Duits en Russies. Dr
Peter Sulzer, aan wie Fula van sy
manuskripte gestuurhet, het vyfvan
sy gedigte vertaal en iodie versame
ling "Siidafrikaner erziihlen" (ZUrich:
Verlag Gute Schriften, 1963) gepub
liseer, en Eugene Witkowski, die
kranige vertaIer uit Afrikaans, het
toe die Duitse tekste io Russies ver
taal ("Poezia ACriki", vol. 2, 1979).
'nVerdere stuk of22 gedigte bestaan
in Duits in Sulzer se ongepubliseerde
studie, "Siidafrika im Spiegel der
Afrikaans-Literatur" (1965) waar
voor hy Die'n uitgewer kon kry nie.
Hierin wy hy sestien getikte velIe
papier aan Fula. Hy lewer hierin 'n
kritiese opsomming van verdere
geskrifte van Fula nog in
manuskripvonn: 'n roman, "Dogter
van die Zoeloe", en tweekortverhale,
"Matsiliso van Phomolong" en

LE'ITERKUNDIGE randfigurc is ewe
interessant as die hooffigure maar
kry ongelukkig min aandag, Vir
aspirerende akademici op soek na
ternas vir skripsies wil ek hier twee
randfigure aanbied met meer as
genoeg aspekte om navorsing te
regverdig: Arthur Pula en Paul
Roubaix. '

Aan a1bei Ideef 'n element van
geheirnsinnigheid en daarom is daar
oorgenoeg om oop te spit. Albei is
nie-wit skrywers in Afrikaans wat
blykbaar moeilikheid ondervind het
om altyd hul werk gepubliseer te
kry. En d!t - respekterend die maat
stawwe van Afrikanerdom gedurende
sy hoogtyd in die vyftiger-, en ses
tigerjare - kan miskien die hoofon
dersoek word.

Ofwas hul werkenet eenvoudig
te swak, 'n geteem? Dan ontstaan die
vraag egter hoekorn hulle wel ver
taal en maklik oorseegepubliseer is.
('n Mens dink ook aan iets tergends
soos: hoekomis UysKrige se "Dood
van 'n ZoeJoe" in Engelsgepubliseer,
toe wereldwyd vertaal (Hongaars,
Duits, Russies, Frans) voordat dit in
Afrikaans verskynhet?) Volgens die
voetnoot by die Duitseteks, "Glut in
Afrika", is die vertalings uit die
Afrikaanse tekste iomanuskrip-vorm
gedoen.OokRoubaixsekortverhale
oor Kaapse bruinmense, navrantmaar
met waardigheid behandel, kon net
'n Duitse uitgewer vind,

Arthur Nuthall Fula
(1908, Oos-Londen •
1966)

Hy is met die verskyning van sy
roman "JOhanniegietdiebeeld"(1954)
aangekondig as "die eerste Bantoe
skrywer in Afrikaans". In 1957 het
nog 'n roman gevolg,"Meterbarming,
o Here". Tog bly hy ietwat van 'n
skadufiguur in ons letterkunde, al
het sy eerste roman in Duits ("lm
goldenen Labyrinth", Stuttgart:
Evang, Missionsverlag, 1965) en in
Engels (liThe Golden Magnet",
Washington, DC Three Continents,
1984) verskyn. .

All the above prices exclude GST or postage andpackaging

MUZUKURU ... an epic novel of theZimbabwean
war of liberation, is based on interviews with ex-guerilla
fighters. PaulHotz has written an outstanding first novel, fast
moving and engrossing, yet sensitive and gently humourous.
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Muzukuru: A guerilla'sstory by Paul Hotz
South African Review 5
Thomas Mofolo
Holding their ground
The Catholic Churchand Apartheid
The Dead Will Arise.
The Sexual Faceof Violence
Staffrider (SubscribersR3.95)
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Ceausescu wou sy
tong uitsny...

• •.nou sit plaasjapie-digter in die regering

MARIANNE DE JONG stel die jong
Roemeense digter Mircea Dinescu

bekend (sedert Ceausescu se te
regstelling 'n lid van die tussentydse

regering, ook voorsitter van die
nuwe skrywersvereniging in die

bevryde land) en vra 'n paar vrae oor
moraliteit; daar en hier

SELFS die skerpsre protespoesie kan 'n elegie
op die lewende dood van 'n gemeenskap, sy
gees, sy morallteit en sy geskiedenis word. Dit
is eenvan baie dingewat die Roemeense digter
Mircea Dinescu metsy poesie se. Dinescu, nou
37 jaar oud, was totmetdie Roemeense volksrevo
lusie teen die staatsosialisme van Desember
1989 onderhuisarres. Terwille vanseltbesker
ming was die Ceausescu-regime slim genoeg
om toe te laat dat Dinescu alle belangrike
Iiterere pryse ontvang, reeds sedert sy eerste
bundel in 1971. Die staat het toegelaat dat hy
die "enfant terrible" van die Roemeense litera
tuur, die populsre volksdigter word. Enwaarom
sou die staat nie? Opstand is gekoopteer met
arnptelike goedgekeurde erename soos "die
Roemeense Majakofski".

Daar is 'n tweede rede vir die aanvanklike
assimilasie van 'n digter wat ook die staat se
grootste literere vyand geword het. Dinescu se
gedigte, by al hul aanspraak op estetiesc,poetiese
en intel1ektuele leesvermoens, is ook Yolks.
Dinescu se Duitse vertaler, die ex-Roemeen
Werner Sellner, verduidelik hoe volksritmes,
aanspreekvorme uitdie omgangstaal, die Yolk
se politiese jargon van die dag en die satiriese
en ironiese tradisie wat, vol gens hom, die
Roemeense literatuurkenmerk, van Dinescuse
werk gemeengoed maak.*

Vir die Afrikaanse leser van nou is dit dalk
'n herinnering daaraan dat die hedendaagse
populere teenstelling tussen estetika en voJksheid,
tussen populer en moeilik 'n tuisgemaakte
gedrogtelikheidjie sou kon wees, Dinescu het
as uitgewer gewerk,maar het geen akademiese
Iiterere skolingnie. Hy korn van die platteland,
uit 'n "beskeie" agtergrond. In die gedig "brief
aan moeder" skryfhy:

jy vertel, my hartseer moeder
die rotte het die kerk tot op die wortels gekou
maar ons geloof isdie geloof
aan die brood en aan die wyn

Hoe meer sy/hy lees, hoe meer begin die
leser agterkom dat dieintel1ektuele taal volkstaal
is, die alledaagsheid poeties. Die volgende
gedig, wat verwysings na die Roemeense geskie
denis bevat, kan iets hiervan laat blyk (dis 'n
vertaling van 'n vertaling, uit Roemeens in
Duits. Geinteresseerde lesers sal Dinescu ook
in Engels of Frans vertaal vind):

"klein oefeninge metwerkwoorde'~

dit raak mynie.fluister ons, ofdalk raakdit my
juis
ons drink die melkvan die bogrondse mol1e
ons is passiewesluipmoordenaars
ons is bederfdeur diewit kolle op die koerante
se politieke kolomme
ons is die stofsuier semoes hond se oppassers
die wasgoed hang aan die draad, daarvoor
hoef ons nie bang te wees nie
selfs Xanthippe het inongenade geval.fluister
ons
en die mensevertel van die ou kroegie
wathulle eenaand metdie grondgelyk gemaak
het
en onder ons venster het muslekinstrumente
soos bronstige olifante begin poor
maar waar moet mens eintlik gaan Ida
as die telefoon volgeprop is met meeluisterap
parate
ons wil in elk geval definitief nie voor teetyd
opgelaai word nie
en die verklikkers is ook altyd so verdomp
vroeg op

wie hierso wou Romeinse muurkalk op symoue
he
Atheense stoffies opsy pienk naels?

Dinescu se verwysings na die Roemeense
regime en Ceausescu is onmiskenbaar. Die

Vrye Weekblad Boeke/Books, Somer/Herts 1990

tiran is die kunsskilder wat 'n uitstalling oor
impressionisme open "aan die muur van die
armes/ waar God se rumatiekerige hand/ Sy
skepping voltooi". Maar meer nog as hierdie
"God" wat "kerke omploeg" en die dorpe met
sy "praatmasjien dors", ontmasker Dinescu in
gedig op gedig die gebrek aan intellektuele
moraliteit: arnptenare, akademici, intellektu
ele, skrywers en anderewat Die net uit swakheid
meedoen nie, wat nie net uitwinsbejag stilbly
nie, maar wat veral nie meer die verskil (wil)
agterkom nie. Oor die literatuur skryf hy in
"die skynheilige dooie":

wat maak jy. literatuur?
jy maak 'n paar a-sosiale jongdromers op die
platteland warm
jy trek 'n stoel uit vir die papierhandelaar
by die kombuistafels van geletterde mae
jy sprinkel goue luise in Boheemse maanhare
en aan die akademiese bors speld jy 'n vaan
deltjie in landskleure vas
maar die water in die mondvan die man wat
verdrink
kan jy nie soeter maak nie
jy kan die melaatse se sneeu nie smelt nie
nie die arm man se Vrydag vetmaak word nie

as die boekhouers van God met hulle pap-

perasse opruk
om onsrou te kom aanskryf
kuier jyby die koerduiwe
kuier jyby die ringnekduiwe .
kuierjysaam met die voeltjies
klim jyop die stadsaal se dak
en gooi
'n handvol koringkorrels in die pad van die
apokaliptiese ruiter
en jy slen nie in die vierkant
hoe die slagoffer sy moordenaar kielie nle
die dooie man se slinksheid slen jy nie
hoe hy symoordenaar se speletjies saamspeel,
hoe hy lag nie
hoe die dooie soos 'n medepligtige lag nie
die dood van hierdie dooies: sinloos
die dood van die dooies van hierdie plek:
skynheilig

Terwyl daar waarskynlik by gewone Roe
meense lesers weinig twyfel kan wees oor
walter "medepligtiges" Dinescu dit het, oor
walter "informers" onder hulle en selfs inhul
leself Dinescu skryf, verwys "dood" uiteinde
likna 'n maatskaplike, geestelike afsterwe. Dit
word egter spontaan - sonder 'n intel1ektuele
digterlike bespiegeling oor take, funksies of
wese van digterskap - by baie verse 'n soort

plesier aan die poesie. Hy beskryf homself as
digter soos volg (in "klein seremonie by die
begrafnis van 'n duikboot uit die era tussen die
twee oorloe"):

so sien juliemy nou: soos die narre in die skip
semaag
bid ek: 0 here, gee my 'n skip!

met Ariadne se kousdraadin die hand
verdwyn ek nou in 'n soldatemantel
en ek belcyk die wtreld deur my stewels
soos deur /Weeomgekeerde periskope

Sy liefdesverse is romanties, speels en
dramaties en die beeldspraak, soos elders, by
die eerste lees dikwels duister, Om die "li
terere" aardvanpoesie aan te val as arnptenare
taal wat meedoen met die staat, beteken ken
neliknievirDinescu om op te hou om "poetics"
te wees Die. Die droorn, skryf hy in "absurde
skaakspel", is die kind van die werklikheid.
Die digter is troebadoer:

ek is die baas van die brtle
waaronder ek slaap in die nag
ek is 'n engelop krukke
bleekpienk hou ek die wag

Die dromer-troebadoer-digter is egter van
die eerste bundel afmet 'n soort angs bevange.
Dieselfde vroee gedig met sy volkse ritme
word afgesluit met 'n strofe wat 'n mens liefs
onvertaal souwillaat. Die bleekengel verkon
dig;

haas jul1emet verbasing my vriende,
elke perd het nog systert
solank ons nog laasjaar se sneeu het,
solank onstonge nog werk.

Dit is hierdie tong - Dinescu se tot op hede
laaste bundel met die titel "Die dood lees
koerant" - wat ten slotte deur Ceausescu tot
verbode literatuur verklaar is. Die huisarres
was die direkte gevolg van 'n opmerking wat
die digter tydens 'n onderhoud met die Franse
blad Liberation gemaak het: "In Roemenie ...
loop die waarheid met 'n gekraakte skedel
rond, maar die skrywers is nie in staat tot 'n
vlymskerp omgang met die werklikheid nie,
omdat hulle die kosmetiese chirurge van die
Mag moet wees." .

'n Mens sou jou in hierdie poesie kon
verwonder aan die manier waarop poetiese
subtiliteit die taal word vir die gewoonste,
armste, ellendigste burger se wysheid oor wat
die werklikheid eintlik is - die ander kant van
die amptelike, akademies-ondersteunde
werklikheid. Uiteindelik, so lyk dit, weet die
goeie digter self wat sytaal moet wees. Dis nie
Yolk en gewete wat verduidelikings vra nie.
Subtiliteitenvenyn, poesie enmorele interpre
tasie is nie teenoorgesteldes nie, By Mircea
Dinescu ishierdie aspekte so onskeibaar dat hy
'n mens kan laat glo dat die mees poetiese
poesie die gewoonsteleser, die mees beroofde
toehoorder, sal aanspreek.

Dis poesie waar morele integriteit en
skryftalent onskeibaar saamhoort. Die vrae
wat op die oomblik in 'n debat om Afrikaanse
"Literatuur" gestel word, geld nie hier nie,
Hierdie Afrikaanse literere debat gaan dan
miskien nie oor morele integriteit (volgens
sekere definisies) nie, maar oor die verstom
mende feit dat 'n hele Afrikaanse letterkunde
feitlik daanonder klaargekom het.

.Sol/ner, Werner: Inleiding. Dinescu,
Mircea: "Exil im Pfefferkorn. Gedichte".
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990. Die
bloem!esing bevaJ gedigte uit verskeie bun·
dels van 1976 tot en met die nog ongepu·
bliseerde rerbode bunde! waf na 1986 voor·
gele is.
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Ou, oustorie
kry nuwe lewe

•goeze nuus...
SOUTH AFRICA: LAND OF HOPE?
Deur TaffyGould McCallum
Amagi PUblications, prys nie vermeld

ELSABE BRINK

"ONEcannot, ofcourse,expect to get the full story of any country's politicalproclivities in the course
of a mere four weeks. In an environment as intricate as South Africa's, such expectation would
indicate not only follybut presumption."

Aldus die Amerikaanse gas van die Suid-Afrikaanse Departement van Buitelandse Sake wat in
die herfs van 1987 tydens 'nbesoekvanvierweke sowat 80 onderhoude met Suid-Afrikaners gevoer
het, Taffy Gould McCallum is as rubriekskrywer en gasvrou op 'n Amerikaanse talkshow deur die
Suid-Afrikaanse regering as "opinion former" beskou en as sodanig uitgenooi om die land op die
regering se onkoste te besoek,

Sy was verbaas datsy kon beplanwie sy op hierdie besoek, haar derde aan dieland, onderhoude
mee kon voer, Ook dat sy eie onderhoude met anti-regeringsfaksies kon reel. Haar doel met die
spektrum van onderhoude was om vas te stel hoe "abroad range of South Africans view their
problems and their future and to leamhowmuchofthe story is filtering throughpossibly biased press
accounts." (p.7)

Die resultaat is 'n onbewus subjektiewe seleksie van vyftig uit 'n totaal van sowat tagtig
onderhoude, geogmfies en chronologies georden,vergesel van koerantuittreksels versamel tussen
April en Mei 1988. 'nHoofstuk oor die geskiedenis en karakter van Suid-Afrika en sy mense volg,
Dit bestaanuit24 kategoriee saamgesteluit twaalfboeke wat handel oor Suid-Afrika. Die kategoriee
sluit onder andere uit: Apartheid, ANC, geweld, Indaba, sanksies, Biskop Tutu, Nelson Mandela,
en Hoop. Die aangehaalde werke? Louwen Kendall, "South Africa: The Solution", Alan Paton,
"Save the Beloved Country", Richard Rive, "Writing Black" en Marq de Villiers, "White Tribe
Dreaming", onder andere.

Die versameling word voortgesit deur inligting oor politieke partye in die land, parlementer en
nie-parlementer, gevolg deur 'n uiteensettingvan die Sullivan Code, die Freedom Charter, en die
KwaZulu/Natal Bill of Rights.

Gekonfronteer metbierdie versameling inligting, word die leser aangeraai om eers aanhangsels
drie tot tien te lees voordat die onderhoude geleesword. Danhoop die skryfsterdat "onleaming what
a broad cross-sectionof South Africans think about their country and their future, readers will form
an educated opinion as to the role they and their country should play in that future... "

Sal die Ameribanse leser, tot wie die hoek grotendeelsgerig is, belangstel inwat'n uiteenlopende
groep swart en wit mense in Pretoria, Pietersburg, Kaapstad, Stellenbosch, Durban. Johannesburg
en die Ciskei te se het? Sal hy gewillig wees om in die tyd van'kitskos self diegegewe te ontleed

. en sy eie opinie te vonn? Vera! as daar geen onderhoude met een enkele lid vandie ANC gevoer is
nie, kwansuis omdathulle indie buitelandgesetel is? Mandela se prokureur het ooknie toestemming
gegee dat die ondemoud wat met hom gevoer is, gepubliseer mag word nie,

'nRareboek, wat "goeie" nuusverkondig, sonder om op die "slegte" nuus ag teslaan. Dit herinner
my aan 'n program wat gedurende die laat sewentigs Vrydagaande oor Nederlandse televisie
uitgesaai is - Sonja's Gocd Nieuws Show! Want sien, na 'n he1e week se slegte nuus, was die
Nederlandse publiek darem geregtig op "goeie" nuus wat Sonja Barend so goedkon oordra.

"South Africa: Land of Hope?" verkondig goeie nuus, alhoewel dit aan dieleser self oorgelaat
word om te besluit hoegeregverdig die vraagteken in die titel nou eintlik is. 'n Vraagteken, so se die
skrywer, wat eintlikas verkoopstruuk bygelas is.

Moontlik sal die Amerikaanse publiek die uittreksels, onderhoude en aangehaalde dokumente
met vmg kan bestudeer, maar Mandela se onlangse vry1ating plaas egter 'n vraagteken op die
relevansie van die boekvir Suid-Afrika.

Teaching Green min ofmeer soos volg:
• Samewerking en sorg vir die planeet;
• Samewerking en sorg teenoor mense, oor

allegreaseheen;
• Ontwerp en gebruik van 'n tegnologie en

lewenswysew'nbeweging na 'n standhoudende
samelewing moontIik sal maak;

• 'n "Nuwe politiek" wat die beheer oor die
toekDms vrerklik in die hande van die gemeenskap •
salplaas.

Oppervlakkige omgewingsaksies - hou die
rivierskoon,pasdiebomcop,beskermdiediere
(en danhoudit daarop) - byDieveel aftreknie.
'n Radikale benadering waarin "diep-ekologie"
binne die sosio-politieb konteks geplaas word,
is'nodig - wiebaatby vuil riviere, hoekom gaan
die home nou dood, waarom moet die diere
spesiale beskerming by, hoe pas strukture van
"mag" bier in?

Die boek verduidelik verder (sonder enige
toegewings am die heersende bestel, maarmet
praktiesevoorsteDe) hoe elJmmOOlltlike studieveld
vannit 'nholistieseperspektiefgesienkanword. ,.

Indien diepublikasie (in Engeland geskep),
Diebier in Afrikavan toepassing Iron~ees nie,
souditduiop 'ngebrek indie holisliese be.oadering
van die slcrywer.Damian Randle is Diebiervan
te beskuldignie,om die wMmcld tese, "Teaching
Green" is ceovan die indrukwekkendste boob
oor die transfonnasie van'ngemeenskap wat ek
nog gelees het - uiteindelik begin die praktyk
van "groen" nou vorm aanneem

Nou, kIas,kom ons kyk na die samestelling
van 008 eie totale gemeenskap. Waar Ie die
struk1ure Van "mag" - en hoekom behoort ons
,almal iets daaro~trent te doonl ;
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Donkergroen
benadering

tot die
opvoeding

TEACHING GREEN
A Parents's GuidetoEducation for Lifeon
Earth
DeurDamian Randle
Green Print: R35,OO
(Versprelin Sulder-Afrika deurDavid
Philip)

TlENIE DU PLESSIS
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KLAS, hande op, die vanjullewat gedinkhetdat
GROEN net te doen het met bewaring en oulike
diertjies wat oral rondsluip!

Green Print is 'n uitgewery wat duidelik
vanuit 'n donkergroen·perspektiefpubliseer. Die
holistiese benadering tot' ons omgewing is in'
baie opsigte nog 'n vreemde idee vir 'n groat
aantal Suid-Afrikaners.

Die on paradigma waarop die (Westene)
kultuur gegrond is - onshet die natuur corwin,
008 kan die natuuruitbuit, virewig meerenmeer
produkte sJrep en die "mega-machine" kan dos
na willekeur mense asekonomiese eenhede of
meganiese komponenle eksploiteer, vorm die
basis van ons probleem.

'n Nuwe begrensing van sensitiwiteit en
sameweIking tenopsigte van die pIaneet en ook
die mens selfword nou vereis,

. "Teaching Green" sal in dieopsig 'n openbariog
wees en ook die donkergroen-gedagte sander 'n
omdraai van woorde verduidelik.

'nUitstekende inleiding, wat die heersende
opvoedkundige stelselin Engelandomskryf (daar
is ontste11ende ooreenkomste met ons eie nasionale
stelsell), word gevolg deur die ''Roots ofGreen
Education". '

Die basis van 'nholistiese opvoeding isvolps
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en daar kan bly. Dit is 'n eenvoudige
verhaal, maar boeiend is dit beslis,

Dit is net jammer dat soveel ruimte
aan Mitchell se vete met sy eertydse
afrigter, Carlos Jacomo, afgestaan word.
'n Mens voel Mitchell se kritiek op
Jacomo, wat immers in sy hoek was toe
hy die titel gewenhet,is onnodig skerp.
En hoe bring 'n mens die nydigheid in
verband metdie groat bahaai wat Mitchell
van sy Christenskap maak?

Rodney Hartman. wat Mitchell se
verhaal bier boekstaaf,bevestig sy stand
as Suid-Afrika sevoorste sportskrywer.
Die storie l66p enal die QU boks-cliches
·word so knap gemanipuleer dat 'nmens
sou kon sweer dat Hartman hulle self
g'epkep het. .~

. 'Die verhaal wordbyna strykdeur uit C

Mitchell seoogpwltin die eerste persoon
vertel, enhoewel diekeomerlcende ''hype''
jciu deurentydherinner aandie feit dat 'n
bokserbier aandiewoord is, laat Hartman
Mitchell sorns net t6 welspekend klink
~om heeltemal te oortuig.

"Champ!" is egter ten spyte van die
genoemde klein steumisse'n puiksport
biografie; dalk die beste wat nog in
Suid-Afrika die lig gesien her. In die
trant van die boek sou 'n mens kon se:
"Dis 'n wennerl"

CHAMPI
The Brian Mitchell Story
Deur Rodney Hartman
Perskor: R49,50

Vrya Weekblad BoakalBooks Somer/Harfs 1990

TINUSHORN

IN die bokswereld mors jy nou maar
eenmaaljoutyd as jyna subtiliteit sock;
rouemosie en melodrama kraaikoning
daar.

"Champ!" is geen uitsondering nie;
die leser word vroeg-vroeg ingewy in
di6"blood & guts't-wsreld, waardie lyn
tussenwelslae en mislukking, glorie en
vemedering, maar dun loop.
. Waf'Mitchell se storie so fassinerend

, 1J1Uk, ~~ die. feit ~t dit .'nou, du storie ".
is; di6v!Ul'n $!Cuntjte war,ann groorword, .
op straat moet vuissla~om.in 'n harde t

wereld heelhuids te ',oodeef" later
outomaties na die bokskryt aangetrek .
wordenuite~delikas wereldkanipioen, .

" krge 00I,i word. ..
! Hier begin Brian se verhaal egter

vandie stereotipe afwyk; welslae is nie
virhom die begin van 'n afdraende pad

i vante:veel partytjies en 'nwilde lewenstyl
I watnoodwendig tot 'n ongelukkige einde

leinie. .
Oitdien eerder vir homas bevestiging

datdie goeie ouens t6g bo kan uitkom-

Read, Think, and Stay Alive

By Ted Trainer ~, : By Patfick Rivers 4

T~is book isan indictment A powerfully argued .
o(;the intefnational econ- .{book which unrave'ls the
omic and trading. systems, . collective madness that
and a vision:of how things isdestroying the planet.
might be. ;' R3~,95 ~
R39,75 '.

;
j '! r..}

. ! !
Published by Green Print in the UK; available from bookshops
or from David Philip Publishers, P. O. Box 23408, Claremont, 7735

~f'i~';~:ii
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Edited by J~dith Plant
A new departure in
feminist thinking calling ~

uJ.lon us all to rediscover
and act out the wholeness
at the core of our existence..
R45,95 '
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Nederlandse

By sestigen
daarna in die

•• •poesze

\

RIKEVAUGHAN

OM in enkele reels die ongeveer dertig jaar
"resente poesie", nlsedert die eksperimentaliste
van die vyftigerjare, te probeer agterhaal, is
uiteraard 'n onbegonne taak. 'n Mens blybeperk
tot hoogstens die noem van (enkele) name (met
dien verstande dat die voorgangers - Claus,
Lucebert, bv - nie oornag verstom ofverouder
nie!) en die aandui van die belangrikste nuwe
strominge.

Steunend op veraldie literere tydskrif wat in
die Nederlande nog altyd die betroubaarste
barometer was vandie letterkundige klimaat op
'n gegewe tydstip, wil 'n mens dit dan waag om
die jare sestig in dieeerste plek te "benoem" as
die periode van diesogenaamde nieu-realistiese
poezie. InNederland val die beginhiervan saarn
met die oprigtingvandie "tijdschrift voorteksten",
"Barbarber" (Okt '58),met medewerkers onder
andere J Bemlef, KSchippers, Jan Hanlo,Remco
Campert, Gerrit Krol, Cees Buddingh", terwyl
ook die Oller "GardSivik"hom in '63 redaksioneel
en met "revolusionere" manifeste van onder
andere Rene Gysen,CB Vaandrager en Armando,
by die nuwe rigting aansluit en trouens kort
hierna eers "Ruimten" (1962: Luk Wenseleers,
Herman de Cminck, Ludo Abicht) en" Yang"
('63: Daniel van Rijssel) en later "Kreatief' ('70:
Roland Jooris, Patricia Lasoen, Jan Vanriet,
Stefaan van den Bremt, Hedwig Verlinde en
andere) en "Revolver" (Gerd Segers) van die
"nieuw geluid'', hoewel nie sonder teenkanting
vanwee digters soosHedwig Speliers enLeopold
M van den Brande nie wat 'n soort neo
eksperimentele digkuns as teewig propageer.

Dit is egter juis die. verwording van die
eksperimentele poesie van die laat vyftigerjare
tot 'n steriele, elitisties-ervaarde, hermetiese
gebrabbel watuitvoeling is met die werklikheid
waarop die nuwe realisme reageer.

Demokratisering word die nuwe wagwoord:
poesie moet die verbruikersartikel word - gedigte
word gedruk en versprei op padkaart, muur-,
koerant- en plakpapier, as legkaarte, biennatjies

. en kalenders, is bowenal "sociaal gericht, een
konununicatie met alles en iedereen. niet beter
of hoger dan al het andere dat "het publiek"
interesseert: popmuziek, koelkast, auto,televisie,
sport, toerisme, luukse en al wat wel eens "de
vervlakking" genoemt wordt. een poezie die
niet meerin de literatuur thuis hoort, maarinhet
gewone leven."

(Gerd Segers, "Revolver" :Okt '70) Interessant
Vir ons eie situasie,isHugo Brems se opmetkings
hierby ("AI wie omziet", 1981, 14) datnaas die
tradisionele kanale van skool, digbundel, literere
tydskrif, 'n "meuw circuit" hierdeur geopen is
wat 'n jong publiek bereik het deur middel van
poesie-aande, -middae en -werksgroepe in
jeugklubs en "kunskafees",en wat juis aansluiting
vind "bij een mondelinge traditie, en bij de
directheid van de gezongen poezie",

Dit gaan in hierdie poesie in die eerste plek
om 'n isolering van fragmente werklikheid ("men
zet bijeen wat men ongewoon vindt (...) het is
een kwestie van kijken" - Kees Fens. "Loodlijnen",
'67, 135), watdanopnuut met mekaar gekombineer
word deur hulle in 'n ander konteks (bv in 'n
literere tydskrif) te plaas.Daardeur word enersyds
die leser gedwing om kennis te neem van die
realiteit, andersydsdiealledaagse getransfonneer
tot die uitsonderlike. Vgl:

Werkloosheld

H et beste middel tegen werkeloosheid is,volgens
een Engelse komiek,alle vrouwen bij
elkaar op een eilandbregen. Binnen een week
zijn dan allemannenaan het werk, namelijk
in de scheepsbouw,",

'n sogenaamde "ready-made" van K Schippers;
of die volgende fragment uit Luk Wenselaar se
"FinancliHe anatomle van een werkman":

Ikheb een goeie kennis,vrienddes huizensedert
jaaren dag
die mij twintig jaar geleden
nog mee leerde lezenen schrljven.
Van beroep loodgieter, tewerkgesteld als
scheepshersteller
( ...)
Op basis van zijn huidig loon,
in de veronderstelling ./
dat hij de 49actievejaren van zijn leven
jaarliks 150.000 fr, zou hebben verdiend,
betaalde hij op al die tijd
49 x 32.100 = 1.572.900 fr aan
RECHTSIREEKSE,
plus, zoals wij verderzullen zien,
49 x 30.831 = 1.510.719 fr aan

Vrye weekblad BoekeIBooksSomerlHerfs 1990

ONRECHTSTREEKSE be
lasting.
Maakt samen 3.083.619 fr door hem aan de
staat overhandigd (...)

Die digter as skepper word .gevolglik
onbelangrik - die klem valnou op waameming,
inligting, objektiwiteit, anonimiteit: teks en
realiteit "praat self', "sonder bemiddeling", is
"wetenskaplike proefneming-in-woorde" waarby
ook die verwoordingsproses self as "studie
objek", dus meta-talig, betrek word. Volgens
Schippers se "Interpunctie is taal en
interpunctle, bevrljd van anekdotes":

Na een komma, een punt. Of een puntkomma;
wellicht een dubbele punt: een vraagteken?
Zo nodig een uitroepteken! "Laten we het
anders tussen aanhalingstekens zetten"
- ofkoppeltekens -

{misschien tussen haakjes)
0/juist met dlt of dat accent
Inee tussen schuine streepjesl
wacht onderstrepen leanook

en zelfs een extra spatie,

Hierdeur word die leser - neo-dadaisties, en
nie sonder humor, skokeffek,selfs aggressiwiteit
nie - vervreem van die vertroue, word sy
verwagtings deurbreek, wordhy gedwing tot 'n
nuwe leesstrategie en 'n nuwe visie op die
werkllkheid.

Die nnwe kodes word ontleen aan die modeme
welvaartsirnbole en -simptone, die subjektiewe
verdwyn op die agtergrond (hoewel minder by
die Vlaamse tydgenote by wie sosiale
betrokkenheid 'ngroter rolspeel), die keuse val
op omstrede onderwerp en taboe... ten minste
aanvanklik. Want sodra, rond '68, daar 'n skielike
oplewing plaasvind, volgens Brems (1981, 13)
van maatskaplike geengageerde poesie, is die
"moelijke daarvan (..) dat dichters die met hun
engagement enige impact willen hebben, er van
uit schijnen te gam, dat vormbekommemissen
onbelangrijk zijn, dat de typisch artistieke
problematiekvanverwoording, van taalgebruik
eenoverbodige luxe is. Ik:geloofniet dat dergelijk
poetisch engagement werklijk resultaat .kan
opleveren op maatskappelijk vlak, in een
samenleving waar poezie- geengageerd ofniet
- per definitie een luxe-artikel is."

Miskien nouliks verbasend, daarom, is die
"poetiese reaksie" • op soweI post
eksperimentalisme as die nugter saaklikheid
van die nuwe rcalisme - van die jare sewentig
(en daarna), wat beliggaam word in wat nie
anders bestempel kan word Die as 'n drastiese
koerswysiging, te wete die opbloei van 'n nuwe
(die neo-) romantiek.

In Nederland word formeel en ternaties die
nostalgiesebandmet die 1geeeu aanduidbaar in
die populariteit, opnuut, vandie sonnet (JanKal
en Jan Kuiper, by), in die "digterlike" taa! wat
hom manifesteer in 'n argaYese woordgebruik,
homeriese metaforieIc. die voorkeur virrym, die
herontginning van die clich6enersyds, deur die

eksploitasie, andersyds, van die konfrontasie
natuur/kultuur, verlede/hede, droom/realiteit en
die "geroepenheid" en "goddelike taak" van die
digter: volgens "Dichten is een gunste Gods"
van Gerrit Komrij. Vir Brems ("Onserfdeel"nov
dec 1980)het hierdie poetiese inkleding'ndubbele
funksie (wat veral ook weer interessant is ten
opsigte van ons eie situasie):

"Allereerst is het een signaal waarmee deze
soortpoezie zich uitdrukkelijk aIspoezieafficheert

. en afstand neemst van de dagelijkse werklijkheid
waarop de nieuw-realisten zo verzot waren.
AIle pogingen om de poezie weer inhet leven .
van iedere dag te integreren, om haar te
minimaliserentot eenbezigheidop dezelfde lijn
als eten, slapen, in de tuin werken ofnaar een
voetbalmatch kijken, blijken vergeefs te zijn
geweest. De dichter maakt nu weer zijn eigen
voetstuk, zijn eigen reservaat.

Bentweede finctie is het ineerherstellen van
de poezie als handwerk, als een ambacht, dat
zich concentreert op het vervaardigen van mooi
afgewerkte, unieke produkten. En hiervindt de
neo-romantiek in de poezie aansluiting bij een
veel ruimere nostalgische trend die zich afzet
tegen massaproductie en een cultuur die zich
richt op gelijkschakeling en nivellering. De
dichters worden eenbeetje de mandenvlechters
en klompenmakers op een folklorenmarkt."

In 'n belangrike opsig herhaal die neo
romantiek egter nie sonder meer die tendense
van 'nvroeertyd nie, omdat dienostalgie tegelyk
ondermyn en selfs ontken word deur ironiese
afstandskepping (Kees Ouwens, G Krol, G
Komrij), dubbelsinnigheid, humor noir(Jacgues
Waterman), sinisme selfs, wat .fungeer as
relativerende prinsipes: so die kontraswerking,
byvoorbeeld, tussen "verhewe" taalgebruiken .
triviale onderwerp.

Bowendien werlebyvoorbeeld die assosiatiewe
tegniekvan die Vyftigers nog deurindie gedigte
van onder andere HH ter Balk (pseud. Habakuk
II de Balker), en die praatpoesie van die nuwe
realisme in die van Rutger Kopland; ook by
meer "tradisionele" digters soos Jan Emmens,
Chrisvan Geel, Ton van Deelen JudithHerzberg
(in tydskrifte soos "De Revisor" en 'Tirade") is
die ondertoon neo-romanties, die styl,by aIle
verskeidenheid, egter parlando.

Naas die "gevoelspoesie" van die neo
romanitici, gebore uit ontnugtering met die
materialisme van die welvaarstaat wat geen
antwoord hied op eksistensiele uitsigloosheid
en onsekeIheid nie, staan die sterk taalgerigte,
intellektuele, selfs serebrale, poesie van Hans
Faverey, J Bemlef, Gerrit Kouwenaar, Rein
Bloem, HC ten Berghe, Jacques Hamelin.k: dis
poesie waarin die verstandelike die klankelement
oOlheers, en diegedig as ta.alkonstruksie (vergelyk
die strukturalistiese teoriee van "Merlijn" en
"Raster"), beklemtoon word.

Wat Vlaandere betref is dit opvallend dat
ookinhierdie periode die ooreenkomstemet die
poesie van die noorde groter is as die verskille.
By die groep in Nederland vir wie die taligheid
van die gedig hoofsaak is (ook onder invloed
van die opvattinge van die Vyftigers), sou 'n

mens die Vlaminge Hedwig Speliers, Wilfried
Adams, Michel Bartosik en Dirk Christiaens
konskaar.

Vergelyk: "Wij streven poezie na geaxeerd
op woord, beeld, ritme, klank: op de taal, Niet:
op de anecdote, de zgn concrete onmiddellijke
ervaarbare werklijkheid (...) (T)aalstructuren
die de dieperliggende lagen en strevingen van
de mensenen hun sameleving uit de contingentie
en de diaspora van de anecdotiek tot eenheid
scheppen, tot bewustzijn bregen."

(Adams en Bartosik, "Impuls": 6 (1) '75)
en Speliers wat 'n manifes uitbring getiteld

"Neo-experimente 70", gerig teen die
"gemakkelijke nieuw-realisme".

'n Mens onderskei in Vlaandere nog twee
ander rigtings. SoosinNederlandword ookhier
deur 'n groep digters neo-romantiese poesie
geskryf, maar minder aggressief-pessimisties
en hoogdrawend, meer melankolies, en eintlik
reeds in die kiem aanwesig in die subjektiewe
ingesteldheid vanneo-realistiese Sestigers soos
Partida Lasoen en Herman de Coninck. Hier
heers die "private ache", die "klein dekor" by
digters soos Luuk Gruwez, Daniel Billiet, Eriek
Verpale, Myriarn van Hee.... Suiwerste neo
romantikus is die tragiese Jotie T'Hooft (op 21
oorlede aan 'n oordosis dwelrns), wat enigsins
apart staan, maar wie se gedigte paradoksaal
nogtans juis die neo-romantiese eksistensiele
krisis verwoord in en deur 'n soort kombinasie
van die Frankensteineske met die werelde van
droom (hallusinasie?) en dwelmsubkultuur (uit
"Junkieverdriet" '76) byvoorbeeld:

"Mijn eeuwenoud.mijn levenslangjunkieverdriet .
Van geboortepijn tot nu mijn eenzaamheid
Die ikdeel metduizenden nu ikweetwatikweet:
Datde menseen naald is zoekend naar een ader
Zoekendnaarde kiespijn van zijn ver verleden,"

Ten slotte is daar dan ooknog die sogenaamde .
"Pink Poets" van Antwerpen - Patrick Conrad,
Nic van Bruggen,die latere Hugues C Pernath
wie se poesie in sy "dandyisme" sy amorele
lewenshouding, sy dekadensie, sy poging tot
opheffing van aIle grense tussen werklikheid en
fiksie, maar ook sy ekstreme eksploitasie van
vera! die kIankpotensievan die taal, baie gemeen
het met sowel die dadai:stiese anargisme as
(paradoksaal) die romantiek van 'n vroeer tyd:

"Maar aan de velen die me zullen bewenen
wil ik vertrouwen dat de waanzin van mijn
lie/des,
van mijn hommages en vernielingen, steeds

. groeiden uit wanhoop,
angst, en een dodelijke dorst naar tederheid.

NaartetkrheUl." (Conrad, uit ''IA mort s'appelle
bonsio",1977)

Sodat 'nmens opnuutbewus word van daardie
6li gevoel van d6ja vu (aksie en reaksie, credo
versus credo... is daar nog iets nuuts onder die
son?), waardeur alles .ten slotte, heilsaam,
gerelativeer word.
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PrisonLetter
One of the letters

TERROR LEKOTA
wrote from prison to

his daughter,
teaching her the

history she did not
learn at school

I
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Tjhabi,

For a long time, andmoreparticularly since they
came to power, the Afrikaners have. demanded
a special positionof dominance for their language
over the. other languages in this country. No
organisation or effort has been spared in the
drive to force Afrikaans upon South Africans.
English, on the otherhand,has always enjoyed
popularity, or acceptance, among a broad section
ofAfricans. I think this is because of the friendlier,
more humane treatmentAfricans received earlier
in the English-controlled colonies of the Cape
and Natal, and because it was there that the first
majoreducational institutions for Africans were
established. Besides, English is aninternational
language, and Afrikaans is not.

In the Cape Colony under British rule, such
advantages as thequalified franchisewere valuable
to-our people. In the Free State and Transvaal
Africans never enjoyed anything approaching
qualified franchise. Instead, the Afrikaners were
known for their strange Biblical beliefs and
their attitudes towards Africans. The horror
stories, about how our fathers were tied to
wagons and whipped until almost dead, came
out of these Afrikaner-controlled northern
provinces. The brutality with which the 1913
Land Acts were implemented in the Transvaal
and Orange Free Statehas never beenforgotten.
These and many other factors - such as the fact
that textbooks in most subjects were written in
English - must have played an important role in
shaping African reluctance to study Afrikaans
seriously.

Afrikaners on theother hand, especially after
coming to power in 1948, looked forward to
converting everything and everybody in South
Africa. All kinds ofmechanisms were employed
to promote the taal. Any black man who spoke
English to an Afrikanercouldbe sharply rebuked
for being "'n swart Engelsman" (a black
Englishman). It was not uncommon for that

.remarkto be accompanied by a kick, a punch, or
just the turning down of whatever request one
was making. Needless to say,this did not help to
improve relations between Afrikaners and
Africans. But the Nationalist Party, the secret
Broederbond, SABRA and all the policy-making
organisations of the Afrikaners had an agenda
and it had to be carried out.

It was against this background that the
Nationalist governmentannounced thatAfricans
would have to use Afrikaans as a language of

instruction at school. It was the plan to force us
to leam Afrikaans, whether we liked it or not.
We were not consulted and the protests which
were raised by some sections of the African
community were ignored. Apparently, the
Nationalists felt that although wewouldcomplain.
aftera shortwhile the complaintswould become
a murmurand then die away. Theyhad grownso
used to imposing decisions on us that they
regarded it as their divine right to choose what
was good for us.

It wasshortly before 1976 that the ruling was
made that African children would have to be
taught various subjects in Afrikaans.

African students refused to take this ruling
lying down, and on JUne 16, 1976, marched
through the streets ofSoweto inprotest.Although
the Afrikaans issue was the immediate cause of
the 1976 revolt, many other factors fuelled
dissatisfaction among our people - the rise of
black consciousness, resentment againsttownship
administration, increased foodprices, the strikes
ofl974and 1975, whichinstailedconfidencein
the urbanAfricancommunities andtheinability
of the South African army to defeat the MPLA
in 1975-1976.

The police were called and they shot at the
students who were armed only with their pens
andpencils.Sowetol976wasanothertraumain
black-white relations in this country. There then
followed months which grew into years of
heightened African resistance. Hundreds of
Africanchildrenandworkers diedin theintensified
struggle that followed. Many more die daily
and,unless1hepresent educationcrisis is resolved,
still more will lose their lives on the streets of
the townships. After all, the resistance of 1976
was not the beginning but a continuation of the
struggle against Bantu Education - a struggle
that started in the Fifties. -

Foto: A{ropiz

1he 1976 resistance to the Afrikaans medium
of instruction has often been referred to as the
"struggle against Afrikaans" or "rejection of
Afrikaans". This kind ofphrase has created the
mistaken impression that the uprising was an
attempt to rid South Africa of Afrikaans. The
Afrikaners, in particular, have come tofeel even
more threatened by this unfortunate
misapprehension. In this way our struggle for
justice and peace has been manipulated to push
Afrikaners further back into the laager in the
imagined fear of "die swart gevaar", The
misunderstanding of the events of 1976hasnot,
of course, been confined to white ranks. Some
withinourownfoldhave inmoments ofextreme
agitations sworn toban Afrikaans after freedom.
All this grew out of an emotionally-charged
atmosphere when both black and white (but
more black) liveswere being lost inSoweto and
in other towns around the country.

The truth is that the 1976 resistance was not
against Afrikaans as such. It was against the
government decreethatAfricanchildrenshould
be forced to leam Afrikaans, whereas white
children are not forced to leam Sesotho or
isiZulu. This unjustprinciple is the veryheart of
apartheid. It is the nerve-centre of racialdiscrim
ination and privilege. It is the cancer on which
our struggle today seeks to operate, to excise
and sew up the wound,thus allowingthepatient
- South African society - to recover fullhealth.

The fact of the matter is that Afrikaans will
not be banned, restricted or discouraged after
freedom. Apart fromAfrik:aners,1hereare millions
of South Africans whose first language is
Afrikaans. We have already discussed how
Afrikaans developed, and from that account it is
obvious thatAfrikaans is a product of the struggles
of a section of theSouth African population for
survival. Insofar as the language grew and

developed in this country it is, in fact, more
South African than English, German or any
other European language.These latter languages
came to this country already developed in their
countries of origin. Afrikaans is the product of
South African conditions - a cultural treasure
which is an intrinsicpartofour country's history.
This does not mean, however, that Afrikaans is

. more important than theother languages spoken
in South Africa.In fact,becauseofthe intematiMal
status that English enjoys today, in practical
terms English may prove to be favoured ahead
even of African languages. The people will, of
course, decide these issues at the right moment
in our history.

In the second clause of the Freedom Charter
the people declared at Kliptown in 1955: "All
people shall have equal rights to use their own
language and develop theirown folkculture and
customs." Herein thenare enshrined the language
rights of all sections of our country's people.
Thisprovision appliestoSesotho, isiZlllu, English,
Venda etc as well as to Afrikaans. There is of
course, somethirig that Afrikaans will lose in
our liberated society ofthe future - its privileged
position. Today Afrikaans and English have a
special position and status as the two official
languages of ourcountry, Not one of thelanguages
of Africans'- the overwhelming majority - has
"official" status; not one may be used without
translation in the courts and councils of the
state. Not one law that controls the lives of
millions ofthe African people ofSouthAfrica is
written in anyone of theAfrican languages.

These are some of thereasons that inspired
the youth of Soweto to rebel against the Afrikaans
medium ofinstruction andapartheid policies in
general. It is one more reason why I aminprison
today, Tjhabi, Like every responsible citizen I
am making a lmmble contribution to our national
effort to right thatwhichhasdivided our country's
people. Will you, too, join us in this massive
national task when you come of age?

I embrace you and yourbrother and sister. It
has been so long since we last saw each other
that I am no longer sure you will look exactly as
you did the last time we were together. Please
visit me as soona! the schools close for the June
holidays.

Your very loving father

From "Prison Letters to a Daughter" to be
published by Taurus shortly.

R14.95
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Droe skamiere van finale deure tot sinnelose ure.
Met kurkharde skoene betree die gemaskerde kraai,
verteenwoordiger en tuinier van 'n siek gerneenskap,
die saal waar drome... stop.

PIERRE TERBLANCHE

o ja Goya het dit geskilder 
altyd beter op die groot dock.
Die surrealistiese gekoer van duiwe
ruis vlietend bo die reverberende gedruis:
oneindig verweefde stemme in hol sale van geregtigheid.
Dood in detensie.

Sy buiging voor hy gaan sit
die gestroopte kern van 'n non-gebaar,
Lank (reeds) leef die onderdrukker,

By monde van die staat amptelik geformuleer
deur die hubare lippe en geslypte tande
van geslepe modelle in swart togas gekIee
skreeu vet romeinse karakters op dun gekapte borne
ter verdoeming van die laaste greintjie menslikheid.

Gebore:en ontvang in sonde
tot in.die derde en vierde geslag:

-weer cens skuldig - onskuldig?

I Aanklag
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Kinders lees boeke,. , . . . .
rue resensiee rue

~li •

Nie SO sleg 800S Italie ofYsland nie
VOLGENS Jay Heale se jaarlikse Iys Isdaar in 1987 altesaam 135 Engelse Idnderboeke
in Suld-Mrlka uitgegee, in 1988 net 115,en teen die einde van 1989, toedie K1nderboekfo
rumse tentoonstelllng gereelts, 'n skrale70. (DIe getalle slultole reekse "readers" lnnle.) .
As 'n mens veronderstel dat daar min of meer ewe veer Engelse en Afrlkaanse boeke
uitgegee word,ls die Suld-Afrlkaanse getal vir 1987 (270), steeds ver onder die van die
lande waar die meeste kinderboeke In 1987 uitgegee is: Spanje (5392), Brittanje (5 014)
en die Verenlgde State (3 794).

Maar onsIs darem ole heel onder op die Iys ole. Oostenryk, Bulgarye, Griekeland en
Hongarye Isvan die lande wat In 1987 Minder k1nderboeke as Suid-Afrlka uitgegee het.
En ons vaar heelwat beter as die laagste lande op die International Board on Books for
Young People se Iys: Italle (75), Columble (60), Ysland (32) en Venezuela (20). Geen
Afrlka-lande verskyn op die Iys ole. Suld-Afrlka gee volgens Jay Reale waarskynllk
steeds die meeste kinderboeke In Afrika ult,

Van die 61Engelse flksletltels watteen einde verledeJaar in Suld·Afrika uitgee is,ls
die grootste persentasie (30 persent) vir beginnerleser, gevolg deur 23 persent vir
hoerskoollesers, Slegs 13 persent van die boeke is vir kinders In die laaste laerskooljare,
'n ouderdomsgroep wat 'n groot beheefte ann meer en beter Inheemse boeke bet, 'n
Brokkle Inllgtlng vir femiolste Is dat 78 persent van die boeke 'n manlike bootkarakter
bet - ondanks die feit dat 83 persent van Suid-Afrlkaanse klnderboekskrywers vroulik
isl Meisies leesblykbaar makllker boekewaarin seuns die hootkarakters Is - nie dat bulle
veel van 'n keuse gegun word nie - as seuns wat volgens uitgewers steeds ole van
"meisleboeke" hou nle,

DIE Suid-Afrikaanse kinderboeksituasie laat
'n mens soms dink aan die arme Koos van der
Merwe wie sebiblioteek afgebrand het, Albei
sy.boeke is verwoes - en die een was nog nie
eens ingekleur nie.

Jay Heale het die vergelyking oolangs in
Kaapstad getref, tydens die opening van die
Kinderboekforum se landwye tentoonstelling,
maarhy het daremgoeie dinge ookgese oordie
"state of the nation" van kinders enboeke. Die
lid van die International Board on Books for
Young Poeple (mBY) het 'n oorsig gegee van
die Engelse kinderboeke wat verledejaar in die

.land gepubliseer is terwyl Cecily vanStraaten,
self 'n bekende kinderboekskrywer, die Afri
kaanse titels van 1989 bespreek het.'

"Een van diegrootste probleme is dat uitge
wers se profyt afhanklik is van 'aanvaarbare'
boeke - boeke wat nie oor die streep van mid
delmatigheid trap nie - om boekkeurders vir
biblioteke en skole tevrede te stel. Diehandjievol
'rogue elephants' wat wei gepubliseer word,
kan slegsuit dieprofyt van veilige, voorgeskrewe
boeke of deur onafhanklike uitgewers met
onstabiele finansiele vooruitsigte aangedurf
word."

'n Mens wonder wat Suid-Afrikaanse
boekkeurders sou maak met 'n skrywer soos
Annie Smith, wenner van die internasionale
Hans Christian Anderson-toekenning vir 1988
wats6deurIBBYbeskryfword:"Ineverything
she wrote, she showed and denounced the
absurdness of the world of authorities and
official prestige. She is not afraid of discover
ing - and revealing - that reality is bursting with
the creatures of imagination."

Nog 'n probleem is dat daar talle pryse is
wat skrywers aanmoedig om' te skryf, maar
bitter min wat gehalte na publikasie beloon.
Die enkele "belonings" wat wei bestaan, soos
die Katrine Harries- en die Fitzpatrick-toeken-

Hoe gaan dit met
die kinderboek in

Suid-Afrika?
MARITAVAN

DEB VYVER hom
met 'n paar onrus

"barende feite
vorendag

ning, het geen finansiele betekenis nie en kry
omtrent geen publisiteit nie,

Aan die ander kant is daar deesdae oor
genoeg ''betekenisvolle''boeke, vol moralistiese
boodskappe, wat baie min kinders eintlik wil
lees. Die gevolg is 'n letterkunde vol "goeie"
boeke wat nie geniet-worddeur die mense vir

'wie dit geskryf word me. Jay Heale het die
skrywer Isaac Bashevis Singer aangehaal:
"Children don't read to findtheir identity. They
don't read to free themselves of guilt or to get
rid ofalienation... They stillbelieve in God, the
family, angels, devils, witches, goblins,logic,
'clarity, punctuation, andother obsolete stuff...
Only the adults have such childish illusions."

Maar daaris ligstrale in die donkerte: Mas
kew Miller Longman wat 'n prys toeken aan 'n
wonderlike jeugrornan "The Kayaboeties" 
wat nie veel kansbet omopenige voorgeskrewe

lys te beland nie; Tafelberg wat heerlike boeke
van skrywers soos Philip de Vos enLawrence
Bransby uitgee; David Philip wat die splinter
nuwe Songololo Books vir kinders gestig bet,
enNiki Daly wat in Charlie se huis (deur die
einste Songololo Books uitgegee) 'n wcreld
vanverbeelding tussen die krotte vanGuguletu
skep.

Onder die hoogtepunte van 1989het Heale
diehoe gehaIte vanjeugromans genoem, vera!
van skrywers soos Maretha Maartens (wat in
Engels vertaal word) Lesley Beake en Peter
Slingsby. Hy is verheug oor die moed van
nuwe, kleineruitgewers wat bereid isom meer
as ooit voorheen te waag. Hy het die organi
sasie READ geprys vir die. werk wat in die
"bodemlose put" van ongeletterdheid gedoen
word, en die publikasie van eenvoudige, aan
treklike"readers" vir swart kindersaangemoedig.

"Onder die Afrikaanse prenteboeke wat in
1989 uitgegee is," het Cecily van Straaten in
baa! oorsig gess, "is voorbeelde van die vol
maakte verhouding wat tussen woordeen prente
lean bestaan, boeke wat ewe veel vreugde aan
ouers en kinders kan verskaf."

Skrywers en illustreerders behoortte strewe
na die ryk vennootskap wat byvoorbeeld in
"Theunie, Teddie en die perdmet diegeel oe"
(Tafelberg) aangetref word. Nikki Jones se
illustrasies vang Klaus Kuhne se woorde
meesterlik vas, en die gevolg is 'n boek oor 'n
verstandelik gestremde seuntjie watnie mak
lik vergeet sal word nie.

Maar Cecily van Straaten het haar beden
kinge oor sommige ander illustrasies. 'n Storie
uit Afrika behoortnie geillustreer teword asof
dit in die sagte groen "country lanes" van
Engeland afgespeel word nie. Wat Suid-Afri
kaanse kinders nodig het, is boeke wat stewig
gewortel is in 'n Suid-Afrikaanse wereld. En
dan is daar hcofkarakters wat van bladsy tot
bladsy tot bladsy verander, wat in eenillustra
sie soos 'n vyfjarige en die volgende soos 'n
tienjarige Iyk. Dit het haarnog altyd gehinder,
het Van Straten gese, en sy weet dat dit haar
kindookhinder. Daar is ongelukkig ook steeds
premeboeke sonderenige progressie,seen verskil
tussen dag en nag nie, geen verandering in
stemming en atmosfeer nie.

"Vanillustrasies na voorblaaie. Diemeeste
jeugromans en boeke vir die hoer ouder
domsgroepe het goed versorgde voorblaaie,
maar daar is 'n klein groepie met aaklige, swak '
illustrasies. Die inhoud van hierdie boeke ver
ski!nie veel van die met 'n mooier voorkoms
nie, maar geen sensitiewe kind gaan 'n boek
optel wat soos 'n swak matriekhandboek lyk
nie, Die mededinging in hierdie markis straf,
en 'n voorblad kan 'n boek laat staan of val.
Geen skrywer wat 'n goeie boek geskryf het,
verdien 'n swak voorblad nie."

Sy het met Jay Heale saamgestem oor die
stygende gehalte vanjeugromans -geskryfmet
'n kombinasie van eerlikheid, subtiliteit en
humor wat 'n paarjaar gelede nog afwesig was
- en 'n handvol historiese romans uitgesonder
vir "'n meer sensitiewe en openbartige onder
soek van die verlede".

"Ek wens hulle kon die helfte van die

geskiedenissillabus op skool skrap en eerder
vir die kinders boeke gee om te lees soos
Maretha Maartens se "Is Gideon dan 'n
swartskaap?", AdriaanSnyman se "Ons Koba"
en PH Nortje se "Inklip en gruis",

Sy het veral hulde gebring aan twee
jeugskrywers, Maretha-Maartens vir die om
strede "'nPot volWinter" (Haum-Literer), wat
binne sowat drie maande vyfoplae belewe het,
en Esta Steyn vir "Vlindervlug" (Tafelberg).
Die boeke, geskryf met die openhartigheid en
moed watdie onderwerpevereis, is voorbeelde

. van die beste in die tradisie van Afrikaanse
jeugboeke.

Dit is baie belangrik, soos Jay Heale be
nadrukhet, om bykinders te hoor wat hulle wil
he. Hyhetvoorgestel dat 'ngroepkinders gevra
word om jaarliks die Beste Suid-Afrikaanse
Kinderboek te Ides- verkieslik met 'n kontant
prys en'n massiewe reklameveldtog. Om weer
vir Singer aan te haal: "Children read books,
not reviews. They don't give a hoot about the
critics."

Kinderboeke Op toer

'N TENTOONSTELLING van kinder
boeke wat verlede jaar In Sulder-Af;
rlka ultgegee Is, kan gedurende die
volgende paar mannde landwyd beslgtlg
word voordat dlt In September ook na
Namibia rels. D1t word gereel deur die
Klnderboekforum van Suider-Afrlka,
wat In 1987 tydens 'n konferensle aan
die Unlverslteftvan Wes-Kaapland gestlg
is,enslultnle net Afrikaanse enEngelse
boeke In ole, maar ook boeke In swart
tale. Enige gemeenskap wat In die ten
toonstelling belang stel, kan vir Rhona
Dubow by tel (021) 49-2444 (na-ure) of
Anner! van der Merwe by tel (021) 24
1320 (werkure) bel.

" '
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AIvier die boeke,uitgegeedeur TAFELBERG,
isnou te koop.
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WILHELM L1EBENBERG

ook nie tipies van die strategie van die ANC nie,
Die orgnnisasie het inuners sy standpunt in die
verband duidelik gestel envan aanslae op sagle
teikens hoor 'n mens lank nie meer nie, Die
karikatuuragtige voorstelling van MK-lede as
"terroriste" wat suiwer gemotiveer word deur
haat en vergelding, klop ook glad nie met die
ervaring van enigiemand wat die mense al self
ontmoet het nie. Die sieningvan hierdie verhaal
dat alles wat ANC-vegters doen, herlei kan
word tot wraak, is binne enkele maande deur
politieke ontwikkelings, soosdie opheffing van
die verbod op die organisasies en die vrylating
van Nelson Mandela, gedareer, indien nie verkeerd
bewys nie,

Op die ou end weerspieel hierdie skrywer se
vereenselwiging met Afrikaeerder 'n identifikasie
met 'n mitiese oer-Afrika(soos nogal dikwels in
die onlangse Afrikaanse literatuur gebeur) as 'n
aanvaarding van die Afrika van vandag en van
die toekoms, Ten spyte van die elaborate
"struktuur" en die verskeidenheid van
perspektiewe wat dit probeer gee, projekteer
hierdie apokaliptiese voorstelling van die "uur
van die uil" op die ou end net die vrese van
iemand wat dalk liewer in die verlede sou wou
leef.

WILHELM L1EBENBERG

Die dilemma
van die

bourgeois
digter

APOLLO CAFE AND OTHER POEMS
Deur Stephen Gray
DavidPhilip: R16,50

"ALWAYS I have meant to write of Apollo Cafe," skryf Stephen Gray in die titelgedig, want
"Apollo Cafe has everything you need".

Ben en elk het sy spesiale Apollo Cafe wat hy altyd sal onthou, wat altyd gerusstellend daar
is met die koerant op Sondag, en wat oop is na-ure vir melk en brood. Dit is na die vertroude kafee
op die hoek met sy "blue awnings", met sy Mars Bars, sy Outspan-lemoene en die Winston
advertensies met die snor, waarna mens terugkeer met die empties om te luister na 'n "silver
jukebox tune" ten spyte van alles wat in die wereld aangaan, "despite the ANC... despite the
ministers on TV".

Nie verniet het dit die naam van die Griekse god van kuns, van profesie en van medisyne nie.
Nie verniet heet ditna die ideaal vanmanlike skoonheid nie. Soos diekafee dien ookdit waarvoor
dit 'n soort sekulere simbool word,ten spyte van alles.

Want sonder probleme is bierdie aardse bestaan beslis nie, Die dilemma in hierdie bundel is
die van die digter met 'n gewete, met 'n sensitiwiteit vir die fyner dinge in die lewe te midde van
minder fyn sosiale omstandighede.Dit gaan, soos dit in "The sun-room" gestel word, oor

"the post-modem dilemma South African-style
in love with the good life but loathing the means"

Sy antwoord hierop is self nogal post-modernisties - hy gryp in, nie indie werklikheid nie,
maar op die vlakvan die kuns, waar hy kan doen soos hy wil:

"just because this is my poem...
because it is mine to maintain or change"

In 'n gedig is dit naamlik maklik om oorlog te vervang met vrede deur jong seuns"eenvoudig
hul weermaguniforms te laat afgooi, sodat, "skinny dipping and defenceless", hul pragtige, kaal,
jonglywe

"begin to shine with non-aggression."
In "Crossing the desert" word 'n soortgelyke visioen, wat soos 'n lugspieel bo die Namib met

sy geskiedenis van "colonial massacres" hang, verduidelik as die "heavenly projections seen by
prophets disgusted with the long tyranny of woes". _

By blote visioene bly dit egter nie; die kuns het self sy eie inherente boodskap.Jn "Chamber
music at Mount Grace" word die artieste verdedig as

"elite maybe, but theirs is the mastery"
- om deur die "still sad music of humankind" te leer wat dit beteken om saam te kom in

harmonie en "faith of being like-minded".
Wat presies so'n samekoms sou behels, kanmens dalk aflei uit "A letter from Umdoni Park".

Daarin verwens die digter vir Roy Campbell en William Plomer, wat vanaf die einste Umdoni
park hul "Voorslag"-kritiek op die establishment gelanseer het, dat hulle die saak verloen het:

"You failed us one to the left
One to the right and never reconsiled
Leaving us to founder between you"

Dit is uit hierdie politieke rniddeweg dat hy reken "A beauty that could have beenbom" weer
na vore sou kon kom.

Met die aanspraak van die flapteks: "These densely observed pieces capture the very
temperament of our times," sou ek nie heeltemal akkoord gaan nie. Dit is die temperament van
'n heel spesifieke soort mens wat bier vasgevang word - iemand wat klaarblyklik meer vertroud
is met die woord as met die daad.

Wat mens ookal dink van die hemelse projeksie vanhierdie "prophet disgusted with the long
tyrarmy of woes",bied hierdie bundel 'n aantal verse vir die fynproewer. Ditis werk van formaat
wat d.e dilemma van 'nbourgeois digter in al sy fynere nuanses en inal sy konkreetheid daarstel.

doelbewuste onpartydigheid wat weerklank vind
in die etiese kode vandie dokter, wat dieANC
soldate met mediese hulp bedien sonder om
hulle aan die weennag oor te lewer.

Daar is egter genoeg rede om te twyfel of
hierdie roman, met alsypogings tot objektiwiteit,
wei daarin slaag omonbevooroordeeld te wees.
Dat Wambo's die slagoffers van"terroriste" was
wat "hulle aan die vroue vergryp en hul donkies
gebruik om oorlogsmateriaal in Owambo in te
dra", blyk byvoorbeeld nie te strook met die
onlangse verkiesingsuitslae in die gebied nie.
Die sentrale gebeurtenis van die roman, die
plant van landmyne by 'nhotel by 'n waterbron,
soos haarfyn beplan in 'n opleidingskamp, is

WILHELM LIEBENBERG

Gedigte
om te

orrthou of
te vergeet

ROY Holland is in Birmingham gebore,
het in Cambridge gestudeer en aan
universiteite in Lesotho, Zimbabwe,
Lebowa en Venda doseer.

Hy het in 1949 gedigte in tydskrifte
begin publiseer, Hierdie boekie, 40 jaar
later uitgegee deur David Phillip met
finansiele hulp van die Universiteit van
Venda, is sy eerste digbundel.

Die behoefte om te skryf,verduidelik
Holland agterin, is iets wat hom al in sy
tienerjare beetgepakhet, en nou nog die
wyseis waarophy insig inhernselfendie
wereld om hom verkry. "Poetry is a
ritualized record of the struggle to do
so", soos hy dit stel,

Die dertigtal gedigte in hierdie bundel
sal ongetwyfeld van veel waarde wees
virdie digter self, en rniskien'n besondere
betekenis kan he vir vriende,

Daar sal ook 'n leserspubliekwees vir
wie enkele onvergeetlike beelde soos
"See the clouds blacken and swell like
plums", "Moonlight tinkled on an old
tin", en "Swimming pool, do not blink!
Your bright eye at me" die moeite van
die lees beloon,

Daar sal egter ook lesers wees vir wie
diepersoonlike ritueelvanhierdie digter
neerkom op weinig meer as mooiskrywery
en effekbejag.

INSIGHTS AND OUTSIGHTS
Deur Roy Holland
DavidPhillip, R16,50

Hunkering na
ongerepte

Afrika
geneesworden die gewelddader geestelik gewcnd,
waarinnienet die onskuld van diejeugnie, maar
ook die onskuld van primitiewe Afrika en die
dominee segeloofin 'n persoonlike God verlore
gaan, waarin oorlogswonde redelik hardhandig
tot metafore gernaak word vir liefdeswonde en
waarin alles op die ou end in 'n dal van
doodskaduwee verkeer, Die uil van die titel
simboliseer immers nie net die wysheid wat die
onskuld verdryfnie, maarook diedonker en die
dood.

By tye dra die verhaal egter so swaaraan sy
struktuur dat dit op die vlak van blote intrige
begin uitrafel. Soos met die verskillende drade
van 'n Dallas-aflewering, word dieleservaneen
grens na 'nander verplaas waarin 'n tema verder
uitgewerk word sonder dat dit op'n verhaalvlak
by die res van die werk geiiltegreer is. Sulke
gemaakte tematiese maneuvers skep op die ou
end 'n gevoel van kunsmatigheid.

Waar hierdie "gr~nsroman" egter vera! van
ander indiegenre verskil, is in diewyse waarop
dit nie net van 'n abstrakte vyandpraat nie, maar
die gevoelens en gedagtes van mense van albei
kante probeerweergee. Daarword moeite gedoen
om die "terroriste"se dadevan terreurte motiveer.

Die skrywer, wat by monde vansyhootkarakter
laat blyk dat hy aan geen ideologie wil deelhe
nie, sorg dan ook dat die slegte sy van albei
kante in die konflik na vore kom, Dit is 'n
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... en kry perspektief en neem
deel aan die gesprek!

IN DIE TYD VAN DIE UIL
Deur Henk Rail
Human & Rousseau, R18.99

Raak gebeure vir u
te veel?

Verander dinge te vinnig sodat u
nie kan bybly nie?

Wit u saampraat, maar u kan nie?

_Koop 'n boek•••

BAKTINhet daarop gewys dat wanneer sosiale
bestel1e, wat reeds hul historiese bloeitydperk
beleef het, moes pIek maak vir vemuwing, 'n
mens deur die eeue heen literatuur gekey het
waarin daarna 'ngoueverlede gehunkeris. Met
die Afrikaner se groottrekna die stede het daar
in die plaasroman so 'n nostalgie na 'n vervloe
boerelewe tot uiting gekoml In hierdie tye van
verandering waarin ons leef, is dit interessant
om 'n soortgelyke nostalgie te vind in die nuutste
roman van Hank Rail.

By Rail key 'n mens nie die terughunkering
na die bloeitydperk van Apartheid (soos by
seker regse groepe) nie, maar 'n verlange na die
mitiese wereld van die San en 'n ongerepte
"Afrika". Dit is 'n verhaal van verlore onskuld
waarin die "onbewuste en onkenbare innerlike
lewe" van landelike swartes, soos hy dit stel, en
"wat lung" volgens hom, "onder die Elgonyi in
Kenia waargeneem het", helaas reeds besig is
om te verdwyn. Dit is naarnJik "net 'n kwessie
van tyd voordat hulle magsbewus rank" en nie
meer "beproewing met gelatenheid aanvaar"
nie,

In die teken van 'n tyd van "magsbewustheid"
hoort bierdie werk dan ook tot die genre van die
"grensroman", Dit is aan die Limpopo dat 'n
mediese dokter(watsoos HenkRall, ookskryf):
hom vestig om van die wonde van 'n verlore
liefde te genees, Dit bring hom in kontak, nie
net met die plaaslike boeregemeenskap nie,
maar ook met lede van Mkonto we Siswe wat
een nag 'n gewonde makker by hom aanbring
nadat hulleier landmyne by die plaaslike hotel
gaan plant het.

Dit is 'n "grensroman" hierdiemet 'nelaborate
"struktuur" waarin die geneesheer geestelik
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Akademiese hulde aan
'n groat regsgeleerde

Sport, fascisme en
herinnering

Rue Vilin in Parys wat Perec in "w" beskryf

Ellison Kahn

ESSAYS IN HONOUR OF ELLISON
KAHN
Onder redaksie van Coenraad Visser
Juta, Kaapstad, prys nie vermeld

ANTON STEENKAMP

ELLISON KAHN, SC, een van die mees
gerespekt-orde akademici in die Suid-Afrikaanse
regswereid, hetverlede jaar70geword en sypos
aan die Universiteit van die Witwatersrand,
waarhy 44 jaarlankdoseerhet, verlaal. Hierdie
is 'n festschrift, 'n huldeblyk aan Kahn, deur
oud-studente en kollegas wat self hul plekke in
die reg volstaan.

Die bundel bestaan uit twee dele, naamlik
huldeblyke aan Kahn en 'n reeks opstelle oor
verskillende onderwerpe,

Coenraad Visser, die samesteller van die
bundel, gee 'n deeglike oorsig van Kahn se lewe
en werk. Kahn wasvanaf 1948 'n lektor by Wits,
sedert 1954 professor, en van 1975 tot 1982
vise-rektor van dieuniversiteit. Hy is die skrywer
of mede-redakteur van ses boeke, en sedert
1958 redakteur van die South African Law

• Journal. Daarbenewens dien hy op dieredaksionele
rade van die Annual Survey of South African
Law, die Tydskrif vir Suid-Afrikaanse Reg, die
Comparative andInternational Law Journal of
SouthemAfrica, SA Mercantile LawJournal en
Obiter. Hy is een van net vier Suid-Afrikaanse
akademici wat al die titel van Senior Consultus
(SC) - watgewoonlik net senior advokatebeskore
is - ontvang het. Die ander drie is die beroemde
JC de Wet van Stellenbosch, George Wille en
Eric Emmett.

Die rektor van Wits, prof RW Charlton,
bring namens die universiteit op gepaste wyse
hulde aan Kahn, wat hy as "a man for all
seasons" beskryf.

Prof June Sinclair, die huidige dekaan van
die Regsfakulteit, se bydrae oor Kahn begin

W, OR THE MEMORY OF
CHILDHOOD
Dour Georges Perea
Vit die Frans inEngels vertaaldeurDavid
Bellas
Collins Harvill: R32,99

HANS PIENAAR

WAT is dievetband tussen geheue en verbeelding?
In watter mate vee verbeeldingsvlugte oor die
verlede die geheue uit? 'n Oomblik se nadenke
sal toon dat dit een van die sleutelvrae van ons
tyd is. Om net eenaspek te noem: die tegnologiese
amplifikasie van verbeeldingsvlugte gebaseer
op griewe wat half onthou is, het dalk die
grootste rol gespeel om hierdie die eeu van
massamoord te maak.

Georges Pereese "W", wat oor hierdievetband
handel, is dus nie 'n esoteriese verbeeldingsvlug
op sy eie nie, hoewel dit deels uit een van die
boeiendste stukkefantasie bestaan wat lanklaas
in Engels beskikbaar was.

Dit is eintlik outobiografie, en die flapteks
noem dit in dieselfde asem as Jean-Paul Sartre
se "Les Mots" ("Words"). Elke tweede hoofstuk
van die sewe en dertig is 'n taamlik nougesette
optekening van herlnneringe uit die skrywer se
kinderdae en jeug,met elk.eherinnering so deeglik
uitgepluis in sy verskillende variasies, met
voetnotas en kruisverwysings, dat dit somspynlik
is om te lees.

Een van die memento's uit Perec severlede is
'n stukkie fantasie wat hy as dertienjarigegeskryf
het en handel oor 'n eiland waarop die enigste
bedrywigheid sportis. In sy herinneringe tob hy
oor die veranderinge wat hy later aangebring
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interessant, veral as symeer oor hom as mens
begin vertel, maar ongelukkig verval dit gou in
'n taamlik vervelige relaas oor sy loopbaan. Sy
verwys in 'nvoetnota naKahn se "keen sense of
humour" (p 23), maar ongelukkig word min
daarvan weerspieel,

Dit is ook die grootste punt van kritiek teen
die res van die bundel: Gereeld word verwys na
Kahn se skerp humorsin, sy spel met woorde,
maar terselfdertyd word die grootste deel van
die bundel gewy aan essays wat enigiemand
buite die akademiese regswereld nouliks sal
interesseer,

In 'n huldigingsblyk aan 'n figuur soos die
sou 'n mens graag meerwou sien van anekdotes
soos die deur Jonathan Burchell, wat vertel van
die boek wat Kahn aanhom present gegee het.
Die boek, oor die gebruikvan Engels, is geskryf
deur Ellison Kahn se seun, John. Voor in die
boekhet Ellison geskryf: "With affection, from
one who, if not the begetter of this book, begot
the begetter."

Nietemin sal die huldeblyke van waarde
wees vir diegene wat Kahn ken, en die opstelle
vir diegene wat belang het by die velde wat
betree word.

Die reeks opstelle dek'n wye spektrum - van
laster tot by die gebruik/misbruik van woorde
deur regsgeleerdes.

Vir die nie-regsgeleerde is daar interessante
leesstof te vind: EtienneMureinik se by drae oor
die doodstraf (Caring about Capital Punishment)
is nie net vir regslui van belang nie, maar vir
almal wat vir die wetgewersstem. Is enigiemand
geregtig daarop om 'n mens - selfs een wat
gevonnis is - se menswaardigheid afte takel tot
op die punt waar dit aanvaarbaar is om hom
dood te maak? Mureinikse skryfstyl is toeganklik
en nie-akademies, die onderwerp is be1angrik,
en die opstel pas in die bundel as 'n mens in
gedagte hou dat Kahn die eerste president van
die Vereniging vir die Afskaffing van die Doodstraf
was.

JD van der Vyver se bydrae oor politieke
soewereiniteit (The Concept of Political
Sovereignty) is 'nlangenredelikmoeisamestuk
leeswerk, maar dis uitstekende agtergrond vir

het, probeerhy die rededaarvoor bepaal, en die
omstandighede.

Samelopend hiermee, in kursief gedruk, vertel
hy die verhaal van Gaspard Winckler, 'n Jood
wat met hierdie skuilnaamuit die kloue van die
Nazi's in die Tweede Wereldoorlog geblyhet.
Hy word genader deur'nbeampte van 'n obskure
vereniging wat skipbreukelinge dwarsdeur die
wereld opspoor.

Winckler se skuilnaam is aan hom geskenk
deur 'n doofstom kind, van wie daar geen spoor
is nadat sy he1e famille in 'n seiljagongeluk
omgekom het nie, Die valse Winckler word
gevra om die ware een te help opspoor. Hy
beland in die loop van hierdie soektog op die
eiland "W" ... waar die enigste bedrywigheid
sport is.

Die skrywer, Perec, het geen benul waarom
hy "W" (in Frans word dit "dubbel-V" genoem)
as naam vir die eiland in sy jeugverhaal gekies
het nie, en speel met allerhande interpretasies
van tekens uit sy verlede, soos die Nazihakekruis
wat 'n mens uit twee W'skan vorrn, of die twee
W's wat jy kry uit die twee houtkruise van 'n
saagperd waarop stompegesaag is, en so ookuit
die dubbele kruise watCharlie Chaplingebruik
het om die diktator in "The Great Dictator" uit
te beeld.

Hierdie is egterdie enigste raakpunte tussen
die twee verhaallyne, wat eintlik so ver van
mekaar verwyder is as wat twee verskillende
skryfwyses van mekaar kanwees. En die boek
gaanglad nie daarom omnog meer raakpunte te
kry nie,

In die fantasieverhaal lewer Perce in sy
beskrywing van die reels en gewoontes wat

enigiemand wat meer te wete wi! kom oor die
ontwikkeling van die konsep Van politieke
soewereiniteit, veral in Suid-Afrika, en die
implikasies daarvan vir die magte van die
wetgewer en die toetsreg van diehowe. Veral
Van der Vyver se gevolgtrekking dat die eng
konsep van soewereiniteit - die reg van elke
staat om wette te maak wat sy onderdane bind 
meer en meer ondergeskik is aanintemasionale
norrne van fundamentele menseregte, het
verreikende implikasies vir Suid-Afrika. Ook
syuitgangspunte is verfrissend -hystaan onder
meer tien bladsye af aan dieCalvinistiese geleercle
Herman Dooyeweerd se konsep van
"soewereiniteit ineie kring". Potchse invloed is
nog duidelik - en is dit dan nie waardie riuwe
Staatspresident vandaan kom nie?

Nog 'n opstel wat in diebreer Suid-Afrikaanse
politieke opset van belang is, is JohnDugard se
bespreking van die plek van Intemasionale
Volkereg in die Suid-Afrikaanse reg. Soos enige
ander akademikus, vra Dugard datsyvakgebied
meer aandag moet kry. In die lig van onlangse
ontwikkelinge in Namibia en die res van die
sub-kontinent, en Suid-Afrika se moontlike
hertoetrede tot die intemasionale gemeenskap,
behoort sy pleidooi nie op dowe orete val nie,

Koerantredakteurs en -verslaggewers kan gems
PaulBoberg se ondersoekna die Suid-Afrikaanse
lasterreg (DefamationSouth Africanstyle - The
Odyssey ofanimus injuriandi) onderoe kry. Die
ontwikkeling van die skuldlose aanspreeklikheid
van die pers in Suid-Afrika vir laster, soos
bevestig deur hooftegter Rumpff inPakendorf
versus De Flamingh in 1982, wordonder meer
duidelik uiteengesit.

Jonathan Burchell (Of more than Academic
Importance - Applied Legal Research
overshadows Pure Legal Science) verdedig
akademici teen die kritiekdat alhullenavorsing
en geskryf nie vee1 praktiese waarde het nie,
Ongelukkig is dit juis die kriewelrige gevoel
wat 'n mens oor party bydraes in diebundel het
-gaan ditwerklikenigeinvloedhs.ofis dit maar
'n bietjie oefening vir die brein? Daarom is
Burchell se eie pleidooi vanbelang:'It is essential
forlegal researchers to accentuateand creatively

sport op "W" reel 'n kragtoer waarop iemand
soosGarcia Marquez jaloers sal wees. En in sy
herinneringe is hy so pynlik eerlik dat hy 'n
regter sallaat aftree.

Maar gaandeweg begin die fantasieverhaal
ontaard in 'n gruwelverhaal, en wanneer hy in
diebiografiese deel uit sytuisdorpmoet vlug vir
dieNazi's, begin sy herinneringe ook'n subteks
Van dreigende katastrofe kry.

Vir die Joodse Perce hetdie konsenlrasiek.ampe
uiteindelik niks betekennie, hy waste klein en
het geen familielid of vriend ,daarverloor nie,
Maar tog: dit is deel van hom, op 'nmanier wat
Perec te kenne gee hy nie regtig weetnie.

Die gevolge vanhierdie geheimsinnige band
is egter te siene in die afloop van die

develop the principles ofjustice and respect for
individual dignity that are already part of our
common law, and to firmly resist any legislative
or judicial erosion of these principles."

Die ander bydraes is meestal van eng
akademiese belang: DL Carey Miller oor die
Skotse siening van besitsreg, AB Edwards se
saakbespeking van Hughes versus Wrankmore
eninsolvensie,DJ Joubert se bespreking vandie
uitsprake, gesag en ander materiale waarmee
die regsgeleerde werk, AI Kerr se ondersoekna
die beperking van handelsvryheid in die lig van
die uitspraak in Magna Alloys versus Ellis, IT
Pretorius se voorstelle vir regshervorming in
die geval van 'n vervalste handtekening op 'n
tjek, en die twee bydraes oor die bewysreg deur
Andrew Paizes en HC Nicholas.

Carole Lewis kry die onwaarskynlike reg
deur te wys op politieke beinvloeding in
kontraktuele sake, en Christopher Forsyth
ondersoek die belangrikheid van vergelykende
studie van verskillende regstelsels.

David Zeffert se bydrae (Words, words,
words...) het virmy na poeding gesmaak na 360
bladsyevan akademiese woorde. Met sy pleidooi
dat regstudentegeleer word om te lees en skryf,
eerder as die suiwer reg, wil ek heelhartig
saamstem. Miskien sal baie regsgeleerdes die
grootste deel vandie bundelhoogs leesbaar vind
- maar ai, kan akademici nie maar gewone
Engels skryf nie?

Verskeie vandie bydraers wys op profEllison
Kahn, die man aan wie hulle hulde bring, se fyn
gebruik van die woord. Hier en daar skemer sy
invloed deur, maar ongelukkig nie genoegsaam
nie.

Hullekan gems maar Zeffert se woorde ter
harte neem: "There is something relatively
wholesome in the barbaric yawp of students 
after all, most of them nre merely guilty of the
negligent debasement of language and ideas.
For intentional slaughter there is nothing to
touch your upwardly clawing academic who
believesthat success.in a truly modem university
demands a sedulous attention to the rise and fall
of fashion'shemline; and fashion has been pretty
appalling lately."

fantasieverhaal, wanneerPerec op 'n besoek aan
'n museum by 'n konsentrasiekamp tot sy
ontsteltenis agterkom dat die wereld op "W"
ooreenkom met die wsreld binne 'n
konsentrasiekamp. •

Vir die leser is daar ook onthutsing. Met.
elkeenvan ons seeie sportagtergronde, deel van
ons bourgeois-Westerse erfenis, gaan die leser
maklikop inPerec se verleidelike fantasie. In so
'n mate dat die uiteindelike onunekeer totaal
verras en op 'n nogal ontstellende wyse
demonstreer hoe na ons almal aan die fascisme
verbyskuur.

Dis'n kragtige werk met die kapasiteit om 'n
mens nogal emosioneel te steur, wat nie dikwels
van biografiese werke gese kan word nie,
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Twee
lewensverhale
ANDRIES WOLIPHANT

DIE onlangse verskyningvanAlfred
Temba Qabula se outobiografie "A
Working Life Cruel Beyond Belief'
(National Union of Metal Workers
of South Africa, 1989) en die bi
ografie "Comrade Moss" (Learn and
Teach Publications,1989) saamgestel
deur die Labour en Community
Resources Project, is in veleopsigte
belangrik. Die publikasies is
beduidende bydraestot die groeiende
korpus literatuur deur en oor wer
kers wat sedert die sewentigeJjare
met die hernieude opkoms van die
vakbondbeweging verskyn het. As
die twee werkerspublikasies gelees
word teen die agtergrmdvanonIangse
gebeure op die arbeidsfront en in
verband gebring wordmet kontem
porere Iiterere opvattingewaarin die
idee van 'n outonome subjek
bevraagteken word, dan belig die
beskeie publikasies twee skynbaar
uiteenlopende kwessies,

Hierdie lewensverhale van twee
figure in die werkersbeweging kan
maklikgelees wordas werke wat uit
voeling is met die jongste idees oor
die rol van die subjek in tekste, Dit
kan aandoen as naiewe tekste wat
salig onbewus is vandie siening dat
'n stabiele, vaspenbare, sentrale subjek
wat tradisioneel die biografie on
derle, 'nvervloehumanistiese senti
ment is. Dieverwikkelde problema
tiek word tog in hierdie werke
aangeraak,

Die vraag of diebiografie in die
lig van Michel Foucault se
voorspelling aangaande dieuitwissing
van 'nhumanistiesediskoersnie iets
uit 'n verbrokkelende ideologiese
newe-wereld nie is, ishier ter sprake.
So ook is Paul de Man se siening,
dat die selfindie outobiografie deur
die stylfiguur van selfverwysing
oorskry en vervang word, binne die
struktuur van outobiografiese en
biografiese vertelling ter sake. Hier
die teoretiese kwessies is in Suid
Afrika, waar 'n verbete stryd aandie
gang is om menslike emansipasie
en sosiale transfonnasie, van be
langvir die literatuur.Die tweewerke
bied interessante perspektiewe op
die sake.

Anders as die tradisionele bi
ografie en outobiografie waarin
unieke lewens verbaal word, is dit
met die inlrapslag duidelik datQabula
en Mayekiso se verteUingsdie indi
vidu konstrneer uit 'n weefsel van
ekonomiese, historiese, politieke,
kulturele enpsigologiese diskoerse.
Hieruit verskyn 'n koherente beeld
van 'n spesifieke klasen 'ngedeelte
like beeld van die Suid-Afrikaanse
samelewing. Hierdiebenaderinghet
tot gevolg dat die individue wat ver
onderstel is om in die sentrum van
die vertellinge te staan, eintlik ver
dring word of versink is in diskur
siewe netwerke wat aan die kodes
van hulle eiename gekoppel is. Dit
gee aanleiding tot 'nspanning tussen
individualistiese en kollektiwistiese
perspektiewe.

Coco Cachalia skryfin dievoor
woord van "Comrade Moss" dat die
boek 'n huldeblyk aandie werkers
leier en gemeenskapsfiguur is. Die
doel van die boek is om deur die
lewe van 'n werker die ontwikke
linge in die vakbondbeweging uit te
stippel en nie om 'n persoonlikheids
kultus rondom Mayekiso te kon
strueer nie: "So while Mayekiso's
life is used as 'n vehicle to explain
historical developments, it is not
intended to "bolster" the individual
but to go beyond the individual."

Qabula se invalshoek is ietwat
anders, maar dit dui op dieselfde
oorskryding van die individu, In sy
voorwoord bieg hy dat hy sy le-
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wensverhaal vir sy kinders wou
opteken, maar sy kollegas het hom
tot ander insigte gebring: "Ari Sitas
suggested that I writethis book only
for my children, so if!died in one of
my many migrantjoumeys, I would
not remain a stranger to them." Die
resultaat is 'n lewensverbaal opgedra
aan al die werkers van Suid-Afrika.

Dieprosedureis,afgesien van die
fokus op die werkersklas, nie so
radikaal anders as burgerlike biogra
fiee en ourobiografiee waarin histo
riese konteks bepalend is vir die
lewe van die individuenie, Wat wel
besonders is aan die Qabula- en
Mayekiso-tekste is dieradikale wyse
waarop dieindividueledimensie on
derwerp word aan historiese om
standighede. Hierdieprosedure strook
met die kollektiwistiese benadering
wat vakbonde aanbeveel.

'n Vergelyking vandie tekste toon
dat die biografie oor Mayekiso die
subordinasie van dieindividu verder
voer as Qabulase outobiografie. Die
oorvleuelings en verskille in die twee
lewensgeskiedenisse spruit uit die
onderskeie roUevan die twee figure
sowel as diekonvensiesvan die twee
verwante, maar formeel verskillende
genres.

As outobiografie veronderstel
Qabula se teks datdie selfwat in die
sentrum van die vertelling staan aI
leen verantwoordelik is vir die in
houdenvormvandievertelling. Tog
meld die voorwoord dat Qabula se
persoonlike behoeftes, om sy ver
baal vir sy kinders te skryf, uitgebrei
is om alle werkers en dus 'n sosiale
klas inte sluit.Ten spytedaarvan dat
die teks met Qabula geidentifiseer
word, is dit duidelik, as die erken
ningsblad nagegaan word, dat selfs
die outeurskap' nie simplisties
terugvoerbaar is tot 'n soewereine
individu nie, Kollektiewe menslike
en verspreide materieel-ideologiese
kragte is in hierdie lewensverhaal
verweef.

Dit vertel hoe die Transkei-ge
bore Qabula seoupatrekarbeid teen
gestaanhetdeur eers 'ntransportryer
en later 'n kruiedokter te word. Op
hierdie wyse het hy probeer om die
belasting te betaal wat ingestel is
met die doel om die swartbevolking
uit 'n landelike bestaan na geindus
trialiseerde plaseen stede as goedkoop
arbeid te dryf. Qabula se pa was
egter genoodsaak om'ntrekarbeider
te word en so het trekarbeid huUe
gesin binnegedring.

Die teks verhaal verderQabula se
jeug tydens die opstand in Pondo
land in die sestigerjare. Dit vertel
van sy wrede en onvoorspelbare pa
en sy besorgde rna,hulle dood en sy
ongelukkige lewe by sy ouma en
oupa totdat 'nbruingesin 'nheenkome,
skoting en 'n aambagaanhom gebied
het. Die res van die vertelling ver
haal Qabula se ervaringe as trekar-

Die tekste,
eenvoudig en
onopgesmuk,

bied
waardevolle

insigte op
meeras een
vlak, en be
hoortwyd

deur werkers
en die publiek

gelees te
word.

beider in Transvaal en Natal. Die
bekende pasprobleme, uitbuitende
werksomstandighede in 'n tyd toe
swart vakbonde onwettig was, en
blootstelling aan stedelike geweld
word verhaal. Sy deelname aan sta
kings, sy geleidelike politisering en
voortgesette kontak met die lande
like wereld van die Transkei stel
horn uiteindelikin staat om tradisionele
prysliedere aan te pas vir die doel
eindes van die vakbondbeweging.

Van belang is ook Qabula se ver
duideliking van hoe hy, terwyl hy in
diensvan Dunlop 'n vurkligoperateur
was, 'n digter geword het: "There, on
myforklift. most ofthe time isolated
from the world, I would spend my
hours composing songs about our
situation I supposethis was my little
resistancestruggle in my head zoom
ing up and down to the Baser Store
andback." Hy vertel ookhoe sybele
wenisse in die woude van Pondoland
entydens die opstandin die sestiger
jare hom bygebly het en sy digwerk
beinvloed het.

As die vertelling enigsins uniek
aandoen, is dit versoberend om die
biografie oor Moses Mayekiso te
lees. Sy Iewensverhaal word vanuit
die verwyderde derde persoonsper
spektief so aangebied dat dit deur
gaans skakelmet sosiale geskiedenis.
Die leser word telkens herlnner dat
Mayekiso se lewe 'n kode is vir die
ervarings van miljoene werkers.

Die teks verhaal sy kinderjare in
die Cala-distrik van Transkei waar
sy gesin soos al die ander athanklik
was van geld verdien deur trekar
beid. In 1972 verlaat hy, soos sy
voorgeslagte, die Transkei om werk
indie myne te soek. Sy ervarings van
die uitbuitende wreedheid van ras
sekapitalisme dryfhom egter om sy
kontrak te verbreek. So beland hy in
Alexandra, werkvir 'n tydjie by Toyota,
raak betrokke by die vakbondbewe
ging en word na 'n staking in 1978
ontslaan. Dit lei tot groter betrok
kenheid in die destydse Metal and
Allied Workers Union. Hier leer hy
spoedig dat die mobilisasie van
werkers sonder deeglike organisasie
tydverkwistend is.

Mayekiso se kennis in die bou
van demokratiese organisasies word
in die tagtigerjare in die Alexandra
gemeenskap toegepas. Om die rege
ring se opheffingsprogram vir Alex
andra te finansier het die plaaslike
bestuur huurgelde verhoog sonder
om die gemeenskap te raadpleeg. In
1985 speel hy 'n leidende rol in die
vorming van die Alexandra Aksie
komitee wat verantwoordelik was .
virdie stigting vanstraatkomitees en
onderhandelinge met die plaaslike
bestuursliggaam. Die uitbreek van
die Sesdaagse Oorlog in 1986 lei
egter tot Moses Mayekiso, sy broer,
Mzwanele Mayekiso, abed Bapela,
Richard Mdakane en Paul Tshaba
lala se arrestasie en aanklag van
hoogverraad. Hulle is in 1989 op alle
aanklagte vrygespreek.

Wat polities duidelik uit die twee
tekste na yore kom, is dat die vestig
ing van demokrasie in Suid-Afrika
athang van die wyse waarop die be
lange van swart werkers, wat die
meerderheid van die bevolking be
hels,geakkommodeer gaan word. As
tekste vergestalt dit verder die span
ning tussen selfdefinisie en die ves
tigting van 'n individuele identiteit
aan die eenkant, en die ekonorniese,
politieke en historiese patrone wat
vorm gee aan die werkersbeweging,
aan die anderkant. Hoewel hierdie
spanning nie eksplisiet aansluit by
post-modemistieseopvattinge van die
selfnie, dramatiseer die tekste vanuit
die kollektiewe kultuur van die vak
bondbeweging,die subjek in lewens
verhale van werkers allesbehalwe as
'n sentraleen stabiele self. Die tekste,
eenvoudig en onopgesmuk, bied
waardevolle insigte op meer as een
vlak, en behoort wyd deur werkers
en die publiek gelees te word.

._------~

Die Klein Ingang na die Hemel

ALFRED TEMBA QABULA

Roe bruin mure gekroon
met dorlngdraadhelnlngs

Mure wat dlt wat blnne leef wegsteek
van aIle bultestaanders.

En blnne die mure slen die Inwoners noolt
die wereld bulte

Ruile hoor gelulde
Gerugte van lewens
Rulle hoor stories.

En In die mure: twee hekke.
'n Klein en 'n groot hek
Net soos dlt vertells In die

hlstertee van aanhoudlng
Maar ook In die verhale oor die Ingange na die Hemel.

En hulle voel dat hulle geseend Is,
Rulle wat verkles Is om In te gaan voel geseend
as hulle die klein Ingang na die hostel ofkampong Ingegaan.

Die ongemerktes, hulle sender nommers aan hulle gewrlgte
kan nie Ingaan nle.

Maar ek het toegetree, ek Is verkles om deur die sma!
Ingang blnne te gaan,

En hlerdle oe bet wonders geslen:
Ek het mense slen slaap opgestapelln rakke
soos goedere in 'n mense-supermark,

Ek het die ultverkorenes geslen, lang toue mans
in rye

Een na die ander volg hulle voetstappe deur
die kombulse

Om die geslg van mans te slen wat rlvlere sweet
op hulle Iywe van glas

Krale sweet stort
soos hulle maalkolke stywe pap roer,

Roer met enorme stompe
en ander met skeppe en grawe die pap
In borde hard gemaak soos rotsbanke

En jy verbeel jou die hitte van jou kos
voordat jy dit koud ontvang.

En daar was ander: met sy enorme ukhezo
Vis hy vir stukke vlels en sous
Smyt dlt In die bord en skreeu
om te beweeg, om ole sy tyd te verkwls ole

'n Vloed beledlgings
Swetsend gool by die bord dat die sous
Spat en oppervlaktes bevlek, vlngers, woede
Hy het genot daaru!t geput
Sy daagllkse vermaak
op die drumpel van onlus.

En snags is 'n ander beslg om sy werkmaat
die hof te maak

Hom te Ioof as die skone van KwaTeba
die een met die kort borste, hy se 

Aangesien jy jou suster agtergelaat het
Neem assebUefhaar plek In my bed vannag.
En hy vra en vra hom om sy voorstel te aanvaar.

Dis die klein Ingang na die hemel
vir die uitverkorenes

Vir die ou mans verander In diere
En die jonges gemesmerlseer deur beloftes.

En ek onthou:
Toe die werkers onshulse blnnegeval het
om ons te kry om in die myne te werk.

Hulle sou se:
"Kom na Malamulela

by Mlamlankuzl met sy heuwels en valleie
Daar is berge vleis
Daar word 'n man se tande los van elndelose kou
En daar waar die mure mor
Waar die kllpgeslg sing
Met beloftes van bruldskatte en vrollkheld
Waar droetbeld verdwyn In 'n oogwlnk
Kom na dIe plek van die

Rarlgekaak
waar honger onbekend Is".

En ons het aangeslult by die rye deur die klein hek nadie Hemel,
En die mure van ons aanhoudlng gevind

en vernederlng
en werk van donker tot donker

met swaar skoene wat ODS voete belas
met bekommerols

Vir niks
By die plek van die Harlge kaak

weg van ons gellefdes

En ek het die tronk van 'n Hemel geslen
Hlerdle kraal wat slawe omslngel

En ek het dlt as die hart van ons vcrdrukklng geslen
En ek het die mure geslen wat ons skel

van 'n lewe van llefde

Vertaal deur AndriesWalter Oliphant
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Wat kan ons n69 sa?

Behalwe: vul dievorm hleronder Inen stuur 'n tJek of poswissel
vir R75 (AVB Ingeslult) en Jy kry Vrye Weekblad 'n [aar lank by
Jou huls of kantoor afgelewer. Virses maande kos dlt R40 (AVB
Ingeslult).

En dan Is Jou dae van dom, vervellge nawake lets van die
verlede. .

Naem: ••••••••••..•••

Adres: •••••·..•..••••

.........................................................
Ek wll Vrye Weekbladvir 12/6 maande afgelewer hi) en slult 'n
tJek/poswlssel vir R75/R40 In.

Vrye Weekblad
ONS IS DIE NUWE SUID-AFRIKAL ~
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