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Wysgerige perspektiewe op die 
uniekheid van getal 

 
Danie Strauss 

Fakulteit Geesteswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat 
 

 
 
Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, 
soll Niemand uns vertreiben können. 
(David Hilbert 1925:170)1 

Practicing mathematicians, consciously or not, 
subscribe to some philosophy of mathematics 
(if unstudied, it is usually inconsistent). 
(Monk 1970:707) 

Opgedra aan die nagedagtenis van prof. Ben de la Rosa 
(30 Junie 1934 – 5 April 2008), 

wat deurgaans my wiskundige studies verryk het met 
diepsinnige gesprekke tot kort voor sy afsterwe 

Abstract 

Philosophical perspectives on number 

“Natural” numbers succeed each other and have the potential to be extended 
indefinitely, that is to say “without an end”. Both the infinite and the arithmetical 
time order of succession are features found in the transfinite arithmetic of Cantor. 
However, characterising mathematics as a set theory questions the nature of all 
earlier mathematics. The status of number is discussed in die light of the 
limitations of logical addition and the idea of a multiplicity of “units”. Before an 
analysis of the numerical aspect is done, the following points of view are 
explored, namely that it is a function of reality that displays modal universality, 
that it can be (theoretically) accessed by means of modal abstraction, that 
“existence” does not coincide with what “can be observed by the senses”, and 
that it cannot be defined. After discussing the question about who made 
numbers, the classical problem concerning uniqueness and coherence is 
addressed, followed by what number “borrowed” from space. In this context a 
succinct account is given of the new light that the distinctness and coherence 
between succession and simultaneity shed on the nature of infinity, particularly 
manifested in the mathematical use of the idea of infinite totalities (as a 
regulative hypothesis) and within the perspective of a reversal of the order of 
disclosure between number and space. When what is “borrowed” from space by 
number is not seen as intrinsic numerical properties, the meaning nucleus of 
number is “liberated” once more, without any impediment, to serve in a 
qualifying capacity in respect of all sets of numbers – whether designated as 
“discrete”, “dense” or “continuous”. Within the sphere of number (including 
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natural numbers, integers, rational numbers and real numbers) every number is 
unique in subjection to the “rule” of the discrete, as emphasised by Laugwitz. 

Opsomming  

Die gegewe dat die “natuurlike” getalle op mekaar volg, dui op die potensiaal om 
sonder einde voortgesit te word – wat vanself sowel die oneindige as die 
aritmetiese tydsorde van opeenvolging ten tonele voer. Hierdie fasette is verder 
ontgin in die transfiniete aritmetika van Cantor. Die resultaat hiervan was onder 
meer dat die wiskunde as versamelingsleer aangedui is – waarmee die aard van 
alle vroeëre wiskunde bevraagteken word. Die status van getal word bespreek in 
die lig van die beperkinge van logiese optelling en die idee van ’n veelheid 
“eenhede”, alvorens oorgegaan word tot ’n ontleding van die aard van die 
getalsaspek aan die hand van gesigspunte soos getal se funksionele (modus-) 
aard, die modale universaliteit daarvan, die aard van modale abstrahering, die 
vraag of getalle God- of mensgemaak is, die gegewe dat “bestaan” nie met 
“sintuiglike waarneembaarheid” saamval nie, en die vraag of getal gedefinieer 
kan word. Die analise betrek die klassieke probleem van uniekheid en samehang, 
sowel as die funderende posisie van getal ten opsigte van ruimte en verskillende 
struktuurelemente van die ruimte wat implisiet deur getal by ruimte “geleen” 
word. In hierdie konteks word kernagtig aandag geskenk aan die nuwe lig wat die 
onderskeiding (en samehang) tussen suksessie en gelyktydigheid op die aard van 
oneindigheid werp. Dit word veral gemanifesteer in die wiskundige gebruik van 
oneindige totaliteite (as regulatiewe hipotese) en binne die perspektief van ’n 
omkering van die ontsluitingsorde tussen getal en ruimte. Wanneer dít wat deur 
getal by die ruimte “geleen” word nie as inherent aritmetiese eienskappe 
waardeer word nie, word die sin-kern van getal “bevry” om opnuut en ongestoord 
kwalifiserend op te tree ten opsigte van alle getalversamelings – hetsy aangedui 
as “diskreet”, “dig” of “kontinu”. Binne die sfeer van getal, soos Laugwitz tereg 
beklemtoon, bly elke (natuurlike, heel-, rasionale en reële) getal onder die 
“heerskappy” van die diskrete uniek. 

[Opmerking: Die vertaling van Duitse aanhalings in Afrikaans is almal deur die 
outeur gedoen.] 
 
 
 
1. Die fassinering met getal 

Die mens se fassinering met die groot(s)heid van die heelal neem meestal in sy 
prille jeug vorm aan. Ek herinner my hoedat ek die groter kinders mekaar hoor 
uitdaag het om te kyk wie die verste kan tel voordat ek begin skoolgaan het. Ek 
het onmiddellik aan “ontelbaar” gedink en gewonder of dit die uiterste grens van 
die tellery verteenwoordig. En toe tref ’n idee my – en ek val kliphard met my eie 
alternatief in (terwyl die ander nog gewoonweg aan die tel is, want almal het by 
“een”, “twee”, “drie” en so meer begin). Om almal uit te stof, tel ek toe: “Een 
ontelbaar, twee ontelbaar, drie ontelbaar, ...” 

In beide tel-aksies is weliswaar vasgehou aan die aard van opeenvolging. In ons 
alledaagse ervaring is suksessie normaalweg nie volstrek “eindeloos” nie, want 
meestal kan dit gekoppel word aan die besef van ’n beperkte hoeveelheid. Ons 
mag wonder hoeveel mense die rugbywedstryd bygewoon het, of hoeveel mense 
daar in Suid-Afrika of op aarde is – en telkens sal die antwoord ’n eindige 
hoeveelheid spesifiseer. Gevolglik onderlê die aard van opeenvolging ons besef 
van hoeveel(heid), want om uit te vind hoeveel van dit of dat daar is, moet getel 
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word: een, twee, drie, en so meer. Om enige beperkte hoeveelheid vas te stel, 
word getel, wat eintlik ’n proses van op-tel-ling is. Een en (plus) nog een, plus 
nog een, en so meer. Deur aftelling word sodoende tot optelling gekom – en in 
die wiskundige maatteorie word besef dat wanneer ’n versameling nie aftelbaar is 
nie, getalsoptelling nie gedefinieer kan word nie!2 

 
2. ’n Verhaaltjie uit die lewe van die “prins van die 
wiskunde” 

Pas nadat Carl Friedrich Gauss, bekend as die “prins van die wiskunde”, begin 
skoolgaan het, wou sy onderwyser iets doen wat ’n rukkie sou neem, en toe 
besluit hy om ’n probleem aan die klas te gee wat hulle lank genoeg besig sou 
hou (die verhaal word in Ahrens 1916 vertel). Hy vra hulle toe om die 
opeenvolgende ry natuurlike getalle, naamlik 1, 2, 3, en so meer, tot by 60 op te 
tel. Die praktyk was dat die eerste een wat klaar was, sy lei op die onderwyser se 
tafel moes kom neersit. Almal het net begin met hul berekenings en die 
onderwyser wou net met sy werk begin toe Gauss opstaan, vorentoe stap en sy 
lei op eersgenoemde se tafel sit. Daar was egter geen som wat gedoen is nie – 
net ’n enkele getal: 1 830. Sowel die onderwyser as die leerders het Gauss 
skepties uitgelag, maar hy was so seker van die korrektheid van sy antwoord dat 
almal voortgegaan het met hul optellingsopdrag om te kyk of hy reg is – en hy 
wás reg! Gauss het eenvoudig begin deur homself af te vra wat die som van die 
eerste en laaste van die getallery van 1 tot by 60 is, wat 1 + 60 = 61 is. 
Vervolgens: Wat is die som van die tweede en tweede laaste getalle? Dit is 
2 + 59 = 61, wat beteken dat daar 30 getallepare is waarvan die som telkens 61 
is. Derhalwe: 30 vermenigvuldig met 60 gee 1 800 en daarby moet dan nog die 
61ste 30 getel word, wat die eindtotaal van 1 830 lewer. 

Alvorens nader ingegaan word op die verhouding tussen aftel en optel, moet ons 
egter nog eers vir ’n oomblik stilstaan by die aard van aftelling. 

 
3. Die aritmetiese orde van opeenvolging 

Natuurlik is ons almal se eerste kennismaking met getal ten nouste verbonde aan 
’n ervaring van die aritmetiese orde van opeenvolging van een, nog een, en nog 
een, en so voortgaande, sonder einde. Letterlik beteken hierdie “sonder einde” 
natuurlik oneindig. En in die tel-kompetisie van my prille jeug was “ontelbaar” 
natuurlik bloot ’n sinoniem vir “oneindig”. My gedagte was om opeenvolgende 
oneindighede in my kompeterende tellery te benoem, uiteraard sonder dat ek ooit 
op daardie stadium sou kon droom wat my fantasie ’n skamele 70 jaar gelede in 
Duitsland voorafgegaan het. ’n Duitse wiskundige met die naam Georg Cantor 
(1845-1918) het naamlik ’n teorie van meer-as-eindige getalle ontwikkel waarin 
daar inderdaad tussen opeenvolgende transfiniete getalle onderskei word (beide 
transfiniete ordinale en kardinale getalle)! Daar is nie maar bloot één 
oneindigheid nie – daar is verskillende oneindighede, wat, interessant genoeg, 
elkeen ’n eie suksessie vertoon en selfs ’n eie rekenkunde besit. Daarom word 
hierdie deel van Cantor se skepping verkieslik aangedui as “transfinite 
arithmetic”.3 
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4. Versamelingsleer en die “transfiniete aritmetiek” van 
Cantor 

Elke wiskundestudent kom vandag êrens met hierdie transfiniete (méér-as-
eindige) getalleleer van Cantor in aanraking, deels omdat dit by Cantor self 
ingebed is in sy “Mengenlehre” (versamelingsleer).4 Cantor het die grondtrekke 
van hierdie nuwe en grondleggende dissipline tussen 1874 en 1899 ontwikkel en 
dit vorm ’n blywende erfenis waarmee wiskundiges nog steeds werk, al is dit in 
die vorm van geaksiomatiseerde stelsels (byvoorbeeld die aksiomatiese Zermelo-
Fraenkel versamelingsleer).5 In 1997 vermeld Maddy (1997:22) trouens dat die 
“opening pages of most recent textbooks” die kontemporêre ortodoksie 
onderskryf waarvolgens versamelingsleer die grondslag van die wiskunde vorm. 
Yourgrau (2005:72) merk ook op: “Even today, the axioms of Zermelo-Fraenkel’s 
set theory are the most widely used and accepted in the field.” 

 
5. Probleme verbonde aan die idee dat die wiskunde 
versamelingsleer is 

Talle wiskundiges gebruik soms bloot die volgende (skynbaar toepaslike en 
onskuldige) kernagtige aanduiding: “Die wiskunde is (aksiomatiese) 
versamelingsleer.” Weliswaar beskou Hersh hierdie siening, naamlik 
“[m]athematics is axiomatic systems expressed in mathematical language”, as ’n 
voorspelbare implikasie van ’n wysgerige leerstelling (Hersh 1997:41). 

Vanuit ’n historiese perspektief word ons besinning hier terstond gekonfronteer 
met lastige probleemvrae. As die wiskunde aksiomatiese versamelingsleer is, wat 
gebeur dan met al die wiskunde en wiskundige insigte en resultate deur die eeue 
heen vóórdat die versamelingsleer ontstaan het? As wiskundige resultate bloot 
afleidings uit (gepostuleerde) aksiomas is, hoe is dit dan moontlik dat die 
resultate bereik is vóór die ontstaan van die aksiomas van die versamelingsleer? 
Hersh (1997:43) vra tereg: “If a theorem is only a conclusion from axioms, then 
do you say that Cauchy didn't know Cauchy's integral formula? Cantor didn't 
know Cantor’s theorem?” 

Ten opsigte van die stelling dat die wiskunde basies versamelingsleer is, merk 
Hersh (1997:27) tereg op: 

What does this assumption, that all mathematics is fundamentally set 
theory, do to Euclid, Archimedes, Newton, Leibniz, and Euler? No one 
dares to say they were thinking in terms of sets, hundreds of years before 
the set-theoretic reduction was invented. 

As die wiskunde aksiomatiese versamelingsleer is, word die geskiedenis van die 
wiskunde eenvoudig opgeskort tot die laaste 126 jaar – altans indien Meschkowsi 
se siening korrek is dat die versamelingsleer eintlik gebore is in en deur Cantor se 
bewys van die nie-aftelbaarheid van die reële getalle in 1874 (Meschkowski 
1972b:26ff). Die onhoudbare uitweg uit hierdie impasse is om die absurditeit 
daarvan te versterk – soos Hersh (1997:27) vervolgens verduidelik: “[T]heir 
understanding of what they did must be ignored! We know better than they how 
to explicate their work! ... That claim obscures history, and obscures the present, 
which is rooted in history.” 
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6. Konstitueer wiskundige teorieë die wiskunde? 

Die onderliggende probleem handel oor die status en aard van die 
versamelingsleer – die produk van wiskundige teorievorming. Wanneer enige 
wiskundige teorie ontwikkel word, kan daardie ontwikkeling histories gedateer 
word, soos in die geval van die ontwikkeling van Cantor se versamelingsleer. Die 
totstandbring van die versamelingsleer is met ander woorde self ’n historiese 
gebeurtenis – iets wat êrens op ’n spesifieke tyd en plek plaasgevind het. Eers 
nadat die versamelingsleer beslag gekry het en verder deur latere wiskundiges 
uitgebou is, soos deur Zermelo vermeld, kan ons ook van die geskiedenis van die 
versamelingsleer praat, maar dit kan nooit saamval met die geskiedenis van die 
wiskunde nie. Hoogstens kan dit ’n deel uitmaak van die geskiedenis van die 
wiskunde. 

Hierdie situasie kan suggereer dat die wiskunde gerekonstrueer kan word deur te 
let op watter wiskundige teorieë agtereenvolgens dominant in die wiskunde was. 
Die probleem bly dan egter dat geen enkele dominante teorie die volle 
bestaansgeskiedenis van die wiskunde omvat nie. Die vraag “Wat is wiskunde?” 
sal gevolglik in hierdie benadering steeds ons greep ontwyk. Sal ons daarby baat 
om die klem te verskuif, weg van die wiskundiges en die teorieë wat deur hulle 
gevorm is na die aard van dít waaroor hulle hul teorieë vorm? Hoewel hierdie 
opsie ons bevry van die relatiewe kortstondigheid en uitgediendheid van bepaalde 
wiskundige teorieë, roep dit nuwe probleme op. Veronderstel ons sou stel dat die 
wiskunde dwarsdeur die geskiedenis daarvan met getalle6 gemoeid was, dan 
ontstaan die vraag oor wat die status van getal is. 

 
7. Die vraag oor die status van getal 

Histories gesien bestaan daar inderdaad ’n besondere waardering van wat 
gewoonlik aangedui word as die natuurlike getalle, dit wil sê die normale getallery 
1, 2, 3, 4 en so meer. Die leidende Duitse wiskundige teen die einde van die 19de 
eeu, Leopold Kronecker, wat gewoonlik geplaas word as ’n vroeë intuïsionis, het 
die volgende bekende stelling geformuleer: “Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott 
gemacht, alles andere ist Menschenwerk.” (“Die liewe Heer het die heelgetalle 
gemaak; alles anders is mensewerk.”) ’n Onlangse werk wat deur Stephen 
Hawking as redakteur uitgegee is, imiteer Kronecker se woorde: God Created the 
Integers, The Mathematical Breakthroughs that Changed History (Hawking 2005). 
In terme van die huidige wiskundige praktyk verwys Kronecker se uitspraak 
weliswaar eintlik na wat bekend staan as die natuurlike getalle: (0), 1, 2, 3, … In 
die wiskunde het die getal 0 ’n belangrike rol verkry as optellingsidentiteit, onder 
meer van die heelgetalle. 

Kronecker se opmerking open egter die weg na twee verdere, nou verwante 
vervolgprobleme: 

i. As God die natuurlike getalle geskep het, dan bestaan hulle wérklik. 
Maar wat dan van die ánder soorte getalle – soos die heelgetalle, breuke 
en reële getalle? Is hulle bloot fiksies of skeppings van die menslike gees? 

ii. Die tweede probleem handel oor die kreatuurlike (nie-“Goddelike”) 
bestaanswyse van die natuurlike getalle en die ander tipes getalle: 
Bestaan hierdie getalle onafhanklik van die wiskundige of word hulle juis 
deur wiskundige aktiwiteite in die lewe geroep?7 

 

5



LitNet Akademies – Jaargang 8(1) – Maart 2011 
 

 

 

ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za 

8. Twee opsies 

i. Enersyds sou gesê kon word dat die getalle in die menslike denke bestaan as 
blote denkkonstruksies. Beteken dit dat daar geen veelheid in die werklikheid 
onafhanklik van die menslike gees bestaan nie? Is daar ’n verskil tussen veelheid 
en ’n getelde veelheid? Verder: Is daar enigiets “in die menslike denke” wat 
omvattend en duursaam genoeg is om die volle spektrum van alles wat tot die 
geskiedenis van die wiskunde behoort, te omvat? Dink hier aan die probleem wat 
ons vroeër in verband met die aard van die wiskunde aan die orde gestel het. 
Voorts, beteken dit dan dat aangesien die denke van geen enkele individuele 
wiskundige alles in die wiskunde omvat nie, ons sal moet terugval op die 
“kollektiewe verstand” van alle wiskundiges tesame om die bestaan van die 
wiskunde te “red”? Hierdie opsie sal egter beperk moet word tot alle tans lewende 
wiskundiges, wat dan beteken dat die afgestorwe wiskundiges se intellektuele 
nalatenskap konsekwent geobjektiveer is, dit wil sê dat dit in wiskundige geskrifte 
wat vir die nageslag behoue gebly het, vasgelê is. Maar selfs in die konteks van 
hierdie scenario bly die onderliggende duursaamheid van waaroor dit in die 
wiskunde gaan, problematies, te veel gebonde aan die “wiskundige subjek” met 
te min ruimte, of selfs geen ruimte nie, vir die ontiese8 bestaan van die veld van 
ondersoek van die wiskunde. 

ii. Andersyds sou ons kon aanneem dat daar onafhanklik van die menslike intellek 
’n aanknopingspunt vir die beoefening van die wiskunde “in die werklikheid” 
gegee is. Maddy (1997:185) meen dat “common sense” ons vertel dat “there are 
two houses of Congress, that 2 + 2 = 4, that a triangle has three sides ...” Maar 
dan vra sy: “[B]ut does common sense hold that 2 exists?” Die eerste 
veronderstelling wat normaalweg hierdie vraag vergesel, is dat getal iets moet 
wees soos gewone sintuiglik waarneembare entiteite. Op dieselfde bladsy lig 
Maddy hierdie probleemvraag bykomend met vervolgvrae toe: “Does it exist in 
space and time? Does it exist objectively?” 

 
9. Van “alles is getal” tot ’n verlies aan bekoorlikheid 

In antieke Griekeland is hierdie vraag bevestigend beantwoord deur die 
Pythagoreërs. In getal het hulle die bestaansbeginsel van alles onderken. Getal 
bestáán nie slegs nie; dit is die wese van wat bestaan. Dit het gelei tot hul 
welbekende oortuiging en grondstelling: “Alles is getal.”9 Nogtans sou die 
verhouding tussen ’n sy en diagonaal van ’n reëlmatige vyfhoek aanleiding gee 
tot die ontdekking van sogenaamde onvergelykbare groothede – ’n ontdekking 
wat die ordenende (vormgewende) rol van “getal” in die “kosmos” ondermyn het, 
bedreig deur die apeiron, die onbegrensd-oneindige. Hierdie ontdekking van 
irrasionale getalle was veronderstel om ’n geheim te bly, maar Hippasos, wat dit 
blykbaar openbaar gemaak het, is daarvan beskuldig “to have betrayed a 
mathematical secret” (Riedweg 2005:107).  

Wat op hierdie stadium duidelik geword het, is dat alhoewel elke 
getalsverhouding geometries voorstelbaar is, nie elke verhouding tussen twee 
lyne aritmeties voorgestel kan word nie. Laugwitz merk op dat dit daaruit volg 
dat Euklides die getalleteorie as ’n deel van die geometrie behandel het. Hy skryf: 
“Die verhouding tussen getalle laat ’n geometriese daarstelling toe, maar nie elke 
lyn-verhouding kan aritmeties voorgestel word nie. Dit fundeer die voorrang van 
die meetkunde bo die rekenkunde, en die konsekwensie hiervan is in die boeke 
van Euklides te vinde: Die teorie van getalle vorm ’n deel van die meetkunde.”10 
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Die gevolg hiervan was dat die Griekse filosofie daardeur tot die benutting van ’n 
ander modus van verklaring gebring is: Getal is agterweë gelaat en ruimte is as 
die nuwe perspektief ingespan – die sogenaamde geometrisering van die Griekse 
wiskunde. 

 
10. Onderweg na ’n nuwe aritmetisistiese magsgreep 

Hoewel getal hiermee die aanvanklike bekoorlikheid daarvan verloor het, sou die 
pendulum later weer terugswaai. Die bedreiging wat in die onbegrensde 
(oneindige) opgesluit lê, het daartoe gelei dat getaloorwegings ’n ondergeskikte 
rol in die Middeleeuse wysgerige denke gespeel het, omdat die skool van 
Parmenides (met die klem daarvan op die statiese syn) se invloed die 
synshiërargie met God as hoogste syn (ipsum esse) tot gevolg sou hê (die “chain 
of being”). 

Ná die aritmetisering wat Descartes met sy analitiese meetkunde teweeg gebring 
het, sou dit nie lank neem voordat die aritmetisisme wat oorspronklik tot die 
Pythagoriese oorwaardering van getal gelei het, weer die strydperk betree nie. 
Vanaf Cauchy se leerboek in die analise (in 1821 gepubliseer) tot die uiteindelike 
gedagtewêreld van Weierstrass, Cantor en Dedekind (aan die einde van die 19de 
eeu) sien ons hoedat die aritmetisisme opnuut sy kragte gemobiliseer het om die 
wiskunde te aritmetiseer. Die verskil tussen hierdie 19de-eeuse ontwikkeling en 
die oorspronklike Pythagoriese aritmetisisme is daarin geleë dat waar dit die 
oneindige was wat tot die geometrisering van die Griekse wiskunde aanleiding 
gegee het, dit in die 19de eeu wéér die oneindige was wat hierdie keer die 
omgekeerde ontwikkeling begelei het – tot ’n skynbaar volledige aritmetisering 
van die wiskunde.11 

Die Griekse wiskunde het egter nog slegs dit wat as die potensieel oneindige 
bekend gestaan het, aanvaar, terwyl Weierstrass, Dedekind en Cantor die aktueel 
oneindige benut het. Hierdie terme is van Aristoteles afkomstig. Later sou die 
twee vorme van die oneindige ook aangedui word as die onvoltooid oneindige en 
die voltooid oneindige. Cantor self het sy siening van die aard van hierdie twee 
soorte oneindigheid in die “Mededelinge oor die leer van die transfiniete” soos 
volg omskryf: “Die potensieel oneindige word verkieslik daar aangedui waar ’n 
onbepaalde, veranderlike eindige grootte voorkom, wat óf oor alle grense 
toeneem [...], óf benede alle grense in kleinheid afneem”; “Onder die aktueel 
oneindige is daarenteen ’n kwantum te verstaan, wat enersyds nie veranderlik is 
nie, maar veeleer in alle dele vas en bepaald, ’n regte konstante, is en tegelyk 
andersyds elke soortgelyke eindige grootte in grootte oortref” (Cantor 1962:401 
– oorspronklik in Cantor 1887–1888). In die omskrywing wat hy in 1886 in ’n 
brief uit die Brieweboek gee, word die aktueel oneindige bykomend gekwalifiseer 
met die term festes (vaste): Die aktueel oneindige het altyd betrekking op ’n 
konstante kwantum, wat in sigself vas is (“ein in sich festes Quantum”) (uit die 
Brieweboek opgeneem in Meschkowski 1967:249). 

 
11. Die ontwikkeling van die versamelingsleer 

Met die ontwikkeling van die versamelingsleer (op die basis van die benutting van 
die aktueel oneindige) is die probleemvraag rakende die status van getal slegs 
verder gekompliseer, want toe moes nie alleen oor getal gepraat word nie, maar 
ook oor versamelings van getalle, dit wil sê getalversamelings. Dit roep ’n nuwe 
vraag op, naamlik: Wat is ’n versameling? Die weldeurdagte omskrywing wat 
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Cantor in 1895 van ’n versameling gee, lui: “Onder ’n ‘versameling’ verstaan ek 
elke samevatting M van bepaalde, wel-onderskeie objekte m van ons aanskouing 
of ons denke (wat die ‘elemente’ van M genoem word) tot ’n geheel” (Cantor 
1895–1897:481; Cantor 1962:282).12 Wat onmiddellik in hierdie omskrywing 
opval, is die aanwesigheid van ’n term wat ons besef van menigvuldigheid (met 
ander woorde hoeveelheid, meer en minder, suksessie) weerspieël, naamlik 
“elemente”, en ’n term wat ons besef van gelyktydigheid reflekteer, naamlik ’n 
geheel (totaliteit). Cantor se omskrywing maak dus tegelyk van ons getalbesef en 
ons ruimtebesef gebruik.13 Nadat die versamelingsleer geaksiomatiseer is, het dit 
egter geblyk dat selfs ’n versamelingsteoretiese fundering van die natuurlike 
getalle die oneindigheidaksioma veronderstel (vgl. Meschkowski (1967:192)) – 
wat die intuïsionistiese wiskundiges verder geïnspireer het om die aritmetiese 
orde van opeenvolging (onderliggend aan die beginsel van wiskundige induksie) 
voorop te stel as die nieformaliseerbare vertrekpunt vir die wiskunde.14 
Bykomend veronderstel elke aksiomatisering primitiewe (ongedefinieerde) terme, 
terwyl Gödel daarop wys dat selfs die aard van ’n versameling in ’n 
sirkelredenasie vasloop indien dit gedefinieer wil word.15 

 
12. Kan abstrahering die natuurlike getalle fundeer? 

Die getal 2 is een van die natuurlike getalle 1, 2, 3, ... en tradisioneel is gedink 
dat ons hierdie getalle, byvoorbeeld wanneer hulle in ’n “tel-konteks” gebruik is, 
in die greep sou kon kry deur abstrahering van die menigvuldigheid van (getelde) 
dinge. Die term abstrahering is egter dubbelsinnig. Dit kan daarop dui dat van 
hierdie besonderhede afgesien word en wel deur toenemend te let op hoër vlakke 
van algemeenheid. Frege vermeld die maan, wat vanuit ’n meer algemene 
perspektief as “metgesel van die aarde”, “metgesel van ’n planeet”, 
“hemelliggaam”, “liggaam” en uiteindelik bloot “voorwerp” (ding) aangedui sou 
kon word – maar nêrens in hierdie ry hoërvlak-abstraherings vind ons die getal 1 
nie. 

Sou dit help indien ons van “eenhede” sou praat? Volgens Frege skiet ook hierdie 
alternatief te kort. Twee ewe uitsiglose opsies bestaan volgens hom. Ons kan 
enersyds let op die moontlikheid om getal te genereer deur die byeenbring van 
verskillende dinge. Dan verkry ons egter ’n akkumulasie van dinge waarin presies 
dié eienskappe waardeur hulle verskillend is, aangetref word – en dit is nie getal 
nie. Andersyds kan ons getal probeer konstrueer deur die vereniging van dit wat 
soortgelyk (“gleich”) is.16 Dit verteenwoordig ’n ou opvatting wat onder meer by 
Hobbes, Hume en andere te vind is, naamlik dat getal in die wiskunde (soort-) 
gelyke eenhede veronderstel waaruit dit saamgestel is. Bring dit ons volgens 
Frege werklik by getal uit? Die eienskappe waardeur dinge hulle onderskei, is vir 
hul aantal irrelevant en iets vreemds. Wanneer daarenteen afgesien word 
(geabstraheer word) van hierdie eienskappe waarin dinge van mekaar verskil, is 
dit nie (hul) getal wat oorbly nie, maar slegs dié algemene enkele begrip 
waaronder al hierdie dinge nou val. Deur af te sien van die kleur van swart en wit 
katte bly slegs die algemene begrip “kat” oor (Frege 1884:45). Selfs die begrip 
van meerdere twees (instansies van 2) hou slegs die enkele algemene begrip “2” 
oor. ’n Bloot logiese verbinding (sintese) kan nooit getal(le) oplewer nie – iets 
wat Immanuel Kant reeds ingesien het (Kant 1956:15). 

Dit verklaar waarom Frege die aard van ’n versameling met die domein van ’n 
begrip vervang het; hy praat van Begriffsumfang (begripsomvang).17 Met hierdie 
logiese begripsklem het Frege ’n voor die hand liggende alternatief gemis, ’n 
alternatief waarvan hy egter nie bewus was nie, omdat hy nie ’n teoretiese 
verwysingsraamwerk gehad het wat hom in staat gestel het om naas die konkrete 
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dinge in die werklikheid, wat telkens onder hoër algemene begrippe tuisgebring 
kan word, ook ontiese aspekte (bestaanswyses, modi) te onderskei nie.18 

Wat Frege wel raakgesien het, is dat abstraksie wat op konkrete dinge (entiteite) 
gerig is, nooit aspek-eienskappe aan ons kan lewer nie, want dit loop altyd bloot 
op meer algemene ding-begrippe uit. Insgelyks kan die logiese optelling van 
“ene” of “twees” slegs eindig by die herhaalde identifisering van ’n volgende 
instansie van dieselfde tipe. Die identifisering van “een”, van nog “een” of van ’n 
“twee” en nog ’n “twee” eindig steeds bloot met die algemene (“abstrakte”) 
begrippe “een-heid” of “twee-heid”. Ons haal die bogemelde gedagte van Frege 
nou eers letterlik aan en gee dan die Afrikaanse vertaling daarvan. “Wenn wir die 
Zahl andererseits durch Zusammenfassung von Gleichem bilden wollen, so fließt 
dies immerfort in eins zusammen, und wir kommen nie zu einer Mehrheit” (Frege 
1884:50). In Afrikaans: “Wanneer ons die getal andersyds deur die samevatting 
van wat soortgelyk is wil konstrueer, dan vloei dit altyd in een tesame, en kom 
ons nooit tot ’n menigvuldigheid nie.”19 

 
13. Die aard van die getalsaspek 

13.1  ’n Modus van die werklikheid  

Solank daar nie in alle erns ondersoek ingestel word na die aard van die 
verskillende aspekte of bestaanswyses van die werklikheid nie, sal die status van 
getal-uitsprake problematies bly. Die aspekte belig immers die “hoe” van die 
dinge wat ons ervaar en nie die konkrete “wat” daarvan nie. Vrae soos: hoe 
sterk?; hoe vinnig?; hoe groot?; en hoeveel? appelleer onderskeidelik op die 
fisiese, kinematiese, ruimtelike en kwantitatiewe aspekte van die werklikheid. As 
bestaanswyses kan hierdie aspekte ook as funksies of modaliteite aangedui word. 
Die funksie van konkrete dinge in hierdie (en ander) aspekte is tipies in die sin 
dat die konkrete alsydigheid daarvan ’n gespesifiseerde vorm in die verskillende 
aspekte aanneem.20 

13.2 Modale universaliteit  

Die universele reikwydte van modale aspekte, hul modale universaliteit, gaan die 
tipiese aard van enige entiteit wat bloot in die verskillende aspekte funksioneer, 
te bowe. Enersyds beteken dit dat die verskillende aspekte van die werklikheid 
alle konkrete dinge wat daarin funksioneer, medebepaal – waarmee meteens die 
skynbare misterie, naamlik dat aspekwette (soos getalwette, ruimtewette en 
bewegingswette) van krag is (geldig is) vir konkrete dinge en prosesse,21 verklaar 
word – en andersyds beteken dit dat geen entiteite ooit volledig opgaan in énige 
aspek nie. 

13.3 Modale abstrahering  

Hoewel verskillende dinge deur middel van entiteitsgerigte abstrahering 
“soortgelyk” gemaak kan word rakende hul niekwantitatiewe eienskappe, word 
hulle steeds van mekaar onderskei – en daarom bly hulle ’n menigvuldigheid. Dit 
toon aan dat, kragtens die modale universaliteit van die getalsaspek, geen enkele 
entiteit daaraan kan ontkom om ook in hierdie aspek (van onderskeie 
hoeveelheid) ’n funksie te hê nie. Frege het sy aandag gefokus op die konkrete 
entiteite en sodoende nagelaat om rekenskap te gee van ’n egte numeriese 
menigvuldigheid (diskrete kwantiteit). Soos ’n telraam dinge demonstreer, beland 
ons by die getalsvraag in ’n situasie waar die nie-aritmetiese eienskappe 

9



LitNet Akademies – Jaargang 8(1) – Maart 2011 
 

 

 

ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za 

uiteindelik agterweë gelaat moet word. Dan is die vraag immers nie meer: watter 
kleur?; waarheen moet die blokkies geskuif (beweeg) word?; of wat is die 
(ruimtelike) vorm daarvan nie?, maar bloot: hoeveel blokkies is daar? – die 
uiteindelike getalsvraag. 

13.4 Die aritmetiese orde van opeenvolging  

Binne die oorspronklike sin van getal is die eerste (en enigste!) tree in die 
benutting van een of ander vorm van suksessie gegee.22 Selfs om die kardinaliteit 
van ’n gegewe aantal elemente vas te stel, moet een of ander vorm van 
opeenvolging benut word. Deurslaggewend vir ons getalbesef is derhalwe die 
aritmetiese orde van opeenvolging. Daarsonder verval die uniekheid van elke 
natuurlike en heelgetal. Omdat elke orde altyd korreleer met gegewens wat aan 
die betrokke orde onderworpe (subjek) is, sal daar altyd ’n onverbreeklike 
samehang tussen die aritmetiese orde van opeenvolging en bypassende 
aritmetiese subjekte bestaan. Die natuurlike getalle verteenwoordig die mees 
basiese getalsubjekte. 

13.5 Godgemaak of mensgemaak? 

Ons moet egter ’n onderskeid tref tussen ’n gegewe menigvuldigheid – in watter 
mate dit telbaar (of onderskeibaar) is – en die daadwerklike tel daarvan deur die 
mens. Dit is immers eers deurdat allerlei dinge in ons alledaagse ervaring getel 
word dat bypassende telwoorde (“numerals” in Engels) benodig word. Telwoorde, 
of getalsimbole, soos dit ook heet, dui derhalwe op die respons van die mens as 
teller. Gevolglik besit hierdie telwoorde – byvoorbeeld “een”, “twee”, “drie” en so 
meer – nie ’n bestaan wat onafhanklik van die mens is nie; hulle is immers deur 
die mens geskep. Daarom is Kronecker se bogemelde (aangepaste) uitspraak, 
naamlik dat God die natuurlike getalle gemaak het en die mens al die ander 
getalle, nie korrek nie: Alle getalname (met ander woorde die “numerals” vir 
natuurlike getalle, heelgetalle, breuke, reële getalle, imaginêre getalle en 
transfiniete getalle) is deur die mens daargestel. 

Hiermee is natuurlik nog geensins beweer dat “getal” as sodanig (volledig) deur 
die mens “geskep” is nie! Die term getal is immers dubbelsinnig – dit kan 
enersyds verwys na die “nog nie getelde” (met ander woorde gegewe) 
menigvuldigheid wat tot die “objektiewe” werklikheid behoort, soos dit meestal 
heet, of dit kan andersyds verwys na die “subjektief gekonstrueerde” werklikheid 
van ’n “getelde” menigvuldigheid (die getalsimbole wat uiteindelik in wiskundige 
geskrifte verskyn). 

13.6 Bestaan die getal 2? 

Indien ons tans na Maddy se vraag “Does common sense hold that 2 exists?” 
terugkeer, sou gesê kon word dat ons onnadenkend in ons alledaagse ervaring 
(“common sense”) vashou aan die realiteit van getalle, insluitende die getal 2. In 
die lig van ons besinning tot dusver kan ons bykomend stel dat die getal 2 ’n 
aritmetiese subjek is wat met die “numeral” 2 aangedui word. Uit hoofde van die 
aritmetiese orde van opeenvolging beklee die getal 2 ’n unieke plek in die ry 
(natuurlike) getalle – en in hierdie sin is daar slegs één 2! Daarom is dit begryplik 
dat Frege oortuig is dat daar nie verskillende getalle twee bestaan nie.23 
Bykomend wys Frege tereg daarop dat wanneer iets getel word, dit plaasvind op 
die basis van ’n “een-tot-een”-korrelasie tussen telwoorde en die versameling 
getelde dinge (“objekte”): “... that counting itself rests on a one-one correlation, 
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namely between the number-words from 1 to n and the objects of the set” (vgl. 
Dummett (1995:144)). 

13.7 “Bestaan” val nie saam met “sintuiglik waarneembaar” 
nie  

Wanneer ons die implisiete gelykstelling van “bestaan” met “sintuiglik 
waarneembaar” agterweë laat, open dit meteens die weg om die “objektiewe” 
bestaan van die verskillende werklikheidsaspekte te erken. Dit is weliswaar 
verkieslik om van die ontiese bestaan van die aspekte te praat, omdat die term 
objektief onnodige en lastige ontologiese (!) konnotasies besit. 

Wang vermeld dat Gödel daarvan oortuig was dat “mathematical objects” ’n 
aspek van die “objektiewe werklikheid” weerspieël wat op ’n ander soort relasie 
tussen ons en die werklikheid gefundeer is. Volgens Wang was Gödel veral 
beïndruk met ’n opmerking wat hy aan Bernays toegeskryf het: “That the flower 
has five petals is as much a part of objective reality as that its color is red” (Wang 
1988:202). Met betrekking tot “mathematical objects” stel Gödel: “Rather they, 
too, may represent an aspect of objective reality, but, as opposed to the 
sensations, their presence in us may be due to another kind of relationship 
between ourselves and reality” (aangehaal deur Wang (1988:304; vgl. p. 205)). 
Hieraan voeg Wang sy eie ondersteuning toe, want hy is geneig om met Gödel 
saam te stem, hoewel hy onseker voel oor hoe hy dit presies moet verwoord: “I 
am inclined to agree with Gödel, but do not know how to elaborate his assertions. 
I used to have trouble by the association of objective existence with having a 
fixed ‘residence’ in spacetime. But I now feel that ‘an aspect of objective reality’ 
can exist (and be ‘perceived by semiperceptions’) without it occupying a location 
in spacetime in the way physical objects do” (Wang 1988:304). 

Hoewel hierdie wiskundiges deeglik besef het dat daar nie aan die realiteit van die 
getalsaspek ontkom kan word nie, het hulle tegelyk ook besef dat dit nie aan 
sintuiglik waarneembare dinge gelykgestel kan word nie. Die gebrek aan ’n teorie 
van modale aspekte het ’n duidelike verantwoording van hierdie insig egter 
bemoeilik. 

13.8 Kan getal gedefinieer word?   

Wat Gödel hier bo opgemerk het oor die sirkulêre aard van pogings om ’n 
versameling te definieer, is ten opsigte van getal self ewe geldig. Nie net in die 
logika nie, maar ook in alle wetenskaplike dissiplines vind ons ’n erkenning van 
primitiewe terme wat ondefinieerbaar is. Die intuïsionistiese wiskunde en ’n 
wiskundige soos Skolem het van meet af aan die ondefinieerbaarheid van “getal” 
met die eenvoudige suksessie van die natuurlike getalle verbind. In 1922 skryf 
Skolem onder meer (sien ook Strauss (2005a)): 

Die versamelingsteoretici meen gewoonlik dat die begrip heelgetal 
gedefinieer moet word en dat volledige induksie bewys moet word. Dit is 
egter duidelik dat ’n mens nie tot in die oneindige kan definieer of begrond 
nie; vroeër of later beland ’n mens by dit wat nie verder gedefinieer kan 
word nie of dit wat onbewysbaar is. Dan gaan dit daaroor dat die eerste 
begin-aannames onmiddellik duidelik moet wees, dat dit natuurlik en 
ontwyfelbaar moet wees. Hierdie kondisie word deur die begrip heelgetal 
en induktiewe gevolgtrekkings vervul, maar is beslis nie vervul deur 
versamelingsteoretiese aksiomas soos dié van Zermelo of soortgelykes 
nie; indien ’n mens die terugvoering van eersgenoemde begrippe op 
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laasgenoemde wil erken, dan moet die versamelingsteoretiese begrippe 
eenvoudiger wees en dan moet die denke daarmee meer ontwyfelbaar 
wees as volledige induksie, maar dit gaan totaal teen die grein van die 
werklike feitlike toedrag van sake in. (Skolem 1979:70)24 

(Vgl. ook Strauss (2005b).) 

Die uniekheid van elke modale aspek van die werklikheid word gewaarborg deur 
die ondefinieerbare kernsin (of: sin-kern) daarvan wat tegelyk ook die 
onherleibaarheid van elke aspek onderlê.25 Die ondefinieerbaarheid van die 
aspekte, wat derhalwe die aard van begripsvorming te bowe gaan, kan intuïtief 
ingesien word en hierdie (begripstransenderende) insig benodig ’n toepaslike (nie 
nader definieerbare nie) term waarmee dit aangedui word.26 Gegewe die 
dominante tradisie in die Westerse denke wat kennis met begripskennis 
vereenselwig, impliseer die ondefinieerbaarheid van die kernsin van die aspekte 
dat daar ook ruimte is vir begripstransenderende kennis, dit wil sê idee-kennis 
(Strauss 2003b). 

 
14. Uniekheid en samehang 

Die keersy aan die uniekheid van die aspekte is egter gegee in die onverbreeklike 
samehang waarin die aspekte gevoeg is. Binne elke aspek word daar gevolglik 
struktuurelemente aangetref waarin die wederkerige samehang na vore tree. 
Afhanklik van die “ordeplek” van ’n aspek in die ry van aspekte27 word hierdie 
samehangsmomente as onderskeidelik terugwysings (retrosipasies) en 
vooruitwysings (antisipasies) aangedui. Binne die getalsaspek is die relasie tussen 
die ene en die vele oorspronklik, maar in elke ander aspek kom hierdie getalsin 
nie-oorspronklik, dit wil sê analogies, voor, byvoorbeeld wanneer ons sou praat 
van ’n ruimtelike eenheid en menigvuldigheid, of van die logiese eenheid van ’n 
begrip waarin ’n menigvuldigheid van (logies geobjektiveerde) kenmerke 
opgeneem is. 

Hierdie terugwysende analogieë vanuit latere aspekte na die getalsaspek kan 
beide aan die wetsy en die daarmee korrelerende feitelike [soos in diagram hier 
onder] sy van ’n aspek onderskei word. ’n Eindige reguit lyn word deur ’n 
beginpunt en ’n eindpunt begrens. Die lengte van hierdie lyn (eendimensionale 
grootte) word deur ’n getal aangegee, waaruit blyk dat lengte ’n analogie van die 
oorspronklike getalsin is.28 Deur te praat van die lyn as ééndimensionale 
ruimtelike subjek, word implisiet ’n bypassende (korrelerende) orde aan die wetsy 
van die ruimte-aspek veronderstel. Ons sien dit in die ruimtelike orde van 
gelyktydigheid (opeens).29 Die element tyd wat in die woord gelyktydigheid 
opgeneem is, suggereer dat ons ewe goed van die ruimtelike tydsorde van 
gelyktydigheid kan praat, wat op sy beurt suggereer dat ons selfs in die 
getalsaspek na die aritmetiese tydsorde van opeenvolging kan verwys.30 Binne 
die kader van die onderskeiding tussen wetsy en feitelike sy, en onderskraag deur 
die (begripstransenderende) idee van ’n kwalifiserende en ondefinieerbare sin-
kern, vind ons ’n verantwoording van die klassieke grondprobleem van alle 
wetenskaplike (wysgerige en vakwetenskaplike) denke: die aard van uniekheid en 
samehang. Eersgenoemde (uniekheid) word ook aangedui as die soewereiniteit-
in-eie-kring en laasgenoemde as die universaliteit-in-eie-kring van elke aspek 
(sien Strauss (2009a)). 

Hierdie problematiek (in Engels ook aan te dui as die “coherence of irreducibles”) 
is nie die alleenbesit van enige wysgerige of vakwetenskaplike denkrigting nie. 
Let bloot op ’n onlangse werk waarin die kernelemente van die onderskeidinge 
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wat pas verduidelik is, onmiskenbaar as kern-idees van Gödel aan die orde gestel 
word. Yourgrau (2005:169) verduidelik dat Gödel “insisted that to know the 
primitive concepts, one must not only understand their relationships to the other 
primitives but must grasp them on their own, by a kind of ‘intuition’”. Op die 
volgende bladsy voeg hy daaraan toe dat “the fundamental concepts are primitive 
and their meaning is not exhausted by their relationships to other concepts”. Dit 
is sekerlik so na as wat ’n denker kan kom aan die idees van soewereiniteit-in-
eie-kring en universaliteit-in-eie-kring wat ons pas saaklik uiteengesit het! Om 
die idee van die struktuur van ’n aspek meer aanskoulik te maak, word die 
onderstaande skets ingevoeg.   

 
 

15. Getal fundeer ruimte 

Die Griekse wiskundiges was van mening dat kontinuïteit eenvoudiger as 
diskreetheid was. Dit hang daarmee saam dat dit opeens begryp kan word. 
Fraenkel, Bar-Hillel, Level en Van Dalen (1973) wys enersyds op die 
aritmetisering wat onderliggend aan die paradokse van Zeno is, maar vermeld 
dan andersyds dat die omgekeerde rigting ook nagestreef kan word, “for intuition 
seems to comprehend the continuum at once”. Hulle vervolg: “Mainly for this 
reason Greek mathematics and philosophy were inclined to consider continuity to 
be the simpler concept” (1973:213). Longo (2001:6) vermeld ’n soortgelyke 
kontemporêre siening wat by René Thom en andere aangetref word: “For him, as 
for many mathematicians of the continuum, ‘the continuum precedes 
ontologically the discrete’, for the latter is merely an ‘accident coming out of the 
continuum background’, ‘a broken line’.” Elders merk hy ook op: “By contrast 
Leibniz and Thom consider the continuum as the original giving, central to all 
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mathematical construction, while the discrete is only represented as a singularity, 
as a catastrophe” (Longo 2001:19). Terselfdertyd besef Longo weliswaar dat die 
versamelingsteoretiese praktyk van Cantor, Dedekind en Frege ontologiese 
prioriteit verleen aan diskrete nosies “and derive the mathematical continuum 
from the integers” (Longo 2001:19; vgl. p. 20). 

Sodra die aard van ruimtelike kontinuïteit egter nader ondersoek word, blyk dit 
spoedig dat dit die suksessie van getal veronderstel (vgl. Strauss (2002a)). Die 
term kontinuïteit kan immers met wisselterme soos gekonnekteerdheid en 
samehang vervang word. Wanneer iets kontinu is, is daar geen hiate (gapings) 
nie31 – alle dele is gekonnekteerd en hang saam.32 Wanneer alle (samehangende, 
gekonnekteerde) dele egter teenwoordig is, vind ons inderdaad die geheel van 
hierdie dele. Daarom behoort die totaliteitskarakter (geheel-aard) van kontinuïteit 
tot die ruimte. Hieruit volg dat kontinuïteit bloot ’n wisselterm vir die geheel-dele-
relasie is; alternatiewelik: dat die geheel-dele-relasie oorspronklik in die ruimte-
aspek is, net soos wat ’n onderskeie hoeveelheid oorspronklik in die getalsaspek 
is.33 Longo (2001:23) vermeld iets van hierdie insig wanneer hy na Leibniz en 
Kant verwys: “Also for Leibniz and Kant  the continuum cannot be decomposed 
into its elements, it is not formed from simpler unities: it presents itself 
simultaneously as a totality and its parts.” 

Die geheel-dele-relasie beliggaam ’n ruimtelike eenheid-in-die-menigvuldigheid, 
dit wil sê dit beliggaam ’n terugwysende analogie (retrosipasie) vanuit die ruimte-
aspek na die (funderende) getalsaspek. Wanneer ons die aritmetiese tydsorde 
van opeenvolging aan die wetsy van die getalsaspek verreken, blyk dit spoedig 
dat die (suksessief) oneindige analogies in die ruimte-aspek terugkeer in die 
vorm van die suksessief oneindige verdeelbaarheid van ruimtelike kontinuïteit 
(van ’n ruimtelike geheel). 

Omdat die intuïsionistiese wiskunde die aktueel oneindige (wat verkieslik as die 
opeens oneindige aangedui behoort te word), waarop Cantor sy versamelingsleer 
gebou het, verwerp, word teruggeval op die ruimtelike geheel-dele-relasie, want 
skynbaar is die enigste soort oneindigheid wat daarin na vore kom, die potensieel 
oneindige (die suksessief oneindige). Weyl (1966:74) skryf: “Nie in die relasie 
van element tot versameling nie, maar in dié van die deel tot die geheel sien 
Brouwer, in ooreenstemming met die intuïsie, die wese van die kontinuum.” 
Reeds in 1921 meld hy dat dit “tot die wese van die kontinuum behoort dat elk 
van sy dele sig onbegrensd verder laat verdeel” (Weyl 1921:77). Dit handel met 
ander woorde oor die suksessief oneindige verdeelbaarheid van ’n ruimtelike 
kontinuum – en hierin sien ons duidelik dat ruimtelike kontinuïteit terugwys na 
die aritmetiese tydsorde van opeenvolging aan die wetsy van die getalsaspek. 
Hierdie orde van opeenvolging fundeer nie alleen die beginsel van (wiskundige) 
induksie nie, want dit onderlê ook die vier bewerkings wat ons aan die wetsy van 
die getalsaspek kan onderskei, naamlik optelling, vermenigvuldiging, aftrekking 
en deling. 

Wat merkwaardig is, is dat iemand wat volledig meegewerk het aan die 
aksiomatisering van die klassieke wiskunde, naamlik Paul Bernays, skerp 
afwysend en krities staan teenoor die aritmetiseringsaansprake van die 
aksiomatiese versamelingsleer. Bernays (1976:74) wys daarop dat dit die 
totaliteitskarakter van die “geometriese voorstelling van die kontinuum” is wat “in 
die weg van ’n volledige aritmetisering van die kontinuum staan” (sien ook 
Strauss (1988)). Hierdie insig berus op ’n afwysing van die gebruiklike praktyk 
om ons aritmetiese en geometriese intuïsie met ruimte en tyd te verbind. Bernays 
stel hierteenoor dat die onderskeiding tussen aritmetiese en geometriese intuïsie 
in verband gebring moet word met die verskil tussen diskreetheid en kontinuïteit: 
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“Dit is aan te beveel om die onderskeiding tussen ‘aritmetiese’ en ‘geometriese’ 
intuïsie nie ooreenkomstig die momente van die tydelike en ruimtelike deur te 
voer nie, maar met ’n perspektief op die verskil tussen die diskrete en die 
kontinue.”34 

Dít wat so pas verduidelik is, kan weer eens met ’n skets toegelig word: 

 

Die aard van uniekheid en samehang dui egter daarop dat geen aspek in sigself 
afgesluit kan word nie, dat die sin van elke aspek trouens in die samehang 
daarvan met ander aspekte tot uitdrukking kom. Ten opsigte van die aard van 
ruimtelike kontinuïteit het ons byvoorbeeld gewys op die (suksessief) oneindige 
verdeelbaarheid daarvan – waarin die terugwysing (retrosipasie) na die 
aritmetiese tydsorde van opeenvolging tot openbaring kom. 

 
16. Wat getal by ruimte kan “leen” 

Omdat die geheel-dele-relasie oorspronklik in die ruimte-aspek is, beteken dit – 
gesien vanuit die perspektief van die getalsaspek – dat ons getalmatig van ’n 
geheel, of totaliteit, kan praat slegs indien die terme geheel en totaliteit by die 
ruimte-aspek “geleen” word. Deur derhalwe van “heel”-getalle te praat, word die 
aard van ruimtelike kontinuïteit geïmiteer, of nageboots – met klem op die 
“geheel”-eienskap van die ruimtelike geheel-dele-relasie. 

Die oomblik wanneer ons egter die keersy van die “geheel” in oënskou neem, 
naamlik die dele-element van geheel-dele-relasie, word die heel-getalle 
“opgebreek”, ver-deel, en dan ontmoet ons hierdie “gebroke” getalle, naamlik die 
breuke. Slegs wanneer die geheel-dele-relasie by die ruimte-aspek “geleen” 
word, maak dit sin om van heelgetalle en breuke te praat. In terme van ons 
voorstelling van die struktuur van ’n aspek beteken dit dus dat die getalsaspek na 
die ruimte-aspek vooruitgryp of vooruitwys (dit antisipeer) wanneer van 
heelgetalle en breuke gepraat word. Die oneindige verdeelbaarheid van ’n 
ruimtelike kontinuum word gevolglik deur enige breuk-interval (enige twee 
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verskillende rasionale getalle) sodanig nageboots dat die aritmetiese verskil 
tussen enige twee rasionale getalle ook sonder einde in twee gedeel (gehalveer) 
kan word. Die getalwaarde van ’n rasionale interval is dus ook suksessief oneindig 
verdeelbaar (’n vooruitwysing na ’n terugwysing). 

16.1 Suksessie en gelyktydigheid: oneindigheid in ’n nuwe 
lig  

Wat gebeur egter wanneer ons die tydsordes aan die wetsy van die getalsaspek 
en ruimte-aspek met mekaar in verband bring? Cantor beroep hom op 
Augustinus, wat reeds onderskei het tussen die suksessie van oneindigheid 
(toeganklik vir die menslike verstand) en God, wat elke suksessie opeens oorsien 
(Cantor 1987–1888; 1962:402 e.v. en Augustinus se Confessiones XI,11,13 
(Augustinus 1991); De Trinitate XII,14 (Augustinus 2002)). Plotinus (1969) het in 
sy Enneade III/7 ewigheid aan die tydlose hede verbind en sodoende bygedra tot 
die uiteindelike fundering van die idee van aktuele oneindigheid in die ruimtelike 
orde van gelyktydigheid. Teen die einde van die 18de eeu sit Maimon hierdie 
tradisie voort wanneer hy die onderskeiding tussen ’n beperkte menslike gees en 
’n absolute verstand benut. 

’n Oneindige getal kan aan ons nie anders verskyn (omdat ons 
waarneming aan die vorm van tyd gebonde is) as ’n oneindige suksessie in 
die tyd nie (wat derhalwe nie as iets voltooids bedink kan word nie). In die 
geval van ’n absolute verstand daarenteen, word die begrip van ’n 
oneindige getal, sonder enige tydsverloop, opeens bedink. Derhalwe, wat 
die verstand in die begrensde vorm daarvan as ’n blote idee beskou, is in 
terme van die absolute bestaan daarvan ’n egte voorwerp. (Maimon 
2004:228) 

Longo (2001:9) verwys nog steeds daarna dat die reële getalle bestaan en dat 
God almal ken. Uit hoofde van die oorspronklike ruimtelike sin van die geheel-
dele-relasie, soos bepaal en begrens deur die ruimtelike tydsorde van 
gelyktydigheid, volg dit dat ’n ruimte-figuur slegs kan bestaan indien alle dele 
daarvan opeens teenwoordig is. ’n Driehoek bestaan nie uit ’n suksessie van sye 
– eers die een sy, dan die ander sy en dan die derde sy – nie. Slegs as al drie sye 
tegelyk (opeens) aanwesig is, bestaan ’n driehoek as driehoek. 

16.2 Die opeens oneindige: oneindige totaliteite 

Dieselfde geld by ’n gewone reguit lyn: Die punte op die lyn verskyn nie in 
suksessie nie35 – almal is opeens teenwoordig. Sodra die aritmetiese tydsorde 
van opeenvolging in verband gebring word met die ruimtelike tydsorde van 
gelyktydigheid (tegnies gestel: ontsluit of verdiep word),36 ontmoet ons die 
verdiepte sin van oneindigheid, soos vermeld – tradisioneel as die aktueel 
oneindige of die voltooid oneindige aangedui, maar wat, sistematies gesien, ten 
beste as die opeens oneindige beskryf kan word. Hiermee word ons teruggevoer 
na Cantor se omskrywing van die aktueel oneindige as iets wat “veeleer in alle 
dele vas en bepaald is, ’n regte konstante is, en tegelyk andersyds elke 
soortgelyke eindige grootte in grootte oortref” (Cantor 1962:401). Hier is geen 
sprake van suksessie of eindigheid nie. Soos God by Augustinus of ’n absolute 
verstand by Maimon, is al die dele van ’n opeens oneindige versameling vas en 
bepaald. Sedertdien het dit by wiskundiges gebruiklik geword om van iets soos ’n 
oneindige totaliteit te praat. Selfs die intuïsionistiese wiskundiges praat van ’n 
oneindige domein. Dummett gebruik byvoorbeeld dikwels die uitdrukking “infinite 
domain” as ’n alternatief vir ’n opeens oneindige totaliteit (Dummett 1978:22, 24, 
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57, 58, 59, 63 e.s.m.). Beide uitdrukkings – oneindige domein en oneindige 
totaliteit – beliggaam egter die vooruitwysende (antisiperende) samehang tussen 
getal en ruimte. Die gemelde kernagtige tipering wat my eie voorkeur beliggaam 
(soos vroeër vermeld), maar wat eintlik uit die geskiedenis van die filosofie kom, 
is om van die opeens oneindige te praat.37 

16.3 Omkering van die ontsluitingsorde  

Cantor self het die ontsluitingsorde omgekeer en die aktueel oneindige (opeens 
oneindige) as die grondslag van en basis vir die potensieel oneindige gepostuleer. 
Hy skryf: “So veronderstel elke potensieel oneindige, indien dit eksak wiskundig 
aanwendbaar wil wees, ’n aktueel oneindige” (aangehaal deur Meschkowski 
1967:250). Indien hierdie ontsluitingsorde nie omgekeer word nie, kan ons saam 
met Lorenzen stel dat die aritmetika geen motief vir die invoering van die opeens 
oneindige bied nie.38 

16.4 Die opeens oneindige as regulatiewe hipotese  

Wanneer wiskundige denke die onontslote getalsin van die suksessief oneindige 
wil verdiep, is die enigste moontlikheid gegee in die regulatiewe hipotese, wat 
enige suksessief oneindige versameling getalle beskou as ’n oneindige totaliteit 
waarvan die elemente almal opeensvoorhande is.39 Hoewel Lorenzen (in sy 
konstruktiewe wiskunde en logika) die opeens oneindige verwerp (hy meen dit is 
’n “fiksie”),40 verduidelik hy die bedoeling daarvan in besonderhede. Hy stel dat 
wanneer die oneindige aan “alle” verbind word, ons ’n fiksie gebruik, naamlik “the 
fiction, as if infinitely many numbers are given” (Lorenzen 1952:593). Gauss se 
protes (in ’n brief aan Schumacher op 12 Julie 1831) teen die “gebruik van ’n 
oneindige grootte as iets voltooids wat nooit in die wiskunde toelaatbaar is nie” 
(aangehaal deur Meschkowski 1972b:31), het talle wiskundiges ná hom opgesaal 
met die probleem dat hulle die opeens oneindige verwerp het op grond van die 
feit dat hulle die suksessief oneindige as maatstaf gebruik het.41 
Rekenaarbewerkings is selfs beperk tot ’n eindige snit van die suksessief 
oneindige (Strauss 2006b). Lorenzen verduidelik die toepassing van die opeens 
oneindige op die reële getalle soos volg: “’n Mens stel jou veel eerder die reële 
getalle voor as almal opeens werklik voorhande.” Selfs elke reële getal word “self 
reeds so voorgestel asof die oneindig vele syfers daarvan almal opeens bestaan” 
(Lorenzen 1972:163).42 

 
17. Versamelings: op die grens van getal en ruimte 

In die oorspronklike omskrywing van Cantor het ons gesien dat hy klem gelê het 
op veral twee momente: (i) ’n menigvuldigheid van welonderskeie elemente 
(“wohlunterschiedenen Objekten ... ‘Elemente’”) en (ii) dat hierdie 
menigvuldigheid saamgevat is in die eenheid van ’n geheel of totaliteit 
(Ganzheit). Punt (i) verwys na eenheid en veelheid (getal) en punt (ii) na die 
geheel-dele-relasie (ruimte). Die Zermelo-Fraenkel aksiomatiese 
versamelingsleer verleen nie net erkenning hieraan nie, naamlik deur as 
primitiewe versamelingsteoretiese simbool die “lidmaatskaprelasie” (“membership 
relation” – ∈) in te voer (Fraenkel e.a. 1973:22-3), want bykomend word ook die 

belangrike verskil tussen ∈ en ⊆ gehandhaaf.43 

In die oneindigheidsaksioma van die Zermelo-Fraenkel-versamelingsleer is die 
ruimtelike geheel-dele-relasie nog nie geïmpliseer nie (Fraenkel e.a. 1973:46 
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e.v.) – dit geskied wel (subtiel) in die aksioma van die magsversameling: Vir 
enige (hele) versameling a bestaan daar ’n versameling waarvan die “lede” 
presies al die deelversamelings van a is (Fraenkel e.a. 1973:35). In die Zermelo-
Fraenkel versamelingsteoretiese aksioma-sisteem is ∈ die enigste spesifieke 
versamelingsteoretiese primitiewe simbool wat die “membership”-relasie aandui 
en dan spesifiseer hulle: “We shall read x ∈ y as ‘x is a member of y’ and, 
synonymously, as ‘x belongs to y’, ‘x is contained in y’, ‘y contains x (as 
member)’.” In ’n voetnoot word verder verduidelik: “We avoid the phrase ‘x is an 
element of y’ since we shall use the term ‘element’ in a different meaning” 
(Fraenkel e.a. 1973:23). Eers wanneer hierdie twee aksiomas in samehang benut 
word, kan met oneindige totaliteite gewerk word, dit wil sê die opeens oneindige 
word dan eers “geaktiveer” en kom “in aksie”. En slegs wanneer die opeens 
oneindige benut word, kan met behulp van die beroemde diagonaalbewys van 
Cantor bewys word dat die reële getalle ooraftelbaar (nie-aftelbaar) is. Die 
konstruktivistiese wyse waarop die intuïsionisme hierdie bewys interpreteer, 
lewer egter slegs aftelbare versamelings (“species”) op.43 

In die aksiomaties formalistiese kringe van die 20ste-eeuse wiskunde het die 
opeens oneindige versameling reële getalle die status van “die kontinuum” 
verkry. Getrou aan Aristoteles se twee vereistes vir ’n kontinuum, naamlik 
oneindige verdeelbaarheid en die gegewe dat elke verdelingspunt twee keer 
benut word – as eindpunt en as beginpunt (Physica 231b8; 231b15 e.v. – 
vertaling in McKeon 2001:316–7; ook opgeneem in McKeon 2001:316–7) – 
definieer Cantor ’n puntkontinuum (Punktkontinuum) as ’n “perfek samehangende 
versameling”.44 

Bernays verwerp wat hy as die “aritmetiserende monisme in die wiskunde” 
bestempel – dit is volgens hom ’n “willekeurige tese” wat vergeet dat die “idee 
van die kontinuum oorspronklik ’n ruimte-idee is” (Bernays 1976:188). Hy 
beweer gevolglik dat die “idee van die kontinuum ’n geometriese idee is wat deur 
die analise in ’n aritmetiese taal uitgedruk word” (Bernays 1976:74). Indien hy 
egter oor ’n teorie van modale aspekte beskik het, sou hy ewe goed kon sê: “Die 
reële getalle imiteer (antisipeer) die oorspronklike ruimtelike aard van 
kontinuïteit.” Ons het opgemerk dat Gödel vir alle praktiese doeleindes reeds 
ingesien het dat primitiewe terme op gegewens wat ondefinieerbaar is, appelleer, 
dat hierdie oorspronklike terme op ’n onmiddellike intuïtiewe insig berus, en dat 
die sin van hierdie terme deels in hul wederkerige samehang tot openbaring kom. 
Hierdie sonderlinge benadering tot die idees van soewereiniteit-in-eie-kring en 
universaliteit-in-eie-kring word bykomend onderstreep deur sy aanspraak dat die 
aard van ’n versameling geensins op ’n niesirkulêre wyse omskryf kan word nie. 

Aangesien die versamelingsbegrip, soos ook reeds hier bo vermeld is, gelyktydig 
van ons getalsintuïsie (menigvuldigheid) en ons ruimte-intuïsie (geheelheid) 
gebruik maak, hoef dit ons geensins te verbaas dat Gödel iets “ruimteliks” in ’n 
versameling terugvind nie. Wang (1988:202) merk op dat Gödel van 
versamelings as “quasi-spatial” praat en stel dan: “I am not sure whether he 
would say the same thing of numbers.” 

Deur die antisiperende samehang tussen getal en ruimte te verreken, kan die 
versamelingsleer beskryf word as ’n ruimtelik ontslote getalteorie.45 
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18. Samevattende perspektief 

Veral in sy 1986-werk stel Laugwitz die unieke aard van die getalsaspek op so ’n 
wyse voor dat die sin-kern van hierdie aspek opnuut alle vooruitwysende 
analogieë binne die getalsaspek kwalifiseer. Dit beteken allereers dat geen enkele 
tipe, of soort, getalle kan ontkom aan die uiteindelike diskreetheid (distinctness – 
onderskeie-wees) wat alle getalle onherroeplik stempel nie. Elke natuurlike getal, 
heelgetal, breuk en reële getal is uniek en is apart (onderskeidelik) 
identifiseerbaar. In hierdie opsig is elke getal verskillend van elke ander getal, 
wat eweseer uniek is. Dit impliseer dat alle getalsoorte onherroeplik ’n 
menigvuldigheid bly. Laugwitz wys daarop dat hoewel daar ’n veelheid punte, 
lyne en vlakke in die ruimte is (en uit hierdie veelheid of menigvuldigheid blyk die 
samehang met getal waarin ruimteverhoudinge gefundeer is), nóg punte, nóg 
lyne, nóg vlakke, soos getalle, kenmerkende eienskappe besit.46 

As dit so is dat alle tipes getalle ’n menigvuldigheid daarstel en daarin 
onherroeplik bly deel hê aan die onderskeie uniekheid (dit wil sê die diskrete 
aard) van getal, hoe moet ons dan rekenskap gee van die verskillende gebruiklike 
wiskundige tiperinge waarin gestel word dat die (versamelings) natuurlike (en 
heel-) getalle diskreet is, die rasionale getalle dig is en die reële getalle kontinu 
is? Die antwoord (wat ons hier onder ook in ’n skets saamvat) lui soos volg: 

Natuurlike en heelgetalle reflekteer die oorspronklike sin van getal, soos 
wat dit allereers in die telgetalle na vore kom. Die aard van die ander tipes 
getalle kan egter nie bloot vanuit die onderskeie uniekheid van hul 
“verteenwoordigers” (dit wil sê suiwer getalmatig) verklaar word nie. 
Veeleer weerspieël (imiteer) elkeen van hierdie getalsoorte iets ruimte-
matigs, naamlik een of ander struktuurelement van die oorspronklike aard 
van die ruimte-aspek. 

My analise het getoon dat daar oorspronklike elemente in ons ruimte-besef 
teenwoordig is waarop die verskillende getalversamelings vooruitgryp. Die 
informele (of niegeaksiomatiseerde) algemene praktyk in die onderrig van die 
wiskunde om op hierdie wyse oor getalle en getalversamelings te praat, 
weerspieël derhalwe ’n intuïtiewe insig in die uniekheid en samehang van die 
getalsaspek en die ruimte-aspek, ten spyte van die feit dat die wiskunde 
tradisioneel nie oor ’n geartikuleerde teorie van modale aspekte beskik het nie. 
Insake die ruimte-aspek het ons op die volgende struktuurmomente gewys 
waarop getal antisipeer (vooruitgryp): 

i. Eerstens die geheelaard (of totaliteitskarakter, soos Bernays dit noem) van 
enige ruimtefiguur wat kontinu uitgebrei is – vergelyk die benaming heelgetalle 
(wiskundig word die versameling heelgetalle – eindig of aftelbaar oneindig – as 
“diskreet” aangedui). 

ii. Tweedens is die keersy van die totaliteitseienskap in die eindelose (suksessief 
oneindige) verdeelbaarheid van ’n ruimtelike kontinuum gegee – vergelyk die 
benaming breuke (met die kenmerkende “digtheid” van die versameling rasionale 
getalle). 

iii. Derdens verwys die reële getalle na die oorspronklike sin van ruimtelike 
kontinuïteit, wat die geykte wiskundige praktyk verklaar om daarna as die 
“kontinuum” te verwys. Gegewe die onderskeie uniekheid van elke reële getal is 
hierdie spreekwyse misleidend, want, soos Laugwitz opmerk, selfs in Cantor se 
omskrywing van ’n versameling “heers diskreetheid”. Hy stel trouens dat die 
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versamelingsbegrip van meet af aan so bedink is dat dít wat kontinu is, die greep 
van die versamelingsleer ontsnap, want volgens Cantor bestaan ’n versameling 
uit “welonderskeie dinge” – wat beteken dat die diskrete heers (vgl. sy woorde 
wat hier onder volledig aangehaal word). Wat wiskundiges veronderstel is om te 
bedoel wanneer hulle oor die reële getalle praat, is dus eintlik dat die reële getalle 
die oorspronklike ruimtelike sin van kontinuïteit imiteer – of dat die reële getalle 
gesien moet word as behorende tot die ontslote of teoreties verdiepte struktuur 
van die getalsaspek, met ander woorde dat die reële getalle die volledig ontslote 
getalsantisipasie na ruimte verteenwoordig. (Die rasionale getalle gryp wel 
vooruit na die ruimtelike geheel-dele-relasie, maar hierdie vooruitwysing word 
onmiddellik “teruggekaats” na die suksessief oneindige aan die wetsy van die 
getalsaspek – wat impliseer dat ons ten opsigte van die rasionale getalle slegs 
van die semi-ontslote sin van die getalsaspek kan praat – ’n antisipasie na ’n 
retrosipasie.47 Die intuïsionistiese teorie van die “kontinuum” vorder nie verder as 
hierdie semi-ontslote getalsin nie, omdat die intuïsionisme die opeens oneindige 
verwerp). 

iv. Wanneer dít wat deur getal by die ruimte “geleen” word, nie as inherente 
aritmetiese eienskappe waardeer word nie, word diskreetheid as sin-kern van 
getal “bevry” om opnuut en onbelemmerd kwalifiserend op te tree ten opsigte 
van alle (antisiperende) getaltipes – hetsy aangedui as “diskreet”, “dig” of 
“kontinu”. Binne die domein van getal bly elke (natuurlike, heel-, rasionale en 
reële) getal daarom altyd uniek – “onderwerp” aan die “opperheerskappy” van die 
diskrete, soos Laugwitz tereg beklemtoon: 

Der Mengenbegriff ist von vornherein so angelegt worden, daß sich das 
Kontinuierliche seinem Zugriff entzieht, denn es soll sich nach Cantor bei 
einer Menge ja handelen um eine “Zusammenfassung” 
wohlunterschiedener Dinge ... – das Diskrete herrscht. (“Die 
versamelingsbegrip is van meet af aan so gekonstrueer dat dít wat kontinu 
is, sig aan die greep daarvan onttrek, want volgens Cantor handel dit 
inderdaad by elke versameling oor ’n “samevatting van wel-onderskeie 
dinge ... die diskrete heers.”) (Laugwitz 1986:10) 
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Eindnotas 

1 “Uit die paradys wat Cantor vir ons geskep het, sal niemand ons kan verdryf 
nie.” 

2 Na aanleiding van nie-aftelbaarheid kan sydelings opgemerk word dat 
Grünbaum byvoorbeeld na ’n eindige interval (a, b) verwys wat in die grensgeval 
(as a = b) “degenerate” heet (met lengte zero). Op grond van die nie-
aftelbaarheid van reële getalle argumenteer Grünbaum dan dat ’n positiewe 
interval as die vereniging van ’n kontinuum van gedegenereerde intervalle gesien 
kan word, en wel deur gebruik te maak van die verskil tussen getalsoptelling en 
versamelingsteoretiese optelling, waardeur tot die gevolgtrekking gekom word 
dat die uitgebreide lineêre kontinuum beskou kan word as ’n aggregaat van nie-
uitgebreide elemente (Grünbaum 1952:300ff). Elders het ek aangetoon dat 
hierdie argument ’n sirkelredenasie bevat, aangesien nie-aftelbaarheid slegs met 
behulp van die “opeens oneindige” (vgl. paragraaf 15 en 16 hier onder waar 
hierdie uitdrukking onder meer verduidelik word) aangetoon kan word, terwyl die 
opeens oneindige die onherleibaarheid van ruimte tot getal veronderstel (sien 
Strauss (1988:23ff)). Vgl. eindnota 46 hier onder. 

3 Cantor bestempel die kleinste transfiniete kardinale getal as Alef-Nul (אo) en 

dan blyk dit dat אo + 1 = אo; אo + אo = אo; אo x אo = אo; maar 2אo > אo. 
Ordinale getalle let op die orde van opeenvolging tussen getalle (dit het 
betrekking op die vraag: die hoeveelste?), terwyl kardinale getalle afsien van die 
volgorde en bloot let op die aantal (die vraag: hoeveel?) (sien Strauss (2006a)). 
Cantor het die ry transfiniete Alefs gesien as “trappe tot die troon van God”! 

4 In relasie tot versamelings beskou Cantor die heelgetalle en ordeningstipes as 
egte universalia in die sin van die klassieke Middeleeuse stryd tussen die realisme 
en die nominalisme. 

5 Von Neuman het byvoorbeeld met behulp van ordinale getalle ’n alternatiewe 
aksiomatisering daargestel, terwyl Ackermann en Bernays ook verskillende 
aksiomatiserings ontwikkel het. As heruitgewer van die “Gesammelte 
Abhandlungen” van Cantor skryf Zermelo daarom tereg in die voorwoord (sien 
Zermelo (1932)): “In die geskiedenis van die wetenskappe is dit sekerlik ’n 
seldsame geval wanneer ’n ganse wetenskaplike dissipline van grondleggende 
betekenis aan die skeppende werk van ’n enkele persoon te danke is. Dit is die 
geval wat verwerklik is in die skepping van Georg Cantor, die versamelingsleer, ’n 
nuwe wetenskaplike dissipline, wat gedurende ’n tydsbestek van ongeveer 25 
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jaar in ’n reeks verhandelinge van een en dieselfde navorser in die grondtrekke 
daarvan ontwikkel is en sedertdien die blywende besit van die wetenskap geword 
het, sodat alle latere navorsing op hierdie gebied bloot nog as vergrotende 
uitbreidings (‘ergänzende Ausführungen’) van sy grondleggende gedagtes 
opgevat kan word.” (Sien Cantor (1962:III).) 

6 Natuurlik sou dit blyk dat ’n ontleding van getal nie losgemaak kan word van ’n 
insig in die unieke aard van die ruimte nie. 

7 Hierdie vrae hou verband met die tradisionele teenstelling tussen die wiskundige 
platonisme en konstruktivisme. Eersgenoemde sien getalle as transendente 
platoniese ideë (wat ontdek moet word) en laasgenoemde as skeppinge van die 
menslike gees. 

8 Die term onties is afgelei van die Griekse woord on, wat dít wat bestaan aandui. 
Tradisioneel is die ontologie dus die leer van die syn. 

9 In ’n sekere sin sou ’n mens die omvattende teenwoordigheid van digitale 
tegnologie in die wêreld van vandag as ’n indirekte (en derhalwe gewysigde) 
segetog van die oorspronklike Pythagoriese ideaal kon beskou. 

10 “Zahlenverhältnis läßt sich geometrisch darstellen, aber nicht jedes 
Streckenverhältnis arithmetisch. Das begründet einen Vorrang der Geometrie vor 
der Arithmetik, und die Konsequenz sind die Bücher des Euklid: Die Theorie der 
Zahlen ist ein Teil der Geometrie” (Laugwitz 1986:9; vgl. ook sy latere artikel, 
Laugwitz (1997)). 

11 Die probleem van eenheid en verskeidenheid is onderliggend aan die 
reduksionistiese alternatiewe in die geskiedenis van die wiskunde (Strauss 
2009a). 

12 “Unter einer ‘Menge’ verstehen wir jede Zusammenfassung M von bestimmten 
wohlunterschieden Objekten m unserer Anschauung oder unseres Denkens 
(welche die ‘Elemente’ von M genannt werden) zu einem Ganzen.” (Dit het 
oorspronklik in Cantor 1895–1897 verskyn.) 

13 Ek sal aanstons verduidelik waarom die term geheel, of totaliteit, ’n ruimtelike 
konnotasie besit. Voor ek dit doen, wil ek egter eers nog vir ’n oomblik stilstaan 
by die status van getal, gedagtig aan Maddy se bogemelde vraag: “Does 2 exist?” 

14 Hermann Weyl reageer teen die idee dat die wiskunde bloot afleidings (geldige 
inferensies) uit gepostuleerde aksiome maak, en maak die stelling dat dit die aard 
van volledige induksie is wat die wiskunde verhoed om in ’n geweldige toutologie 
te verval. Volgens hom “erscheint vom intuitionistischen Standpunkt die 
vollständige Induktion als dasjenige, was die Mathematik davon bewahrt eine 
ungeheure Tautologie zu sein” (Weyl 1966:86). 

15 Gödel skryf: “The operation ‘set of x’s’ (where the variable ‘x’ ranges over 
some given kind of objects) cannot be defined satisfactorily (at least not in the 
present state of knowledge), but can only be paraphrased by other expressions 
involving again the concept of set, such as: ‘multitude of x’s’, ‘combination of any 
number of x’s’, ‘part of the totality of x’s’, where a ‘multitude’ (‘combination’, 
‘part’) is conceived as something that exists in itself, no matter whether we can 
define it in a finite number of words (so that random sets are not excluded) 
(Gödel 1964:262). 
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16 “Wenn wir die Zahl durch Zusammenfassung von verschiedenen Gegenständen 
entstehen lassen wollen, so erhalten wir eine Anhäufung, in der die Gegenstände 
mit eben den Eigenschaften enthalten sind, durch die sie sich unterscheiden, und 
das ist nicht die Zahl. Wenn wir die Zahl andererseits durch Zusammenfassung 
von Gleichem bilden wollen, so fließt dies immerfort in eins zusammen, und wir 
kommen nie zu einer Mehrheit” (Frege 1884:50). (Vgl. Strauss (2003a) vir ’n 
omvattende analise van Frege se denke oor getal.) 

17 “Ein Plural ist nur von Begriffswörtern möglich. Wenn man also von ‘Einheiten’ 
spricht, so kann man dies Wort nicht gleichbedeutend mit dem Eigennamen ‘Eins’ 
gebrauchen, sondern als Begriffswort. Wenn ‘Einheit’ ‘zu zählender Gegenstand’ 
bedeutet, so kann man nicht Zahl als Einheiten definieren” (Frege 1884:50). 

18 Hy meen immers “dass die Zahlangabe eine Aussage von einem Begriffe 
enthalte” (“dat die aangee van ’n getal ’n uitspraak oor ’n begrip bevat”) (Frege 
1884:59). Hierdie siening is kenmerkend van sy logisisme, wat eers in die 
onhoudbaarheid daarvan in die lig gestel is toe Russel (en Zermelo onafhanklik 
van hom – vgl. Husserl (1979:xxii, 399ff)) die nou algemeen bekende 
onhoudbaarheid van die naïewe versamelingsbegrip blootgelê het (as C die 
versameling van alle versamelings is wat hulself nie as element bevat nie, dan is 
C ’n element van C as en slegs as C nie ’n element van C is nie). Frege het 
aanvanklik aritmetisisties gedink: “Lê die basis van die aritmetiek nie dieper as 
alle ervaringskennis, selfs dieper as die meetkunde nie?” (“Liegt nicht der Grund 
der Arithmetik tiefer als der alles Erfahrungswissens, tiefer selbst als der 
Geometrie?” (Frege 1884:44)). Ná die prysgawe van sy logisistiese program het 
Frege egter teen die einde van sy lewe (1924-1925) die sirkel voltooi en 
teruggekeer na die Griekse opvatting dat die wiskunde eintlik geometrie is: “So 
an a priori mode of cognition must be involved here. But this cognition does not 
have to flow from purely logical principles, as I originally assumed. There is the 
further possibility that it has a geometrical source. ... The more I have thought 
the matter over, the more convinced I have become that arithmetic and 
geometry have developed on the same basis – a geometrical one in fact – so that 
mathematics in its entirety is really geometry” (Frege 1979:277). 

19 Die omskrywing wat Bolzano van ’n versameling gee, gebruik nog hierdie 
problematiese idee van “ene” – hy praat van “Mengen von Einheiten” (Bolzano 
1920:2). 

20 Dink byvoorbeeld aan tipiese ruimtelike vorme (die 32 kristalklasse) of aan 
tipiese getalle (of konstantes), soos die “werkingskwantum” van Planck. Hy het in 
1900 bekendheid verwerf deur sy ontdekking van die minimale energie-eenheid, 
die “kwantum” h. Om rekenskap te kon gee van die diskrete aard van die emissie 
en absorpsie van energie het hy gepostuleer dat stralingsenergie gekwantifiseer 
is proporsioneel tot die frekwensie v in die formule E = hnv, waar n ’n heelgetal 
is, v die frekwensie en h die “kwantum van aksie” (Wirkungsquantum), met die 
getalwaarde 6,624 x 10-34. In die spesiale relatiwiteitsteorie van Einstein is die 
(vakuum-) snelheid van lig ook ’n konstante. 

21 Grünfeld merk byvoorbeeld op: “The formalist tenet, in particular, that the laws 
of thought are strictly formal, that is, altogether unrelated to experience, made 
their application to actual phenomena a mystery.” Hy meen: “Any hypothesis of 
why nature conforms to our mathematical calculations takes some form of pre-
established harmony for granted” (Grünfeld 1983:43). 

22 Peano se bekende aksiomas het daarom tereg betrekking op alle vorme van 
suksessies. 
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23 Hy verwys na die getal 1 en maak dan die stelling dat dit net so min ruimte 
laat vir ’n meervoudsvorm as die chemiese element goud (Frege 1884:49). 

24 “Die Mengentheoretiker sind gewöhnlich der Ansicht, dass der Begriff der 
ganzen Zahl definiert werden soll, und die vollständige Induktion bewiesen 
werden soll. Es ist aber klar, dass man nicht ins Unendliche definieren oder 
begründen kann; früher oder später kommt man zu dem nicht weiter 
Definierbaren bzw. Beweisbaren. Es ist dann nur darum zu tun, dass die ersten 
Anfangsgründe etwas unmittelbar Klares, Natürliches und Unzweifelhaftes sind. 
Diese Bedingung ist für den Begriff der ganzen Zahl und die Induktionsschlüsse 
erfüllt, aber entschieden nicht erfüllt für mengentheoretische Axiome der 
Zermelo’schen Art oder ähnliches; sollte man die Zurückführung der ersteren 
Begriffe auf die letzteren anerkennen, so müssten die mengentheoretischen 
Begriffe einfacher sein und das Denken mit ihnen unzweifelhafter als die 
vollständige Induktion, aber das läuft dem wirklichen Sachverhalt gänzlich 
zuwider.” 

25 Wanneer onherleibaarheid misken word, raak teoretiese denke verstrengel in 
reduksionisme en die bypassende antinomieë. Een van die hoofmotiewe van die 
werk oor filosofie as wetenskap van die wetenskappe is om die noodsaaklikheid 
van ’n niereduksionistiese ontologie te artikuleer (sien Strauss (2009b)). 

26 Daar kan terloops daarop gewys word dat wetenskaplike begripsvorming in die 
algemeen volledig afhanklik is van die gebruik van ondefinieerbare terme. 
Wetenskaplike begripsvorming bestaan dus danksy dít wat alle begrip te bowe 
gaan (transendeer). 

27 Ons het vroeër na die eerste vier aspekte verwys, naamlik die aritmetiese, 
ruimtelike, kinematiese en fisiese aspekte. Daaropvolgend kan ook onderskei 
word (in hul voorlopig aangeduide volgorde) tussen die biotiese aspek, sensitief-
psigiese aspek, logies-analitiese aspek, kultuur-historiese aspek, teken-aspek, 
sosiale aspek, ekonomiese aspek, estetiese aspek, juridiese aspek, morele aspek 
en geloofsaspek. 

28 Die vraag of ’n lyn die kortste afstand tussen twee punte is, word in Strauss 
(2007b) uitvoerig bespreek. 

29 Lengte is dus ’n eerste-orde- feitelike ruimtelike uitgebreidheid, oppervlakte ’n 
tweede-orde-uitgebreidheid, en so meer. Om van een, twee of drie dimensies te 
praat, word die oorspronklike sin van getal veronderstel. 

30 Kant het reeds duidelik ingesien dat suksessie, tegelykheid en duur modi van 
die tyd is. “Die drei modi der Zeit sind Beharrlichkeit, Folge und Zugleichsein” 
(Kant 1956:219). 

31 Zermelo meld dat Hausdorff na aanleiding van Cantor se “perfekte” 
versamelings van “gapingloosheid” praat (sien Cantor (1962:194) en eindnota 38 
hier onder). 

32 Shapiro meld dat hierdie eienskap van samehang nie streng wiskundig 
gedefinieer is nie, omdat dit nie omskryf kan word sonder om in ’n sirkelredenasie 
te verval nie. Dit is met ander woorde ’n primitiewe term: “Coherence is not a 
rigorously defined mathematical concept, and there is no noncircular way to 
characterize it” (Shapiro 1997:13). 
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33 Aan die begin van ons besinning is verwys na die mens se fassinering met die 
grootsheid van die heelal. Tans kan ons opmerk dat hierdie woord implisiet 
saamgestel is uit die idee van ’n oneindige totaliteit – die geheel (totaliteit) en die 
idee van alles – die “geheel-van-alles”. 

34 “Es empfiehlt sich, die Unterscheidung von ‘arithmetischer’ und ‘geometrischer’ 
Anschauung nicht nach den Momenten des Räumlichen und Zeitlichen, sondern 
im Hinblick auf den Unterschied des Diskreten und Kontinuierlichen 
vorzunehmen” (Bernays 1976:81). Gevoelsruimte, byvoorbeeld die gevoeligheid 
vir verskillende prikkels op die menslike vel, kan ervaar word as kontinu ten 
spyte van die feit dat hierdie prikkels fisies diskontinu (onderskeidelik) is (sien 
Gosztonyi (1976:I:13)). 

35 Slegs wanneer punte op ’n lyn getel word, is daar sprake van suksessie – maar 
dan handel dit oor ’n onderskeie hoeveelheid punte en nie oor die kontinuïteit van 
die lyn waarop die punte te vinde is nie. 

36 Dit beteken dat die samehangsmomente tussen getal en ruimte, gesien vanuit 
die getalsaspek, “in aksie gebring word”, wat beteken dat die antisipasie van 
getal na ruimte “oopgemaak” of ontsluit word. Sien Strauss (2002b) in verband 
met die intrinsieke verband tussen die ruimtelike orde van opeens en die 
ruimtelike geheel-dele-relasie. 

37 Vgl. die uitdrukkings infinitum successivum en infinitum simultaneum (Maier 
1964:77–9). 

38 “In der Arithmetik … liegt kein Motiv zur Einführung von Aktual-Unendlichen 
vor” (Lorenzen 1972:159). 

39 Daarom kan ons enige suksessief oneindige ry getalle, byvoorbeeld die 
natuurlike of heelgetalle, op twee maniere beskou: vanuit die perspektief van die 
suksessief oneindige (dan is dit ’n eindelose suksessie) of vanuit die perspektief 
van die opeens oneindige (dan is dit ’n voltooid oneindige totaliteit). Dit beteken 
dat ook enige (reële) getal ’n suksessief oneindige “benaderingsgestalte” of ’n 
opeens oneindige “gegewenheidsgestalte” kan aanneem. Vanuit die perspektief 
van die suksessief oneindige is 0,9999 ... ongelyk aan 1, terwyl dit op die basis 
van die opeens oneindige gelyk is aan 1. Cantor definieer trouens reële getalle as 
aktueel oneindige (opeens oneindige) versamelings rasionale getalle. Hy maak 
gebruik van Alef-Nul as die eerste transfiniete kardinaliteit of magtigheid. Cantor 
skryf: “Tot die definisie van ’n irrasionale reële getal behoort steeds ’n 
welgedefinieerde oneindige versameling van die eerste magtigheid van rasionale 
getalle” (Cantor 1962:184). 

40 ’n Merkwaardige ambivalensie word in hierdie verband by Abraham Robinson 
aangetref. Aan die een kant het hy, as “invers-ekwivalent” van Cantor se 
transfiniete getalle, ’n niestandaard-analise ontwikkel waarin van “infinitesimale” 
(getalle wat oneindig klein is) gebruik gemaak word (Robinson 1966:55 e.v.), 
maar aan die ander kant verdedig hy die oortuiging dat “infinite totalities do not 
exist in any sense of the word (that is, either really or ideally)” en voeg dan 
daaraan toe: “More precisely, any mention, or purported mention, of infinite 
totalities is, literally, meaningless.” Nietemin glo hy dat die wiskunde soos 
normaalweg moet voortgaan: “That is, we should act as if infinite totalities really 
existed” (Robinson 1979:507). Ook hier word die suksessief oneindige implisiet 
as maatstaf gebruik om die (ontslote modale) realiteit van oneindige totaliteite te 
bevraagteken. 
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41 Husserl (1970) het homself tot die suksessief oneindige beperk. Die 
opvolgband van hierdie werk het egter nooit verskyn nie, omdat Husserl nie die 
teorie van die natuurlike getalle sonder die benutting van die opeens oneindige 
kon deurvoer nie. 

42 Vgl. die vorige eindnota in verband met 0,999 ... en 1, asook die oorspronklike 
woorde van Lorenzen: “... als ob die unendlich vielen Ziffern alle auch einmal 
existierten.” Bernays verdedig – in teenstelling met Vaihinger met sy filosofie van 
die asof – dat hy ook die opeens oneindige in ’n asof-sin gebruik, maar dat hy 
niks innerlik teenstrydig (antinomies) daarmee bedoel nie (Bernays 1976:60). 
Bernays doen hiermee afstand van die bekende “Philosophie des Als Ob” van 
Vaihinger (vgl. Vaihinger (1949:61–4)). Insake die onderskeiding tussen ’n 
logiese teenspraak en ’n antinomie, sien Strauss (2009:256 e.v., 286 e.v.). 

43 Vgl. Heyting (1971:40), Fraenkel e.a. (1973:256, 272) en Fraenkel 
(1928:239), eindnota 2). 

44 Waar Aristoteles vanuit die perspektief van die ruimte-aspek argumenteer en 
dus genoeë neem met die suksessief oneindige, is Cantor se benadering 
aritmeties, en gevolglik benodig hy die verdiepte getalsin van die opeens 
oneindige. (Wat Cantor samehangend noem, het betrekking op oneindige 
verdeelbaarheid, en wat hy perfek noem, is die eweknie van ’n Dedekind-snit – 
vgl. Cantor (1962:194) en Böhme (1966:309).) 

45 Die “vicious circle” wat opgesluit lê in die poging (onder meer van Grünbaum in 
1952) om kontinuïteit in nie-uitgebreide elemente te fundeer, word in Strauss 
(1988) blootgelê. Grünbaum meen dat hy ruimtelike kontinuïteit tot getal kan 
herlei, maar om dít te doen benodig hy die opeens oneindige, wat juis – in ’n 
antisiperende sin – die basis vorm van Cantor se ooraftelbaarheidsbewys (sonder 
dat hy besef dat nie-aftelbaarheid die onherleibaarheid van die ruimtelike 
tydsorde van opeens veronderstel. Hy skryf eksplisiet: “The consistency of the 
metrical analysis which I have given depends crucially on the non-denumerability 
of the infinite point-sets constituting the intervals on the line” (Grünbaum 
1952:302). Om hierdie impasse te begryp, moet die onderliggende verskil tussen 
’n logiese kontradiksie of teenspraak en ’n antinomie aan die orde gestel word – 
wat ek te ver sal voer. Vgl. egter Strauss (2007a) vir ’n meer uitvoerige 
bespreking daaroor. 

46 “Es ist nicht möglich, einen Punkt vom andern zu unterscheiden; keine Gerade 
oder Ebene ist vor einer anderen Gerade oder Ebene ausgezeichnet” (Laugwitz 
1986:9). 

47 Dat die beginsel van die uitgeslote derde op ’n retrosipasie na ’n antisipasie 
verwys (die logiese aspek se terugwysing na getal wat vooruitwys na die geheel-
dele-relasie in die ruimte-aspek, word aangetoon in Strauss (1991)). 
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Abstract 

Postcolonial literature and the representation of trauma: An 
exploration of Verkenning  

Trauma theory has today become one of the most important theoretical 
approaches in the humanities, partly because of its ability to include aspects of 
poststructuralist theory. A poststructuralist view of trauma would mean, for 
instance,  that the whole of history is “read” as being traumatic, since trauma is 
not historically specified, but rather defined in ontological terms. In this article 
these two aspects of trauma (trauma seen as a specified, historical event and 
trauma as a general, ontological concept) are illustrated with reference to 
postcolonialism. Amongst others postcolonial theory deals with the “traumatic” 
impact of the colonial approach on the colonised, especially in terms of specific 
historic events. But another important aspect deals with the problematic nature of 
the colonial representation of the “Other” which is brought to the fore. The latter 
can be linked to the similar way in which ontological trauma presents the 
difficulties of representation in general. The postcolonial novel Verkenning, by 
Karel Schoeman, is subsequently used to examine and illustrate the way in which 
trauma theory can shed some light on the postcolonial discourse. 

Opsomming  

Traumateorie is vandag ’n belangrike benaderingswyse in die 
geesteswetenskappe, deels omdat dit ook aspekte van die poststrukturalistiese 
teorie ondervang. ’n Poststrukturalistiese perspektief op trauma sou byvoorbeeld 
kon beteken dat die geskiedenis in geheel “gelees” word as traumaties, aangesien 
trauma nie histories gespesifiseer word nie, maar eerder ontologies gedefinieer 
word. In hierdie artikel word hierdie twee aspekte van traumateorie (trauma as 
histories vasstelbare gegewe en trauma as algemene, ontologiese begrip) 
geïllustreer aan die hand van die postkolonialisme. Postkoloniale teorie betrek 
onder meer die “traumatiese” ingreep van die koloniale benadering tot die 
gekoloniseerde, veral in terme van spesifieke historiese gebeure. Tog is ’n 
belangrike dimensie daarvan ook die koloniale representasie van die “Ander” wat 
geproblematiseer word. Laasgenoemde kan in verband gebring word met die 
soortgelyke wyse waarop ontologiese trauma representasie oor die algemeen 
problematiseer. Die wyse waarop traumateorie aangewend kan word om die 
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postkoloniale diskoers te belig, word voorts aan die hand van die postkoloniale 
roman Verkenning, deur Karel Schoeman, ondersoek en geïllustreer. 
 
 
 
1. Inleiding 

Die impak van traumateorie en “traumastudies” het oor die afgelope twee 
dekades met rasse skrede binne die kader van, en geïnstitusionaliseerd binne, die 
geesteswetenskappe toegeneem.1 Een van die belangrikste redes hiervoor is dat 
traumateorie as benaderingswyse nie uitsluitlik gebruik word om oor spesifieke, 
historiese insidente te besin nie, maar in navolging van die poststrukturalistiese 
denke2 ook gesien word as sou dit ’n algemene, epistemologiese problematisering 
van representasie ondervang. Hiervolgens sou die verlammende “krisis” waartoe 
die poststrukturalistiese teorie lei, in traumateorie ’n parallel vind: “Caruth finds a 
parallel between the deadlock of contemporary theory and the paralysis – 
physical, emotional, epistemological, and narrative – that lies at the heart of the 
experience of trauma” (Murphy 2004:59). 

Die verband tussen dié twee invalshoeke, naamlik trauma as algemene, 
epistemologiese teorie en die teoretisering van trauma as unieke, empiriese 
gebeurtenis, sou gedemonstreer kon word deur sommige hedendaagse 
perspektiewe wat op die geskiedenis en geskiedskrywing gerig is: traumateorie 
word gebruik om die verlede nie uitsluitlik as eenmalige geskiedenis te verstaan 
nie, maar ook om dit as traumatiese herinnering, as “memory”, te beleef (kyk 
o.a. Van Boheemen-Saaf 1999:17). Geskiedenis sou hiervolgens nou per definisie 
as traumaties getipeer word. Die nadraai van hierdie tipe standpunte is die 
gevaar dat traumateorie kritiese denke kan koloniseer, sodat dit uiteindelik as ’n 
nuwe en groots opgesette meesternarratief aangewend word.3 

Hierdie artikel stel hom nie ten doel om die ontwikkeling van traumateorie binne 
die geïnstitusionaliseerde akademiese konteks na te spoor nie, nóg om die 
verbande wat met die poststrukturalisme gelê kan word, uitvoerig te bespreek.4 
Die artikel fokus eerder op die produktiewe kruisbestuiwing wat kan plaasvind 
tussen literêre traumarepresentasie en postkoloniale teorie. Want uiteindelik 
moet gepoog word om te waak teen die gevare verbonde aan ’n suiwer 
poststrukturalistiese benadering tot trauma. Wel kan die poststrukturalistiese 
dimensie nie heeltemal geïgnoreer word nie, aangesien die bestaande kritiese 
besinning oor die verhouding tussen poststrukturalisme en postkolonialisme ook 
relevant, maar kompleks en dikwels ongemaklik is. As voorbeeldteks om hierdie 
literatuurteoretiese betoog verder te belig, maak ek van die reisroman 
Verkenning deur Karel Schoeman (1996) gebruik. 

 
2. Trauma 

Bondig saamgevat kan twee interpretasies van trauma aangedui word: ’n 
geredelike konsensus bestaan dat trauma ontstaan wanneer ’n unieke historiese 
gebeurtenis nie sinvol deur die individu of kollektiewe groep ervaar, 
gerepresenteer en aan ander gemedieer kan word nie – ’n verskynsel wat 
LaCapra “historiese trauma” noem (2001:77–8). Tweedens kan trauma byna 
metafisies gelokaliseer word as ’n ontologiese modus van elke mens se bestaan. 
Die uniekheid van ’n eenmalige historiese gebeurtenis speel hier geen rol meer 
nie (of slegs ’n ondergeskikte rol), en die fokus verskuif na ontologiese 
voorveronderstellings oor die menslike bestaan. Soos wat die sondeval in ’n 
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Christelike tradisie by hierdie idee van ’n “oorspronklike” of “ontstaans”-trauma 
aansluit, so vind dit byvoorbeeld ook neerslag in die sogenaamde “oorspronklike 
trauma” in die psigoanalitiese sin van die woord;5 LaCapra verwys na hierdie 
opvatting as “strukturele trauma”,6 en een van die vernaamste hedendaagse 
beskrywings van laasgenoemde interpretasie kan gevind word in Žižek (1989) se 
herlesing van die Lacaniaanse “Real”.7 Hierdie twee interpretasies, dit wil sê 
trauma histories en struktureel gedefinieer, is in die praktyk saamgevleg, maar 
beide veronderstel dat die diskursiewe vermoëns voorwaardelik vir sinvolle 
assimilasie, interpretasie en representasie oorskry word en dat ’n “deadlock of 
signification” ontstaan (Van Boheemen-Saaf 1999:14, 61). Trauma is dít wat nie 
sinvol gerepresenteer kán word nie.8 

 
3. ’n Poststrukturalistiese nadraai? 

Bostaande definisies van trauma kan slegs water hou indien die “linguistic turn” 
van poststrukturalistiese teorie as gegewe beskou word. Want enersyds berus dit 
op die oortuiging dat die werklikheidservaring, en die konstruksies wat dit 
onderlê, diskursief van aard is. (Hierdie sluit konstruksies van identiteit, die 
“Ander”, subjek-objek-konstruksies, binêre opposisiepare, seksualiteit,9 ens. in.) 
Andersyds berus dit egter op ’n dekonstruktiewe skepsis oor die vermoë van taal 
om enigsins die volle betekenis van die werklikheid te kan ontsluit (Dubiel 
2007:127).10 

Indien, soos hier bo genoem, trauma nie gerepresenteer kán word nie, draai die 
hele traumaproblematiek om representasie en dus om dieselfde diskursiwiteit wat 
sekerlik die belangrikste steunpilaar van poststrukturalistiese denke is. Deurdat, 
in poststrukturalistiese vaktaal, die een-tot-een-korrelasie tussen betekenaar (of 
representasie) en betekende (of gerepresenteerde) bevraagteken word (in 
traumateorie ook histories en ontologies, in poststrukturalisme veral 
epistemologies), is enige representasie noodwendig eerder metonimies as 
metafories van aard (Žižek 1989:154).11 Indien dit van toepassing gemaak word 
op ’n historiese trauma, beteken dit dat die spesifieke trauma nie indeksikaal of 
metafories gerepresenteer kan word nie. By die suiwer poststrukturalisme (en 
dus ook by ’n meer ontologiese opvatting van trauma as strukturele gegewe) 
gaan dit natuurlik oor representasie oor die algemeen. Die strukturele 
ooreenkomste tussen traumateorie en poststrukturalisme is ooglopend.12 Die 
vraag is nou: Waar pas postkolonialisme in? 

 
4. Postkolonialisme 

Die term postkolonialisme word in die teorie nie altyd eenduidig aangewend nie: 
die post- word óf histories gebruik as aanduiding vir ’n tydvak wat chronologies 
volg op kolonialisme, óf as ontwikkelinge wat parallel daarmee plaasvind. Verder 
kan dit óf as beskrywend van bestaande sosiopolitieke (of -kulturele) 
omstandighede dien, óf programmaties gebruik word om die aftakeling van beide 
diskursiewe en sosiopolitieke koloniale strukture in antisipasie van ’n 
postkoloniale toekoms te beskryf.13 Etiese kwessies oor die definisie en benoemde 
funksies van postkolonialisme vanuit ’n Westerse “koloniale” perspektief tersyde 
gelaat, omskryf Dubiel (2007:23) dit breedweg as die programmatiese en 
verteenwoordigende teoretiese en praktiese opposisie teen historiese en huidige 
vorme van diskursiewe geweld van die koloniale diskoers.14 
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Ek wil hier graag fokus op die rol van taal, aangesien postkolonialisme, veral in 
die literêre teorie, grootliks fokus op die diskursiewe geweld waarin sosiopolitieke 
magsrelasies gesentreer is; hoe hierdie relasies van dominasie voortspruit uit die 
wyse waarop die gekoloniseerde of “Ander” gerepresenteer word, en die 
koloniseerder of Europese subjek sy eie identiteit in terme daarvan opstel.15 In 
weerwil daarvan dat die koloniseerder wel gekonfronteer word met sy onvermoë 
om die “Ander” te representeer, geskied koloniale representasie tog in terme van 
binêre opposisiepare, waar die koloniale subjek (of soewerein representerende 
“Ek”) (Köhler 2006:17) sigself opstel in terme van sy representasie van ’n 
gekoloniseerde objek.16 Maar sulke opposisiepare, as resultaat van denke in 
terme van binêre strukture (Köhler 2006:17), kan slegs gestabiliseer en voorts 
geïnstitusionaliseer word wanneer die representasie van die “Ander” metafories 
vasgestel word: dit beteken diskursief gestereotipeer word. Taal speel natuurlik 
ook op ’n ander wyse ’n belangrike rol: die gekoloniseerde word sy taal ontneem 
of van sy taalhegemonie onthef deur die koloniale ingreep (Van Boheemen-Saaf 
1999:15, 63). Waar laasgenoemde betreklik maklik histories vasstelbaar is (as ’n 
unieke historiese gegewe met die gekoloniseerde as slagoffer), dui eersgenoemde 
op ’n algemene problematisering van representasie: Hoe representeer ek die 
“Ander”, en myself in terme daarvan? Of om dit in koloniale terme te stel: Hoe 
koloniseer ek die “Ander” met my representasie, en myself in terme daarvan? 

Die postkoloniale teorie veronderstel egter ’n algehele problematisering en 
gevolglike relativering van denke en strukture in terme van binêre opposisiepare. 
Dit gebeur op drie wyses: die problematisering van die eie (koloniseerder-) 
identiteit; die problematisering van die identiteit van die “Ander”; en die 
problematisering van diskursiewe representasiestrategieë om enersyds beide 
voorafgaande en die verhouding tussen die twee te kan uitdruk. Daar word binne 
die postkoloniale diskoers ’n bewussyn geskep, nie net vir die “Ander” as deel van 
die eie identiteit nie,17 maar ook vir die transferensie van aspekte van die subjek-
identiteit op die “Ander”. Dubiel (2007:168) stel dit in sy studie baie mooi: 

Erstens: Du brauchst mich, denn ohne meine Existenz könntest Du nicht 
annehmen zu sein, was Du zu sein behauptest. Zweitens: Weil Du mich 
aber brauchst, um vor mir zu fliehen, kennst Du mich nicht. So muß, was 
Du in mir zu sehen glaubst, aus Dir selbst kommen. (Sy kursivering)18 

Daarom stel hy dit ook duidelik: die “Ander” kán nie geken word nie – selfs ’n 
beginsel soos hibriditeit moet nie simplisties gesien word as die sintese tussen die 
eie en die “Ander” nie, maar eerder as die analise van die tese (eie) in terme van 
die antitese (“Ander”), wat “Differenz”, oftewel die onderskeidende verskille, juis 
na vore bring (Dubiel 2007:169). Dit gebeur deur sensitief te wees vir die 
feilbaarheid van representasie en juis hierdie feilbaarheid en gevolglike 
voorlopigheid van enige representasie te verreken. 

Volgens hierdie argumentasie bevind ons ons gevolglik weer terug by die 
poststrukturalistiese taalskepsis – daarom word die ooreenkomste tussen beide 
teoretiese perspektiewe baie duidelik aangedui.19 Hutcheon wys hierop: 

While I want to argue here that the links between the post-colonial and 
the postmodern are strong and clear ones, I also want to underline from 
the start the major difference, a difference post-colonial art and criticism 
share with various forms of feminism. (1989:150) 

Hutcheon sien hierdie verskil in terme van sosiale en politieke aspekte wat in die 
postkolonialisme ’n praktiese rol speel, iets wat dus verder as blote tekstuele 
dekonstruksie strek. 
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Ek wil hier egter ook ’n ander aspek belig: die wedersydse belang van 
postkolonialisme en traumateorie vir mekaar. Gegewe die algemene “strukturele” 
definisie van trauma of die algemene postkoloniale problematisering van die 
representasie van die “Ander”, word dit belangrik om te verhoed dat beide in ’n 
tekstuele différence versand. Albei moet ook in terme van ’n historiese uniekheid 
histories geanker word. Die ooreenkomste in die wyses waarop trauma 
gerepresenteer word en hoe postkoloniale tekste daar uitsien, wys op ’n verband 
tussen die twee wat nie net epistemologies en ontologies nie, maar ook histories 
verdedigbaar is en moet wees. Die veralgemenende teoretiserings moet prakties 
met historiese werklikhede in verband gebring word, sodat trauma nie net 
struktureel nie, maar ook histories vasstelbaar is. 

 
5. ’n Representasiemodel 

Koloniale representasie vind plaas vanuit die veronderstelling van ’n totalitêre 
verligtingsideaal: alles wat “vreemd” is, ook die “Ander”, word in die beskrywing 
daarvan en skep van kennis daaroor geapproprieer (“usurpasie”) en in terme van 
’n meesternarratief in die kleine verabsoluteer (deur “dichotomie”) (Dubiel 
2007:88). Postkoloniale representasie daarenteen veronderstel die teendeel: 
vertroue in ’n skynbaar finale en outentieke representasie van die vreemde en die 
“Ander” ontbreek, aangesien ’n selfrefleksiewe onsekerheid ontstaan oor die 
vermoëns en moontlikhede van tradisionele vorme van waarneming en die 
gevolglike kennis wat daarop gebaseer is (Dubiel 2007:90, 63). Die fokus verskuif 
dus tipies poststrukturalisties vanaf dít wat gerepresenteer kan word na die 
moontlikhede om dit te kán representeer – tesame met ’n bepaalde relativering 
van die subjek-posisie20 van waaruit waargeneem en beskryf word.21 Dit 
manifesteer in ’n aantal narratiewe strategieë wat onder die noemer van ’n 
hibridisering van die teks saamgevat sou kon word.22 Per slot van rekening sou 
die “Ander” of vreemde nie in geheel nie, maar bloot by benadering 
gerepresenteer kon word. 

Hier word ook die ooreenkoms met die representasie van trauma duidelik, want 
soos vermeld, is ook trauma dít wat nie sinvol gerepresenteer kán word nie, 
nietemin slegs by benadering, dit wil sê metonimies. Die mees produktiewe 
representasie van trauma sou getipeer kon word as ’n selfrefleksiewe 
representasie of demonstrasie van trauma se onrepresenteerbaarheid: dus ’n 
representasie wat die suggestie laat dat dit tekortskiet en feilbaar en voorlopig 
is.23 Júis hierdie selfrefleksie oor die feilbaarheid van representasiestrategieë 
demonstréér die traumatiese aspek van trauma op metonimiese wyse.24 In stede 
daarvan om dus die trauma met ’n korrelerende teken (representasie) te 
benoem, suggereer die bewustelike markering van die teken se tekortkominge 
die ontglippende “sublieme aard” van die trauma. Hiervolgens sou die spore wat 
die trauma nalaat, wel gelees kon word, maar sou die trauma as sodanig 
daarenteen enige vertroue in finale representasies oorweldig. 

Hierdie metonimiese wyse van representasie, dus eerder ’n taalperformatiewe 
demonstrasie van betekenis as mimesis, word in poststrukturalistiese terme deur 
De Man (in Murphy 2004) beskryf: 

[W]e have been aware of something which one could call progression – 
though it shouldn’t be – a movement, from cognition, from acts of 
knowledge, from states of cognition, to something which is no longer a 
cognition but which is to some extent an occurrence, which has the 
materiality of something that actually happens, that actually occurs [...] 
But then that doesn’t mean [...] that the performative function of 
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language will then as such be accepted and admitted. It will always be 
reinscribed within a cognitive system, it will always be recuperated, it will 
relapse, so to speak, by a kind of reinscription of the performative in the 
tropological system of cognition again. (Murphy 2004:60; kyk ook 61) 

Die performatiwiteit van taal maak dit moontlik om die onrepresenteerbare 
metonimies te demonstreer, juis in terme van die niesemantiese representasie 
daarvan. Sodoende ontstaan wat Van Boheemen-Saaf (1999:1) ’n “traumatiese 
diskursiwiteit” noem, die “mimesis van verlies” (1999:11).25 Maar hierdie 
taalperformatiewe aspek wat deur De Man beskryf word, is natuurlik onderliggend 
aan diskursiwiteit oor die algemeen, en énige teks se taalperformatiwiteit sou dus 
ook betekenis anderkant die semantiese veronderstel. Met betrekking tot trauma 
en postkolonialisme kan dit natuurlik in verband gebring word met die 
onrepresenteerbaarheid van die “vreemde” of “Ander” en die historiese of 
ontologiese traumatiese ervaring. 

Maar die gevaar verbonde aan ’n “traumatiese lees” van taalperformatiwiteit is 
ooglopend, want alle representasie sou hiervolgens op metonimiese wyse trauma 
impliseer. Die verdere gevaar is dat dít dan oor die boeg van ’n ontologiese 
definisie van trauma gegooi word, waarvolgens almal dan ook getraumatiseer en 
ook slagoffers is. En as alles trauma is, wat is trauma? Daar bestaan dus etiese 
kwessies wanneer trauma nié in terme van die historiese uniekheid daarvan 
gesien word nie. Postkolonialisme aktiveer beide ontologiese en epistemologiese, 
asook die empiriese en historiese aspekte van trauma. Want nie net is die 
koloniale trauma ’n spesifieke historiese gebeurtenis nie, maar pogings tot die 
representasie daarvan belig ook die ontologiese aspekte van hierdie trauma. 
Sodoende kan traumateorie ’n uiters produktiewe blik werp op postkoloniale 
teorie, aangesien dit die geabstraheerde poststrukturalistiese teorie rondom 
taalperformatiwiteit onder die sambreel van traumateorie stewig kan vasmaak 
aan daadwerklike historiese gebeurtenisse, sonder om die algemene ontologiese 
geldigheid daarvan te versaak. 

 
6. Verkenning  

Die reisroman Verkenning deur Karel Schoeman (1996) is ’n fassinerende en 
veelvlakkige werk wat nie gereduseer kan word tot die paradigma van 
traumarepresentasie of postkolonialisme nie, maar tog as relevante demonstrasie 
gebruik kan word om die tema onder bespreking verder toe te lig. Ek fokus hier 
uitsluitlik op aspekte van die werk wat vir hierdie problematiek relevant is, en 
meer bepaald op drie fasette van “verkenning”, oftewel die “handeling van 
verken”: eerstens die reisverhaal, wat op verhaalvlak ’n verkenning van die 
Bataafse kolonie vertel; tweedens die vertelinstansie se verkenning van “hierdie 
land”, oftewel die geskiedenis van Suid-Afrika; en veral laastens die 
selfrefleksiewe of performatiewe verkenning van die representasiestrategieë wat 
metatekstueel so ’n belangrike funksie in die roman vervul. Hierdeur poog ek om 
enkele aspekte van die werk wat relevant is tot kolonialisme, postkolonialisme en 
trauma (beide histories en ontologies gesien) in fokus te bring. 

6.1 Verkenning op verhaalvlak 

Verkenning is ’n postkoloniale, metafiksionele roman wat op verhaalvlak ’n reis26 
na die binneland van Suid-Afrika deur ’n anonieme hooffiguur beskryf. Dié 
vreemdeling en buitestander, ’n Nederlandse boorling, word met sy aankoms in 
die Bataafse republiek in 1804 deur die goewerneur, Jan Willem Janssens, gevra 
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om ’n tog na die binneland van die kolonie te onderneem. Janssens stel dit soos 
volg: 

“Wat  ek benodig, wat ek op die oomblik dringend benodig, is ’n 
onafhanklike en onpartydige waarnemer in wie ek vertroue kan stel en wat 
my noukeuriger oor die situasie in hierdie deel van die volksplanting sal 
kan inlig as wat die plaaslike ampsdraers dit reeds doen [...]. [S]ou u 
bereid wees om in u privaat hoedanigheid ’n reis van enige weke na die 
grensdistrikte te onderneem en op informele wyse aan my verslag te lewer 
aangaande u waarnemings en gevolgtrekkings?” (32) 

As gekultiveerde Europeër27 ervaar die hoofkarakter hierdie reis eers as 
uitdaging,28 wat vinnig verander in ’n gevoel van oorweldigende konfrontasie met 
die vreemde, wat lei tot ’n bepaalde singewende disoriëntasie29 en uiteindelik 
eindig met ’n berusting (of ongeërgdheid) jeens sy opdrag en eindbestemming.30 
In die geselskap van ’n enigmatiese mede-Europese reisgenoot sterf hy teen die 
einde van die roman, die slagoffer van ’n inboorling-gifpyl, op die “limiete” van 
die kolonie. 

Hoewel Schoeman se teks die reis vanaf Kaapstad, via Stellenbosch, Roodezand, 
Zakrivier, Graaff-Reinet en tot “op die limiete” van die Bataafse kolonie volg, 
vertoon die teks self ’n fragmentariese aard deur talle intertekstuele verwysings 
waarvan ’n lys bronne aan die einde van die roman verskyn.31 Hierdie verwysings 
sluit ’n hele aantal koloniale reisbeskrywings in, wat dan in kursiefgedrukte 
gedeeltes in die teks ingeweef word. Sowel historiese as fiktiewe karakters 
verskyn in die roman, asook ’n ryk verskeidenheid afwisselende “taalfragmente, 
sosiolekte, idiolekte en taalregisters” (Van Vuuren 2002:273). 

Op verhaalvlak word die hoofkarakter op sy verkenningstog egter gekonfronteer 
met tipies koloniale aspekte van die samelewing en die kolonie. Dit gaan hier dus 
oor histories vasstelbare gegewens – in terme van ’n traumadiskoers dus ’n 
historiese trauma. 

Ek vermeld hier ’n aantal voorbeelde. Binne die verhaalkonteks is slawerny ’n 
sosiale gegewe – die meeste van die (fiktiewe óf historiese) karakters besit slawe, 
selfs baie van diegene wat oortuigde ondersteuners van die kerk of sending in die 
Kaap is. Die Christelike geloof skyn absoluut versoenbaar te wees met die praktyk 
van slawerny; die houding van die kolonialiste jeens die slawe wissel van 
neerbuigendheid32 tot brutale geweld,33  en die slawe self geld as voorwerpe van 
potensiële seksuele plesier34 of ekonomiese kommoditeite.35 Die slawe word 
gestereotipeer36 en die koloniale identiteit in terme van binêre opposisie bevestig. 
Dieselfde, en soveel te meer, geld die inheemse bevolkingsgroepe – hier 
funksioneer die inwoners egter ook as potensiële navorsingsobjek.37 Geweld en 
brutaliteit38 is hier die vernaamste manifestasie van koloniale gedrag, en veral die 
derdepersoonsverteller vermeld by herhaling die gevolge van die enorme 
koloniale ingreep op die binneland van Suid-Afrika, byvoorbeeld (in die mond van 
Lichtenstein) “die stelselmatige uitroeiing van die Bossiesmans, wat soos wilde 
diere oor die veld agternagesit word” (99).39 Selfs die hoofkarakter se dood 
geskied nadat ’n kommando jag gemaak het op van die inheemse bewoners. 

Die gevolge hiervan word in geen onduidelike terme gestel nie: 

Die stamme raak verstrooi, die krale verbrokkel, die plekke waar hulle 
eens gestaan het, nie meer uitkenbaar nie, en uiteindelik kan selfs die 
oudste van die oorlewendes nie meer onthou waar hul weivelde eens 
gestrek het of selfs dat daar so ’n stam bestaan het nie, die taal en die 
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liedere en die danse almal vergete. Drywend, dobberend op die stroom, 
om later in die stroom self op te gaan en te verdwyn, soos water wat die 
pad van die minste weerstand soek en langs die skeure en vore en gleuwe 
vir hom ’n loop vind en onder die onsekere beskerming van een of ander 
man kan voortbestaan, kinders genadeloos oorgelewer, familiegroepe, 
bendes, swerwers, ontheemdes en weerloses wat toevallig saamgedrywe 
en ewe toevallig weer verstrooi kan raak. (289) 

Hierdie gewelddadige stroping van die gekoloniseerde se identiteit word bestendig 
in die diskursiewe geweld wat plaasvind: die taal word die subjek ontneem, sodat 
net ’n vreemde en verwarrende medium tot uitdrukking oorbly: 

So het sy ook geleer om op ander willekeurige woorde te reageer wat tot 
haar gerig is, en sekeres kon sy met bepaalde voorwerpe, handelinge of 
handelswyses in verband bring: die woord “water” het sy byvoorbeeld 
geken, “vuur”, “kamer”, “vleis”, “gou”, “brood”, en “mes”. Meer as dit het 
sy nie nodig gehad om te weet nie [...] en verwonderd het sy die woorde 
wat sy so lank laas gehoor het weer opgevang en herken en verstaan tot 
die allerlaastes en daarmee uiteindelik aan die slaap geraak in die donker. 
(393–4; kyk ook 382) 

In terme van diskursiewe geweld word ook die rol van die sendelinge in die 
roman in geen rooskleurige lig gestel nie. Hierdie rol word dikwels geskets as ’n 
(dikwels onbewustelike) patroniserende houding jeens die gekoloniseerde, wat 
alle moontlike geestelike waardes ten spyt, ook daartoe dien om die koloniale 
projek te ondersteun.40 Die hoofkarakter is hiervan alte deeglik bewus: 

Wie is hulle, wat dink hulle, wat ervaar hulle; wat beteken die psalms en 
sendinggesange waarin ’n vreemde, halfbarbaarse ondertoon deur die 
vertroude Nederlandse ritmes en ryme pols, wat beteken die 
hartstogtelike krete? Dit is Christene wat hulle verenig het om die 
Nederlandse Bybelvertaling aan te hoor en die Nederlandse 
psalmberymings te sing, maar hul motiewe is vir my duister; die taal van 
die versugtings kan ek verstaan, maar hul betekenis bly ondeurgrondelik. 
Afgronde skei ons van mekaar, besoekers en gemeente, hier waar ons 
mekaar met so ’n geringe meetbare afstand tussen ons konfronteer, en 
buite die deur bied die barre landskap ook geen vertroudheid of 
vertroosting nie. (285–6) 

Maar afgesien van die koloniale ingreep as histories vasstelbare trauma, skemer 
ook ’n ander aspek deur: die “Ander” is nie beperk tot die “barbaarse inwoners” 
van die land nie – ook die land op sigself skyn vir die koloniale subjek 
oorweldigend te wees. Rossouw (2002)41 fokus op die landskap as “onverskillig en 
anargisties”, ’n ruimte waarteen skanse opgerig word. Die oorweldigende 
landskap word in die roman telkens weer gekontrasteer met die koloniale pogings 
tot struktuur – selfs Kaapstad, die gedeelte van die Bataafse republiek wat teen 
1804 die “mees beskaafd” was, word as niks meer as ’n “speelgoed-nedersetting 
met sy bedoeninkies en bedrywighede, sy voetgangers en rytuie en seilskippies in 
die baai” (18; kyk ook 7, 17, 40, 79–80, 356–7) gesien nie. Dit word deur die 
hoofkarakter verder gevoer wanneer hy oor die groter kollektiwiteit van “die land” 
opmerk: “Met volharding en geduld kan die buitelyne moontlik op hierdie wyse 
vasgestel word; maar die land self moet onverken en onverkenbaar bly” (270). ’n 
Koloniale poging tot “assimilasie” word naamgewing: “Nederlandse name bewaak 
die ingang na die vasteland” (103); en hierdie name is “gerusstellend” (74).42 
Verder skyn beide dier en plant te wag op die kolonialis, die “naamgewer om 
hulle identiteit te gee” (243). Die diskursiewe aard van die koloniale projek, om 
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die vreemde en die “Ander” nominaal te approprieer, spreek hieruit. En soos hier 
bo aangetoon, is dit juis dít wat nie algemeen gesproke kognitief vasgestel kan 
word nie, wat die ontologiese aspek van trauma aktiveer. 

Maar hierdie konfrontasie van die koloniale representasiemodel met die haas 
onrepresenteerbare word ook op ’n ander wyse daargestel: dit sluit aan by ’n 
ongewone tendens van die vertellersinstansie om in die verhaal figure en aspekte 
wat gewoonlik op die agtergrond huiwer, op die voorgrond te plaas. Só word 
byvoorbeeld na die voorwerp van ’n silwertressie verwys: 

[...] ’n toevallige klein vergete voorwerp in die stof van die plein wat ’n 
hele eie werklikheid verteenwoordig. Sit dit terug, laat dit daar lê, dat ’n 
slaaf dit kan optel en bewaar en koester, ’n blink, helder ding wat moontlik 
iets beteken in ’n bestaan wat min helderheid ken, om gebêre te word 
[...]”. (85)43 

Die silwertressie is inderdaad ’n onbenullige voorwerp, wat op verhaalvlak 
absoluut geen rol speel nie. In soverre bied dit egter wel “weerstand” teen ’n 
koloniale diskoers, deurdat dit ’n eiesoortige werklikheid suggereer wat nie deel 
van die koloniale diskoers vorm nie. Juis die vooropstelling van hierdie 
onbenullige voorwerp dui op die verskralende en reduserende aard van die 
koloniale diskoers, want die voorwerp is immers intiem verweef met die bestaan 
van ’n potensiële slaaf vir wie dit van groot betekenis sou kon wees. As sodanig 
kan hierdie voorwerp in verband gebring word met die Žižekiaanse “Real”, 
aangesien dit ’n voorwerp veronderstel waarvan die volle betekenis nie binne die 
parameters van die roman, en ook nie as historiese artefak, ten volle 
geëksploiteer kan word nie. Dit dui op ’n werklikheid anderkant die fiktiewe 
diskursiwiteit van die roman en die historiese diskursiwiteit van die koloniale 
diskoers en kan dus in terme van die ontologiese dimensie van trauma 
geïnterpreteer word. 

Hierdie ontologiese of strukturele dimensie van trauma word op die spits gedryf 
wanneer die blote aanwesigheid van die slawe as ’n nie-artikulerende 
teenwoordigheid telkens deur die verteller aangedui word. Die observerende 
teenwoordigheid is daar as medegetuie van die geskiedenis, maar kry nie in die 
roman (en by implikasie in die geskiedenis) gereeld ’n spreekbeurt nie: 

Waar geen getuie vermoed word nie, is getuies aanwesig wat sal sien en 
hoor en onthou, in die skadu van die bome of die prieel of die waenhuis, in 
die binnehof waar die vensters oopstaan, of in die kombuis [...]. (47)44 

Hier is dan ’n duidelik postkoloniale aspek in die roman aanwesig: die binêre 
opposisiepaar van koloniale subjek en geobjektiveerde gekoloniseerde word 
deurbreek deurdat wel aan die gekoloniseerde ’n subjektiewe teenwoordigheid 
toegeken word, maar dít sonder om sy stem in die teks te approprieer.45 

Die belangrikste ander postkoloniale impetus in die roman is op verhaalvlak die 
buitestandersperspektief van die hoofkarakter (kyk bv. 63–5). 

Op verhaalvlak bring die verkenningsreis van die hoofkarakter dus duidelike 
aspekte van kolonialisme na vore, waarvan die belangrikste dui op die histories 
vasstelbare trauma wat in die kolonisasieproses van Suid-Afrika plaasgevind het: 
vanaf die uitwissing van die inheemse bevolking tot die diskursiewe geweld en 
bestendiging van diskriminerende praktyke en representasies. Daarmee saam 
bestaan ook die ontologiese interpretasie van trauma, waar die 
onrepresenteerbaarheid van sowel die “Ander” as die landskap, of die betekenis 
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van skynbaar onbenullige voorwerpe, op ’n immanente tekortkoming in die 
representasiepotensiaal van die diskursiewe konteks dui. 

6.2 Verkenning van die Suid-Afrikaanse geskiedenis 

Die vertellersinstansie in Verkenning stel dit duidelik dat die verhaal en teks 
uiteindelik nie oor die karakters gaan nie: 

Hier eweneens sal inligting toegestaan word soos dit benodig word en 
kennis en moontlik selfs begrip algaande verwerf word; dog in sy laaste 
instansie gaan hierdie boek nie oor die jong man in die grys reisbaadjie en 
blink stewels nie, die Nederlander uit ’n denkbeeldige Gelderse pastorie, 
ook nie oor hom nie: dit gaan oor hierdie land. (161) 

Die gefingeerde hoofkarakter is wel die fokus uit wie se perspektief dikwels 
waargeneem of selfs vertel word,46 maar ook hy speel ’n ondergeskikte rol: 

Hoeveel duisterheid, vergetelheid en doelbewuste verswyging is ten slotte 
nie in die donker van hierdie land ingevleg nie, in die lewens van die 
dolende bevolking, die swerwers, die talle mense sonder aantoonbare 
herkoms of verlede, die enigmatiese skoenmakers, timmermans of smede, 
die geheimsinnige oud-soldate of -matrose, die onterfdes, drosters, 
voortvlugtiges, die opdrifsels uit Europa wat nooit tuis sal wees in die 
vreemde wêrelddeel waar hulle bestem is om hul lewens te eindig nie. ’n 
Enkele gesig te midde van duisende wat lankal vergete geraak het, ’n 
enkele man, gefingeer of nie, in die anonieme massa, ’n enkele stem 
miskien om in ’n tapkamer of in die klowe op die hitte van die dag terloops 
en toevallig iets van al daardie vergete lewens te verwoord en ’n verdere 
fragment te help vaslê en behou van wat eens hier gebeur het. (317) 

Dit gaan in Verkenning oor die land, oor die geskiedenis van die land, oor ’n 
poging om nie tot kennis nie, maar tot begrip te kom van die geskiedenis van 
hierdie “eindhoek” waar soveel geslagte van boorlinge, buitestanders, 
gekoloniseerdes en koloniseerders “’n bestaan moe[s] maak” (351). Die slot, 
waar die hoofkarakter byna berusting in sy dood vind, terwyl sy medereisiger, 
Paap, op enigmatiese wyse die gebeure op die limiete van die kolonie met 
vanselfsprekendheid aanvaar, moet teen die agtergrond van hierdie poging tot 
historiese begrip gelees word.47 

Met betrekking tot die roman word twee probleme egter relevant wanneer gepoog 
word om die verlede te representeer en historiese begrip te wek: eerstens die 
kontras wat bestaan tussen ’n fiktiewe en ’n wetenskaplik-historiese 
representasie van die verlede, en tweedens die toegang, al dan nie, wat die 
hedendaagse mens tot hierdie verlede het. Veral met verwysing na laasgenoemde 
skyn die verteller byvoorbeeld oortuig te wees van die feit dat die verlede, hoewel 
naby,48 tog ook inherent ontoeganklik is om ten volle geken te word. Dit is 
weerbarstig om die volle betekenis daarvan prys te gee, daarom word dít wat wel 
in die teks gerepresenteer word, niks meer as “[w]ensdenkery en bedrog, ’n 
verbeeldingsvlug, ’n hersenskim, ’n droom” nie (43; kyk ook 87). 

Wanneer geredelike ontoeganklikheid bestaan, word die vraag na ’n 
“wetenskaplike” omgaan met die verlede relevant, oftewel, die rol wat ’n fiktiewe 
omgaan met die verlede kan speel om die lakunes wat dus ontstaan, te vul. 
Hierdie fiktiwiteit word in Verkenning te berde gebring en daarom is dit ook nie 
nodig om aansprake in die teks “aan ’n kliniese ondersoek te onderwerp of aan 
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die wette van historiese moontlikheid of waarskynlikheid te toets nie” (44); en 
“[o]or die oneindig gapende donker van die afgrond kan mens die verlede slegs 
betrag en onbegrypend opteken wat jy daar sien” (202). Die probleem is dat 
begrip in nabetragting nie moontlik is nie “vir ’n generasie vir wie die terminologie 
grotendeels onbegryplik sal wees en vir wie daar min sekerhede oorgebly het” 
(203). Historiese kennis kan wel in ’n mindere of meerdere mate op ’n rytjie 
geplaas word, maar ’n indringende begrip oor die verlede skiet tekort. En daarom 
skyn ’n getroue representasie van die verlede onmoontlik te wees. Dus: 
anderkant die onmoontlikheid om historiese trauma daar te stel skyn geskiedenis 
as sodanig en oor die algemeen aan representasie te ontglip. Geskiedskrywing 
bemoei sigself dus met ’n onrepresenteerbare “objek”, of dan, ’n trauma 
ontologies gesetel in die beperkinge van die historiese diskoers. 

Ek lees in Schoeman se romanteks ’n poging om deur middel van “gefingeerde” 
elemente in die teks wel te poog om eerder begrip te skep as om kennis oor die 
verlede te rekonstrueer en konsolideer: “’n Raamwerk van datums en feite kan 
mens opstel, maar die inhoud daarvan het lankal reeds verlore geraak” (257). Dit 
is die doel van “fiktiewe” representasie om begrip oor hierdie inhoud te ontsluit – 
en daarom kan “[w]at hier gebeur, [...] nie aan perke gelê word deur wat in die 
werklikheid toevallig reeds plaasgevind het nie” (169; kyk ook 212, 255). Wat 
hier voorop gestel word, is die representasie as representasie, en die werklikheid 
word as “toevalligheid” op die agtergrond geskuif. Dit is die teks wat die 
diskursiwiteit van die mens se geskiedeniservaring, en uiteindelike 
geskiedenisrepresentasie, op die voorgrond plaas, tesame met die implikasie dat 
hierdie representasies inherent tekortskiet. Sodoende word dit dus in verband 
gebring met ’n algemene, ontologiese omskrywing van trauma. Want in hierdie 
sin wórd geskiedenis dus trauma – bo en behalwe die histories vasstelbare 
koloniale trauma wat veral op verhaalvlak beskryf word. Hier word die belang van 
beide aspekte van traumateorie vir die postkoloniale diskoers belangrik, want nie 
net ondervang dit die algemene problematisering van (koloniale, historiese) 
representasie nie, maar dit moet ook help anker aan die historisiteit van 
gespesifiseerde gebeure. 

6.3 Verkenning van representasiestrategieë 

Die diskursiewe aard van geskiedenis en die omgang daarmee, kenmerkend van 
’n poststrukturalistiese perspektief, word deur verskeie narratiewe strategieë in 
die roman belig. Die proses van verkenning beweeg in die roman kennelik verder 
weg van wat op verhaalvlak gebeur, of die problematiek van geskiedskrywing, na 
’n herwaardering van die representasiemoontlikhede oor die algemeen (hoewel al 
drie aspekte natuurlik ook interafhanklik is).49 Die intertekstuele aard van die 
roman is ’n strategie om hierdie tekstualiteit van die werklikheid aan te dui: die 
teks verwys na ander tekste, ’n différence van uitgestelde betekenis. Nog ’n wyse 
is om die “fiktiwititeit” van die teks verder te beklemtoon deur gedurig tekstuele 
waarheidsaansprake te ondergrawe deur middel van metatekstuele kommentaar 
deur die vertellersinstansie.50 Die spanning wat sodoende tussen “begrip” oor die 
geskiedenis en die “raamwerk van datums en feite” ontstaan, word dus in die 
romanteks tuisgebring. 

Nog ’n wyse om die tekstualiteit te belig, is die spel met identiteit en perspektief. 
Met verwysing na die estetiese teorie van Adorno verwys Duvenage (2002:322, 
326) na die subjek-geproblematiseerde aard van Schoeman se latere romans, en 
by name Verkenning. Rossouw (2002:335) verwys weer na die “oorweldigde, 
ontredderde subjek”. Die hooffiguur in Verkenning is anoniem: deels verteller, 
deels fokalisator, deels waargenome karakter, en word deels selfs met die 
ouktoriële verteller, die skrywende “ek” van die roman, geassosieer. Dus wissel 
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die perspektief deur die teks vanaf persoonlike ervaring tot objektiewe 
aantekening, en dobber die identiteit rond op die voorwaardelike bestendiging 
wat die onderskeie fragmente bied. Die beginsel van binêre opposisie, wat ook 
binne die koloniale diskoers so ’n belangrike funksie vervul, hier in terme van die 
verkennende subjek en die waargenome objek (die verhaal, die geskiedenis?), 
word heeltemal gerelativeer deur die oorvleueling van perspektiewe: 

As jy hom [die hoofkarakter] onhoorbaar oor die ongelyk vloer sou 
probeer nader, sou dit miskien moontlik wees om oor sy skouer in die 
skemerdonker in die hoek van die kamer in daardie fragment spieëlglas sy 
gesig of ’n deel van sy gesig uit te maak; dog alhoewel dit vroeër 
belangrik gelyk het, het sodanige ondersoek enige sin wat dit ooit besit 
het lankal reeds verloor. Dit is beter om nie eers die poging aan te wend 
nie, om niks meer te onderneem nie, en liewer net te wag en waar te 
neem, dankbaar vir wat jou gegee word. En as jy moes opstaan, as jy 
hom moes nader, geruisloos deur die donker oor die ongelyk vloer, watter 
gesig sou jy sien in daardie fragment van die spieël? Moontlik selfs jou eie. 
(366; my kursivering) 

Die belangrikste is egter dat die verteller sigself daarstel as verteller, wat te alle 
tye bewus is van sy gefingeerde rekonstruksie te midde van sy ontvanklikheid vir 
die geskiedenis as kollektiewe uiting van ’n verskeidenheid “betroubare stemme” 
(49).51 

In my bespreking van ’n nuttige representasiemodel vir trauma het ek verwys na 
die sinvolheid om dit te sien as die selfrefleksiewe representasie of demonstrasie 
van die onrepresenteerbaarheid daarvan. So ook is verwys na postkoloniale 
narratiewe strategieë as sou dit op soortgelyke wyse die koloniale 
meesternarratiewe op verantwoordbare wyse kon relativeer. In die bespreking 
van Verkenning het ek gepoog om sowel die selfrefleksiewe aard van die 
vertelling as die onrepresenteerbaarheid met betrekking tot die vertellersinstansie 
se inskatting van historiese representasie te probeer aandui. 

Die laaste aspek waaraan ek egter aandag wil gee, gaan oor die tekstuele 
demonstrasie van die trauma; hier bo is daarna verwys in terme van die 
performatiwiteit van taal. Schoeman maak in sy roman gebruik van ’n 
taalperformatiwiteit wat sekerlik eerder aansluit by Austin (1976) se gebruik van 
die begrip in How to do things with words, waar performatiewe uitdrukkings nie 
net inligting meedeel nie, maar ook inherent ’n aksie uitvoer of veronderstel. (Tog 
skemer steeds ook die De Maniaanse bewussyn van die kognitiewe beperkings 
van representasie deur, soos wat hier bo aangehaal is.) Want verskeie kere in die 
teks vind die leser metatekstuele kommentaar van die ouktoriële verteller waar 
hy by homself aandring om te luister (10–11), ontvanklik te wees vir die stemme 
van die geskiedenis, moet poog om die brug te slaan na die verlede, as ’t ware te 
beur teen die deur na die verlede om toegang moontlik te maak (43, 171). Die 
gevolg is dat die leser bewus gemaak word van die teks as handeling, as 
“organiese wordingsproses” (Van Vuuren 2002:274), deurdat die problematiek 
van ’n omgaan met die verlede, asook die voorlopigheid en feilbaarheid van die 
diskursiewe vermoëns om dit te doen, geïllustreer word (160). Dít gebeur in 
terme van die representasie van die geskiedenis, in terme van die representasie 
van die historiese trauma van kolonialisme, en in terme van die feilbaarheid van 
diskursiewe strategieë oor die algemeen. 

Veral twee aanhalings waar hierdie performatiewe uitdrukkings duidelik word, is 
hier van belang: 
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[J]y hoor opnuut die swaar, reëlmatige asemhaling van die slapers en jy 
sit jou verkenning voort, gerusgestel, bladsy vir bladsy in jou langsaam 
tastende vordering deur die donker, paragraaf vir paragraaf; soms selfs 
sin vir sin; soms byna woord vir woord. Wat jy weet, wat jy aflei, wat jy 
raai en wat vir jou noodgedwonge onbekend moet bly, is ten slotte nie van 
belang nie, want so soos dit is, is dit goed, so is dit voldoende.” (43) 

En:     

Dit is geen feitelike verslag, geen herskepping van iets wat op ’n 
chronologies bepaalbare oomblik in ’n agterhaalbare verlede gebeur het 
nie. Aan die ander kant is dit egter ewe min versinsel, maar iets met ’n eie 
bestaansreg en geldigheid wat nou besig is om te gebeur, hier op die 
papier. (170; my kursivering) 

Hierdie “iets met ’n eie bestaansreg” sien ek as die proses van omgang met die 
onrepresenteerbare, hetsy dit gaan oor trauma in die koloniale historiese 
spesifisiteit daarvan, of dit in ’n poststrukturele ontologiese feilbaarheid van taal 
wortel. Die wyse om om te gaan met die feilbaarheid van representasie wat beide 
ten grondslag lê, is deur ’n selfrefleksiewe proses – noem dit selfs ’n verwerking 
daarvan – om op metonimiese wyse iets van die aard daarvan aan te dui. Hierdie 
proses, gesetel in die performatiewe demonstrasie van die teks, maak geen 
waarheidsaansprake nie, maar is eweseer geldig as enigste verantwoordbare 
wyse om met trauma oor die algemeen en ook die koloniale verlede om te gaan. 
Want uiteindelik is dít “goed soos wat dit is”; is dit “voldoende”. 

 
7. Slot 

Die koloniale geskiedenis van Suid-Afrika is ook ’n geskiedenis van trauma, iets 
wat nie in terme van die diskursiewe praktyke van die koloniale diskoers verreken 
kan word nie; soos wat ook die volle betekenis van geskiedenis se kompleksiteit 
nooit in terme van ’n finale narratief vasgelê kan word nie. Traumateorie figureer 
enersyds binne die konteks van ’n omskrywing van unieke, historiese 
gebeurtenisse en andersyds as ’n algemene beskrywing van elke individu en 
groep se ontologiese en diskursiewe bestaan. 

Die vraag is waar en in hoeverre hierdie twee aspekte van traumabeskrywing 
struktureel met mekaar oorvleuel – iets wat by uitstek gedemonstreer kan word 
met ’n postkoloniale diskoers wat enersyds handel oor historiese gebeure en 
andersyds die vermoëns waaroor ons beskik om die “vreemde”, ook die 
“vreemde” in onsself, te representeer. Beide trauma en die postkoloniale diskoers 
moet vanuit ’n epistemologiese en ontologiese perspektief belig word, maar beide 
moet ook geanker word in die historiese uniekheid daarvan. Hierdie “anker” is 
van enorme belang in die wyse waarop teorie oor die algemeen en spesifiek ook 
poststrukturalistiese teoretisering bedryf word. Ankersmit (2010) betreur in ’n 
insiggewende artikel die vervreemding van wetenskaplike teorie van die 
werklikheid gedurende die afgelope aantal dekades. Hierby kan ongetwyfeld ook 
postkoloniale en traumateorie ingereken word. Op hierdie navorsingsgebiede by 
uitstek bestaan ’n morele imperatief om te midde van teoretiese 
kontekstualiserings ook historiese gegewens en empiriese probleme te verreken. 

Schoeman is welbekend as beide historikus en romanskrywer en selfs sy fiktiewe 
werk het dikwels die verlede as tema. Verkenning is ’n historiese roman wat ook 
die spektrum ondersoek wat ’n omgaan met die verlede behels: vanaf die 
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daarstel van historiese kennis tot die skep van historiese begrip. Buiten die 
problematisering van geskiedskrywing, belig hierdie roman egter ook ’n tydperk 
in die Suid-Afrikaanse geskiedenis wat maklik as traumaties getipeer sou kon 
word. Deur middel van postkoloniale narratiewe strategieë vind nie net 
selfrefleksie oor die aard van fiktiewe (en wetenskaplike) geskiedskrywing plaas 
nie, maar word ook die representasiemoontlikhede verken om trauma daar te 
stel. Gelees as historiese roman, postkoloniale roman of ’n trauma-narratief, stel 
hierdie werk een van die mees genuanseerde verkennings van die balans tussen 
historiese en ontologiese trauma in die Afrikaanse letterkunde daar. Die feit dat 
hierdie balans juis in ’n fiktiewe werk gevind word, beklemtoon die betekenis van 
die literêre kunswerk: Verkenning word so óók ’n appèl dat begrip soms deur die 
literatuur moontlik gemaak word wanneer blote feitekennis faal. 
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Eindnotas 

1 Kyk die insiggewende “Introduction: Trauma and its institutional destinies” deur 
Ball (2000) en die artikel “Trauma envy” deur Mowitt (2000) in ’n spesiale 
uitgawe van Cultural Critique (46) getiteld Trauma and its cultural aftereffects, 
waar ’n historisering van traumastudies en die dikwels etiese dilemmas 
daarrondom onder die loep geneem word. Sien ook Murphy (2004). 

2 Traumateorie word verder volgens vele kritici dikwels deur die psigoanalitiese 
teorie gekaap. Kyk byvoorbeeld Mowitt (2000) se bespreking van Žižek se 
herlesing van die Lacaniaanse “Real”. 

3 “Because everything must be related to the catastrophe, trauma theory 
sometimes obscures those aspects of the past that escaped or grew beyond the 
catastrophe’s shadow and in so doing it risks turning trauma into another 
metanarrative” (Murphy 2004:73). 

4 Hierdie artikel se fokus is ook nie die terapeutiese waarde, al dan nie, van 
traumarepresentasie nie. Alhoewel “verwerking” volgens die definisie wat hier 
gebruik word, afhanklik is van “representasie”, is die omgekeerde nie altyd die 
geval nie. Traumarepresentasie kan trouens juis ’n transmissie van trauma 
veronderstel. Binne die Afrikaanse letterkundige diskoers is die oorweldigende 
fokus in die debat rondom trauma egter die terapeutiese potensiaal van die teks. 
Van Coller (1997) neig tot ’n optimistiese evaluering van die 
verwerkingspotensiaal van narratiewe representasie. John (2000) reageer met ’n 
veel meer pessimistiese inskatting en beroep hom op ’n “waansinnige benadering 
tot skuld” (2000:52). Die polemiek word voortgesit in Van Coller (2005), John 
(2006) en Van Coller en Strauss (2006). Kyk ook Marais (2005:175–81) en 
Bezuidenhout (2009:25–58) vir meer toeligting hieroor. Van der Merwe (bv. 
2007) publiseer heelwat oor die terapeutiese potensiaal van letterkunde deur 
veral te steun op die werk van Ricoeur. Saam met Gobodo-Madikizela publiseer 
hy Narrating our healing: Perspectives on working through trauma (2007), 
waarvolgens “die omvorming van trauma tot literêre narratief die omvorming van 
chaos tot struktuur is” (Bezuidenhout 2009:17), wat uiteindelik ook tot die 
verwerking van trauma lei. 

Interessant genoeg figureer die polemiek verder digby die problematisering van 
die verhouding tussen historiografie en letterkunde binne die Afrikaanse kritiese 
diskoers – ’n tema wat selfs effe verder terug in die verlede lê as dié rondom 
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traumaverwerking. Hier kan Van Coller (1988) vermeld word, asook Erasmus 
(1995), wat reeds in die titel eksemplaries die domeine van (potensiële) 
traumaverwerking en letterkunde-as-alternatiewe-historiografie betrek. Die 
verhandeling van Bezuidenhout (2009) stel die hele debat rondom 
traumaverwerking in die Afrikaanse letterkundige diskoers aan die orde. 

5 “It is the merit of Ernest Laclau and Chantal Mouffe that they have [...] 
developed a theory of the social field founded on such a notion of antagonism – 
on an acknowledgement of an original ‘trauma’, an impossible kernel which 
resists symbolization, totalization, symbolic integration. Every attempt at 
symbolization-totalization comes afterwards, it is an attempt to suture an original 
cleft – an attempt which is, in the last resort, by definition doomed to failure” 
(Žižek 1989:5–6). 

6 “One may argue that structural trauma is related to (even correlated with) 
transhistorical absence (absence of/at the origin) and appears in different ways in 
all societies and all lives. As I indicated earlier, it may be evoked or addressed in 
various fashions – in terms of the separation from the (m)other, the passage 
from nature to culture, the eruption of the pre-oedipal or presymbolic in the 
symbolic, the entry into language, the encounter with the ‘real’, alienation from 
species-being, the anxiety-ridden thrownness of Dasein, the inevitable generation 
of the aporia, the constitutive nature of originary melancholic loss in relation to 
subjectivity, and so forth [...] Historical trauma is specific, and not everyone is 
subject to it or entitled to the subject position associated with it (LaCapra 
2001:77, 78; kyk ook LaCapra 1999). Hierin sluimer iets van Freud se 
“Unheimliche”, maar dit hou ook baie implikasies in vir die omskrywing van die 
subjek se identiteit. Kyk Dubiel (2007:172), Žižek (1989:175, 180) en Van 
Boheemen-Saaf (1999:19). 

7 “The Real is therefore simultaneously both the hard, impenetrable kernel 
resisting symbolization and a pure chimerical entity which has in itself no 
ontological consistency. To use Kripkean terminology, the Real is the rock upon 
which every attempt at symbolization stumbles, the hard core which remains the 
same in all possible worlds (symbolic universes); but at the same time its status 
is thoroughly precarious; it is something that persists only as failed, missed, in a 
shadow, and dissolves itself as soon as we try to grasp it in its positive nature” 
(Žižek 1989:169; kyk ook 97, 206). 

8 Dit beteken natuurlik nie dat representasie nie behoort plaas te vind nie. Adorno 
se uitspraak dat gedigte ná die Tweede Wêreldoorlog nie meer geskryf behoort te 
word nie, kan ook gelees word as ’n appèl vir die teendeel om te gebeur. 

9 Köhler (2006) fokus op die diskursief-bepaalde aard van die subjek, sy/haar 
liggaam en die “Ander”, met spesifieke verwysing na Judith Butler se bekende 
werk Bodies that matter (1993). 

10 Interessant genoeg is Žižek vanuit sy Lacaniaanse perspektief uiters krities 
jeens die poststrukturalisme, hoewel hy die talige strukturering van die 
werklikheid onderskryf. Hy verwys na poststrukturaliste wat weens hulle 
taalskepsis representasie per definisie as metonimies en nie metafories nie sien, 
terwyl hy self steun op wat hy noem ’n “metaphorical cut” (1989:154–5). 

11 Of dan soos Van Boheemen-Saaf (1999:71) daarna verwys: eerder metonimies 
as indeksikaal. 
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12 Soos wat Van Boheemen-Saaf (1999:197) die historiese (en postkoloniale) 
situasie van James Joyce as skrywer met die dekonstruksie van Derrida vergelyk: 
“This co-extensiveness between Derrida and Joyce is not only a tribute to both, it 
is also disturbing. Joyce’s self-alienation stems from the specific historical 
condition of Irishness, whereas Derrida projects that state as a universal 
condition of subjectivity in an age of technological innovation” (my kursivering). 

13 “Bei der Theorie des Postkolonialen geht es darum, das intellektuelle Werkzeug 
zu erarbeiten, um (deskriptiv) sowohl die Erfassung ehemaliger und neuer 
kolonialer Abhängigkeiten zu ermöglichen wie auch (programmatisch) eben diese 
Dependenzen im Sinne einer Dekolonisierung abzubauen. Der operative Aspekt 
bezeichnet die Absicht, jenen Zustand zu erreichen, der durch die Vorsilbe ‘post’ 
signalisiert wird, d.h. es geht letzlich darum, die künftige Beziehungen der Dritten 
zur Ersten Welt auf eine neue, im Wortsinne nach-koloniale Basis zu stellen. Der 
postkoloniale Blick ist also gleichzeitig nüchtern und visionär” (Lützeler 2005:24; 
kyk ook Dubiel 2007:21). 

14 Oor die koloniale diskoers: “Colonialist literature is an exploration and a 
representation of a world at the boundaries of ‘civilization’, a world that has not 
(yet) been domesticated by European signification or codified in detail by its 
ideology. That world is therefore perceived as uncontrollable, chaotic, 
unattainable, and ultimately evil. Motivated by his desire to conquer and 
dominate, the imperialist configures the colonial realm as a confrontation based 
on differences in race, language, social customs, cultural values, and modes of 
production” (JanMohammed 1995:18). 

15 Hier setel egter ook een van die vernaamste punte van kritiek teen die 
postkolonialisme: daar bestaan baie empiriese vorme van koloniale 
onderdrukking (of het bestaan), wat nie op grondvlak direk opgelos kan word 
deur middel van diskoers-analise nie. Vir postkoloniale teorie om ’n daadwerklike 
sosiopolitieke impak te hê, moet ook baie meer pragmatiese en praktiese ingrepe 
plaasvind (kyk onder meer Dubiel 2007:28–37). 

16 Said (1995:87) verwys byvoorbeeld na die rol wat die “Orient” gespeel het: “In 
addition, the Orient has helped to define Europe (or the West) as its contrasting 
image, idea, personality, experience. Yet none of this Orient is merely 
imaginitive. The Orient is an integral part of European material civilization and 
culture. Orientalism expresses and represents that part culturally and even 
ideologically as a mode of discourse with supporting institutions, vocabulary, 
scholarship, imaginary, doctrines, even colonial bureaucracies and colonial 
styles.” Kyk ook Köhler (2006:218). 

17 Vanaf ’n Lacaniaanse perspektief bring Žižek (1989:48) die aanwesigheid van 
die “onbekende” in die self, wat dan op die “Ander” geprojekteer word, in verband 
met die ontologiese status van die subjek (wat natuurlik ook aansluit by sy 
siening van die traumatiese “Real”): “Let us examine anti-Semitism. It is not 
enough to say that we must liberate ourselves of so-called ‘anti-Semitic 
prejudices’ and learn to see Jews as they really are – in this way we will certainly 
remain victims of these so-called prejudices. We must confront ourselves with 
how the ideological figure of the ‘Jew’ is invested with our unconscious desire, 
with how we have constructed this figure to escape a certain deadlock of desire.” 

18 Eerstens: Jy het my nodig, want sonder my bestaan sou jy nie kon aanvaar dat 
jy is wat jy beweer jy is nie. Tweedens: Omdat jy my egter nodig het om van my 
te kan vlug, ken jy my nie. Dus moet dít wat jy glo jy in my sien, uit jouself kom” 
(my vertaling). 
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19 Kyk onder meer Lützeler (2005:18–9, 48), Dubiel (2007:95–7), Tiffin 
(1995:95–6) en Brydon (1995:137). 

20 “‘Der Begriff der Identität selbst, der die Übereinstimmung zwischen Sein und 
Bewußtsein eines ‘Selbst’ anzeigt, wird im Zuge der postkolonialen Entwicklung 
fraglich, zeigt sich hier doch, dass die Grundlagen von Identität [...] keineswegs 
dauerhaft festliegen, sondern wandelbar sind’” (Dubiel 2007:92). Die “vreemde” 
in die eie identiteit en die transferensie van die “bekende” in die eie identiteit op 
die “Ander” speel hier ’n rol (kyk ook Dubiel 2007:176). 

21 Köhler (2006:60, 218) beklemtoon dat die uitsluitingsmeganismes van ’n 
binêre representasielogika deurbreek moet word en ’n ander representasielogika 
en “representasie-ekonomie” gebruik moet word. 

22 Hieronder tel dialogisiteit, intertekstualiteit, intermedialiteit, hibridisering van 
karakters, hibridisering van topografie, temporale hibridisering en hibridisering 
van handeling (kyk Dubiel 2007:189–214). 

23 Filosofies gesproke bied Adorno se metodologie van “Negative dialektik” ’n 
produktiewe wyse om met die “vreemde” om te gaan, hetsy dit gedefinieer word 
in terme van ’n “Ander” of trauma (Dubiel 2007:177–88). 

24 Hetsy trauma gesien as histories of ontologies. Žižek (1989:172) verwys na 
laasgenoemde: “The Real is of course, in a first approach, that which cannot be 
inscribed, which ‘doesn’t cease not to inscribe itself [...]’ – the rock upon which 
every formalization stumbles. But it is precisely through this failure that we can in 
a way encircle, locate the empty place of the Real. In other words, the Real 
cannot be inscribed, but we can inscribe this impossibility itself, we can locate its 
place: a traumatic place which causes a series of failures. And Lacan’s whole 
point is that the Real is nothing but this impossibility of its inscription: the Real is 
not a transcendent positive entity, persisting somewhere beyond the symbolic 
order like a hard kernel inaccessible to it, some kind of Kantian ‘Thing-in-itself’ – 
in itself it is nothing at all, just a void, an emptiness in a symbolic structure 
marking some central impossibility.” (Kyk ook 173, 175, 203, 206.) 

25 “Some forms of writing, the symptomatic ‘art of trauma’ of a Joyce or a Celan, 
re-enact an occurrence of an act of violence which affects symbolization itself, 
and add to history a new dimension, a spot of numbness or failure of articulation, 
which becomes an unconscious within discourse, adding a psychic dimension to 
discourse. The muted suffering of colonial oppression may be understood as an 
actual historical event which inscribed the experience of death-in-life into history 
and subjectivity, encrypting an ontological void” (Van Boheemen-Saaf 1999:8; 
ook 9, 24, 31, 34, 36, 197, 199, 200, 209). Kyk ook Köhler (2006:43–5, 223–5) 
vir ’n effens ander interpretasie van “performatiwiteit”. 

26 John (2002:348) noem dat die “reis” ’n bekende literêre motief is en stel dat 
dit ook met betrekking tot Verkenning as ’n psigologiese reis gelees kan word. Ek 
gebruik hier die begrip verkenning as ’n parallelle begrip tot die “reis”-beginsel en 
fokus net op die drie aspekte wat in hierdie studie van toepassing is. Beide die 
“reis”- en die “verkenning”-motiewe sou verder en meer omvangryk bespreek 
kon word. 

27 “Vir die Kapenaars onder wie hy tans verkeer, sal sodanige nuanses egter nie 
merkbaar wees nie, en hulle sal slegs bewus wees van die algemene feit dat hy ’n 
Hollander is, soos hulle dit bestempel, ’n buitestaander, ’n verbygaande besoeker. 
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Meestal verstaanbaar maar in die algemeen tog onmiskenbaar vreemd, soos die 
ingevoerde amptenare of offisiere in die Kasteel” (Schoeman 1996:82). 

28 “Dit het begin, die reis, die sending, die avontuur” (Schoeman 1996:108). 

29 “Oomblik na oomblik groei die proses van verkenning aan, alhoewel die 
uiteindelike sin daarvan eers sal blyk wanneer die eindpunt bereik is en dit 
moontlik is om terug te blik op die voltooide reis in sy geheel” (Schoeman 
1996:160; kyk ook 179, 192). 

30 “Ek sou nooit teruggaan nie, die gang van daardie strome sou ek nooit volg 
nie, nòg sou die verre kus van Java ooit voor my oprys, die dakke, torings en 
onbekende bome van Batavia, en die skielike sekerheid, hoe onverklaarbaar dit 
ook was, was vir my tewens gerusstellend” (Schoeman 1996:379). 

31 “Die kolofon aan die einde van die teks gee erkenning aan historiese, argivale, 
en literêre intertekste waarvan ruim gebruik gemaak is in die opbou van ’n 
tydgenootlike, vroeg neëntiende-eeuse raamwerk” (Van Vuuren 2002:277). Kyk 
ook Van Vuuren (2002) se bespreking van die belangrikste intertekste: Hinrich 
Lichtenstein se beskrywing van sy reise in die binneland tussen 1803 en 1806; 
Heinrich von Kleist se Lebensspuren. Dokumenten und Berichte der Zeitgenossen, 
Goethe se Die Leiden des jungen Werthers, Klopstock se Der Messias en The 
Destruction of the Jews deur Flavius Josephus. 

32 “‘Julle is algar goeie meidjies, nie waar nie? Julle sal nie dat iemand die nonnies 
kwaad aandoen nie’” (Schoeman 1996:77). Of: “‘Hulle is nou eenmaal nes 
kinders’” (131; kyk ook 153). 

33 Die hoofkarakter vind die waarneming van ’n openbare geseling besonder 
ontstellend – veral wanneer dit gekontrasteer word met ’n besoek aan die teater 
later dieselfde aand. Openbare geseling en teregstelling word aangemerk as 
gereelde en alledaagse gebeure in die kolonie (Schoeman 1996:92 e.v.; kyk ook 
131–2). 

34 “‘Maar vir diegene van ons wat minder streng oor die lewe oordeel,’ hervat hy 
dan, ‘is daar gelukkig egter die Kaapse slavinnetjies om vir alles te vergoed. Vir 
diegene wat effense blasheid bo blondheid verkies, staan ’n huisslavin in niks by 
haar meesteres agter nie – skoonheid, bekoorlikheid, sierlikheid, elegansie ...’” 
(Schoeman 1996:22). 

35 “‘Dis Lucia, my kind, ek het haar ’n maand of twee gelede gekoop, oom 
Gysbert Gravenhorst moes mos van sy slawe van die hand sit nadat sy vrou 
oorlede is, toe kon ek haar goedkoop kry, ’n baie oulike meisie’” (Schoeman 
1996:75). 

36 Stereotipering vind op verskeie wyses plaas en neem verskeie vorme aan, 
daarom dat Dubiel (2007) eerder van ’n “fetish” as ’n stereotipe praat. Die 
“fetish” is veelfasettig, wat beteken dat selfs opponerende aspekte van die slawe 
uitgelig en gestereotipeer word: hulle kan byvoorbeeld enersyds as skelm of 
andersyds as eenvoudig gedienstig en getrou bevestig word. Kyk ook Schoeman 
(1996:53). 

37 “‘O, hierdie uithoek bied voldoende moontlikhede vir diegene wat voldoende 
tyd en belangstelling het en die nodige moeite wil doen om dit beter te leer ken: 
jag, botaniseer, geologiese ondersoeke, die bestudering van ’n wye 
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verskeidenheid van diersoorte, van minder bekende mensetipes en rasse ...’” 
(Schoeman 1996:14; kyk ook 229–31, 297). 

38 Dit wissel van teregstellings (Schoeman 1996:88–9) tot uitroeiing, of dan in 
moderne terme volksmoord. Dit is egter ook interessant om daarop te let dat die 
hoofkarakter in sy gesprek met dokter Lichtenstein daarop gewys word dat 
soortgelyke vorme van geweld ook in Europa plaasvind, maar wel dan buite die 
openbare sfeer (100). Wat dus hier plaasvind, is dat die “donker sy” van die 
appropriërende Verligtingsideaal à la Adorno, wat parallel met die koloniale projek 
bestaan het, duideliker in die kolonies sigbaar word as wat die geval was op die 
vasteland van Europa. Die implikasie is dat die Dialektik der Aufklärung wat 
gewelddadig manifesteer in die holocaust, trouens vroeër reeds in die kolonies 
duidelik sigbaar was.  

39 Kyk ook Schoeman (1996:225, 230, 258–60, 368, 374, 390–94). 

40 Dubiel (2007:50) stel dit duidelik: “Die messianistische Hybris, welche im Falle 
der Mission das offensichtliche Paradoxon zwischen religiöser Lehre einerseits und 
brutaler Art und Weise ihrer Verbreitung andererseits verschleiert, kann als 
Konsens aller an der Etablierung des kolonialen Blicks beteiligten Diskurse 
begriffen werden.” (Kyk ook 52–3.) Rossouw (2002:331) assosieer “vroomheid” 
in die roman met ’n (koloniale) “skans” wat gerig word teen die oorweldigende 
aard van die land. In die roman self is verskeie kritiese uitlatings oor die gaping 
tussen die behoeftes van slawe en die sendingboodskap (bv. Schoeman 1996:22, 
63–4, 113, 185, 187–9, 204). 

41 Rossouw (2002:331) stel dit byvoorbeeld so: “Dit is te verstane dat die 
Europese subjek op verskillende maniere op hierdie onverskillige ruimte sou 
reageer, waarvan die oprigting van skanse een manier is.” 

42 Kyk Dubiel (2007:79–80) oor naamgewing; asook Said (1995:89): “Therefore, 
as much as the West itself, the Orient is an idea that has a history and a tradition 
of thought, imagery, and vocabulary that has given it reality and presence in and 
for the West.” Dieselfde geld ook vir die koloniseringsproses in Suid-Afrika. 

43 Verskeie voorbeelde kan genoem word. Kyk byvoorbeeld Schoeman (1996:70, 
71, 83–5, 116, 117, 215, ens.). 

44 Kyk ook Schoeman (1996:52, 83–5, 110, 140–43, 189, 205, 258). 

45 Schoeman gee wel in sy roman stem aan van die slawe- en inheemse 
perspektiewe. Dit is egter op ’n sekere vlak minder geslaagd as hierdie gedeeltes 
waar die byna omineuse, onpeilbare getuies van die geskiedenis en die verhaal 
aangemerk word. Tog is die slot van die verhaal by monde van ’n slavin op ’n 
ander vlak van groot simboliese belang. 

46 Kyk byvoorbeeld Schoeman (1996:262–3). 

47 Kyk ook die artikel van John (2002). 

48 “So naby is die verlede” (Schoeman 1996:11). 

49 “Saam met die beskrywing van landskap in Verkenning kom daar ook ’n intense 
bemoeienis met taal na vore. Kan mens werklik die landskap, verlede en die psige 
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in taal uitdruk? Staan ons nie hier voortdurend op die grensposte van kennis 
nie?” (Duvenage 2002:323) 

50 Kyk Schoeman (1996:89, 90, 117, 169, 170, 212–3, 365–6). Kyk ook Van 
Vuuren (2002:277). 

51 Kyk Schoeman (1996:41–6, 82, 86, 110, 160–61, 171, 200, 202, 255, 257, 
262, 302, 365). 
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Abstract 

“A person’s duty always lies in the present”: A Zen-Buddhist 
augmentation of Bernard Stiegler’s cinematic 
phenomenology of time and consciousness 

In this article I argue that the diagnosis of, and remedy for, contemporary 
Western modernity that Bernard Stiegler offers is an important contribution to the 
ongoing development of a vision of a just and compassionate global social order, 
but that this contribution may be strengthened through a dialogue with Zen-
Buddhism. First, Stiegler’s overview of industrial and hyperindustrial Western 
societies and their illness, which Stiegler calls symbolic misery, is presented, with 
particular emphasis on the role of attention. Second, his remedy of a new otium 
of the people as the recultivation of attention through art and education is 
presented. Third, I consider an essential element of this diagnosis and remedy, 
namely Stiegler’s cinematic phenomenology of time and consciousness. Fourth, 
an alternative account of time, consciousness and the cultivation of attention is 
presented, namely that of the 13th-century founder of the Sōtō Zen school of 
Buddhism, Dōgen. In conclusion, although I argue in favour of the new otium of 
the people, I do it with certain critical remarks on the basis of Dōgen’s life and 
work, which may be interpreted as a previous contribution to the maintenance of 
the otium that remains instructive for a new otium of the people. 

Key words: Bernard Stiegler; Dōgen; Western modernity; phenomenology; 
time; consciousness; attention; Zen-Buddhism; new otium of the people 

Opsomming  

In hierdie artikel betoog ek dat die diagnose van, en kuur vir, eietydse Westerse 
moderniteit wat Bernard Stiegler voorstel, ’n belangrike bydrae lewer tot die 
voortgaande ontwikkeling van die visie van ’n regverdige, erbarmlike 
maatskaplike wêreldorde, maar dat sy bydrae versterk mag word deur ’n dialoog 
met die Zen-Boeddhisme. Eerstens word Stiegler se oorsig van industriële en 
hiperindustriële Westerse samelewings en hul ongesteldheid, wat Stiegler 
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simboliese ellende noem, aangebied met besondere klem op die rol van aandag. 
Tweedens word sy kuur van ’n nuwe otium van die volk as die herkultivering van 
aandag deur kuns en onderwys aangebied. Derdens behandel ek ’n essensiële 
element van hierdie diagnose en kuur, naamlik Stiegler se rolprentmatige 
fenomenologie van tyd en bewussyn. Vierdens word ’n alternatiewe beskouing 
van tyd, bewussyn en die kultivering van aandag behandel, naamlik dié van die 
13de-eeuse grondlegger van die Sōtō Zen-skool van die Boeddhisme, Dōgen. 
Ofskoon ek ter afsluiting betoog ten gunste van die nuwe otium van die volk, 
doen ek dit met sekere kritiese opmerkings op basis van Dōgen se lewe en werk, 
wat vertolk mag word as ’n vorige bydrae tot die instandhouding van die otium 
wat insiggewend bly vir ’n nuwe otium van die volk. 

Trefwoorde: Bernard Stiegler; Dōgen; Westerse moderniteit; fenomenologie; 
tyd; bewussyn; aandag; Zen-Boeddhisme; nuwe otium van die volk 
 
 
 
1. Inleiding 

Diegene wat verbind is tot ’n regverdige, erbarmlike (Engels “compassionate”) 
wêreldorde, word tans deur ’n ironiese werklikheid in die gesig gestaar. Selde, 
indien ooit tevore, was die gaping tussen die skaal van wêreldwye sosiopolitieke 
ongeregtigheid en die gebrek aan optrede ten gunste van ware maatskaplike 
verandering so groot. Hierdie toedrag van sake word ryklik geïllustreer deur 
sowel die mislukking van die Kopenhagen-beraad oor klimaatsverandering as die 
volgehoue ondermyning van demokraties-verkose regerings deur die einste 
roekelose finansiële spekulante wat die wêreldekonomie tot op die rand van 
ineenstorting gevoer het. 

Ware maatskaplike verandering hang af van ’n helder visie van wat gedoen moet 
word, en so ’n visie moet beliggaam word in populêre instellings en praktyke. Die 
feit dat ’n politieke en ekonomiese wêreldstelsel vanaf na die Tweede 
Wêreldoorlog begin vorm aanneem het teen die agtergrond van uiteenlopende 
plaaslike omstandighede, maak die soeke na so ’n visie ’n gedugte uitdaging. Die 
ontwikkeling van so ’n visie is tans nog ’n voortgaande proses wat uiteenlopende 
plaaslike omstandighede sal moet integreer indien dit die basis van kollektiewe, 
wêreldwye optrede moet wees. 

Wat die plaaslike omstandighede van Westerse industriële demokrasieë betref, is 
Bernard Stiegler besig om ’n belangrike bydrae tot so ’n visie te ontwikkel. Tot 
dusver het sy werk gefokus op die sosiopolitieke patologieë van hierdie lande, 
asook op ’n kuur vir hierdie patologieë, naamlik sy “nuwe otium vir die volk”, wat 
ook sy politieke ideaal is. 

Nadat die begrip otium hier onder kortliks aan die orde gestel word, word 
eerstens stilgestaan by Stiegler se oorsig van industriële en hiperindustriële 
Westerse samelewings en hul ongesteldheid (wat Stiegler simboliese ellende 
noem) met besondere klem op die rol van aandag. Tweedens word sy kuur van ’n 
nuwe otium van die volk as die herkultivering van aandag deur kuns en onderwys 
aangebied. Derdens oorweeg ek ’n essensiële element van hierdie diagnose en 
kuur, naamlik Stiegler se rolprentmatige fenomenologie van tyd en bewussyn. 
Vierdens word ’n alternatiewe beskouing van tyd, bewussyn en die kultivering van 
aandag aangebied, naamlik dié van die 13de-eeuse grondlegger van die Sōtō 
Zen-skool van die Boeddhisme, Dōgen. Ofskoon ek ter afsluiting betoog ten 
gunste van die nuwe otium van die volk, doen ek dit met sekere kritiese 
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opmerkings op basis van Dōgen se lewe en werk, wat vertolk mag word as ’n 
vorige bydrae tot die instandhouding van die otium wat insiggewend bly vir ’n 
nuwe otium van die volk. 

Die woord otium verwys breedweg na ontspanning, onbesette tyd en die vrywees 
van enige besigheid. Afgesien van die konnotasies van die begrip met rus en vrye 
tyd het dit ook konnotasies met onderwys, opvoeding, artistieke skepping en 
geestelike praktyk (Rossouw 2009). Soos Stiegler uitwys, was otium vir die 
Romeine die teenhanger van negotium, wat op die kommersiële en die 
ekonomiese betrekking het. Die otium is dus nié ’n anti-ekonomiese ideaal nie, 
maar eerder die teenhanger van die ekonomie, soos wat werk en rus mekaar se 
teenhangers is. Stiegler omskryf die otium so: 

[D]ie otium [...] is nie bloot die ”kontemplatiewe” lewe nie […] [D]it is ’n 
praktyk, oftewel ’n aktiwiteit, wat ’n openbare dimensie kan hê. Kortom, 
dit gaan om iets wat as ’n dissipline [...] prakties tot stand gebring kan en 
moet word. (Stiegler 2004a:165; my vertaling uit die Frans, soos met alle 
aanhalings van Stiegler in die res van die artikel) 

Historiese voorbeelde van vorige vorme van die otium van die volk wat Stiegler 
gee, sluit in die skole en akademies van die ou Grieke, die rusperiode van 
Romeinse soldate na hulle terugkeer vanaf die slagveld, die meditasiepraktyke 
van Zen-monnike, die kerk van die Middeleeuse Europese Christendom en die 
skool en universiteit van die 19de-eeuse Europese nasiestate. Al hierdie 
voorbeelde kan nagenoeg beskryf word as praktiese voorbeelde van die 
kultivering van die gees as deel van ’n bepaalde ideaal van sosiopolitieke welsyn. 

Ten einde te verstaan wat Stiegler met die “nuwe otium van die volk” bedoel, 
moet ons eers kortliks stilstaan by sy diagnose van die patologieë van Westerse 
industriële demokrasieë. Sy diagnose kan opgesom word deur te sê dat die 
eietydse negotium volgens hom ten koste van die otium funksioneer. Anders 
gestel, eietydse ekonomiese instellings funksioneer op so ’n wyse dat die 
instellings wat tradisioneel verbind word met onderwys, opvoeding, politiek, kuns 
en religie, ernstig ondermyn word. Indien hierdie toedrag van sake nie spoedig 
reggestel word nie, bedreig dit nie slegs die geestelike nie – wat vir Stiegler die 
onderwys, opvoeding, politiek, kuns en religie insluit – maar ook die ekonomie 
self, aangesien daar geen historiese voorbeeld is van ’n negotium sonder die 
teenhanger van ’n otium nie. 

Hoe bedreig die eietydse negotium die otium? Vir Stiegler setel die antwoord 
eerstens in ’n verstaan van wat die tegniese is; tweedens, in wat die Industriële 
Revolusie was; en derdens, in wat laasgenoemde nou geword het. 

 
2. Die tegniese  

Eerstens, wat is die tegniese? 

Stiegler (1994) betoog dat die tegniese, oftewel die prostetiese, dit is waarmee 
die mens sy of haar onvoltooidheid oorkom. Van alle lewende wesens is die mens 
by geboorte die mees weerlose. Ten einde te lewe moet hy of sy geklee, gevoed 
en beskut word. Anders gestel, klere, kos en huise – wat alles deel van die 
tegniese vorm – medekonstitueer die menslike wêreld. Soos hy dit stel: “Die 
tegniese is die voortsetting van die lewe deur ander middele as die lewe [self]” 
(Stiegler 1994:31). 
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Stiegler beklemtoon dat die medekonstituering van mens en tegniek nie slegs 
impliseer dat die wêreld in die fenomenologiese sin deur en deur tegnies is nie, 
maar ook dat alle kultuur op basis van die tegniek oorgedra word. Enige tegniese 
objek is ’n memorisering van die wêreld waarin dit vervaardig is; en die tegniek 
wat kulturele geheue in die besonder ondersteun – “geheuetegniek” of “tersiêre 
retensies” – is besonder belangrik vir kulturele identiteit (Stiegler 2001). Dit is 
belangrik om in gedagte te hou dat ofskoon Stiegler geneig is om in sy weergawe 
van die Industriële Revolusie en dié se nadraai feitlik uitsluitlik op die 
geheuetegniese objek te fokus, hy uiteenlopende geestelike, liturgiese en 
herdenkingspraktyke in sy breë definisie van geheuetegniek insluit, veral tot en 
met die Industriële Revolusie. 

Byvoorbeeld, wanneer hy uiteensit hoe enige standhoudende kollektiewe 
identiteit (’n ons) met dié se besondere opvattings van tyd (kalendariteit) en 
ruimte (kardinaliteit) deur geheuetegniese oordrag van een geslag na ’n volgende 
gekonstitueer word, beskryf hy hoe: 

[’n] Ons, soos wat kalendariteite en kardinaliteite daarin gevorm word 
deur plekke en monumente van herdenking, instrumente en bedelings van 
ritualistiese praktyke, doop- en naamgewingsgebruike, ens., en alle 
apparate en komplekse van tersiêre retensies waardeur kollektiewe van 
bewussyne met die geeste van die verlede in verhouding tree, bid en met 
mekaar omgaan in die naam van die Heilige Gees, die gemeenskaplike 
verlede van ’n revolusionêre gees of die stigtingsgebeurtenis van ’n res 
publica gedenk, en die vloeie van hul (onderskeie) lewens in ’n 
gemeenskaplike, oftewel in ’n gemeenskaplik aangenome geskiedenis, 
verenig. (Stiegler 2001:113; sy beklemtoning) 

’n Verdere belangrike kwalifikasie wat Stiegler oor die tegniek maak, is dat enige 
tegniese objek of vaardigheid ’n aspek van ons menswees veruiterlik en verleng. 
Byvoorbeeld, my klere is ’n veruiterlikte, verlengde vel, of ’n pen en papier is 
veruiterlikte, verlengde vorme van my vinger wat in die sand skryf. As ons in ag 
neem watter verreikende gevolge basiese tegniese objekte soos klere of ’n pen en 
papier vir die menslike lot gehad het, kan ons ons voorstel watter enorme 
gevolge die veruiterliking en verlenging van die menslike gees of bewussyn sou 
hê. 

 
3. Die Industriële Revolusie 

Volgens Stiegler is laasgenoemde presies wat met die Industriële Revolusie 
gebeur het. Ofskoon Stiegler die konvensionele siening van die Industriële 
Revolusie as die meganisering van produksie erken, voer hy aan dat wat werklik 
belangrik is, dit is wat hy die meganisering of industrialisering van kulturele 
geheue en oordrag noem. Die industrialisering van kulturele geheue geskied deur 
middel van industriële geheuetegniese objekte soos die fonogram, die CD, die 
MP3, die foto en – van kritieke belang vir Stiegler – die rolprent. Die 
industrialisering van kulturele oordrag geskied deur middel van industriële 
geheuetegnologieë soos die radio, die rolprent, die televisie, die rekenaar en die 
internet. Die vermoë van hierdie geheuetegnologieë om opgeneemde of 
vasgelegde kulturele herinneringe en inhoud op ’n wêreldskaal te versprei, lei tot 
’n industriële wêreldekonomie (Stiegler 2001). 

Maar as dit is wat die Industriële Revolusie aanvanklik was, wat het dit intussen 
geword? 
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Stiegler beantwoord hierdie vraag met sy begrip van die hiperindustriële 
ekonomie, waarmee hy aantoon hoekom en hoe die eietydse negotium ten koste 
van die otium funksioneer (Stiegler 2004b). Volgens Stiegler is Westerse 
industriële ekonomieë vandag nie postindustrieel nie, maar hiperindustrieel: in 
plaas daarvan dat mense in sulke lande danksy die voortgaande meganisering 
van industriële produksie en die opkoms van diens- en ontspanningsbedrywe 
meer vrye tyd het, bevind mense in sulke lande hulle inderwaarheid met minder 
vrye tyd as ooit (Stiegler 2004c). Waarom? Omdat leidende maatskappye in 
hierdie ekonomieë vandag nie meer daarna mik om slegs produksiemiddele te 
beheer nie (soos wat dit die geval met die industriële ekonomie was) maar ook 
verbruikspatrone. Dit is veral die geval met dienste- en 
ontspanningsmaatskappye, waaronder internasionale mediamaatskappye die 
uitstaande voorbeeld is, aangesien hulle die produksie, verspreiding en verbruik 
van inhoud nastreef. 

Stiegler voer aan dat soos wat oorproduksie in Westerse industriële ekonomieë 
vanaf die 1950’s tot die oorskryding van nasionale vraag deur aanbod gelei het, 
die opkomende hiperindustriële maatskappye op twee maniere gereageer het. 
Eerstens is reklame deur hulle ingespan om vraag en verbruik te stimuleer deur 
middel van ’n soort markteologie van ewige saligheid deur oneindige verbruik. 
Die opkoms van wêreldwye media-, vermaak- en sportgebeure was integraal tot 
die vestiging van die hiperindustriële ekonomie. Tweedens het die politieke leiers 
van Westerse industriële ekonomieë uitvoer en deregulering van nasionale 
markte ingespan om die produkte van hulle hiperindustriële maatskappye te 
globaliseer. Hiermee het hulle die resep toegepas van ’n Amerikaanse senator wie 
se uitspraak in 1912 dikwels deur Stiegler aangehaal word: “Trade follows films” 
(Stiegler 2001:163). Oftewel, die internasionale verspreiding van nasionale 
kultuurprodukte begunstig die uitvoer van ander nasionale produkte. 

Vir Stiegler is wat fossielbrandstowwe en die fisieke energie van die proletariaat 
vir die industriële ekonomie was, soortgelyk aan wat elke mens se aandag vir die 
hiperindustriële ekonomie is. In hierdie verband verwys hy dikwels na ’n 
uitspraak van ’n voormalige Franse TV-baas in 2003: “Wat ons aan Coca-Cola 
verkoop, is die beskikbare tyd van die menslike brein” (Stiegler 2005a:85). Dit is 
geen wonder nie dat Stiegler dan na almal wat in die hiperindustriële ekonomie 
woon, as die nuwe proletariaat verwys, want soos die (ou) proletariaat slegs hulle 
liggame het om vir oorlewing te verkoop, so word die aandag of psigiese energie 
van die nuwe proletariaat al wat hulle het om vir oorlewing te verkoop. Diegene 
wat in bestuur en die markte werk, oftewel diegene wat enorme hoeveelhede 
aandag in die uitvoering van hulle dagtaak moet bestee, vorm die kern van die 
nuwe proletariaat, en dit is dan verstaanbaar waarom juis hulle so dikwels ly aan 
verbandhoudende sielkundige en geestelike ongesteldhede soos depressie, 
uitbranding, angs, onsekerheid, en dergelike. Dit is ironies dat hierdie hoogs 
besoldigde kulturele ikons van die hiperindustriële ekonomie dikwels aan 
sodanige psigogeestelike ondervoeding ly, en dit is denkbaar dat die 
omstandighede waarin hulle moet funksioneer, geen geringe rol gespeel het in die 
skade wat baie van hulle sedert die 1970’s aan opvoedkundige, politieke en 
ekonomiese instellings aangerig het nie. 

 
4. Nuwe otium van die volk 

Teen hierdie agtergrond kan ons nou verstaan waarom Stiegler pleit vir ’n nuwe 
otium van die volk, oftewel vir nuwe of hervormde instellings en praktyke wat 
aandag kan herkultiveer, en wat die wisselwerking tussen die eietydse negotium 
en otium sodanig kan herskik dat indagtige (Engels “mindful”) produksie eerder 
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as onbedagte verbruik die ruggraat van albei word. Vir Stiegler setel die 
hoofpotensiaal vir die vestiging van ’n nuwe otium van die volk in dieselfde 
geheuetegniese objekte en geheuetegnologieë wat vir hulle ekonomiese 
potensiaal en ten koste van hulle verheffende potensiaal ontgin word. Danksy 
hulle potensiaal vir wêreldwye verspreiding maak hierdie objekte en tegnologieë 
dit moontlik dat verheffende kulturele en geestelike inhoud so wyd as moontlik 
kan sirkuleer. Insgelyks verseker hulle merkwaardige potensiaal vir die skepping 
van kulturele en geestelike inhoud deur meer mense as ooit in beginsel ’n waarlik 
veelvuldige wêreldaanbod van inhoud te bied, in teenstelling met die bra 
oppervlakkige, gestandaardiseerde inhoud wat deur die groot dienste- en 
ontspanningsmaatskappye met die oog op die grootste gemene deler aangebied 
word (Stiegler 2004c). 

Stiegler vestig besondere hoop op die vermoë van kuns – en veral die rolprent – 
om aandag te herkultiveer, terwyl hy sterk steun op Joseph Beuys se begrippe 
van die maatskaplike beeldhouwerk en die kunstenaar wat ons elkeen in beginsel 
is. Anders gestel, deur middel van die volle aanwending van die skeppende en 
verspreidingspotensiaal van hierdie tegnologieë van die gees, soos hy hulle ook 
soms noem, kan meer mense as ooit tevore deelneem aan en bydra tot die 
maatskaplike orde – die “maatskaplike beeldhouwerk” – as die amateurskeppers 
wat ons almal kan wees (Stiegler 2005a:109–75). 

Afgesien van Stiegler se vernuwende denke oor die tegniek, lê die werklike 
nuutheid en potensiaal vir sosiopolitieke verandering van Stiegler se denke in die 
sentrale posisie wat hy toeken aan aandag in politiek, kultuur en ekonomie. Dit is 
natuurlik eweneens waar dat deur sy hoop te vestig op ’n genuanseerde, 
bygewerkte weergawe van estetiese politiek, Stiegler aansluit by ’n tradisie in die 
Europese denke wat terugstrek tot by Schiller se On the aesthetic education of 
man, in a series of letters (Schiller 1967 [1794]). Hierdie tradisie sluit denkers in 
soos Friedrich Nietzsche, die vroeë Frankfurt-skool en die latere Michel Foucault, 
en dit is geensins ’n volledige lys nie. 

In weerwil van die belangrike, duursame bydrae van kunstenaars tot die 
sosiopolitieke stryde van Westerse industriële demokrasieë in die 19de en 20ste 
eeue het verskillende opvattings van ’n estetiese politiek nie noodwendig altyd 
gelei tot die sosiopolitieke veranderinge waarop hulle voorstanders gehoop het 
nie. Trouens, die voortgaande ekonomies-gedrewe estetisering van alle aspekte 
van die samelewing tot op die punt waar ’n fotogeniese politikus die ideale 
politikus is, vergroot die uitdaging vir ’n estetiese politiek. 

Hierdie jammerlike toedrag van sake is deur ’n ander skrywer wat tegniek, 
politiek en kuns ernstig opgeneem het, J.G. Ballard, so omskryf in die inleiding 
van ’n heruitgawe van sy bekendste roman, Crash: 

[T]he balance between fiction and reality has changed significantly in the 
past decades. Increasingly their roles are reversed. We live in a world 
ruled by fictions of every kind – mass-merchandizing, advertising, politics 
conducted as a branch of advertising, the pre-empting of any original 
response to experience by the television screen. We live inside an 
enormous novel. It is now less and less necessary for the writer to invent 
the fictional content of his novel. The fiction is already there. The writer’s 
task is to invent the reality. (Ballard 1995:4) 

Stiegler is natuurlik terdeë bewus van hierdie probleem. Afgesien van die reeds 
vermelde ekonomies-gedrewe estetisering van alle aspekte van die samelewing, 
is sy vernaamste verklaring vir die mislukkings van estetiese politiek tot dusver 
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sy aanklag dat die meeste 20ste-eeuse kuns sig aan die politiek onttrek het 
(Stiegler 2005a). Dit val buite die bestek van hierdie artikel om dié aspek van 
Stiegler se denke verder op te neem, maar soos ek hier onder sal probeer 
aantoon, het Stiegler se weergawe van ’n estetiese politiek in die gedaante van ’n 
nuwe otium van die volk moontlik sekere belangrike tekortkominge wat oorkom 
moet word ten einde dit ’n meer lewensvatbare sosiopolitieke ideaal te maak. 
Hierdie tekortkominge hou verband met Stiegler se rolprentmatige fenomenologie 
van die bewussyn en tyd, waaraan nou aandag gegee word. 

 
5. Stiegler se rolprentmatige fenomenologie van die 
bewussyn en tyd 

Stiegler beskou die rolprent en sy latere verlenging, die televisie, as die 
belangrikste geheuetegnologieë van die Industriële Revolusie. Hy het uitvoerig 
geskryf oor die sosiopolitieke potensiaal van die rolprent (Stiegler 2004b en 
2005a), en hy het sy kommer al dikwels uitgespreek oor wat hy beskou as die 
gebrek aan voldoende openbare befondsing en steun van die Europese 
rolprentbedryf en ’n behoorlike Europese kultuurbeleid wat die hedendaagse 
geheuetegnologieë ten volle aanwend (Stiegler 2005b). 

Om te verstaan waarom Stiegler die rolprent en die televisie uitsonder, moet ons 
nou stilstaan by sy verklaring van waarom die rolprent en die televisie nie slegs 
op die voorpunt van die vestiging van industriële ekonomie was nie, maar ook 
waarom hierdie tegnologieë so vinnig op ’n wêreldskaal toegeëien is. Stiegler se 
verklaring omvat ’n briljante vertolking van die rol van die rolprent in die 
vestiging van ’n Amerikaanse nasionale identiteit en die daaropvolgende 
wêreldwye uitvoer van die sogenaamde “American way of life” deur middel van 
die rolprent ten einde massiewe markte vir Amerikaanse produkte te skep 
(Stiegler 2001:129–95). 

Hierdie ontwikkelings sou egter onmoontlik gewees het as dit nie was vir wat 
Stiegler die rolprentmatige struktuur van die bewussyn noem nie (Stiegler 
2001:65–128). In wese is Stiegler se argument dat die rolprent die wyse waarop 
die menslike bewussyn funksioneer, veruiterlik het. Aangesien die rolprent die 
lineêre vloei van die tyd wat ons as die stroom van bewussyn ervaar, 
reproduseer, eien die rolprentkyker die tyd en die verhaal van die rolprent as sy 
eie tyd en verhaal toe. Met ander woorde, ofskoon Stiegler die verleidelike mag 
inherent aan die verlossingsleer van die teologie bekend as die “American way of 
life” erken, voer hy aan dat die sukses van die rolprent meer te make het met sy 
struktuur en vorm as met sy inhoud. 

Stiegler begin sy weergawe van die rolprent as die veruiterliking van die 
bewussyn deur sy leser te vra om te dink aan hoe ’n besoek aan die bioskoop op 
’n “vervelige Sondagmiddag” ’n mens veranderd kan laat en 

[hoe] die rolprentmasjien, deur beheer van ons verveling te neem, dit in 
nuwe energie sou omskep het, dit sou getransubstansieer het, iets van 
niks sou gemaak het [...]. Die bioskoop sou aan ons die verwagting gegee 
het van iets wat moet kom, wat sal kom, en wat vanuit die lewe na ons sal 
kom [...]. (Stiegler 2001:32; sy beklemtoning) 

Duidelik skryf Stiegler vermoëns aan die bioskoop toe wat tradisioneel in 
Katolieke teologie vir God en die Mis gereserveer word. Laat ons van nader 
beskou hoe Stiegler hierdie buitengewone aansprake ondersteun. 
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In ’n onderafdeling getiteld “Die begeerte na stories” (2001:28) begin Stiegler sy 
betoog deur te verwys na wat hy oënskynlik as ’n universele menslike gegewe 
beskou, naamlik ons 

geneigdheid om aan stories en fabels te glo, ons passie vir verhale [wat] 
van geslag tot geslag onderhou [word] omdat hulle tussen geslagte die 
band vorm. Synde onversadigbaar, beloof hulle aan toekomstige geslagte 
die skryf van nuwe episodes van ’n toekomstige lewe wat uitgevind moet 
word, wat versin moet word. (Stiegler 2001:29; sy beklemtoning) 

Bowendien: 

Hierdie oeroue narratiewe begeerte oorheers moderne samelewings nog 
steeds [...] [m]aar sy bevredigingsvoorwaardes is radikaal 
getransformeer. Dit het die oogmerk van ’n industriële aktiwiteit op 
wêreldskaal geword. Wat Horkheimer en Adorno die “kulturele industrieë” 
genoem het, vorm tans die kern van ekonomiese ontwikkeling, waarvan 
die intiemste bron gewis steeds die oudste begeerte na stories is, wat ook 
oor die algemeen die sleutel van begeerte is. (Stiegler 2001:29; sy 
beklemtoning) 

Ek sal later terugkom na hierdie uitspraak, maar laat ons vir eers bloot kennis 
neem van die gewig wat Stiegler aan die begeerte na fiksie toeken – ’n aanname 
waarop sy betoog grootliks berus. Stiegler brei uit oor hoe die voorwaardes vir 
die bevrediging van hierdie begeerte na fiksie verander het wanneer hy beskryf 
hoe, as ’n mens na ’n rolprent kyk, 

die sameloop tussen die vloei van die rolprent en die stroom van die kyker 
se bewussyn [...] die meganisme van die volledige toeëiening van die 
rolprent se tyd deur die tyd van die bewussyn van die kyker in werking 
stel. In soverre laasgenoemde self ’n stroom is, word dit opgevang en 
“gekanaliseer” deur die beweging van die beelde. Hierdie beweging, wat 
geïnvesteer word deur die begeerte na stories eie aan elke kyker, bevry 
die bewussynsbewegings wat kenmerkend van rolprentmatige emosie is. 
(Stiegler 2001:34; sy beklemtoning) 

 
6. Husserl 

Ten einde die belang van die sameloop tussen die vloei van die rolprent en die 
bewussyn van sy kyker duideliker te onderskei, wend Stiegler hom tot Husserl se 
weergawe van die bewussynstroom en die sogenaamde tydelike objek, 
byvoorbeeld die melodie. Vir Husserl is ’n melodie “’n tydelike objek in die sin dat 
dit slegs bestaan solank dit duur. Die verskynsel van hierdie tydelike objek is ’n 
vloei” (Stiegler 2001:36). 

Volgens Husserl kan die luisteraar die melodie volg “omdat die vloei van die 
tydelike objek absoluut saamval met die vloei van die bewussyn waarvan dit die 
objek is” (Stiegler 2001:36; sy beklemtoning). Op grond van hierdie ontleding 
beskryf Husserl die primêre en sekondêre retensies. Die primêre retensie is wat 
die luisteraar se bewussyn oorgehou het van wat pas verby is, terwyl die 
sekondêre retensie dit is wat in die bewussyn van die luisteraar agterbly nadat 
die melodie verby is. Dus, die eerste retensie geskied tydens die skenk van 
aandag aan die tydelike objek, terwyl die sekondêre retensie dit is wat ’n mens 
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onthou nadat die objek verby is, soos ’n deel van ’n liedjie wat in jou kop bly 
draai. 

Volgens Stiegler bied hierdie Husserliaanse ontleding nie slegs ’n opgaaf van wat 
tydens waarneming gebeur nie, maar is dit ook die basis waarop die strukturele 
ooreenkoms tussen die bewussyn en die rolprent verstaan moet word: “[S]o is 
die ‘rolprent’ wat die bewussyn onophoudelik maak, wat op sy objekte dit wat 
hulle voorafgaan projekteer in die sekwensie waarin hy hulle voeg, en wat slegs 
hy maak” (Stiegler 2001:38). Met ander woorde, vir Stiegler tree die 
waarnemende bewussyn tydens die waarnemingshandeling soos ’n 
rolprentregisseur op en redigeer dit die waargenome werklikheid tot ’n 
samehangende narratief. Hierdie regisseursmatige gedrag van die bewussyn kom 
nie slegs tydens die handeling van teenswoordige waarneming voor nie, maar ook 
in die handeling van om te onthou wat waargeneem is, die sogenaamde 
sekondêre retensie. Volgens Stiegler het die bewussyn ’n “retensionele 
eindigheid”, oftewel, ’n mens onthou nooit volledig nie maar altyd selektief. Weer 
eens, soos ’n rolprentregisseur tydens die finale redigeringsproses kies uit die 
verfilmde tonele ten einde ’n samehangende narratief vas te lê, laat die 
selektiewe herinnering van die bewussyn die subjek toe om ’n verskraalde, 
samehangende narratief van die verlede te hê. 

Op grond van hierdie retensionele eindigheid of selektiewe herinnering van die 
bewussyn kom Stiegler tot ’n ietwat opspraakwekkende gevolgtrekking, naamlik 
dat retensionele eindigheid die ervaring van tyd as vloei vir die subjek moontlik 
maak. Dit is hoe Stiegler dit verduidelik: 

Kom ons stel ons voor dat ek beskik oor ’n oneindige geheue en dat ek 
gister onthou. Ek onthou dus elke sekonde en elke breukdeel van ’n 
sekonde presies soos dit was. Wanneer ek die einde van die vier-en-
twintig uur van die dag bereik, onthou ek dat ek op daardie tydstip die dag 
van gister begin onthou het, wat ek dan van voor af begin onthou, opnuut 
elke sekonde presies soos dit was, ens. Daar is geen verskil meer nie – 
omdat daar geen seleksie is nie: die tyd gaan nie verby nie. Niks gebeur 
nie, niks kan met my gebeur nie. Dus is daar nóg ’n hede (waar iets nuuts 
telkens voorkom, insluitend die verveling weens die afwesigheid van iets 
nuuts), nóg verlede: aangesien die hede nie meer verbygaan nie, is daar 
nie meer enige verbygang in die tyd moontlik nie. Daar is nie langer tyd 
nie. (Stiegler 2001:44) 

Wanneer ek hier onder aandag gee aan Dōgen se sienings van bewussyn en tyd, 
sal ek terugkeer na hierdie aanhaling waar Stiegler effektief aanneem dat sowel 
tyd as bewussyn vloei, en dat die subjektiewe ervaring van die tyd afhang van die 
gedeeltelike vergeet van die hede of selfs die voorwaarde van die tyd word. 

 
7. Tersiêre retensies 

Nadat hy op grond van die primêre en sekondêre retensies vir die strukturele 
ooreenkoms tussen die bewussyn en die rolprent betoog het, gaan Stiegler voort 
om die ooreenkoms uit te brei op grond van wat hy die tersiêre retensies noem, 
oftewel alle geheuetegnologieë en -tegnieke wat as ’n soort geheue buite die 
bewussyn funksioneer. Ofskoon sulke tegnologieë en tegnieke volgens Stiegler so 
oud soos die mensdom self is, synde voorheen teenwoordig in die uiteenlopende 
gedaantes van dinge soos rotskuns, monumente, rituele en religieuse praktyke, 
en veral skryf en die boekdrukkuns, voer hy aan dat die geheuetegnologieë wat 
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met die Industriële Revolusie na vore tree, op minstens drie wyses onderskei 
word. 

Eerstens oortref hulle vermoë om ’n lewensgetroue weergawe van ’n afgelope 
gebeurtenis weer te gee, of om ’n teenswoordige gebeurtenis uit te saai, dié van 
alle vorige geheuetegnologieë en -tegnieke. Tweedens kan dit wat hulle opneem 
of uitsaai, nou in ’n ongekende kort tyd oor ’n ongekende groot ruimte versprei 
word, byvoorbeeld die wêreldwye vrystelling van ’n rolprent wat in Hollywood 
vervaardig is. Derdens laat oudiovisuele geheuetegnologieë soos die radio, 
televisie en internet vir die eerste keer in die geskiedenis ’n wêreldgehoor toe om 
dieselfde gebeurtenis mee te maak terwyl dit plaasvind, soos dit byvoorbeeld die 
geval met die wêreldwye, regstreekse uitsending van ’n groot sportgebeurtenis is. 

Vir Stiegler is tersiêre retensies met betrekking tot die bewussyn in twee opsigte 
betekenisvol. Eerstens maak die bewussyn tydens sy waarneming van die hede 
(primêre retensie), asook in sy onthou van die hede wat verby is (sekondêre 
retensie), ’n seleksie van wat behou word volgens die seleksiekriteria wat via 
tersiêre retensies daaraan oorgedra is (Stiegler 2001:41). Byvoorbeeld: ’n kind 
wat wiskunde op skool leer en daarvan hou, mag as volwassene na ’n 
krieketwedstryd kyk en dit hoofsaaklik ervaar en vertolk in die lig van statistieke 
oor vorige wedstryde tussen die twee spanne en van hulle individuele spelers. 
Daarteenoor mag ’n volwassene aan wie die kolfkuns as kind oorgedra is, die 
wedstryd ervaar en vertolk aan die hand van die spanne se kolfvertonings. 
Kortom, ons is nie net wat sedert geboorte aan ons oorgedra is nie, maar ook wat 
ons daarvan toegeëien het, en aan die hand waarvan ons dan telkens seleksies 
en vertolkings maak van dit wat ons ervaar. 

Die tweede en selfs meer verreikende opsig waarin die tersiêre retensie vir die 
bewussyn betekenisvol is, spruit voort uit die feit dat industriële 
geheuetegnologieë die verabsolutering van die hede ten koste van die verlede en 
die toekoms in die hand werk (Stiegler 2001:55). Volgens Stiegler spruit dit voort 
uit twee faktore. Eerstens, gegewe die struktuur van die bewussyn as vloei, en 
gegewe dat aanvanklik die rolprent en later die televisie nes die bewussyn die 
vloei van tydelike gebeure opneem of uitsaai, is hierdie tegnologieë en hulle 
begunstiging van die hede op massiewe skaal toegeëien. Gevolglik het hulle ouer 
geheuetegnologieë en -tegnieke soos boeke of ritualistiese praktyke wat die 
bemiddeling tussen die hede, die verlede en die toekoms bemoontlik, toenemend 
verdring. Tweedens, weens die groeiende integrasie van kapitaal, radio, televisie 
en die internet is die werklikheid toenemend suiwer en gewoon ’n ononderbroke 
vloei van lewende gebeure wat onophoudelik op ons aandag aanspraak maak 
(Stiegler 2001:155) en sodoende die kolonisering van die otium deur die 
negotium meebring. 

Soos reeds aangetoon, beskou Stiegler die rolprentmatige aard van die bewussyn 
as die voorwaarde vir die ervaring van tyd. Gevolglik kan mens in die lig van die 
laaste paragrawe begryp waarom Stiegler dink dat die verabsolutering van die 
hede nie slegs die bedreiging van die verdwyning van die tyd inhou nie, maar ook 
die bedreiging van die verlies aan ’n historiese bewussyn waarsonder die 
menslike bewussyn nie meer sy eie seleksies en vertolkings van sy ervarings kan 
maak nie, maar eerder die seleksiekriteria van die industriële mark van tersiêre 
retensies toe-eien. Vir laasgenoemde is die belangrikste kriteria die grootste 
gemene deler met sy gepaardgaande vervlakking van kulturele inhoud asook die 
winsgrens. Indien die menslike bewussyn eindig by die “redigering” van sy 
waarnemings en herinnerings op die basis van die industriële mark se kriteria ter 
wille van maksimale wins – “ons verkoop beskikbare breintyd aan Coca-Cola” – 
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vrees Stiegler dat die menslike bewussyn sy vermoë om samehangende verhale 
te skep, sal verloor. 

Ek vat nou Stiegler se posisie saam alvorens ek aandag skenk aan Dōgen se 
opvattings van tyd en bewussyn. Soos reeds gesien, beskou Stiegler die begeerte 
na fiksie oënskynlik as ’n universele antropologiese gegewe. Ofskoon hy met 
betrekking tot Plato se allegorie van die grot aanvoer dat “die eerste besorgdheid 
van die filosofie [...] die verwarring van die reële met die imaginêre is [...] [wat] 
katastrofaal is en afgewys moet word” (Stiegler 2001:174; sy beklemtoning), het 
hy duidelik voorbehoude oor die mate waarin sodanige verwarring voorkom kan 
word – altans ten minste in die hedendaagse omgewing waar geheuetegnologieë 
en -tegnieke fiksie en verbeelding so sterk begunstig dat dit as’t ware die 
werklikheid by baie mense vervang. Stiegler gee blyke van ’n neiging om fiksie bo 
die werklikheid te begunstig. In kommentaar oor Husserl skryf Stiegler 
byvoorbeeld: “Husserl wil [die feit] uitsluit dat waarneming slegs ’n rolprent is 
[...] en dat die waargenome nooit iets anders is nie as die projeksieskerm van die 
rolprent” (Stiegler 2001:71). 

Afgesien daarvan dat hy ’n sterk verbintenis tot die lineêre, vloeiende verskynsel 
van narratiwiteit het, onderskryf Stiegler ook die opvattings van ’n lineêre, 
vloeiende, rolprentmatige bewussyn en die ervaring van tyd wat daarvan afhang. 
Voorts onderskryf Stiegler ’n narratiewe subjek wat soos ’n rolprentredakteur met 
die werklikheid omgaan om seleksies en snitte daarvan ter wille van ’n 
samehangende verhaal te maak – moontlik in so ’n mate dat die tyd self mede-
afhanklik, indien nie geheel afhanklik nie, van die redigerende subjek se 
bewussyn is. Dit blyk dus geregverdig te wees om dit te stel dat gegewe sy 
onderskrywing van ’n lineêre, vloeiende, rolprentmatige bewussyn en tyd, 
Stiegler kies téén vorme van eietydse verhale wat die subjek se vloei van 
bewussyn koloniseer, dit van sy eenheid beroof en tyd as die voortgaande 
bemiddeling tussen hede, verlede en toekoms vernietig. Daarteenoor kies Stiegler 
vír daardie vorme van fiksie wat die rolprentmatige bewussyn onderhou en verhef 
en die bewaring van die vloei van tyd met ’n duidelike sin vir hede, verlede en 
toekoms toelaat. Dit is teen hierdie agtergrond dat ons sy besondere klem op die 
rol van kunstenaars in die besonder en die populêre betrokkenheid van ons almal 
as amateurskeppers en bydraers tot die produksie van sodanige verhale wat 
inderdaad die nuwe otium van die volk sal konstitueer en aandag tot sy 
regmatige plek sal herstel, soos hy dit in die tweede band van sy boek oor 
simboliese ellende uiteensit (Stiegler 2005a), kan verstaan. 

Hiermee kan die aandag nou verskuif vanaf Stiegler se opvattings van bewussyn 
en tyd na dié van Dōgen, aan die hand waarvan dit hopelik uiteindelik duidelik sal 
word hoe Stiegler se opvattings van bewussyn en tyd hersien kan word ten einde 
die nuwe otium van die volk op ’n stewiger grondslag te plaas. 

 
8. Dōgen se realistiese verwesenliking van bewussyn en tyd 

Ofskoon Dōgen (1200–1253) alombekend is as die stigter van die Sōtō Zen-
Boeddhistiese skool in Japan, is dit belangrik om in gedagte te hou dat dit nie sy 
bedoeling was om ’n aparte skool te stig nie. Hy het sy werk eerder gesien as die 
vestiging van die Boeddhistiese tradisie as sodanig in Japan, na sy verblyf tussen 
1223 en 1227 in verskeie Chinese Chan-kloosters en sy sertifisering as verligte 
meester deur sy laaste Chinese meester, oftewel iemand wat sy of haar meester 
oortuig dat hy of sy die Boeddha se lering volkome verwesenlik het en kan 
oordra. 
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Vir Dōgen het die gesag van sy sending berus op laasgenoemde sertifisering, wat 
van hom ’n geldige verteenwoordiger van die Boeddhistiese tradisie gemaak het. 
Die uitdaging om ’n ou tradisie uit ’n ander land en taal na sy eie te verplant en 
te vertaal, het Dōgen geïnspireer tot ’n revolusie in albei sinne van die woord, 
naamlik sowel ’n terugkeer as ’n vernuwing, soos Boym (2001) dit mooi belig. 

Dōgen se revolusionêre toe-eiening en aanpassing van die Boeddhistiese tradisie 
was deels die gevolg van sy totale inspanning om die grondmotiewe van die 
Boeddhistiese tradisie op te diep, besonderlik in sy briljante herlesing van talle 
van die klassieke sutras en stories van die tradisie. Danksy sy gevoeligheid vir die 
volle semantiese moontlikhede van hierdie tekste, tesame met die feit dat hy ’n 
baanbreker in die gebruik van Middeleeuse Japannees eerder as die destydse 
gebruiklike Chinees as geskrewe taal was, het hy ’n baie besondere skryfstyl 
ontwikkel. Die lees daarvan is soos om te kyk na ’n waaier wat oop- en toegaan: 
elke lesing mag ewe veel nuwe lig as skadu’s onthul. 

Nieteenstaande Dōgen se uitstaande literêre en filosofiese gawes moet in gedagte 
gehou word dat sy hermeneutiek gestaan het in die verlenging van en bemiddel is 
deur sy volgehoue, lewenslange verbintenis tot die aktiwiteit wat hy beskou het 
as die primordiale, volledige verwesenliking van die ganse werklikheid, van alle 
Boeddhistiese tekste en trouens van die ganse Boeddhistiese tradisie, naamlik die 
praktyk van indagtige meditasie, oftewel zazen, soos hy dit genoem het. Ten 
einde Dōgen se sienings van bewussyn en tyd te verstaan, moet ek eers kortliks 
stilstaan by sy vertolking van die praktyk van indagtigheid, veral met betrekking 
tot die kennisleer (epistemologie), die werklikheidsleer (ontologie) en betrokke 
handeling. 

Terwyl wanopvattings oor die Boeddhistiese begrippe verligting en meditasie 
tradisioneel ewe volop as tans is, verskaf die Zimbabwies-gebore Suid-Afrikaanse 
Boeddhis Rob Nairn ’n verhelderende omskrywing van indagtige meditasie wat 
eweneens as definisie van verligting kan staan: “Meditasie is om te weet wat 
gebeur terwyl dit gebeur, ongeag wat dit is” (Nairn 1998:48). Om dit anders te 
stel: Verligting is om te weet wat gebeur wanneer dit gebeur. Soos ons nou sal 
sien, is hierdie omskrywing ’n goeie beginpunt om Dōgen se realistiese, 
dinamiese weergawe van bewussyn en tyd te begryp. 

8.1 Dōgen se vertolking van indagtige meditasie 

In Kim (2004) se klassieke kommentaar oor Dōgen se lewe, praktyk en denke is 
die hoofstuk wat handel oor Dōgen se opvatting van die praktyk van indagtigheid 
getiteld “Activity, expression, and understanding”. Dit som die aktiewe, 
ekspressiewe en hermeneutiese aspekte van die Boeddhistiese praktyk volgens 
Dōgen op. Indagtige meditasie is vir Dōgen die opperste handeling, uitdrukking 
en verstaan, en gevolglik dit wat al ons handelinge, uitdrukkings en verstaan 
bemiddel. 

Aangesien ons hier hoofsaaklik op ’n dialoog tussen Dōgen en Stiegler ingestel is, 
kan daar kennis geneem word van hoe die volgende stelling van Dōgen oor die 
praktyk van indagtigheid wys hoe hierdie praktyk inderdaad ’n pre-industriële 
tersiêre retensie is wat nie slegs die verlede na die hede oordra nie, maar die 
verlede op so ’n wyse in die hede heruitvoer dat hede en verlede mekaar volledig 
insluit. Dōgen skryf: 

To practice and understand the way of ancient Buddhas is to realize it [in 
ourselves]. They [abide] from generation to generation. Although the 
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“ancient Buddha” in question is synonymous with the “old” in [the duality 
of] new and old, it also transcends, yet is faithful to, the ancient and the 
modern. (Kim 2004:57) 

Nodeloos om op te merk dat hierdie stelling ewe waar vir ’n pre-industriële as vir 
’n industriële, hiperindustriële of enige ander menslike samelewing is. 

Dōgen se opvatting van die weg waar die praktyk van indagtigheid, of die totale 
ervaring van ’n enkele ding, soos hy dit ook genoem het, tegelykertyd die 
prototipe van alle handeling en die verwesenliking van die ganse werklikheid is, 
word deur die volgende stelling van hom geïllustreer: 

“The total experience of a single thing” does not deprive a thing of its own 
unique particularity. It places a thing neither against others nor against 
none [...]. When total experience is realised unobstructedly, the total 
experience of a single thing is the same as the total experience of all 
things. A single total experience is a single thing in its totality. The total 
experience of a single thing is one with that of all things. (Kim 2004:66) 

In soverre die praktyk van indagtigheid die prototipe van alle handeling is – 
insluitend liggaamlike, geestelike, artistieke en politieke handeling – kan die 
laaste twee sinne in die laaste aanhaling só geparafraseer word: ’n Enkele, totale 
handeling is ’n enkele handeling in sy totaliteit. Die totale ervaring van ’n enkele 
handeling is een met alle handelinge. 

Vir Dōgen was die implikasie dat die volgehoue praktyk en gevolglike kultivering 
van indagtigheid alle handelinge en praktyke transformeer tot indagtige 
handelinge en praktyke. Soos Kim (2006:64) skryf, is die praktyk van 
indagtigheid in “its absolute purity [...] such that our daily activities are undefiled 
by and unattached to the dualistic categories, events, and things that our 
perceptions and intellect create” – laasgenoemde synde dit wat Stiegler beskou 
as die basis van handeling in soverre dit volg uit die projeksies van die 
rolprentmatige bewussyn – “all the while living with and using those dualities”: 

The dualistic world remains real, not dissolved. Therefore, the unity in 
question does not replace dualities but is unobstructed by them [...]. 
Confronted with thought and reality, the mind is ever vigilant, 
deconceptualizing and deontologizing [dualities] as circumstances 
demand. (Kim 2004:64) 

Oftewel, indagtige handeling en praktyk ontken nie dualiteit nie – ook nie die 
dualiteit of teenstelling tussen werklikheid en fiksie nie – maar integreer dit in die 
lewenspraktyk. 

8.2 Dōgen se werklikheidsleer 

Op hierdie punt mag dit klink asof ’n uitspraak soos “die totale ervaring van ’n 
enkele ding is een met alle dinge” nóg kant nóg wal raak. Maar wanneer ek nou 
kortliks by Dōgen se realistiese werklikheidsleer stilstaan, sal dit hopelik duidelik 
word dat daar ’n stewige filosofiese begronding vir uitsprake soos dié is. 

Die sleutel vir begrip van waarom die praktyk van indagtigheid vir Dōgen die 
verwesenliking van die ganse werklikheid is, is te vinde in sy uiteensetting van 
die tradisionele Boeddhistiese begrip van die gees (“mind”) waaraan dikwels voor 
hom in die tradisie slegs ’n sielkundige of verstandelike inhoud gegee is. Maar 
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soos die volgende uitspraak van Dōgen demonstreer, het sy opvatting van die 
gees sowel die psigiese as die buitepsigiese omvat: 

You should know that in the Buddha-dharma, the teaching of the “essence 
of mind as the all-embracing aspect of the universe” includes the whole 
reality; it does not separate reality from appearance or concern itself with 
arising and perishing. Even enlightenment and nirvāna are nothing other 
than this mind-essence. All things and all phenomena are invariably this 
one mind – nothing is excluded, all is embraced. All these various 
teachings are all one mind of nonduality. To see no particular difference is 
the way Buddhists have understood the nature of mind. (Kim 2004:117; 
my beklemtoning) 

Vir Dōgen was die implikasie van die feit dat die begrip gees sowel die psigiese as 
die buitepsigiese insluit, dat ’n mens via die praktyk van indagtige meditasie as’t 
ware sigself belyn met die ganse werklikheid soos dit hier en nou manifesteer, en 
dat jy vanuit hierdie belyning in staat gestel word om die gepaste gedagtes te 
dink, die gepaste woorde te sê en die gepaste dade uit te voer. Die norm van 
gepastheid slaan hier op gedagtes, woorde en dade wat erbarmlik of barmhartig 
is, en wat lyding verminder. Om dit miskien nog eenvoudiger te stel: die 
voorwaarde van werklikheidsgebonde gedagtes, woorde en dade is die 
herbevestiging van en eenwording met die werklikheid hier en nou in indagtige 
meditasie. Die gereelde beoefening van indagtige meditasie kultiveer by die 
praktisyn daarvan ’n immer verdiepende verankerdheid in die werklikheid hier en 
nou, sodat die gepaste gedagtes, woorde en dade toenemend die alledaagse lewe 
van so iemand kenmerk – of so kan die ideaal van hierdie praktyk nagenoeg 
beskryf word. 

Soos Dōgen die begrip gees hersien en uitgebrei het vanaf die psigiese na die 
buitepsigiese, het hy ook die tradisionele Boeddhistiese begrip van die Boeddha-
aard hersien en uitgebrei op grond van sy herlesing van ’n klassieke passasie in 
die Mahāpari-nirvāna-sutra. Die passasie is: “All sentient beings possess Buddha-
nature without exception.” Dieselfde sin in die Chinees waarin Dōgen dit gelees 
het, kan egter ook soos volg gelees word: “All existence (i.e. all sentient beings) 
is Buddha-nature” (Kim 2004:126; my beklemtoning). 

Dat Dōgen sowel sinnelike as onsinnelike wesens as deel van die Boeddha-aard 
verstaan het, word nog duideliker uit die volgende uitspraak van hom: 

Therefore, mountains, rivers, and the great earth are all the sea of 
Buddha-nature. “All is realised by virtue of [the sea of Buddha-nature]” 
[...] means that the very time [all is] realized by virtue of it is none other 
than mountains, rivers, and the great earth. Inasmuch as it is 
unambiguously said that all is realized by virtue of it, you should 
understand that such is characteristic of the sea of Buddha-nature. It has 
absolutely nothing to do with the inside or the outside or the center [of the 
universe]. Thus, to see mountains and rivers is tantamount to seeing 
Buddha-nature. (Kim 2004:127) 

Met ander woorde, deur die begrip Boeddha-aard op soortgelyke wyse as die 
begrip gees uit te brei, het Dōgen nie slegs die medebetreklikheid van die sinlike 
en die onsinlike, die organiese en die anorganiese, die lewende en die dooie 
aangedui nie, maar ook hoe dit alles deel van dieselfde interafhanklike 
werklikheid vorm. 

Hy het dit nog sterker gestel: 
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Note the following: Existence now construed as all existence by virtue of 
Buddha-nature is not that being which is in opposition to nonbeing [...]. It 
cannot be labeled by such words as subject and object, or essence and 
form [...]. In the entire universe there is not even a single object alien to 
Buddha-nature, nor is there any second existence other than this universe 
here and now. (Kim 2004:127–8; my beklemtoning) 

Met ander woorde, vir Dōgen is die Boeddha-aard, soos Kim dit stel, die 
“impersonal ground of being or ultimate reality [...] at once being and beings 
itself” (2004:128). 

Dit wil nie sê dat Dōgen die Boeddha-aard en alle bestaan as geheel uitwisselbaar 
beskou het nie. Volgens Kim het die “unlimited exclusiveness of Buddha-nature” 
nie beteken dat “Buddha-nature was immanent in all existences but that all 
existence was vibrant with Buddha-nature [...] which should not be construed as 
a mere formal identity” (2004:128) van die Boeddha-aard en alles wat bestaan 
nie. Dōgen het sowel die verskil as die ooreenkoms tussen die Boeddha-aard en 
alles wat bestaan, só omskryf: “[T]hough not identical, they are not different; 
though not different, they are not one; though not one, they are not many” (Kim 
2004:128). 

Hiermee het hy afgestuur op die kultivering van ’n indagtige bewussyn wat die 
ganse werklikheid sowel in sy geheel (alles is deel van dieselfde werklikheid) as in 
sy onderlinge dele (die werklikheid is die somtotaal van al sy dele), sowel die 
ooreenkomste as die verskille tussen wesens en dinge, erken. 

8.3 Indagtigheid en Dōgen se werklikheidsleer 

In die lig van hoe Dōgen die tradisionele Boeddhistiese begrippe van gees en die 
Boeddha-aard binne ’n realistiese werklikheidsleer herbewerk het, kan mens 
verstaan waarom hy die praktyk van indagtigheid as die verwesenliking van en 
konkrete deelname aan die werklikheid self beskou het. In een van sy bekendste 
passasies, wat wys hoe die praktyk van indagtigheid die deelname aan en 
verwesenliking van die voortgaande drama van die dinamiese werklikheid is, het 
hy geskryf: 

To study the Way is to study the self. To study the self is to forget the self. 
To forget the self is to be enlightened by all things of the universe. To be 
enlightened by all things of the universe is to cast off the body and mind 
of the self, as well as those of others. Even the traces of enlightenment 
are wiped out, and life with traceless enlightenment goes on forever and 
ever. (Kim 2004:104–5) 

Dit is so naby as wat enige Boeddhistiese denker daaraan gekom het om te 
omskryf hoe wat in die Westerse denke as die transendente en die immanente 
bekendstaan, in die praktyk van indagtigheid bemiddel en verwesenlik word. 

Dit is hopelik teen hierdie tyd duidelik dat Dōgen ’n deur en deur realistiese 
werklikheids- en kennisleer onderskryf het en dat hy nie slegs deur ervaring of 
deur rede hierdie posisie bereik het nie, maar deur die verwesenliking van sowel 
ervaring as rede in die praktyk van indagtigheid. Ek sal binnekort die implikasies 
van hierdie weergawe van ’n realistiese en verwesenlikte bewussyn vir Stiegler se 
rolprentmatige fenomenologie van die bewussyn en tyd kan uiteensit, maar laat 
my eers kortliks stilstaan by Dōgen se tydsopvatting, wat ’n verlenging van sy 
herbewerking van indagtigheid, die gees en die Boeddha-aard is. 
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8.4 Dōgen se tydsopvatting 

Dōgen het die uiteensetting van sy tydsopvatting begin deur die opvatting van 
tyd as lineêre vloei in twyfel te trek. Hy skryf: 

Study [time] in light of the twenty-four hours of the day [...]. Although 
you never measure [what you experience regarding] the twenty-four 
hours’ length or brevity, slowness or swiftness, you still construe [time] as 
the twenty-four hours. The directions and traces of its coming and going 
[as with the four seasons] are so obvious that you never bother to doubt 
it. Even though you have no doubt about it, that does not mean you 
understand it. (Kim 2004:148) 

En: 

Do not think that time only flies away. You should not regard time’s 
flowing as its sole activity. If time were exclusively dependent on flying, 
there would be an interval [between time and the experiencing self]. 
People do not listen to the truth of existence-time, because they conceive 
it only to be passing away. (Kim 2004:149) 

Let daarop dat Dōgen in die laaste aanhaling nie die opvatting van tyd as lineêre 
vloei volkome afwys nie, maar dat hy eweneens dit wat hy bestaanstyd 
(“existence-time”) noem, as belangriker beskou. Dōgen werp lig op 
laasgenoemde begrip wanneer hy skryf: “The existence-time in question means 
that time is already existence and existence is necessarily time” (Kim 2004:149). 

Hierdie toeligting moenie verstaan word as sou tyd ’n soort onafhanklike 
verskynsel wees waaraan alles onderworpe is nie, ewe min as wat tyd en die 
ervaring daarvan vir Dōgen van een of ander vloei van bewussyn afhanklik is — 
soos wat dit wel by Stiegler die geval is. 

Dōgen lig bestaanstyd verder toe in die volgende passasie: 

Standing on the peak of a high mountain is existence-time. A deity with 
three heads and eight arms [oftewel die vier-en-twintig uur van die dag] is 
existence-time. [...]. A staff and a whisk are existence-time. A pillar and a 
lantern are existence-time. You and friends in the neighbourhood are 
existence-time. The great earth and the empty sky are existence-time. 
(Kim 2004:149) 

Vervolgens kan mens daarop let dat tyd as bestaanstyd ineens tydelik en 
ruimtelik, tyd-ruimtelik, is. Dōgen verwoord dit so: 

You should examine the fact that all things and events of this entire 
universe are temporal particularities [...] [E]xistence-time invariably 
means all times. Every particular phenomenon and every particular form 
are likewise time. All existence and all worlds are included in a temporal 
particularity. Just meditate on this for a moment: Is any existence or any 
world excluded from this present moment? (Kim 2004:150) 

Die implikasie van die laaste aanhaling is dat in plaas daarvan om tyd as ’n vloei 
(of ruimte as ’n uitgebreidheid) op te vat, Dōgen dit as ’n geïntegreerde, 
dinamiese gelyktydigheid en gelykruimtelikheid, die werklikheid self, beskou het. 
Kortom: dit is die hier-nou, die hierdie so, wat vanuit die menslike perspektief 
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slegs volledig in die praktyk van indagtigheid verwesenlik word. Soos ons reeds 
verneem het, transformeer die toegewyde praktyk van indagtigheid volgens 
Dōgen alle handelinge en praktyke tot indagtige handelinge en praktyke, sodat 
wanneer ons byvoorbeeld indagtig eet, alles anders in die agtergrond vervaag. 

Om ’n ander metafoor te gebruik: die praktyk van indagtigheid is soos om ’n 
enkele kollig op ’n donker verhoog te werp – terwyl die handeling in die kollig van 
ons aandag plaasvind, is die handeling, die kollig en die res van die donker 
verhoog alles deel van dieselfde dinamiese werklikheid. 

Of, soos Dōgen dit in een van sy mees poëties ontroerende en ontologies 
deurdringende passasies gestel het: 

Life is, for example, like sailing in a boat. Although we set a sail, steer our 
course, and pole the boat along, the boat carries us and we do not exist 
apart from the boat. By sailing in the boat, we make the boat what it is. 
Assiduously study [such an example of] this very moment. At such time, 
there is nothing but the world of the boat. The heavens, the water, and 
the shore – all become the boat’s time; they are not the same as the time 
that is not the boat. Hence, I make life what it is; life makes me what I 
am. In riding the boat, one’s body and mind, and the self and the world 
are together the dynamic function of the boat. The entire earth and the 
whole empty sky are in company with the boat’s vigorous exertion. Such is 
the I that is life, the life that is I. (Kim 2004:156) 

Hierdie aanhaling verwys na wat ons die werklikheidsweergewende inslag van die 
Boeddha-aard kan noem: deur die totale inspanning van indagtigheid word die 
hier-nou verwesenlik, dog nie rolprentmatig deur ’n lineêre, vloeiende bewussyn 
geregisseer nie. 

In ’n meer konvensionele filosofiese passasie het Dōgen sy interafhanklike 
opvatting van die drie tydsvorme aan die hand van die opvatting van tyd as 
lineêre vloei uiteengesit: 

[A common belief] says that the past has already perished, the future is 
yet to come, and the present does not stay. But the past has not 
necessarily already perished, the future is not necessarily yet to come, 
and the present will not necessarily not stay. If you learn the not-staying, 
the not-yet, and the no-longer as present, future, and past, respectively, 
you should certainly understand the reason why the not-yet is the past, 
present, and future. [The same holds true of the no-longer and the not-
staying.] (Kim 2004:158–9) 

Mens moenie die fout begaan om te dink dat Dōgen die verbygang van die tyd 
ontken omdat hy die opvatting van tyd as lineêre vloei relativeer nie. Nee, 
aangesien alle tye en ruimtes, alle tyd-ruimtes, interpenetreer deurdat dit alles 
deel van dieselfde interafhanklike werklikheidsgeheel vorm, is die verbygang van 
die tyd ook multidireksioneel. Dōgen verklaar: 

Existence-time has the character of passage: it passes from today to tomorrow, 
from today to yesterday, from yesterday to today, from today to today, and from 
tomorrow to tomorrow [in the experience of my realised now]. Dynamism is the 
characteristic of time. While the times of ancient and modern do not pile up, nor 
do they line up [because they are mutually identical and mutually penetrated] 
[...]. (Kim 2004:161) 
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Kim merk op dat dit mag voorkom asof Dōgen se tydsopvatting niks anders is nie 
as ’n bevestiging van die werklikheid as die gegewe hier en nou is, oftewel ’n 
voltooide werklikheid, met die ooglopende implikasie van ’n onttrokke oorgawe 
aan die huidige stand van sake (Kim 2004:163), maar dit is nie die geval nie. 
Dōgen se verstaan van indagtige handeling en praktyk, wat die basis van 
stigtelike estetiese, opvoedkundige, filosofiese en politieke handeling is, 
verteenwoordig die transformatiewe aspek van sy denke. Dit is ook die basis van 
die verwesenliking van dinamiese gelyktydigheid en gelykpleklikheid. Wanneer hy 
skryf oor wat hy die “vier hoogste aktiwiteite” noem, en wat volgens hom alle 
aktiwiteite prekondisioneer, naamlik die begeerte na verligting, die praktyk van 
indagtigheid, verligting en nirvana, verklaar Dōgen dat “they are never 
interrupted in their continuation” en “never allow even a single interval between 
them” (Kim 2004:163). 

Dit behoort teen hierdie tyd geen verrassing te wees nie dat Dōgen ook op grond 
van hierdie siening van handeling of “creative activities” as die prototipe van alle 
soorte handeling tot ’n ontologiese slotsom gekom het: 

The sun, the moon, and the stars exist by virtue of such creative activities. 
The earth and the empty sky exist because of activities. Our body-mind 
and its environment are dependent on activities [...]. Although activity is 
not what worldly people are likely to care for, it is every human’s only true 
refuge [...]. (Kim 2004:164). 

8.5 Dōgen oor die werklikheid en fiksie 

In die lig van Dōgen se beklemtoning van die werklikheid mag dit mens verras 
om te verneem dat hy die waarde van illusies en fiksie as deel van die indagtige 
praktyk geëien het. Dit staan in die verlenging van wat ek reeds ten opsigte van 
Dōgen se siening van dualiteite of teenstellings aangedui het, naamlik dat dit nie 
soseer op een of ander manier oorkom moet word nie, maar eerder as sodanig 
erken en verwesenlik moet word. Om dit anders te stel: eerder as om die 
teenstrydighede in die werklikheid te probeer ontken, of vir die een ten koste van 
die ander te kies, verkies Dōgen om teenstrydighede te omhels en te bevestig as 
interafhanklike, mede-impliserende dele van die groter geheel. Dit is waarop ek 
hier bo probeer sinspeel het met die metafoor van ’n enkele kollig op ’n donker 
verhoog as illustrasie van hoe die werklikheid deur sowel lig as donker 
medegekonstitueer word. Ek kan nou aandag gee aan hoe Dōgen die strategie 
van die verwesenliking van dualiteit met betrekking tot die dualiteit tussen 
werklikheid en illusie, werklikheid en fiksie, deurgevoer het. 

’n Bekende tradisionele Zen-stelling lui: “’n Skildery van ’n koek versadig nie 
honger nie.” Die tradisionele vertolking van hierdie stelling is dat ’n fantasie, 
fiksie of illusie ons nie werklik kan bevredig nie. Soos ons in die volgende 
aanhaling kan sien, het Dōgen nie slegs dié tradisionele vertolking betwis nie, 
maar ook daarmee deurgedruk met sy strategie van die verwesenliking van 
teenstrydighede, teenstellings of dualiteit, byvoorbeeld werklikheid en fiksie. Hy 
skryf: 

People think that [this] statement tries to say an unreal thing is really 
useless, but this is a grave mistake [...]. What we now express as “a 
painting of a cake” includes all kinds of cakes such as paste, vegetable, 
cheese, toasted, nutritious, and so on – they are all realized through such 
a painted picture / painting a picture. You should realize that they are one 
with painting; they are one with cake; and they are one with Dharma 
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(reality). For this reason, all the cakes that are now realized are, without 
exception, the paintings of various cakes. (Kim 2004:93) 

Met ander woorde: in plaas daarvan om die werklikheid af te speel teenoor die 
onwerklike, fiksie teen werklikheid, moet ons hulle as medekonstituerend van 
dieselfde werklikheid verstaan. 

Dōgen spel die implikasies van hierdie laaste aanhaling uit, naamlik sowel ’n 
weiering om alle waarneming ondergeskik aan fiksie te stel – soos Stiegler maak 
wanneer hy, soos hier bo uitgewys, alle waarneming as ’n rolprent beskryf – as ’n 
weiering om slegs realistiese of werklikheidsgebonde waarnemings te erken ten 
koste van die illusies en projeksies wat eweneens deel van die allesomvattende 
werklikheid vorm. Hy skryf: “When you endeavour this way, [you will realise that] 
life and death, coming and going, are all a painted picture / painting a picture; 
supreme enlightenment is none other than a painted picture / painting a picture” 
(Kim 2004:94). 

Kim se kommentaar oor die laaste aanhaling is verhelderend: 

Painting a picture, the painter, and a painted picture all constituted a 
single reality [...]. Dōgen did not reject creative imagination and artistic 
creations as unreal or fictitious any more than he discarded the empirical 
realities of the senses. What is of utmost importance is to understand that 
both imagination and reality are mediated, purified, and revitalized by 
emptiness and, hence, are undefiled. (2004:94) 

Waarby ek kan herhaal dat die grondige verstaan en verwesenliking hiervan 
allereers deur die praktyk van indagtigheid bemiddel word. 

Alvorens ek Dōgen met Stiegler in gesprek plaas, kan ek nou Dōgen as 
vernuwende vertolker van die groter Boeddhistiese tradisie se sienings oor die 
werklikheid, die tyd en die bewussyn saamvat met verwysing na ’n Zen-verhaal 
wat hy in sy versameling van 301 Zen-raaisels (koans) en -verhale (Dōgen 2003) 
ingesluit het. Op ’n ligter noot vooraf: dit is natuurlik welbekend dat Zen-verhale 
dikwels onverstaanbaar is tot dit deur die kommentaar van ’n Zen-meester 
verhelder is. Hier sal ek dus die betrokke verhaal opvolg met die kommentaar 
van meester Gudo Nishijima, ’n eietydse Japannese Zen-meester en medevertaler 
van Dōgen in Engels. Maar eers die verhaal: 

One day Master Ungo was asked by a monk: “I feel that I have understood 
something. Why can’t we recognize this reality in front of us?”  
Master Ungo said: “This reality in front of us is not something that is 
born.”  
Then the monk said: “What kind of state is it in, if it is not born?”  
Master Ungo said: “It does not disappear.”  
The monk said: “Where is it, then, before it is born?”  
The Master said: “The place where it exists cannot be grasped.”  
The monk said: “If reality is like that, where can it disappear to?”  
Master Ungo said: “Reality never disappears.” (Dōgen 2003:126) 

En hier is Nishijima se kommentaar: 

The phrase “this reality in front of us” is a translation of jumo, which 
literally means “what” or “it” or “something”. The word was used in 
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Buddhism in China and Japan to describe the ineffable reality that is here 
and now, but that cannot be fully described with words. 

Master Ungo’s discussion with the monk is closely related to the Buddhist 
understanding of time. Usually we think of time as flowing along a line 
that goes from the past to the present to the future. Things and events 
have a beginning somewhere on this line and an end at another point. 

However, in Buddhism reality is seen as existing only in the moment. The 
past and the future are mental images, ideas, memories, dreams that 
exist only in the present. All our images of the past and future exist right 
now in this present moment. 

The present moment is not born (does not arise) and does not disappear; 
it is always present. It is only when we hold the mental images of the past 
and the future that we can talk about arising and disappearing. The 
present moment cannot be enclosed or grasped. When we reach to grasp 
the present moment, it has already become a mental image – something 
in the past. (Dōgen 2003:126) 

Teen die agtergrond van Nishijima se elegante opsomming van die ekskursie deur 
Dōgen, kan ek ter afsluiting terugkeer na Stiegler in die lig van Dōgen. 

 
9. Stiegler in die lig van Dōgen  

Dit is duidelik dat vir sowel Stiegler as Dōgen aandag van kritieke belang is. 
Stiegler demonstreer die belang wat aandag vir hom het deur sy diagnose van die 
huidige tyd van Westerse industriële en veral hiperindustriële samelewings. 
Dōgen doen dit op sy beurt deur sy integrasie van die praktyk van indagtigheid 
met ’n bepaalde realistiese kennis- en werklikheidsleer. Albei denkers ken 
duidelik ook ’n verlossende (soteriologiese) waarde aan die kultivering van 
aandag toe. Stiegler gee byvoorbeeld blyke hiervan met sy teologiese beskrywing 
van die “transubstansiërende” vermoë van die rolprent, terwyl Dōgen dit 
beredeneer aan die hand van die universele skeppende en transformerende 
gevolge van die praktyk van indagtigheid. In soverre die otium dáár bestaan waar 
aandag gekultiveer of herstel word, kan sowel Stiegler as Dōgen beskou word as 
denkers wat belangrike sienings vir die versorging van die otium het. 

Stiegler het tot dusver ’n betekenisvolle bydrae gelewer tot ’n heraktualisering 
van dit waarmee Dōgen ook in sy lewenspraktyk en denke gemoeid was. Per slot 
van rekening: watter ander sekulêre, selferkende ateïstiese Westerse filosoof 
skryf tans so kragtig soos Stiegler oor die gees en die kultivering van aandag? En 
hoeveel ander eietydse Westerse denkers integreer die geestelike, die materiële 
en die tegniese sodoende dat dit beskou kan word as ’n voorbeeld van Dōgen se 
voorspraak vir die verwesenliking van die interafhanklikheid van wat as 
uiteenlopend of teenoorstaande beskou word? 

Nietemin kan veel gewen word deur die aanvulling van Stiegler se denke deur 
daardie aspekte wat Stiegler agterweë laat, maar wat by Dōgen voorop staan – 
veral met betrekking tot Stiegler se rolprentmatige fenomenologie van die 
bewussyn en tyd. So ’n aanvulling van Stiegler se denke vanuit dié van Dōgen 
mag minstens die volgende insluit: 
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Eerstens: Die begeerte na verhale is inderdaad ’n universele menslike begeerte, 
maar waarna mense die meeste verlang, is die werklikheid. Die mees begeerde 
verhale is daardie verhale wat die werklikheid vir ons ontsluit. Dit is geen toeval 
nie dat die frase “gebaseer op ’n ware verhaal” so ’n sterk slagspreuk is om 
eietydse rolprente of romans mee te bemark. Miskien word iets van die verlange 
na die werklikheid in ’n era so deurdrenk van fiksie ook weerspieël in die 
skynbaar onbeteuelde eietydse drang om die skrywer ten ene male nie met rus 
agter sy boek te laat nie, maar om op elke moontlike manier sy werk as aspekte 
van sy outobiografie te sien. Dit is eweneens in hierdie fiksiedeurdronge era geen 
toeval nie dat die verhaal wat daarop aanspraak maak dat dit vir ons die feitelike 
waarheid weergee – die wetenskap – vandag so gesaghebbend is. Hierin lê een 
van die paradokse van die eietydse Westerse moderniteit: hoe groter die aanbod 
van fiksie en van filosofieë wat ten gunste van fiksie van die waarheid en die 
werklikheid wil afskeid neem, hoe groter die verlange na die werklikheid en die 
waarheid. 

Tweedens: In die lig van Dōgen se relativering van die siening van tyd en 
bewussyn as lineêre vloei, is Stiegler se rolprentmatige fenomenologie van die 
tyd en die bewussyn slegs in beperkte mate geldig. Dit kan selfs aangevoer word 
dat Stiegler, in soverre hy tyd en bewussyn ontleed met verwysing na lineêre 
tegnologieë soos skrif, die gedrukte boek en die rolprent, en in soverre hy pre-
industriële tersiêre retensies soos liturgiese en religieuse praktyke (insluitend die 
praktyk van indagtigheid) afskeep, geneig is om voorkeur aan ’n lineêre opvatting 
van tyd en bewussyn te verleen. Aan die anderkant, in soverre Dōgen wel die 
aspek van die bewussyn erken waarna Stiegler verwys as die rolprentmatige aard 
van die bewussyn, kan in die lig van Dōgen se ontleding van die bewussyn 
aangevoer word dat Stiegler se rolprentmatige fenomenologie nie soseer van die 
bewussyn as sodanig is nie, maar van daardie deel van die bewussyn wat in die 
Boeddhistiese tradisie die self of die ego genoem word. Ofskoon die Boeddhistiese 
tradisie vanaf sy grondlegging die transendering van die ego as uitweg uit lyding 
voorstaan, word die ego nie op moralistiese wyse afgewys of misken nie, maar 
erken as part en deel van die werklikheid – soos wat Dōgen dit hier bo op sy 
kenmerkende wyse demonstreer met sy beeld van die lewe, die self en die boot, 
of met sy vertolking van die ingryping van waarheid en fiksie, van die Boeddha-
aard en die ego, op mekaar. Vir die Boeddhistiese tradisie ontstaan ’n probleem 
egter wanneer aan die ego ’n bepaalde substansie en gesag as die beoordelaar 
oor die werklikheid en betekenis toegeken word. Laasgenoemde is klaarblyklik 
wat Stiegler doen met sy bevestiging en sentraalstelling van die ego as 
rolprentregisseur wat in die lig van die deur en deur fiktiewe basis van sy 
perspektief op die werklikheid hom nie soseer met die onderskeid tussen fiksie en 
werklikheid moet bemoei nie, maar eerder met verheffende in plaas van 
aftakelende fiksie. Vir Dōgen kom die verheffing eerder deur soveel as moontlik in 
die werklikheid van oomblik tot oomblik as deel van ’n indagtige lewenspraktyk te 
leef, ’n lewensideaal waarin fiksie en projeksie ook ’n rol te spele het, soos 
gedemonstreer in Dōgen se kommentaar op die tradisionele vertolking van die 
uitspraak oor ’n skildery van ’n koek. 

Derdens: Indien dit toegegee word dat Dōgen se opvattings van tyd en die 
bewussyn omvattender en meer werklikheidsgetrou as dié van Stiegler is, kom 
Stiegler se verklaring van die krag en impak van die rolprent as te danke aan die 
feit dat die rolprent ’n industriële reproduksie van die struktuur van die lineêre, 
vloeiende bewussyn is, in ’n mate in die gedrang. Soos reeds onder die eerste 
punt hier bo aangevoer is, kan hierdie impak dalk eerder herlei word na die mate 
waarin fiksie en tegnologieë van fiksie (soos die rolprent) aangesien word vir die 
werklikheid. Om dit anders te stel: die krag en impak van die rolprent en ander 
tegnologieë van fiksie spruit nie uit die feit dat die rolprent die struktuur van die 
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bewussyn as sodanig reproduseer nie, maar wel die struktuur van die self of ego, 
wat volgens die Boeddhistiese tradisie die setel van begeerte is, insluitend die 
begeerte na verligting en die werklikheid. Stiegler het meer as die meeste 
eietydse denkers gedoen om aan te dui hoe die winsgedrewe rolprentbedryf in die 
besonder, en die sogenaamde mark van tersiêre retensies in die algemeen, 
sigself handhaaf deur ’n oorstimulering van begeertes, oftewel, van die ego. In 
Boeddhistiese terme beteken dit dat die mark van tersiêre retensies met sy 
volgehoue ritualistiese prikkeling van die ego daarmee die ego op eietydse wyse 
nogmaals die sentrale verwysingspunt in mense se alledaagse lewens maak – 
“the me generation”. 

Bowendien, in soverre oeroue pre-industriële praktyke en liturgieë wat ons 
verhouding met die werklikheid bemiddel en ons op die werklikheid afstem, 
vandag uitgelewer is aan ’n volskaalse kwasiliturgiese, advertensiegeleide 
verabsolutering van ’n valse hede – die werklikheid as ’n lewende TV-uitsending, 
werklikheids-TV of die werklikheid as ’n ononderbroke TV-program – is die 
verwarring van die werklike met die fiktiewe die hoofbron van die eietydse lyding 
van Westerse hiperindustriële samelewings, waarna Stiegler as simboliese ellende 
verwys. 

Vierdens: Indien fiksie vandag so totaal is dat die verwesenliking van die 
werklikheid self bedreig word, is ’n estetiese politiek wat per implikasie hierdie 
toedrag van sake aanvaar en hoofsaaklik op meer stigtende fiksie konsentreer, 
nie genoeg nie. Wat baie nodiger is, is die herstel en kultivering van aandag deur 
’n indagtige lewenspraktyk, en per implikasie, ook kuns, opvoeding, ekonomiese 
en simboliese produksie en die politieke lewe as aspekte van ’n indagtige 
lewenspraktyk. Dus: ja en nogmaals ja vir ’n kultivering van die otium van die 
volk deur die kuns, opvoeding, ekonomie en politiek, dog ferm in die werklikheid 
veranker – selfs en veral ons rolprente en romans en manifeste en stryde. Dit is 
belangrik om daarop te wys dat sodanige indagtige lewenspraktyk nié kan slaag 
as ’n blote individuele, buite-institusionele aktiwiteit nie, maar slegs as 
kollektiewe, institusionele onderneming. Om maar net die voorbeeld van Dōgen 
se lewe te gebruik: na sy verligting het hy hom nie eenkant gaan terugtrek nie, 
maar sy lewe gewy aan die onderrig en verspreiding van die praktyk van 
indagtigheid. Een van die twee instellings oftewel kloosters wat hy gestig het, 
Eihei-ji in Kioto, is vandag nog een van die twee belangrikste Sōtō Zen-kloosters, 
en daar bestaan ruim getuienis dat Dōgen ’n sterk openbare profiel en kontak 
met die vernaamste politieke leiers en grondbesitters van sy tyd gehad het 
(Bodiford 1993). 

Hopelik sal hierdie Zen-Boeddhistiese aanvulling tot Stiegler se denke nog ’n 
steentjie lê in die bouwerk van die nuwe otium van die volk, oftewel, soos ek 
verkies om dit te noem, die aandagtige gemeenskap. As ’n leuse van die 
aandagtige gemeenskap wat nie net moet kom nie, maar slegs deur ons 
kollektiewe, verantwoordelike lewenspraktyke en instellings sal kom, kan die 
volgende woorde van Dōgen staan: 

The present time [...] is each individual’s realized now. Even though it 
makes you think of the past, present, and future, and tens of thousands of 
other times, they are the present time, the realized now. A person’s duty 
always lies in the present. (Kim 2004:153) 
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Abstract 

Alienation in the extreme: An exploration of normlessness 
and social isolation in Afrikaans extreme metal 

While industrial metal, punk and other types of rock have become well known in 
Afrikaans, extreme metal remains predominantly an underground genre, and 
apart from K.O.B.U.S.!, Mind Assault and Insek, little has been written in 
Afrikaans in this genre. Following Kahn-Harris (2007) the term extreme metal is 
used here to refer to death, doom, black and thrash metal, since it is precisely 
these forms of metal that have been marginalised. This article explores the 
development of this genre in South Africa, especially in Afrikaans, examining the 
development of metal as well as the use of a first language in metal against a 
global background. Furthermore, a distinction is made between first- and second-
generation extreme metal groups: the former sang in English even though they 
were often Afrikaans speaking, while the latter incorporated considerably more 
Afrikaans lyrics. Thematic similarities to international groups are indicated, 
especially how the lyrics of these groups contribute to the construction of their 
identity in contrast to the environment in which artists find themselves. Seeman’s 
(1959) theory of alienation, specifically normlessness and social isolation, is used 
to establish how extreme metal lyrics formulate an identity in opposition to the 
mainstream community by rejecting the dominant norms of society. The creation 
of identity always includes processes of inclusion and exclusion – the delimitation 
of boundaries by means of markers. The article explores how extreme metal uses 
themes and statements to create alternative identities. In agreement with 
sociological research, it is hence shown that normlessness in Afrikaans and 
international extreme metal does not involve merely the rejection of dominant 
norms, but also the creation of alternative norms, which in turn leads to social 
cohesion. 

Key words: alienation, normlessness, social isolation, Afrikaans music, 
subculture, rock, metal 

Opsomming  

Terwyl industriële metal, punk en ander vorme van rock alombekend geword het 
in Afrikaans, bly ekstreme metal oorwegend ’n ondergrondse genre, en afgesien 
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van K.O.B.U.S.!, Mind Assault en Insek is daar nog min in hierdie genre in 
Afrikaans geskryf. Die term ekstreme metal word hier in navolging van Kahn-
Harris (2007) gebruik om kollektief te verwys na sg. death, doom, black en 
thrash metal, aangesien dit juis hierdie vorme is wat gemarginaliseerd is, selfs 
binne die metal-genre. Hier word ondersoek ingestel na hoe dié genre in Suid-
Afrika, en veral in Afrikaans, ontwikkel het deur die ontwikkeling van metal en die 
gebruik van ’n moedertaal in metal teen ’n globale agtergrond te ondersoek. 
Voorts word eerste- en tweede-generasie ekstreme-metal-groepe onderskei: 
eersgenoemde het op ’n paar uitsonderings na in Engels gesing ten spyte daarvan 
dat hulle oorwegend Afrikaanssprekend was, terwyl laasgenoemde heelwat meer 
Afrikaanse lirieke ingesluit het. Tematiese ooreenkomste met internasionale 
groepe word aangedui, veral hoe die lirieke bydra tot die skep van hul identiteit in 
teenstelling met die betrokke milieu. Seeman (1959) se vervreemdingsteorie, 
spesifiek ten opsigte van normloosheid en sosiale isolasie, word aangewend om te 
bepaal hoe die lirieke van ekstreme metal ’n identiteit in opposisie teenoor die 
hoofstroom-gemeenskap formuleer deur die dominante norme van die 
samelewing te verwerp. Identiteitskepping behels altyd insluiting én uitsluiting – 
die afbakening van grense deur middel van merkers – en hier word gewys op hoe 
ekstreme metal tematiek en algemene uitsprake benut om ’n alternatiewe 
identiteit te help skep. In ooreenstemming met sosiologiese navorsing word daar 
gevolglik aangetoon dat normloosheid in Afrikaanse en internasionale ekstreme 
metal nie bloot die verwerping van dominante norme behels nie, maar ook die 
skep van alternatiewe norme, wat ook sosiale kohesie tot gevolg het. 

Trefwoorde: vervreemding, normloosheid, sosiale isolasie, Afrikaanse musiek, 
subkultuur, rock, metal  
 
 
 
1. Inleiding 

Ekstreme metal is ’n uiters gemarginaliseerde genre binne die musiekbedryf. 
Alhoewel punk (byvoorbeeld Fokofpolisiekar se musiek) en industriële metal 
(byvoorbeeld die musiek van Battery9) alombekend is, is die ekstreme-metal-
toneel betreklik klein en relatief onbekend. Kahn-Harris noem byvoorbeeld sy 
boek Extreme metal: Music and culture on the edge (2007), en Jacques Fourie 
van die Suid-Afrikaanse ekstreme-metal-groep Mind Assault glo: “[V]ery few 
South Africans are even aware that SA metal bands exist. We get zero radio, TV 
or media coverage” (Ramon s.d.). Brunner (2006:4) merk op dat metal gou 
gesien is as “the bastard child of the music industry” in die VSA, aangesien dit vir 
antisosiale gedrag, drank- en dwelmmisbruik, en geweld geblameer word. Ná die 
Columbine-skietvoorval in 1999 het ’n mediastorm byvoorbeeld gevolg (sien 
Ogle, Eckman en Leslie 2003), waartydens die industriële-metal-groep KMFDM en 
die kontroversiële kunstenaar Marilyn Manson deur sommiges as die sondaars 
uitgewys is. Ook is die Britse groep Judas Priest in 1990 (onsuksesvol) gedagvaar 
nadat hulle daarvan beskuldig is dat hulle vir die selfmoord van twee tieners 
verantwoordelik was, en in Brittanje is pogings in die verlede aangewend om 
ekstreme metal onder sensuur te plaas (Kahn-Harris 2007:27–8). 

Brunner merk op dat hierdie negatiewe beeld van metal vandag steeds bestaan, 
ten spyte van “the failure to document an overwhelming statistically significant 
causal relationship between the consumption of heavy metal music and 
aggressive feelings and/or violent behaviors” (2006:4). 

Hierdie negatiewe beskouing van metal is ook teenwoordig in Suid-Afrika. 
Ekstreme metal is ’n rebelse genre, en sowel dié wat daarna luister as dié wat 
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binne die bedryf staan, het oor die algemeen ’n sterk weersin in die hoofstroom 
se musiek en kultuur, terwyl die hoofstroom hierdie genre met agterdog bejeën. 
Dink byvoorbeeld aan die Krugersdorp-insident van Augustus 2008 toe ’n skolier 
medeskoliere met ’n swaard aangeval het: ná die aanval is ’n verbintenis met die 
Amerikaanse metal-groep Slipknot gesoek,1 en in sy kommentaar hierop skryf 
Blom (2008a): 

Kids (and often adults) are almost automatically ostracized when they are 
into music of an extreme or alternative nature, and choose not to be on 
the rugby team. But, this marginalization is also a bonding factor tying 
likeminded music lovers together – one can even say it is a global brother- 
and sisterhood.  

Nie alleen is dié musiek dus self gemarginaliseerd nie, maar ook figureer baie van 
hierdie genre se luisteraars op die rand van die gemeenskap, en vind hierdeur die 
geleentheid om hul identiteit te herdefinieer (sien ook De Klepper, Molpheta, Pille 
en Saouma 2007:10). F.B. Blom (2010) meen dat ’n (internasionale) 
gemeenskapsin deur metal gevorm word: 

Metal fans is ’n baie hegte gemeenskap. Hulle voel almal deel van iets 
spesiaal. Daar’s ’n kameraderie onder Metalheads wat jy nie onder Ravers 
of Rastas sal kry nie (he he). Ons was in Europa in die eerste plek 
ondersteun en aanvaar as ’n metal band en tweedens as ’n nie-
Engelssprekende groep. Metal is ’n mindset en anders as ander 
musiekstyle is dit ’n lewenswyse. Dit oorskry taal-, kultuur- en 
landsgrense. 

’n Belangrike punt om in gedagte te hou, is dat diegene in die ekstreme-metal-
subkultuur nie deel wíl wees van die hoofstroom nie. Soos Phil Anselmo, die 
sanger van die Amerikaanse groep Pantera, dit stel: “You won’t hear this next 
song anywhere but in your goddamn car, at home or on this fuckin’ stage and 
that’s the way it should be.”2 

Marginalisering werk dus tweeledig: sowel ’n selfopgelegde marginalisering as 
marginalisering van buite die ekstreme-metal-toneel. 

Ná die eerste pogings om Afrikaanse ekstreme metal in die laat negentigerjare te 
skryf, onder andere deur groepe soos Voice of Destruction (V.O.D.) en 
Dieversion, het hierdie genre oor die afgelope dekade ’n beduidende oplewing 
getoon, en groepe soos Mind Assault het hulle by die bestaande bedryf gevoeg, 
terwyl V.O.D. se nalatenskap figureer in die uitvloeisels K.O.B.U.S.!, F8, 
Terminatryx en Die Kruis. In 2009 het ’n kompilasie-album van Afrikaanse metal, 
Kopskoot! (Flamedrop Productions), ook verskyn, wat deur die betrokke 
samestellers bemark word as “die swaarste Afrikaanse album ooit”. 

Hierdie studie sal ondersoek instel na die ontstaan van Afrikaanse ekstreme metal 
en hoe die lirieke hulself afsonder van die milieu waarin die kunstenaars hulle 
bevind. Kahn-Harris (2009) merk op dat ’n kanon van populêre musiek sedert die 
sewentigerjare deur akademici geskep is, en dat hierdie kanon relatief onlangs 
deur studies van ekstreme metal uitgebrei is. Terwyl daar dus onlangs heelwat 
studies in die buiteland hieroor gedoen is, is daar sover bekend tot nou toe geen 
studie oor hierdie aspek van Afrikaanse musiek onderneem nie, wat weer eens 
toon dat dié genre in werklikheid die ekstreme grense van die Afrikaanse 
musiekbedryf – en ook van die Afrikaanse literêre veld – verteenwoordig.3 
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Hierdie artikel bestaan uit twee dele. Eerstens word die ontwikkeling van 
Afrikaanse ekstreme metal teen ’n internasionale agtergrond geskets, en daarna 
word die representasie van normloosheid en sosiale isolasie, as aspekte van 
Seeman (1959) se vervreemdingsmodel, in Afrikaanse ekstreme-metal-lirieke 
bespreek. Die oogmerk is om te bepaal hoe die lirieke van ekstreme metal ’n 
identiteit in opposisie teenoor die hoofstroom-gemeenskap formuleer deur die 
dominante norme van die samelewing te verwerp. 

 
2. Die oorsprong en kenmerke van metal4  

Daar word algemeen aanvaar dat metal in die laat sestigerjare en vroeë 
sewentigerjare in die VSA en Brittanje ontstaan het. Die oorsprong van metal kan 
volgens Pareles (1988) teruggevoer word na Link Wray se treffer uit die laat 
vyftigerjare, “Rumble”, en The Kinks se 1964-liedjie “You really got me”, maar 
veral was dit groepe in die laat sestigerjare, soos The Yardbirds, Blue Cheer, The 
Who en The MC5, en individue soos Jimi Hendrix, wat ’n groot rol gespeel het in 
die ontwikkeling van metal. In Duitsland is die Scorpions in 1965 gestig, en twee 
jaar later is Steppenwolf in Los Angeles gevorm. Van die bekendste Britse groepe 
uit hierdie tydperk is Led Zeppelin, wat in 1968 in Brittanje gevorm is (aanvanklik 
as The New Yardbirds), en Black Sabbath (ook in 1968 en aanvanklik onder die 
naam Earth), en in 1973 is AC/DC in Australië gestig. 

Hierdie vroeë metal het ’n nuwe klank en musikale struktuur gehad 

that emphasized elements of volume, speed, guitar distortion, a driving 
rhythm section, and vocals (typically male) often shouted, shrieked, or 
screamed rather than sung in a traditional manner. Such music is typically 
faster, louder, and more distorted than music of other genres such as pop, 
R & B, and country. (Brunner 2006:2)5 

Black Sabbath is ’n hoogs invloedryke groep wat dié genre van ander onderskei 
het: “Their music represented actually the essence of the genre combining a 
fascination with dark mythological and religious subject matter juxtaposed 
against the reality of a working class life in poverty during the early 70’s” (De 
Klepper e.a. 2007:10). 

Groepe wat ná Black Sabbath gestig is, het juis hierdie tematiek verder ontgin, 
met sowel donker mitologiese temas as ’n mate van sosiopolitieke betrokkenheid 
(vgl. bv. Sepultura se 1993-album, Chaos A.D.). 

Fornas (1995:113) noem rock ’n “supergenre” van musiek, terwyl metal en punk 
slegs uitvloeisels daarvan is. In sisteemteoretiese terme kan rock gesien word as 
die supersisteem waarin die subsisteme van onder andere grunge, punk en metal 
funksioneer, terwyl metal op sigself ’n supersisteem van verskeie onderlinge 
strominge verteenwoordig. Die definisie van rock is self problematies (Fornas 
1995:113), maar wanneer dit by metal kom, word die kwessie van genres nóg 
meer kompleks. Pareles (1988) noem metal ’n “subspesie” van hard rock: “the 
breed with less syncopation, less blues, more showmanship and more brute 
force”: 

With grunts, moans and subliterary lyrics, it celebrates teen-agers’ 
newfound feelings of rebellion and sexuality; as an escape from the 
realities of school, family and menial work, most heavy metal fantasizes a 
party without limits. For all its pervasiveness, the bulk of the music is 
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stylized and formulaic, a succession of reverberating guitar chords, macho 
boasts, speed-demon solos and fusillades of drums. (Pareles 1988) 

Metal word veral onderskei van ander genres deur die aggressie van die musiek 
en die gebruik van die sanger6 se stem: Death metal word byvoorbeeld 
gekenmerk deur “vocals that are growled, grunted, or barked rather than 
traditionally sung” (Brunner 2006:14). Soos Kahn-Harris (2007:4) onderskei De 
Klepper e.a. (2007:33) ook black metal op grond van die gebruik van die stem 
tesame met die aggressie van die musiek: 

Black metal can be typified by its screeching vocals, fast guitars with 
tremolo picking and double bass, blastbeat, and D-beat drumming. Black 
metal musicians use normally tuned guitars (stark contrast to Death Metal 
which typically uses down-tuned guitars). Furthermore electronic 
keyboards are occasionally used. The harpsichord, violin, organ, and choir 
settings are most common, which gives the music an orchestral feel or a 
cathedral-like setting. They are generally placed under the symphonic 
black metal label. Also a distinct rasped vocal style should be mentioned; 
a very guttural rasp, which is reminiscent of a torture. 

Wray (2006:32) noem dat metal se familieboom bykans by die wortels begin 
vertak het. Sedert die vroeë tagtigerjare het metal vinnig begin diversifiseer, en 
Brunner (2006:1) noem ’n paar van die verskillende subgenres van metal wat 
sedertdien ontwikkel het: power metal, goth metal, doom metal, black metal, 
death metal, thrash metal, speed metal, nu metal, rap metal, progressive metal, 
glam metal, hair metal, en industrial metal, en voeg dan by: “with more 
constantly developing”. Onderlinge klassifisering is egter té arbitrêr en definisies 
té vaag om sinvol aan te wend (Walser 1993:16), en ook is daar soveel 
progressie in groepe se albums te bespeur dat dit onakkuraat is om ’n groep té 
spesifiek te klassifiseer.7 Die term ekstreme metal word hier dus in navolging van 
Kahn-Harris gebruik om kollektief te verwys na death, doom, black, en thrash 
metal, aangesien dit juis hierdie vorme is wat gemarginaliseerd is (Kahn-Harris 
2007:5). 

Alhoewel Klopper (2009:15) Battery9 se industriële metal insluit by haar 
bespreking van Afrikaanse rock, word hierdie subgenre nie deur Kahn-Harris 
(2007) behandel onder die term extreme metal nie. Industriële metal lê ’n groter 
klem op die gebruik van elektronika, en sluit internasionale groepe soos 
Rammstein, Ministry, Godflesh, KMFDM, Marilyn Manson, Nine Inch Nails en PAIN 
in. Hierdie studie volg Kahn-Harris se toespitsing op ekstreme metal en sluit 
gevolglik ook industriële metal uit. 

 
3. Die globale konteks: van Engels tot moedertaal  

In die laat sewentigerjare het ’n metal-beweging ontstaan wat as die “new wave 
of British heavy metal (NWOBHM)” (De Klepper e.a. 2007:19) bekend was en 
groepe soos Diamond Head, Judas Priest, Raven, Motörhead, Iron Maiden, Def 
Leppard, Sweet Savage en Saxon ingesluit het. 

[NWOBHM] sped up the rhythm, toughened up and made faster the sound 
creating a harder metal music but at the same time music that could 
become extremely melodic (for example by introducing classical music) or 
that was “borrowing” sounds from punk music. (De Klepper e.a. 2007:19) 
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Soos by punk was die fokus ook die werkersklas, en het dit ook in gesprek getree 
met ekonomiese krisisse en werkloosheid van die tyd (De Klepper e.a. 2007:24). 

Deur die tagtigerjare het metal se populariteit drasties toegeneem. In 1986 het 
die musiekkanaal MTV die Headbangers Ball begin uitsaai, wat die sigbaarheid 
van metal verhoog het, en teen die laat 1980’s was metal in die VSA 
verantwoordelik vir minstens die helfte van die top twintig albums (Walser 
1993:13). 

Die gevolg van die kommersialisering van metal was egter dat ondergrondse 
strome, soms na verwys as thrash metal of speed metal, hulself toenemend 
gesien het as “ware” metal, en “metal lite” (die metal van die hoofstroom) en 
sogenaamde “glam metal” (byvoorbeeld Mötley Crüe) verwerp het (Walser 
1993:14). Die ondergrondse strominge het metal se rebelsheid en aggressie 
voortgesit, en weldra hoofstroom-metal verdring, sodat vandag se term metal in 
werklikheid verwys na wat in die tagtigerjare ondergrondse metal was, nie dié 
van Aerosmith, Bon Jovi, Def Leppard, Poison en die ander hoofstroom-groepe 
nie. Kahn-Harris (2007:1) voer ook aan dat grunge, wat veral bekendheid 
verwerf het as gevolg van die Seattle-groep Nirvana, ’n belangrike impak gehad 
het op die ontwikkeling van metal, veral omdat die “populêre metal” van die 
tagtigerjare skielik sy populariteit verloor het. 

In 1981 is ’n aantal hoogs invloedryke ondergrondse metal-groepe in Amerika 
gestig: Metallica in Los Angeles, Slayer in Huntington Park, Anthrax in New York, 
en Pantera in Texas.8 Hierdie groepe het deur die tagtigerjare en vroeë negentigs 
die genre stewig in die VSA gevestig. In Brittanje is Sisters of Mercy (1980) en 
Fields of the Nephilim (1984) gevolg deur Paradise Lost (1988), en in die vroeë 
negentigerjare het groepe soos Cradle of Filth (1991) en Hecate Enthroned 
(1993) verdere dimensies aan metal in die VK gebring. 

Metal het vinnig deur Europa en die res van die wêreld versprei. In 1982 is 
Hellhammer in Switserland gestig, gevolg deur Celtic Frost (1984). Sodom en 
Destruction is beide in 1982 in Duitsland gestig (laasgenoemde aanvanklik as 
Knight of Demon), en Helloween en Kreator twee jaar later. Krabathor is in 1984 
in Tsjeggië gestig, dieselfde jaar wat KMFDM in Frankryk gestig is. Die genre was 
veral gewild in Skandinawië, en Kahn-Harris (2007:98) noem Noorweë en Swede 
“superpowers” in terme van ekstreme metal. In Noorweë het groepe soos 
Mayhem (1984), Immortal (1989), Satyricon (1990), Emperor (1991), Enslaved 
(1991) en Dimmu Borgir (1993) volgens Campion (2005) van dié land se grootste 
kulturele uitvoerprodukte geword, en in Swede is van die bekendste ekstreme-
metal-groepe Bathory (1983), Therion (1987), Amon Amarth (1988), Dissection 
(1989), Dark Tranquility (1989), Opeth (1990), In Flames (1990), Marduk 
(1990), Lord Belial (1992), Dark Funeral (1993) en Arch Enemy (1996). 
Denemarke het om die beurt onder andere Mercyful Fate (1981), Fate (1984) en 
Mercenary (1991) opgelewer, alhoewel dié land nie so sentraal binne die bedryf 
staan soos sy noordelike bure nie. 

Die Skandinawiese vertakking het weldra die Engelse hegemonie verbreek, 
aangesien baie van hierdie groepe ook in hul moedertale gesing het. Die groep 
Otyg sing byvoorbeeld in ’n argaïese Sweedse dialek (Kahn-Harris 2007:106); die 
lirieke op Dimmu Borgir se For all tid (1994) en Stormblåst (1996) is in 
Noorweegs; en Therion se Secrets of the runes (2001) bestaan uit Engelse, 
Sweedse en Duitse lirieke. 

Hierdie groepe het deel uitgemaak van ’n tendens in die ekstreme-metal-toneel 
deur die negentigerjare wat meer klem op nasionale en kulturele aspekte geplaas 
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het (Harris 2000:20), soos ook gesien in die temas van kulturele herkoms in die 
Skandinawiese groepe. In Brasilië is Sepultura reeds in 1984 gestig, en het dit 
wêreldwyd bekendheid verwerf, maar hulle het slegs in Engels gesing, met Angel-
Saksiese style en tematiek. Een plek waar hulle Chaos A.D. (1993) hiervan 
afwyk, is in ’n instrumentele liedjie, “Kaiowas”, waar Brasiliaanse musiekstyle 
ingesluit word om aan te sluit by die politieke ondertone van die album, 
aangesien die Kaiowas-stam massa-selfmoord gepleeg het uit protes teen die 
regering (sien Cutcliffe en Stevenson 2007:16–7). Teen die tyd dat Sepultura se 
Roots (1996) egter opgeneem is, het hulle meer Brasiliaanse musiekstyle en 
temas betrek (Harris 2000:14). Vir Harris is dit ’n belangrike album: 

Roots refracts the concerns of a global music scene through a lens of a 
particular construction of Brazilianness. The “roots” returned to are not 
tokenistic incorporations of an exotic “other” to prop up a moribund music, 
but a resource to be learned from that is part of Sepultura who are also 
part of a wider, global scene. (Harris 2000:22) 

Met ander woorde: ’n appropriasie van Angel-Saksiese modelle binne ’n plaaslike 
opset; alhoewel Sepultura se lirieke steeds Engels was, was hul musiekstyl nie 
meer bloot Angel-Saksies nie. In die lig van sulke musikale, tematiese en 
linguistiese veranderings is dit dus veilig om te sê dat Engelse hegemonie in die 
globale ekstreme-metal-toneel teen die middel-1990’s verbreek was, en Ramon 
(s.d.) skryf: 

Nederland is een land van echte oldschool death metal en female fronted 
gothic, Amerika heeft een patent op streetwise hardcore invloeden in 
metal, in Finland maken ze technisch hoogstaande, melodieuze metal, 
Noorwegen en Polen zijn black metal landen bij uitstek en in Zweden 
kunnen ze alles, en nog op het hoogste niveau ook. 

Alhoewel ekstreme metal vandag nie meer uitsluitlik Angel-Saksies is in terme 
van voertaal en musiekstyle nie, is die hart van die bedryf (waar die meeste CD’s 
verkoop word) Duitsland en Noord-Europa (Kahn-Harris 2007:97). Ook is die 
musiekstyle steeds oorwegend Europees: Kahn-Harris (2007:33) let op die totale 
afwesigheid van swart invloede soos blues, funk, soul en andere, en noem dat nu 
metal deur die ekstreme-metal-bedryf gemarginaliseer word deels omdat hierdie 
genre juis swart invloede inkorporeer (vgl. bv. Limp Bizkit se oorgroot 
sporthemde wat aan die kenmerkende rap-styl herinner) (Kahn-Harris 
2007:137). In sy bespreking van die globale ekstreme-metal-toneel wys Kahn-
Harris daarop dat swart mense bykans in geheel van die toneel afwesig is, en 
merk op: “Sub-Saharan Africa (with the exception of white South Africa and 
Namibia) and the black Caribbean appear to be metal-free” (2007:118). Volgens 
hom is dit egter eerder ’n selfopgelegde uitsluiting as wat dit aan rassisme binne 
die toneel toe te skryf is (2007:77). 

Let ook egter daarop dat die meeste van die groepe wat in die tagtigerjare gestig 
is, eers in die negentigerjare algemeen bekend geword het: Metallica se 
sogenaamde Black-album (1992) het ook hul vroeëre werke bekendgestel, 
Pantera se Vulgar display of power (1992) het húlle deurbraak veroorsaak, en so 
ook Sepultura met Chaos A.D. (1993). Alhoewel die metal-toneel dus reeds in die 
voorafgaande dekades gevestig is, het dit veral momentum in die vroeë 1990’s 
verkry – ’n feit wat ’n pertinente invloed op die ontwikkeling van Afrikaanse 
ekstreme metal gehad het. 

Hier is dus sprake van twee parallelle tendense in ekstreme metal deur die 
negentigerjare wat die Suid-Afrikaanse ekstreme-metal-toneel gevorm het: 
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eerstens die globale opbloei van die genre, en tweedens die betrekking van 
moedertale asook plaaslike temas in die lirieke. 
 

4. Die ontwikkeling van ekstreme metal in Suid-Afrika 

4.1 Die eerste-generasie-groepe  

Soos in die res van die wêreld is daar in Suid-Afrika ’n crescendo in die 
ontwikkeling van ekstreme metal te bespeur, maar ook kan ’n onderskeid getref 
word tussen ’n eerste generasie wat oorwegend in Engels gesing het, en ’n 
tweede generasie wat ook Afrikaans gebruik. Baie van die tweede-generasie-
groepe het ontstaan uit die eerste-generasie-groepe, soos uit die volgende 
bespreking blyk. Hierdie afdeling is egter slegs oorsigtelik; die aantal ekstreme-
metal-groepe wat in die laat negentigerjare aktief was in Suid-Afrika, is veel 
groter as wat hier bespreek kan word. 

Voice of Destruction (V.O.D.) is in die middel-1980’s deur Greg McEwan gestig, 
en Francois Breytenbach en Paul André Blom het in 1989 by V.O.D. aangesluit 
vanuit die groep Moral Decay (1986 gestig) en Uncle Vinnie9 (1989), tesame met 
Diccon Harper van Phoenix (Darkfiend 2009). Demonstratiewe opnames (demo’s) 
soos “The seventh” (1990), “Black cathedral” (1992), “The death of Africa” 
(1993), en “Finale dead” (1994) is vrygestel. In 1994 het “Black cathedral” 
nommer een op die Sweedse Heavy Metal-trefferlys bereik. In 1995 het V.O.D. na 
Londen verhuis, en in 1996 is die album Bloedrivier opgeneem, wat ’n paar 
liedjies van die vorige jaar se midlengte-opname (EP) insluit, onder andere 
“J.M.S.P.”, wat volgens F.B. Blom (2010) die eerste Afrikaanse opname in hierdie 
genre was. Die vrystelling van Bloedrivier is opgevolg deur ’n Europese toer saam 
met In the Woods en Katatonia, en die snit “Religion” het nommer 4 gehaal op 
MTV Duitsland se “Most Requested Heavy Metal Videos” (Anon 2002). In 1998 het 
Francois Breytenbach Blom teruggekeer na Suid-Afrika en Die Kruis gestig, terwyl 
Paul André Blom voortgegaan het met F8 (beide industriële-metal-projekte). 
V.O.D. het in 1999 ontbind, maar wel tien jaar later vlugtig weer byeengekom vir 
’n reünie-toer. 

SacriFist is in 1993 deur Sammy F. Simegi, Michael Kiefer, Paul Verster en André 
Liebenberg gestig en het The tides have turned (1995) en Liquid seasons (1999) 
uitgebring. Dwayne Coetzee en Shaun Mosely het weldra laasgenoemde twee 
stigterslede vervang, en die albums The well of sacrifice (2004) en Surrealist 
plague (2007) is vrygestel (SacriFist 2010). Alhoewel SacriFist nooit ’n Afrikaanse 
liedjie uitgebring het nie, het hulle ’n daadwerklike impak op die Suid-Afrikaanse 
ekstreme-metal-toneel uitgeoefen en internasionale optredes gehad; Mind Assault 
noem SacriFist hul gunsteling Suid-Afrikaanse groep (Jus 2007). 

Dieversion is in 1996 in Bloemfontein gestig deur Ian en Cameron Roberts, 
Werner Mollentze, Lee Wollenschlaeger en Pieter de Villiers. ’n CD is in 1997 met 
die groep V gedeel en hulle eerste vollengte-album, Victimized, is in 2001 
internasionaal uitgegee. Werner Mollentze (s.d.) skets die konteks waarin die 
groep gestig is: 

Bloemfontein is a relatively small rural town (about 300 000 inmates) with 
a “please don’t scare us” temperament, except for most of the male 
population who assault people in their spare time. We thought we should 
channel all that energy into something constructive. 
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Dieversion het een Afrikaanse ekstreme-metal-liedjie, “Boesmanhand”, op 
Victimized ingesluit, wat ’n herskrywing van Worsie Visser se liedjie binne ’n 
protes-model is (Senekal en Van den Berg 2010:110–11). Mollentze en 
Wollenschlaeger het die groep verlaat; Roelof Kotze en Michael Burman het 
aangesluit. Anthems of violence is in 2002 vrygestel, maar in 2009 het die groep 
ontbind. 

Ander groepe het in dieselfde tyd in Bloemfontein ontstaan: Nocturnal Dominion 
(1997) is gestig deur Luhan du Plessis, Ferdi van As, Robert Hanekom, Marius Els 
en Con Badenhorst; Tryst (1997) deur Ru Muller, Johan Strydom, John Cameron, 
Shawn Snyman en Amanda-Jane Verreynne; en The Human Meat Blocks (1997), 
onder leiding van Lee Wollenschlaeger (later ook van Imperial Empire en 
Sanguinarius). The Human Meat Blocks het ’n Afrikaanse vers ingesluit in die 
liedjie “Cactus mutilation”. 

Groinchurn is in 1993 in die Vaal Driehoek gestig deur Christo Bester, Mark 
Chapman en Sergio Christina. Tot die groep in 2001 ontbind het, het hulle baie 
opnames gemaak, insluitend drie vollengte-albums, Sixtimesnine (1997), Fink 
(1998) en Whoami (2000) by die internasionale maatskappy Morbid Records. Ná 
Sixtimesnine het hulle deur Europa getoer saam met Tsjeggië se Krabathor en die 
Duitse groep Sanity’s Dawn, en ná Whoami het hulle ’n toer deur Europa 
onderneem saam met Total Fucking Destruction. Christo Bester het later Insek 
gevorm (sien volgende afdeling). 

Teen die laat negentigerjare was ekstreme metal gevestig in Suid-Afrika, en 
ander groepe wat genoem kan word, is Demacretia, Agro, Mjollnir, Deviate, 
Crystal Dawn, Mesadoth, Azrealla’s Sorrow, Gramlich, Morthor, Gorelock, 
Retribution Denied, en P.I.T.T. Engels was egter steeds die voorkeurtaal van 
Suid-Afrikaanse ekstreme metal, ten spyte daarvan dat groepe soos V.O.D., 
Dieversion en Nocturnal Dominion oorwegend Afrikaanssprekend was – ’n 
tendens wat Klopper (2009:109) “kulturele imperialisme” noem. Suid-Afrikaanse 
groepe het hul inspirasie by oorsese groepe gevind, nie in die plaaslike bedryf 
nie, en daar is geglo dat Engels ’n groter reikwydte het. Hierdie feit moet egter in 
’n globale konteks gesien word: afgesien van die reeds genoemde uitsonderings 
uit veral Duitsland en Skandinawië, word dieselfde tendens wêreldwyd aangetref. 
Engels was altyd die voorkeurtaal in metal, maar deur die negentigerjare het 
veral die Skandinawiese black-metal-groepe en Duitsland se Rammstein 
persepsies help verander rondom die gebruik van ’n moedertaal in die 
verskillende vorme van metal. F.B. Blom (2010:2) voer aan: 

Niemand was destyds gereed vir Metal in Afrikaans nie. Engels was die 
aanvaarde norm as die “offisiële” taal van Metal en Rock, van Chili tot 
Swede. Dit was ’n wêreldwye ding. Daar was geen bekende Metal bands 
wat in ’n ander taal as Engels opgeneem het nie (met ’n handjievol 
uitsonderings na, soos bv. “Loudness” van Japan.) Plaaslik was Afrikaanse 
musiek steeds oor die algemeen vereenselwig met nerd-goed soos Jurie 
Els en Cora Marie en ’n verleentheid vir heelwat jong Afrikaanssprekendes. 

Hy glo verder (2010:1): “[D]ie grootste en mees noemenswaardige piesangskil in 
die pad [van die ontwikkeling van ekstreme metal] gedurende die 80’s [was] die 
sosio-politiese sluier wat oor die land gehang het.” Vir hom was “[d]ekades van 
gedwonge, voorgeskrewe moraliteit [...] verantwoordelik vir stilstand en verweer 
op verskeie vlakke van die samelewing”. 

Hiermee saam glo Klopper (2009:107) dat Suid-Afrika se isolasie ’n groot impak 
op die ontwikkeling van die plaaslike rock-toneel gehad het. 
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Die kulturele boikot is natuurlik in die vroeë negentigerjare opgehef, en het vinnig 
die ontwikkeling van ekstreme metal in Suid-Afrika aangehelp: Napalm Death 
was een van die eerste oorsese ekstreme-metal-groepe wat in Suid-Afrika getoer 
het (1993), en later het Krabathor, Mortification, Metallica, Carcass, Sepultura en 
ander ook deur die land getoer. Deur DStv het kanale soos MTV ook die Suid-
Afrikaanse mark sedert 1995 bereik, terwyl ekstreme-metal-video’s voorheen 
uiters skaars was op Suid-Afrikaanse televisie.10 

Hierdie invloed op Suid-Afrikaanse groepe is duidelik uit die opmerking van ’n 
resensent oor Groinchurn se laaste album: “Two years following the band’s last 
album, South Africa’s perpetuator of all things Brutal Truthish is back with a new 
album that while leaning slightly less on their American heroes, is nevertheless 
largely dependent on most of the Americans’ formula” (Ali 2010). 

Soos blootstelling aan internasionale groepe deur die negentigerjare toegeneem 
het, het blootstelling aan groepe wat in hul moedertale gesing het, ook 
toegeneem, en alhoewel Afrikaanse ekstreme metal vandag noodgedwonge 
steeds sterk steun op Amerikaanse en Europese invloede, het die blootstelling 
aan groepe wat in hul moedertale sing, daartoe bygedra dat Afrikaanssprekendes 
ook ekstreme-metal-lirieke in Afrikaans begin skryf het. 

4.2 Die tweede-generasie Afrikaanse groepe  

K.O.B.U.S.! is in November 2000 deur Theo Crous, voorheen van Springbok Nude 
Girls, en Francois Breytenbach Blom, voorheen van onder andere V.O.D., gestig. 
In 2002/2003 het Huyser Burger van Battery9 met optredes gehelp, hul debuut-
album Kobus! is vrygestel en benoem as SA Rock Digest se album van die jaar, 
en hulle het ’n Kanna gewen by die Klein Karoo Nasionale Kunstefees (KKNK). In 
2004 het hulle 100% Skuldgevoelvry vrygestel, en is op die verhoog vergesel 
deur Rob Nel (B-World) op baskitaar en Paul André Blom (V.O.D.) op tromme. In 
Januarie 2007 het Pierre Tredoux van Raaskopleef vir Nel op baskitaar vervang, 
en in dieselfde jaar is Swaarmetaal by Bellville Studios opgeneem en deur 
Rhythm Records vrygestel. In Maart 2008 het Werner von Waltsleben vir Paul 
André Blom op tromme vervang, en in Julie het hulle op uitnodiging van Manowar 
by die Magic Circle Festival in Bad Arolsen in Duitsland opgetree. Swaarmetaal 
het die SAMA-toekenning vir beste rock-album in 2008 verower, en Sadler (2008) 
glo die produksie self is van hoë gehalte: “[T]heir production compares favorably 
with many overseas releases in this style, and blows most SA metal CDs out of 
the water.” Anoniem (2007) skryf dat K.O.B.U.S.! “Afrikaans swaarder en in 
dieselfde uitasem puiker laat rock as wat enigiemand, selfs die Polisiekarre, nog 
probeer het”, en teen 2009 sonder Klopper (2009:15) dié groep uit as die 
belangrikste Afrikaanse metal-groep. Een van die liedjies vanaf Swaarmetaal, 
“TienerAngs”, is ook op die Kopskoot!-kompilasie ingesluit. 

In 2004 is Mind Assault deur Jacques Fourie, Francois Pretorius, Patrick Davidson, 
Stephan Lenhoff en Donovan Tose in Somerset-Wes gestig. In 2005 het hulle die 
demo Social engineering vrygestel, met die Afrikaanse liedjies “Magteloos” en “Jy 
is die een”, gevolg deur hulle debuut-album, Stigma (2008), met vier Afrikaanse 
liedjies. In 2006 het hulle deur Suid-Afrika getoer saam met SacriFist, en in 2008 
het hulle saam met internasionale groepe soos Devil Driver (VSA), Carcass (VK), 
en Nile (VSA) gespeel (Mind Assault 2010). “Stadig verblind” van Stigma is ook 
op Kopskoot! ingesluit. 

Insek het uit Groinchurn ontstaan en is in 2005 gestig deur Christo Bester, Ewald 
van Vuuren en Emile Hoogenhout. In Julie 2007 het hulle debuut-album, Maaiers, 
verskyn, en een van die liedjies van hierdie album, “Satan is liefde”, is ook 
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ingesluit op Paul André Blom se Kopskoot!, terwyl ’n ander snit, “Terug van die 
dood”, in video-formaat op YouTube beskikbaar gestel is. 

In 2004 het Luhan du Plessis (voorheen van Nocturnal Dominion) ’n Afrikaanse 
black-metal-liedjie, “Drome van rebellie”, in Bloemfontein geskryf en in die 
daaropvolgende jaar in Engeland opgeneem saam met die tromspeler Greg 
Webber (Grogzilla) onder die naam Nahul (Du Plessis 2010). In 2006 is dit 
heropgeneem in Bloemfontein, ’n beperkte CD-en-video-samestelling is kort 
daarna vrygestel, en sover bekend is dit die enigste Afrikaanse black-metal-liedjie 
tot dusver.  

Kopskoot! bied ’n oorsig oor Afrikaanse metal (insluitend industriële metal)en is in 
2009 vrygestel. Paul André Blom, die samesteller, beskryf dit as “a revolution 
finally assembled in one package” (Blom 2008b). Dit sluit liedjies in van V.O.D., 
K.O.B.U.S.!, F8, Insek, Van Coke Kartel, Die Kruis, Mind Assault, Battery9, 
Terminatryx, André van der Walt, Helsinki, Breinskade, Somerfaan, Conquest for 
Death, en Nul, asook ’n Vlaamse liedjie, “11th of July 1302 (De vlaamse leeuw)” 
deur Lion’s Pride. 

Ekstreme metal het teen 2010 van enkele pogings in die tagtigerjare tot ’n 
volwaardige bedryf gegroei: SA Metal (2010) sê hulle kan teen 2010 reeds 94 
Suid-Afrikaanse metal-groepe opnoem, en Jacques Fourie van Mind Assault merk 
op dat Suid-Afrika waarskynlik die meeste metal-groepe op die kontinent het 
(Ramon s.d.). Ekstreme metal sal altyd ’n klein segment van die Afrikaanse en 
Suid-Afrikaanse musiektonele uitmaak, aangesien dit ’n oorwegend wit, manlike 
genre is en dus gevoed word uit ’n heelwat kleiner bevolking as wat die geval is 
met die Europese ekstreme-metal-toneel. Belangrik egter is dat talle groepe teen 
2010 Afrikaans óf geïnkorporeer óf hul voorkeurtaal gemaak het, teenoor die 
eerste-generasie ekstreme-metal-groepe wat slegs op enkele uitsonderings na in 
Engels geskryf het, wat dui op veranderende persepsies ten opsigte van Afrikaans 
self. P.A. Blom (2010) glo dat Afrikaanse groepe soos Fokofpolisiekar en 
K.O.B.U.S.! Afrikaanse metal meer aanvaarbaar gemaak het, veral aangesien 
baie van die ouer groepe Afrikaanse lede gehad het, en F.B. Blom (2010) 
benadruk die rol wat Voëlvry11 gespeel het om persepsies rondom die gebruik van 
Afrikaans in musiek te verander. In antwoord op die vraag “Hoekom skryf julle 
lirieke in Afrikaans?” antwoord Jacques Fourie van Mind Assault: 

We realised a long time ago that it would be a long way before the world 
took any kind of significant notice of music from South Africa. Particularly 
metal music. We knew that the majority of our audience would be South 
Africans, and we wanted to make music that they could enjoy and relate 
to, and that we could also. Even though most South Africans speak 
English, Afrikaans is still the first language of most of the metal-listening 
population, and so is it for three of our band members. Our vocalist writes 
his best lyrics in Afrikaans and the expression and feeling comes across as 
true. Afrikaans is also a great language for metal just because of how it 
sounds. It is much more rough and guttural sounding than English. More 
true to the nature of metal, really. (Ramon s.d.) 

Met ander woorde: aangesien ekstreme metal gemik is op ’n oorwegend 
Afrikaanssprekende teikenmark, aangesien hulle voel dat hulle hulself beter 
uitdruk in hul moedertaal, en aangesien Afrikaans as ’n oorwegend Germaanse 
taal growwer op die oor val as Engels (wat ’n groter Romaanse invloed het), glo 
Fourie Afrikaans is ’n sinvolle taalkeuse.  
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F.B. Blom sluit aan by laasgenoemde stelling van Fourie; hy sê hy kry heelwat 
kommentaar vanuit Europese lande “oor hoe heavy en rou dit klink”, maar meen 
“daar is beslis sekere woorde en klanke [in Afrikaans] wat vermy moet word, 
dinge wat net nie sal werk nie” (2010:3), wat in ander opsigte die skryf van 
lirieke bemoeilik.  

 
5. Die verwoording van normloosheid en sosiale isolasie in 
Afrikaanse ekstreme metal  

Wêreldwyd het die verbrokkeling van die Oos/Wes-digotomie wat met die 
beëindiging van die Koue Oorlog gepaard gegaan het, asook die internet en ander 
tegnologiese veranderings, die identiteitsproblematiek verskerp (sien bv. Geyer 
1996, Peet 2002 en Kaldor 2006). Suid-Afrika is nie slegs deur hierdie globale 
verwikkelinge geraak nie, maar ook word jong Afrikaners in die nuwe Suid-Afrika 
gekonfronteer met ’n herdefiniëring van hul identiteit in die lig van ’n 
gekriminaliseerde geskiedenis, ’n verlies aan politieke mag, en ’n hede waarin hul 
soms uitgesluit word deur regstellende aksie en Swart Ekonomiese Bemagtiging 
(sien bv. Hermann 2006). Klopper (2009:118) voer aan: 

Nie slegs het 1994 magsverlies beteken wat die Afrikanerjeug in ’n 
liminale posisie met betrekking tot identiteitsvorming geplaas het nie, dit 
het ook beteken dat die fragmenterende invloed van globalisasie en 
massa-media kon versterk – iets wat hierdie “identiteitskrisis” aangevuur 
het. 

Hierdie drastiese verandering het onder andere normloosheid (’n aspek van 
vervreemding) tot gevolg, want normloosheid 

derives partly from conditions of complexity and conflict in which 
individuals become unclear about the composition and enforcement of 
social norms. Sudden and abrupt changes occur in life conditions, and the 
norms that usually operate may no longer seem adequate as guidelines for 
conduct. (Neal en Collas 2000:122) 

Seeman (1959) het normloosheid (wat hy baseer op Emile Durkheim se konsep 
anomie) en sosiale isolasie geïdentifiseer as twee van vyf aspekte van 
vervreemding (die ander is magteloosheid, betekenisloosheid en self-
vervreemding). Die ekstreme-metal-toneel het veral met sosiale isolasie en 
normloosheid te make, en gevolglik word magteloosheid, betekenisloosheid en 
self-vervreemding in hierdie studie opsy geskuif om voorkeur te gee aan 
normloosheid en sosiale isolasie. 

Normloosheid word gedefinieer as “the situation in which the social norms 
regulating individual conduct have broken down or are no longer effective as rules 
for behaviour” (Seeman 1959:787). Normloosheid en sosiale isolasie is sterk 
gekorreleer omdat norme ’n sentrale boumiddel van kultuur is; Kalekin-Fishman 
(2008:538) noem sosiale isolasie “the condition of being segregated from 
normative society”, en Parsons (1951:233) definieer vervreemding op sigself as 
“a possible product of something going wrong in the process of value-acquisition 
through identification”. 

Die belangrikheid van norme word ook aangetref in Ekerwald (1998:16) se 
definisie van ’n kultuur as “the sum of attitudes belonging to a certain social 
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group where attitude in turn is defined as an inclination or disposition to think, 
view, and act in certain ways towards relevant objects”. 

Die verwerping van wat gesien word as die norme van die hoofstroom is soms uit 
vrye keuse (Keniston 1965:455), juis omdat “The alienated in the isolation sense 
are those who, like the intellectual, assign low reward value to goals or beliefs 
that are typically highly valued in the given society” (Seeman 1959:788; sy 
beklemtoning). Normloosheid in hierdie sin12 behels dus die doelbewuste 
verwerping van wat gesien word as die dominante norme van ’n gemeenskap, en 
gevolglik ook die betrokkenheid by die gemeenskap self, omdat gedeelde norme 
’n sentrale bindingsfaktor in die konstruksie van ’n gemeenskap is. 

Normloosheid manifesteer in literêre tekste, onder andere in lirieke (Senekal 
2010), maar musiek is ook ’n belangrike medium waarmee norme geskep word: 
“Musical youth cultures are believed to provide adolescents with values, beliefs, 
and social identities” (Selfhout, Delsing, Ter Bogt en Meeus 2008:436; sien ook 
Klopper 2009:115–6). Volgens Inglehart (1995:384) was modernisasie ’n 
outoriteitskuif vanaf die kerk en familie na die staat, terwyl postmodernisering ’n 
outoriteitsverskuiwing vanaf beide die kerk en die staat na die individu 
veronderstel. Die gevolg is dat ’n toenemende aantal mense hul waardes “à la 
carte” kies (Halman 1998:103). Halman (1998:100) noem hierdie tendens 
individualisasie, waarvolgens die individu nie alleen meer onafhanklik geword het 
van die kerk nie, maar ook van ander sosiale strukture. Dit beteken nie dat 
individue sonder norme begin leef nie; inteendeel, Halman (1998:100) het in 
Westerse samelewings bevind: “[M]orality as such is not on the decline, but [...] 
the sources of morality are switching from those imposed by traditional 
institutional religiosity to personal convictions.” 

Hierdie is die DIY-benadering van punk waarna Dunn (2008:198) verwys, 
waarvolgens dominante norme nie sonder bevraagtekening aanvaar word nie en 
die klem eerder val op die skep van “eie” norme binne ’n subkultuur wat rondom 
musiek sentreer. Musiek vorm die basis van byvoorbeeld die punk- of metal-
toneel; dit plaas jongmense onder andere in ’n ruimte waar hulle kan sosialiseer 
met ander jongmense wat ’n soortgelyke lewensuitkyk het, en dit verskaf 
aanknopingspunte vir sowel romantiese as vriendskapsverhoudings. Waar 
jongmense van hul omgewing se hoofstroom-kultuur vervreem is, “funksioneer 
[musiek] dus as teenvoeter vir die vervreemdingsaspek van sosiale isolasie, 
asook teen ervarings van magteloosheid, betekenisloosheid13 en normloosheid” 
(Senekal 2009:108) – ’n proses wat Dunn (2008:198) juis disalienation noem. 

Ekstreme metal, verreweg die mees aggressiewe musiekgenre, is behep met die 
dood, bloed, en geweld, en death metal is al byvoorbeeld deur militêre polisie by 
Guantanomo Bay aangewend met die doel om gevangenes te intimideer (Kotarba 
en Vannini 2009:75). 

Hierdie aggressie bied dus juis ’n gepaste medium vir dié mees gemarginaliseerde 
jongmense met die meeste frustrasies, en daar is al bevind dat rebelse tieners in 
elk geval nie aanklank vind by nie-rebelse vorme van musiek nie (Bleich, 
Zillmann en Weaver 1991:364). In Pole is bevind dat tieners “relate to this music 
[speed metal] because it fits their concern for personal problems such as abusive 
families, conflict with teachers, problems with drugs, and so forth” (Kotarba en 
Vannini 2009:141). Die gevolg is dat subkulture wat rondom musiek soos punk of 
metal geskep word, ’n alternatief vir gemarginaliseerde jongmense verskaf. 
Hierdie individue skakel in by alternatiewe norme en vind dieselfde belonings in 
hierdie sosiale interaksie as wat die hoofstroom ondervind. 
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Neal en Collas (2000:143) merk die belangrikheid van so ’n gevoel van 
gemeensaamheid: 

To prevent our lives from breaking into fragments and becoming 
meaningless, we work to develop stable and durable attachments. Lack of 
commitments, including the severance of social ties, is frequently 
accompanied by intense feelings of depression and despair. When we are 
unable to share in the activities of others, we often resort to feelings that 
we must rely exclusively on our own resources; we feel excluded from 
opportunities for enjoying the many rewards that membership and 
belonging may provide. 

Kotarba en Vannini (2009:76) let op die pretensie van outentisiteit en outonomie 
wat rock-musikante en aanhangers voorhou, wat “independence from shallow 
values – such as fame, economic success, political collusion, etc. – that ‘corrupt’ 
the ideal purity of musical expression” behels. Vir hulle is outonome en 
outentieke musiek die musiek van protes: “cultural alternatives to the lifestyles of 
the mainstream”. Temas van rock is onder andere protes teen onderdrukking, die 
aspirasie vir ’n beter lewe, satirisering van dié wat magsposisies beklee, 
filosofiese refleksie, die herdenking van gewilde konflikte, inspirasie vir 
kollektiewe bewegings, ’n huldeblyk aan martelare, uitdrukking van werkersklas-
solidariteit, en kritiese sosiale kommentaar. Aangesien baie van hierdie temas 
oorvleuel, word hier volstaan met ’n oorsigtelike bespreking van hoe Afrikaanse 
ekstreme-metal-lirieke dié genre teenoor die hoofstroom posisioneer. 

5.1 Teenoor die establishment  

Hermann (2006:49) voer aan: “Indien ’n individu ontdek dat ’n sosiale struktuur 
verantwoordelik is vir die dwarsboming van sy ideale, sal hy gealiëneer raak van 
hierdie sosiale struktuur en gevolglik gedrag van rebelsheid begin openbaar.” 

Soos hier onder bespreek word, is rebellering dus ’n reaksie op die persepsie van 
’n bedreiging of vervolging vanuit ander dele van die gemeenskap, en Merton 
(1968:209) let daarop dat rebellering nou skakel met normloosheid en sosiale 
isolasie, aangesien dit “leads men outside the environing social structure to 
envisage and seek to bring into being a new, that is to say a greatly modified, 
social structure. It presupposes alienation from reigning goals and standards”. 

De Klepper e.a. (2007:10) let daarop dat “[t]he main and common themes in 
metal music reflect the rebellion aspect of the music”. Pantera sing byvoorbeeld 
in “War nerve” (The great Southern trendkill, 1996): “Truly, fuck the world for all 
it’s worth, every inch of planet earth.” De Klepper e.a. (2007:33) sonder black 
metal uit as ’n uiters rebelse vorm van ekstreme metal: “It is known as a music 
style that gives support to ideologies such as Anti-Christianity, Satanism, 
Misanthropy, Nazism and White Power ideology.” Wat laasgenoemde aanbetref is 
oorsese groepe soos Slayer, Marduk en Darkthrone daarvoor bekend dat hulle 
Nazi-simboliek gebruik of Nazi-ideologieë verkondig (Kahn-Harris 2007:41), en 
om hierdie rede is veral black metal ’n problematiese genre in Israel. Kahn-Harris 
(2007) koppel egter die lys ideologieë soos deur De Klepper e.a. (2007) genoem 
aan ’n algemene opstand teen die establishment: Naziïsme en Satanisme word 
binne die ekstreme-metal-diskoers aangewend om vryheid van onderdrukking uit 
te druk (hoe ironies dit ook al mag wees).14 

In “Progenies of the great apocalypse” (Dealth cult armageddon 2003) roep 
Dimmu Borgir mense op tot opstand teen die establishment: 
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Are we not the undisputed prodigies of warfare 
Fearing all the mediocrity that they possess  
Should we not hunt the bastards down with our might  
Reinforce and claim the throne that is rightfully ours. 

In Afrikaans word hierdie apokaliptiese opstand ook in “Swaar metaal” van 
K.O.B.U.S.! aangetref: 

’n nuwe rewolusie, nuwe lofgesange om te sing  
[...]  
die hemel kraak, die wolke brand, jou hart lê bloeiend in jou hand  
konings oor besete uitverkore siele 
staan in die vlamme van swaar metaal. 

K.O.B.U.S.! is ook “Honger”: 

Ek is honger, honger, ek is honger vir versoek, ek is honger vir vervloek  
Ek is honger vir adrenalien, spoed se warm gloed  
Ek is honger vir Gehenna, Kuzimu en Tartarus  
Ek is honger vir die vuur, ek is honger soos ’n dier, ek is honger vir die 
doodskreet  
Honger vir ’n Mammon, honger vir ’n Babilon.  
Honger vir die nag se koue vingers om my keel. 

Later in die liedjie is hulle honger vir “oproer in die gekkeparadys / vir siviele 
ongehoorsaamheid wat uit die nag verrys”, maar let wel dat die Afrikaanse 
groepe in hierdie studie Nazi-ideologie vermy in hul kartering van opposisie teen 
die establishment (waarskynlik uit sensitiwiteit vir die Afrikaner se geskiedenis), 
in teenstelling met veral Skandinawiese groepe. 

Reeds in die eerste Afrikaanse ekstreme-metal-liedjie, V.O.D. se “J.M.S.P.”, is ’n 
sterk aanval op die establishment teenwoordig: 

Hoërskool onderwyser – jou ma se poes 
Christen vingerwyser – jou ma se poes 
Jy staan in my straat, jy maak ’n groot lawaai 
Jy lyk soos ’n poes, ek wil jou sommer naai. 

Tradisionele waardes en opvattinge, veral soos vervat in die Christelike geloof, is 
wêreldwyd ’n bekende teiken van ekstreme metal. Wanneer Francois Breytenbach 
Blom (Klopper 2008) daarop let dat mense met lirieke identifiseer, skimp hy na 
die Christendom: “As die lirieke jou emosies verwoord of jou opinies deel, is die 
kans groter dat jy van die song gaan hou. Dis hoekom liefdesliedjies so populêr is 
en lofgesange aan Satan minder gewild is.” 

Hierdie donker sin vir humor het gereeld tradisies van die Afrikaner in die visier: 
in antwoord op die vraag oor waarvoor K.O.B.U.S.! staan, antwoord Blom 
byvoorbeeld: “Dit was eers Kom Ons Braai Uitmuntende Steaks, maar nou is dit 
Konings Oor Besete Uitverkore Siele!” (Anoniem 2007). 

In “Stadig verblind” (Stigma, 2008) sing Mind Assault ook teen tradisionele 
opvattinge: 

Ons word stadig verblind 
Die ketting is vasgebind  
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Dit begin by jou as kind 
Ons word stadig verblind. 

Insek is deurgaans krities teenoor die Christendom: in “Drogbeeld” voel die 
spreker “psalms my longe beswadder”, en in “Satan is liefde” vaar hulle ook uit 
teen die Afrikanerkultuur en die Christendom: 

soos jou ouers sal jy wees, 
slawe sonder keuse 
biddend op hul knieë, 
voor die valse lig 
selfgevangenes van 
vrees en bygeloof 
haal af jou oogklappe, 
jou kerk het jou beroof. 

Wat bostaande aanhalings veral illustreer, is ekstreme metal se uitdrukking van 
mag. Die styl van die musiek, die lirieke, die kleredrag en selfs die name van 
groepe is ontwerp om ’n gevoel van mag oor te dra (sien Walser 1993:1–3 en 
Kahn-Harris 2007:27–49). As gevolg hiervan word die vroulike vermy: ekstreme 
metal het min vroulike aanhangers en groeplede;15 streng beheer word oor die 
liggaam uitgeoefen, wat beperkings op seks16 en dwelmmisbruik plaas (Kahn-
Harris 2007:443–4); en homoseksualiteit is meesal slegs teenwoordig in lesbiese 
tonele in musiekvideo’s en op album-omslae (Kahn-Harris 2007:73). 

Hierdie manlike “Vulgar display of power” (Pantera) is soms uit verdediging teen 
wat gesien word as aanvalle deur die establishment; die Britse groep Paradise 
Lost sing byvoorbeeld in “Say just words” (One second, 1997): “Unreal what your 
hate’s providing, say just words to me”; en K.O.B.U.S.! waarsku in “Honger”: 
“Hou jou pote van my af of trek ’n stompie terug.” Anders as rock, druk ekstreme 
metal selde ’n gevoel van magteloosheid ten opsigte van viktimisering uit 
(Senekal 2010), maar reageer eerder aggressief. Mind Assault sing byvoorbeeld 
in “Donker”: 

Bly weg van my donker  
Dit sal jou verteer 
Waarheid is in my siel 
Niemand breek my nie. 

En in “Veroordeel” stel hulle hul reaksie nóg duideliker: 

Kom stenig my terwyl ek reeds dood is 
Krap my wonde oop en julle sal sien 
My are is ’n pad van haat. 

Ook in “Stadig verblind” sing hulle: “Ons is nooit in staat om iets te kan wees nie 
want in jou haat jy ons.”17  

Die opposisie teen die establishment is nie bloot ’n opposisie teen alles nie, maar 
wel ’n manier om ’n gevoel van samehorigheid te skep. Karl Marx (in Ollman 
1976:87) voer aan dat identiteit ’n verwysingspunt benodig, iets waarmee dit 
vergelyk kan word. Sodoende word ooreenkomste en verskille geskep 
waarvolgens in- en uitsluiting bepaal word (Langman en Scatamburlo 1996:133). 
Arens (1979:184) beweer byvoorbeeld dat die Westerse wêreld die konsep van 
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kannibalisme aangegryp het in “a never-ending search for the primitive in order 
to give meaning to the concept of civilization”. Schacht (1996:1) voer aan: 

The materials and means of attaining an identity can only be found outside 
oneself, in the social and cultural dimensions of one's environing world 
above all, and they must be internalized through relations of involvement 
in this common domain. One's ability to affirm as well as attain any such 
identity, moreover, is bound up with relations with others by which it is 
acknowledged. Yet it is no identity at all if it is not different from other 
discernible identities one might have and others do have; and one's ability 
to affirm it requires that one find some way of valorizing this difference. 

Hierdie samehorigheid in teenstelling met die hoofstroom is duidelik te bespeur in 
ekstreme-metal-lirieke wêreldwyd: Machine Head sing byvoorbeeld in “Wolves” 
(The blackening, 2007): “A family of the unwanted, beated, stunted, dysfunction, 
a brotherhood that is of violence and to tyrants bow to none.” In “Stadig 
verblind” sing Mind Assault ook van “ons” wat verwerp word deur die hoofstroom, 
en Insek sê “dis ons teen hulle” in “Maklik om te praat”. 

5.2 Die gebruik van alternatiewe temas 

Ekstreme-metal-lirieke betrek baie maal “donkerder” (Brunner 2006:3) oftewel 
meer makabere temas as wat meesal in populêre musiek aangetref word, soos 
selfmoord (vgl. bv. Pantera se “Suicide note Part 1 and 2” op Great Southern 
trendkill, 1996), geestelike versteurdheid (bv. Metallica se “Welcome home” op 
Master of puppets, 1986), depressie (bv. Paradise Lost se “Enchantment” op 
Draconian times, 1995), marteling en moord (bv. Slayer se “213” op Divine 
intervention, 1994, wat handel oor die reeksmoordenaar Jeffrey Dahmer), en die 
dood. Brunner  (2006:3) merk op: “Such images and lyrics serve to guide a 
general heavy metal philosophy of non-conformity to the greater society, often 
identified (by outsiders) as adolescent rebellion since a large portion of the fan 
base is composed of teenagers and young adults.” 

Bekende temas van populêre musiek – soos veral liefde en seks – is skaars in 
ekstreme metal, en word eerder in sagter vorme van metal (soos goth en power 
metal) aangetref, terwyl alternatiewe temas dus aangewend word om die 
ekstreme-metal-toneel van die hoofstroom én van ligter vorme van metal te 
onderskei. Kahn-Harris (2007:137) let byvoorbeeld daarop dat nu metal deels 
deur ekstreme metal gemarginaliseer word omdat hulle van seks sing; Korn sing 
byvoorbeeld in “A.D.I.D.A.S.” (Life is peachy, 1996), “All day I dream about sex.” 

Kahn-Harris (2007:137) beweer: “Such a preoccupation with sexuality is 
absolutely antithetical to the forms of transgression practised within the extreme 
metal scene. Within the scene sexuality is something to be ignored, or conquered 
with an excessive masculinity.” 

In ooreenstemming met Kahn-Harris se opmerkings is liefde en seksualiteit nie 
deel van die tematiek van die groepe wat in die huidige studie ondersoek is nie.18 

Soos oorsese groepe gebruik Afrikaanse ekstreme-metal-groepe ook makabere 
temas19 om hul posisie teenoor die hoofstroom te karteer. In “Kinderhel” sing 
K.O.B.U.S.! byvoorbeeld van die lot van ongedoopte kinders na die dood: 

Aan marsjeer die kinders, nimmereindigende nag.  
Geen oë in hul koppe nie, donker holtes soos die graf.  
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Swart onder hul vingernaels, maaiers in die mond.  
Velle flap om enkels en verslete voete vlek die grond. 

In Insek se “Terug van die dood” impliseer die sprekers dat hulle zombies is (“uit 
ons ewige slaap ontwaak”), en sing: “[O]ns kan nie dink en voel absoluut fokkol, 
ons enigste doel om jou bloed af te gorrel.” K.O.B.U.S.! se “Honger” dra 
rebelsheid meer pertinent deur donker beelde oor: 

Ek is honger vir venyn, die ongoddelike pyn 
Ek is honger vir die marteling, koue en geween 
Ek is honger vir die waansin, sweet en bloed wat oor my reën 
Ek is honger vir minagting, blindelingse slagting 
Honger vir ’n vlammevloed 
Honger vir ’n Mammon, honger vir ’n Babilon 
Honger vir ’n avondmaal van vlees en warm bloed. 

Kotarba en Vannini (2009:62) meen oor bogenoemde “donkerder” temas: “It is 
no accident that regardless of the musical genre favoured by teens (e.g. heavy 
metal, emo, grunge, teen pop, dance, etc.), angst or existential insecurity end up 
filling the lyrics of music targeted to them.” 

Ekstreme metal plaas egter ’n groter klem op hierdie angst as ander genres; In 
Flames sing byvoorbeeld in “Take this life” (Come clarity, 2006): 

I cut myself to sleep 
I close my eyes for a second 
And curse my fragile soul 
I scream to hide that I’m lonely 
The echo calls my name. 

En Pantera sing in “Suicide note Part 2”: 

It’s not worth the time to try, to replenish a rotting life 
I’ll end the problem, facing nothing, fuck you off, fuck you all. 

In “Forever failure” (Draconian times, 1995) vra Paradise Lost ook: 

Are you forever – loss of purpose in a passive life 
are you forever – pale, regarded as a waste of time? 

In Afrikaans verwys Mind Assault na depressie in “Veroordeel”: “pynig my met al 
die aanmerkings”; “julle breek my af”; “net ek verstaan wat als met my 
aangaan”; en “moederfokker pyn dit is al wat ek verstaan”. 

Soms gaan drank- en dwelmmisbruik met depressie gepaard; Pantera sing 
byvoorbeeld van “the pills that kill and take away the pain” in “Suicide note Part 
1” (The great Southern trendkill, 1996). Nie alleen is V.O.D. se Bloedrivier (1996) 
met ’n meegaande inspuitingnaald versprei nie, maar ook is die laaste liedjie op 
die album, “Needledive”, een van die helderste weergawes van dwelmmisbruik in 
die Afrikaanse musiekbedryf, wat begin met: “In the name of the Father and the 
mother and the Dope and the Heroin Whores I bless this vein with a potion of 
doom.” Hierdie liedjie gebruik ook ’n enkele Afrikaanse versreël wat herhaaldelik 
geprewel word: “Bloed op die altaar in die huis van Godverlate drome.” 
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’n Kenmerk van K.O.B.U.S.! is dat hulle nooit slaafs enige genre navolg nie, en in 
“TienerAngs” dryf hulle die spot met angst: 

Blameer jou ma, blameer jou pa 
vir die eiebelang wat jy saam met jou ronddra 
Voel jammer vir jouself elke fokken dag 
Skree as jy moet stilbly en huil as jy moet lag 
Skryf ’n morbiede bundel oor jou tieneragtige angs 
en dra jou las soos ’n eremedalje, verwyt soos ’n kroon 
Skryf ’n ballade van wanhoop oor jou tienerangs 
en sê Fok jou. 

In hierdie opsig sluit K.O.B.U.S. se lirieke aan by tendense in Britse ekstreme 
metal om hulself nie té ernstig op te neem nie (Kahn-Harris 2007:110–11). Die 
bekende groep Venom, wat baie satanistiese boodskappe tydens die tagtigerjare 
in hul lirieke ingesluit het, word byvoorbeeld nie geag as ’n werklik satanistiese 
groep nie, maar eerder ’n satiriese groep (Kahn-Harris 2007:149–50). Hierdie 
tong-in-die-kies benadering is een van die min skakels tussen Swaarmetaal en 
K.O.B.U.S.! se eerste twee albums, wat nie tot metal behoort nie en heelwat 
rustiger voorkom. 

5.3 Teenoor sosiopolitieke misdrywe 

As deel van bogenoemde identiteitskepping deur middel van opposisie teenoor ’n 
verbeelde ander word die wêreld soms in ekstreme metal as immoreel uitgebeeld. 
Paradise Lost sing byvoorbeeld in “Never for the damned” (In requiem, 2007): 
“Never saw the light against the world, never seen a truth in all I've heard.” In 
Afrikaans sing Mind Assault in “Donker”: “waarheid is in my siel”, “fok jou 
hoogmoed” en “fok jou magspel”. In “Stadig verblind” word hulle “begrawe in ’n 
graf van valsheid en leuens”, K.O.B.U.S.! sing van “die kitare van die waarheid” 
in “Swaar metaal”, en Insek sing in “Mense lieg”: “Die meeste mense lieg en stel 
jou teleur [...] tweegesigverraaiers het sterkte in nommers.” Insek sing ook teen 
sedeloosheid in “Saggesproke slet”, soos Nahul ook doen in “Drome van rebellie”: 
“Skarlakenrooi bedrieër, jou wette staan my nie aan nie.”  

By implikasie het hierdie groepe die “morele hoë grond”, in teenstelling met die 
wêreld daarbuite. Kohn (1976:121) let daarop dat sosiale isolasie in terme van 
die verwerping van wat as norme van die hoofstroom geag word, “does not 
necessarily represent a negative judgment of self, but often means quite the 
opposite, that the individual is sufficiently secure in his judgments of self to be 
independent in his values”. 

Soos reeds genoem, is normloosheid nie die afwesigheid van norme nie, maar wel 
die verwerping van bestaande norme én die skep van ander norme wat dus as 
“beter” geag word. 

Verskeie ekstreme-metal-liedjies is ook polities betrokke, juis omdat 
gesagstrukture kenmerkend in hulle visier is. Sepultura is bekend vir die politieke 
tematiek in hul lirieke (Harris 2000:24), byvoorbeeld “Refuse/Resist” (Chaos 
A.D., 1993) wat handel oor opstande in Brasilië (inderdaad het bykans hierdie 
hele album politieke ondertone). Slayer sing in “Dittohead” (Divine intervention, 
1994): 

This fucking country’s lost its grip  
[…]  
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The legal system has no spine  
It’s corroding from inside. 

Pantera dek bykans dieselfde gebied in “Drag the waters” (The great Southern 
trendkill, 1996): 

A smack on the wrists is the words from the mouth 
of the outsiders, lawyers, police 
A small price to pay for the dope and the guns 
and the rape, it should all be O.K. 
Your father is rich, he’s the judge, he’s the man, 
he’s the God that got your sentence reduced 
But in the back of his mind, he well knows what 
he’d find if he looked a little deeper in you. 

Machine Head sluit ’n anti-Irakse protesliedjie, “Clenching the fists of dissent”, in 
op The blackening (2007), en in “Halo” blyk hulle ook krities teenoor die Oorlog 
teen Terreur van George Bush. Mind Assault is ewe besorgd oor die gaping tussen 
ryk en arm wat die nuwe Suid-Afrika kenmerk in “Hoekom”: “Die arm verloor en 
die ryk floreer.” Jacques Fourie van Mind Assault merk op dat die sosiopolitieke 
omgewing van Suid-Afrika baie van die groep se lirieke inspireer, en voer aan: 

It often feels like people are trying to dig up the past rather than focusing 
on the future, so that they can twist current situations to their own 
advantage. There is also a saying that goes: “nobody wants to be a pale 
male in the new South Africa”, because politics make it hard for this 
specific demographic to find work. This demographic also happens to be 
the majority of metal supporters, although recent years has begun to see 
a little more variation in racial diversity at metal shows. (Ramon s.d.) 

Nietemin is die meerderheid van Insek en Mind Assault se liedjies abstrakte 
protes teen die wêreld, en slegs drie liedjies op K.O.B.U.S.! se Swaarmetaal is 
duidelike sosiopolitieke kommentaar of waarneming: “N.J.S.A.”, “Witman” en 
“Doodstraf”. “Doodstraf” handel oor misdaad in die nuwe Suid-Afrika (“die 
reënboog is rooi deurweek met bloed op die horison agter die begrafnisstoet”), 
waarin hulle vra: “[S]taan saam en eis die doodstraf terug.” In “N.J.S.A.” 
beredeneer K.O.B.U.S.! die posisie waarin die Afrikanerjeug hulself bevind: “O ja! 
Ons weier om die sondes te dra van jou ma en pa. O ja! O ja! Die lied van die 
nuwe jong Suid-Afrika. [...] Knip ons vlerke en ons groei weer ’n nuwe paar.” In 
“Witman” word wit mense se posisie in die nuwe Suid-Afrika aangespreek: 
“Witman loop deur die Trellidor-utopia, volkskonsentrasiekamp, onbewus euforia. 
Witman loop ongemaklik in sy vel, elke tree wat hy gee ’n bietjie nader aan die 
hel.”  

Kenmerkend van ekstreme metal is egter dat die betekenis van die lirieke moeilik 
is om vas te pen: of K.O.B.U.S.! byvoorbeeld die doodstraf voorstaan in 
“Doodstraf” en of hulle slegs ’n perspektief op die situasie weergee, is moeilik om 
te bepaal, en so ook in die ander twee liedjies. Kalis (2007a) merk op dat baie 
van die lirieke op Swaarmetaal oënskynlik te make het met sosiopolitieke 
kwessies, maar dat dit in werklikheid ’n baie satiriese album is. Francois 
Breytenbach Blom self beweer: “I keep saying during interviews regarding the 
Swaarmetaal album that it’s not social commentary, it’s social observation” (Kalis 
2007b). 
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6. Gevolgtrekking  

Ekstreme metal is steeds ’n klein genre in die Afrikaanse musiekbedryf, en sal dit 
altyd wees, om demografiese redes én weens die feit dat dit per definisie ’n 
gemarginaliseerde genre is. Terwyl industriële metal, punk en ander vorme van 
rock in Afrikaans alombekend gemaak is deur groepe soos Battery9, 
Fokofpolisiekar en Van Coke Kartel, bly ekstreme metal oorwegend ’n 
ondergrondse genre, en afgesien van K.O.B.U.S.!, Mind Assault en Insek is daar 
nog min in hierdie genre in Afrikaans geskryf. Ook is daar bykans geen 
akademiese studie tot op hede oor hierdie genre in Afrikaans onderneem nie, en 
hopelik kan hierdie artikel as wegspringplek vir verdere navorsing dien. Hierdie 
studie dui byvoorbeeld aan dat persepsies rondom die gebruik van Afrikaans oor 
die afgelope twee dekades verander het, en is ook ’n klinkklare bewys dat 
sprekers van Afrikaans ’n uiters heterogene gemeenskap is. 

Hier is ondersoek ingestel na hoe dié genre in Suid-Afrika en veral Afrikaans 
ontwikkel het, en tematiese ooreenkomste met internasionale groepe is aangedui. 
Wêreldwyd beklemtoon ekstreme metal sy “andersheid” deur kleredrag, styl, en 
tematiek te benut wat buite die bestek van die sosiaal-aanvaarbare val. 
Identiteitskepping behels altyd ’n mate van insluiting teenoor ’n mate van 
uitsluiting, en hierdie visuele, tematiese en stilistiese merkers van ekstreme 
metal dien dus ’n tweedelige funksie: dit markeer sowel ’n “ons” wat tot ’n groep 
behoort as ’n “hulle” wat uitgesluit word. 

Die fokus van hierdie studie het egter geval op tematiese keuses en uitsprake: 
die verwerping van tradisionele norme en daarmee die hoofstroom-kultuur, maar 
terselfdertyd ’n hegter binding binne die subkultuur. Hier is dus sprake van ’n 
self-opgelegde marginalisering eerder as marginalisering wat van buite opgelê 
word; alhoewel die ekstreme-metal-toneel opsy geskuif word deur die 
hoofstroom-kultuur, wíl ekstreme-metal-groepe en -aanhangers nie deel wees 
van die hoofstroom nie, en kies dus doelbewus merkers om hul van die 
hoofstroom te onderskei. Binne hierdie subkultuur vind aanhangers dieselfde 
moontlikhede van sosiale interaksie wat ander groepe verskaf; wat egter nie 
binne die bestek van hierdie studie val nie, is hoe en hoekom sekere jongmense 
aangetrokke voel tot hierdie toneel en dit nodig vind om die onderskeid tussen 
hulle en die res van die samelewing te tref. 

As ’n voorbeeld van die funksionering van normloosheid en sosiale isolasie binne 
die vervreemdingsteorie is die ekstreme-metal-subkultuur ’n baie duidelike 
studie-objek, maar dieselfde beginsels geld vir ander minderheidsgroepe – 
alhoewel normloosheid en sosiale isolasie nie op dieselfde wyse in ander groepe 
sal manifesteer nie, bly hierdie steeds twee belangrike aspekte van vervreemding 
waarmee die gemarginaliseerde minderheidsgroep se omgang met identiteit 
bestudeer kan word. 
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Eindnotas 

1 Blom (2008a) beweer dit is absurd om musiek vir hierdie insident te blameer: 
“How many high-jackers, murderers and rapists listen to 50 Cent, or Britney 
Spears for that matter! What does George W. Bush listen to? Or the generals 
recently invading Georgia? Do they like Beethoven? By their actions they must 
listen to evil Metal music like Cradle of Filth!” 

2 Uitspraak ingesluit op 101 Proof official live, Pantera (1997). 

3 Lirieke word toenemend by literêre sisteme ingesluit. Bob Dylan het ’n Pulitzer-
prys ontvang en is selfs genomineer vir die Nobelprys, terwyl die lirieke van Joni 
Mitchell, John Lennon en Paul McCarthy al ingesluit is in samestellings van poësie 
(Klopper 2009:57). In Suid-Afrika sluit André P. Brink se Groot verseboek (2000) 
ook lirieke van Koos du Plessis en Gert Vlok Nel in. 

4 Vir ’n gedetailleerde oorsig, sien Walser (1993:7–16). 

5 Dit is Brunner se gebruiksdefinisie, maar is nie absoluut nie: “[G]enres and 
subgenres do not have strict inclusionary/exclusionary lines (sonic boundaries), 
but often overlap in musical characteristics.” 
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6 “Sanger” word hier aangewend as Afrikaanse vertaling van “vocalist”, alhoewel 
daar groot probleme bestaan met hierdie term in die lig daarvan dat ’n ekstreme-
metal-“sanger” sy (dit is gewoonlik ’n manlike sanger) stem aanwend op ’n wyse 
wat afwyk van die tradisionele opvatting van sang. 

7 Paradise Lost se debuutalbum, Lost paradise, staan byvoorbeeld bekend as 
doom metal – ’n uiters swaar en donker genre. Ander albums, soos One second, 
Host en Paradise lost verskil egter radikaal van hierdie styl. Ook in Afrikaans is dit 
slegs K.O.B.U.S.! se Swaarmetaal wat as ’n metal-album geklassifiseer kan word; 
die groep se eerste twee albums is heelwat ligter. 

8 ’n Ander bekende groep van die vroeë 1980’s in Amerika is Megadeth (gestig 
1983). 

9 Francois Breytenbach Blom se eerste Afrikaanse liriek was Uncle Vinnie se 
“Gebed van ’n gospelsanger” rondom 1989/1990 (Blom 2010). 

10 F.B. Blom (2010) merk egter op dat daar wel ’n mindere mate van toegang tot 
oorsese materiaal in die tagtigerjare was: “[D]is nie asof Metal onder ’n vreeslike 
heksejag deurgeloop het nie, daar was op ’n stadium in die tagtigs op 
Saterdagaande ’n uur of wat daaraan afgestaan op Radio 5. En die “Heavy Metal 
Imports”-afdeling by Ragtime Records in Kaapstad en Look and Listen in Hillbrow 
kon die honger na Manowar, Dio, Metallica, Coroner, Kiss, Judas Priest, Alice 
Cooper, Slayer ens. bevredig.” 

11 Vir meer inligting oor Voëlvry, sien Grundlingh (2004) of Hopkins (2006). 

12 Vir ander aspekte van normloosheid, sien bv. Senekal (2009 en 2010). 

13 Farrar (2001:7) skryf gemeenskap is “the form from which we construct our 
yearning for a meaningful, humane, and just social existence”. 

14 Let wel dat nié alle ekstreme-metal-groepe hierdie ideologieë beliggaam in hul 
musiek nie –metal is ’n uiters heterogene genre wat ook Christelike metal insluit. 

15 Groepe soos Within Temptation, Nightwish en Lacuna Coil – wat almal 
sangeresse het – is nie ekstreme metal nie. 

16 Type O’negative sing van seks in “My girlfried’s girlfriend”, maar is goth metal 
eerder as ekstreme metal. 

17 Hulle liedjie “Magteloos” is ’n voor die hand liggende uitsondering. 

18 K.O.B.U.S.! se eerste twee albums word nie gereken as ekstreme metal nie. 

19 Die beeldspraak van ekstreme metal is ook donkerder as in ander vorme van 
musiek. Wanneer Insek met afkeuring van sedeloosheid sing in “Saggesproke 
slet”, vra hulle: “Korrup my, jou septiese kaal lyf bo-op my, nog ’n siel volop 
verlei, nog ’n dag van siektes versprei.” 

20 Heelwat van die resensente en onderhoudvoerders op hierdie webblaaie 
verskaf slegs hul eerste naam. 
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Abstract 

On the plurality of religious texts 

Plurality in the interpretation of texts is not a new phenomenon. However, recent 
developments have made this phenomenon more prominent. With the focus on 
religious, and more specifically biblical, texts the article analyses plurality from a 
linguistic, literary theoretical, historiographic and philosophical perspective. It 
concludes that plurality in interpretation is an inescapable given in the present 
context with both positive and negative dimensions. In a final section some 
constructive approaches to plurality are briefly discussed. 

Key words: interpretation, plurality, religious texts, paradigmatic alternatives, 
reception theory, complexity, creative hermeneutics 

Opsomming  

Veelduidigheid in die interpretasie van tekste is nie ’n nuwe verskynsel nie. 
Resente ontwikkelinge het dit egter meer prominent gemaak. Met die fokus op 
religieuse, en meer spesifiek bybelse, tekste ondersoek die artikel die interne 
oorsake van veelduidigheid vanuit ’n taalkundige, literêr-teoretiese, 
historiografiese en filosofiese perspektief en kom dit tot die slotsom dat dit ’n 
onomseilbare gegewe in die huidige opset is met sowel positiewe as negatiewe 
dimensies. In ’n slotgedeelte word enkele voorstelle vir die konstruktiewe omgang 
met veelduidigheid in interpretasie gemaak. 

Trefwoorde: interpretasie, pluraliteit, religieuse tekste, paradigmatiese 
alternatiewe, resepsieteorie, veelduidigheid, kompleksiteit, kreatiewe 
hermeneutiek 
 
 
 
1. Inleiding 

Veelduidigheid/pluraliteit in die interpretasie van tekste is nie ’n nuwe verskynsel 
nie. Hoewel hierdie artikel merendeels op religieuse, en meer spesifiek bybelse, 
tekste konsentreer, geld die faktore wat bespreek sal word alle tekssoorte. In die 
geval van die Christendom het interpretasieverskille reeds in die tweede eeu n.C. 
tot ernstige verdeeldheid in die jong kerk aanleiding gegee. Die skrywer Marcion 
(wat as een van die eerste dwaalleraars bekend staan) het sy radikale siening dat 
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die Ou Testament verwerp behoort te word, gebaseer op sy uitleg van Galasiërs 
(Hoffmann 1984). Interpretasieverskille het ook ’n groot rol gespeel in die 
totstandkoming van die eerste belydenisse en in die ontstaan van verskillende 
kerklike tradisies. Die Hervorming self is op ’n alternatiewe verstaan van die 
Bybel gebaseer en die “repeterende breuk” in die Gereformeerde tradisie gaan 
dikwels gepaard met ’n beroep op een of ander verskil in teksuitleg – hoewel 
botsende persoonlikhede, ambisie en kerkpolitiek gewoonlik ook ’n belangrike rol 
hierin speel. 

Nogtans word die tyd waarin ons ons tans bevind, gekenmerk deur ’n skerp 
styging in veelduidigheid van allerlei aard en op verskillende vlakke. Die 
toenemende effek van globalisering het nie net die wêreld veel “kleiner” gemaak 
nie, maar die verskeidenheid van bevolkingsgroepe, kulture en 
lewensomstandighede des te meer sigbaar laat word. In die wetenskap het vaste 
grense tussen vakgebiede en die sekerheid van kennis-inhoude plek gemaak vir 
die groeiende besef van die kompleksiteit van alle vorme van lewe en die 
interverbondenheid van ons kennis (Cilliers 1998:1–7). Grootskaalse sosiale 
omwentelings ná die gebeure van 1989, die herskikking van landsgrense en 
regeringsvorme, en toenemende integrasieprobleme het verder hiertoe bygedra 
(Van Beek 2005). Die onverwagte terugkeer van godsdiens en religieuse 
bewegings in ’n era wat algemeen as sekulêr beskou is (Micklethwait en 
Wooldridge 2009), het ’n nuwe dimensie in die verskynsel van veelduidigheid 
meegebring. Maar dit was veral die fisiese geweld en vernietiging van 
menselewens deur die terreuraanvalle van September 2001 en daarna – en die 
rol wat religieuse oortuigings daarin speel – wat die wêreld geskok het en eens en 
vir altyd duidelik gemaak het dat interpretasie konkrete gevolge het. Met name is 
die veelduidigheid van religieuse tekste geïdentifiseer as een van die kernoorsake 
van sodanige gewelddadige optrede. 

Ons het hier dus nie met ’n onskuldige saak te doen nie. Alle praktisyns van 
interpretasie staan onder die verpligting om nie net verantwoord in hul uitleg te 
wees nie, maar om ook tot groter insig in die verskynsel van veelduidigheid self 
te probeer kom. Pluraliteit op sigself is nie goed of sleg nie. Dit is gewoon ’n 
gegewe in die era wat ons tans beleef. Dit is eerder die motiewe wat dit dryf en 
die wyse waarop veelduidigheid aangewend word wat tot positiewe of negatiewe 
resultate aanleiding gee. Sover dit die uitleg van bybelse tekste betref, is 
veelduidigheid geen onbekende verskynsel nie, soos blyk uit die werk van onder 
andere Berger (1988), Berg (1991), Söding (1998) en Du Toit (2009). Dit is egter 
opvallend dat hierdie skrywers uitleg-veelduidigheid aan metode-veelduidigheid 
koppel sonder om ondersoek in te stel na die interne kragte wat veelduidigheid in 
die eerste plek veroorsaak. 

Die bedoeling van hierdie artikel is nie om alle oorsake en alle verskyningsvorme 
van veelduidigheid te bespreek nie. Daarvoor is die onderwerp te kompleks en 
heeltemal te omvattend. Die bedoeling is veel meer beskeie: om die interne 
drywers van veelduidigheid in die interpretasie van tekste na te gaan. Daar is ’n 
reeks eksterne faktore, soos konteks, sosiale geplaastheid (“social location”), 
historiese omstandighede en kulturele diversiteit, wat ook bydra tot die pluraliteit 
van interpretasie. Om enigsins die tema hanteerbaar te maak, word in hierdie 
artikel dus gekonsentreer op die interne verloop van die interpretasieproses. 
Tradisioneel is uitleggers ongemaklik met die verskynsel van veelduidigheid en 
word gewoonlik gepoog om dit uit te skakel of ten minste te verminder – met as 
(bewuste of onbewuste) veronderstelling van een, korrekte, gesaghebbende 
interpretasie, selfs as sou dit net as die ideaal voorgehou word wat nagestreef 
behoort te word. 
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Ook in hierdie opsig is religieuse tekste nie uniek nie. In ander gesaghebbende 
tekskorpusse kom dieselfde drang na eenduidigheid voor. Die regsberoep is ’n 
goeie voorbeeld: ook hier bestaan ’n presies geformuleerde en amptelik 
gesanksioneerde tekskorpus (die wetboek), begelei deur ’n lang tradisie van 
regsbeginsels, wat die daaglikse uitleg van hierdie korpus in die howe van die 
land reël. Die “regsekerheid” waarna die hele stelsel streef en wat die doel van 
die regsproses is, bly egter ’n ontwykende ideaal, soos duidelik uit die 
voortgaande diversiteit van regsmenings, hofargumente en veral hofuitsprake 
blyk. Natuurlik is geregtigheid die edele en morele doel wat die proses dra (ook in 
religieuse taal speel die ideaal van geregtigheid ’n groot rol) en ook hier is ’n 
eksistensiële dringendheid aan die werk. Die uitspraak van die hof kan immers – 
baie letterlik – ’n kwessie van lewe of dood wees. 

Dit is tyd dat ons ophou om die diversiteit van interpretasie te verdoesel of te 
ontken. ’n Meer konstruktiewe benadering sou wees om die aard, oorsake en 
gevolge van hierdie verskynsel meer indringend te ondersoek om sodoende 
hopelik tot ’n beter verstaan daarvan te kom. Wat hier onder volg, is bedoel as ’n 
beskeie bydrae tot die gesprek. Ek benader die verskynsel van veelduidigheid in 
interpretasie vanuit ’n taalkundige, literêre, historiografiese en filosofiese 
perspektief. 

 
2. ’n Taalkundige perspektief 

Wat is die interne wortels van veelduidigheid/pluraliteit in tekste? 

Vanuit ’n taalkundige perspektief het die intensiewe studie van taal as sisteem 
belangrike insigte opgelewer, nie alleen vir die verstaan van die verloop van die 
kommunikasieproses nie, maar ook vir hoe betekenis gegenereer word. Hoewel 
die veelduidigheid waarom dit hier gaan, veral te doen het met die betekenis van 
uitsprake, is die sisteem wat betekenis voortbring in vele opsigte die eintlike 
sleutel tot die verstaan van hierdie veelduidigheid. Dit is om hierdie rede dat 
Saussure daarop aandring dat die betekenis van ’n sin nie te vind is in sy 
substansie nie, maar in sy struktuur (Saussure 1959:113). 

Volgens Saussure het die uitspreek van ’n sin as losstaande formulering geen 
betekenis in sigself nie. Dit kry eers betekenis binne die raamwerk van die 
oorkoepelende taalsisteem – vandaar sy fokus op langue (taal as (abstrakte) 
sisteem) eerder as op parole (taal-in-gebruik). Taal as sisteem gaan die individu 
en spesifieke gevalle van taalgebruik vooraf: “In fact, Saussure understands 
langue as the totality of the coexistence of its potential parts. It is neither the a 
posteriori sum of its parts, nor some a priori metaphysical Idea from which all the 
parts could be deduced” (Kearney 1994:242). 

Veelduidigheid is volgens Saussure die “oertoestand” wat enige vorm van 
taalgebruik voorafgaan. Taal verbind denke en klank – beide hierdie domeine is in 
sigself “shapeless and confused” (Saussure 1959:113). Die merkwaardige vermoë 
van taal is dat dit in staat is om verbindinge tussen hierdie twee “vormlose 
massas” te bewerkstellig en daardeur ’n sekere orde op sake te bring. Alle 
taalkundige eenhede berus op hierdie (in sigself arbitrêre) verbinding tussen 
denke en klank, maar dit is juis hierdie brose verbindinge wat kommunikasie in 
werklikheid moontlik maak. 

Veelduidigheid is dus die toestand waarvan wegbeweeg wil word deur 
toenemende taalkundige presisering, maar om elke hoek en draai kan 
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veelduidigheid weer sy opwagting maak. Dit is nie die bedoeling om hier verder 
op die fynere nuanses van Saussure se denke en sy invloed op latere 
ontwikkelinge in te gaan nie – hoe interessant hierdie tema ook al mag wees. In 
my poging om op die spoor van die wortels van veelduidigheid te kom, verwys ek 
slegs na twee aspekte wat vir die onderwerp van besondere belang is, naamlik 
die interafhanklikheid van taalkundige komponente en hul gelyktydige 
aanwesigheid en die wisselwerking tussen sintagmatiese en assosiatiewe 
verhoudinge. 

Wat die eerste betref, neem ek as vertrekpunt die programmatiese stelling van 
Saussure: “Language is a system of inter-dependent terms in which the value of 
each term results solely from the simultaneous presence of the others” (Saussure 
1959; my kursivering). 

Hierdie stelling kan geïllustreer word aan die hand van sowel die paradigmatiese 
as die sintagmatiese verhoudinge wat enige taaluiting kenmerk. Laat ek vir ’n 
oomblik die verwysing van die teks “na buite” (wat so dikwels die gesprek oor 
veelduidigheid oorheers) buite rekening laat en konsentreer op die verwysing “na 
binne”, naamlik die invloed van die verskillende interne elemente van die teks op 
mekaar. 

Elke taaluiting veronderstel tegelykertyd sowel ’n spyskaart van keuses wat 
uitgeoefen kan word as die werklike keuse van een van hierdie moontlikhede wat 
in die spesifieke geval uitgeoefen is. Die spyskaart sluit ’n verskeidenheid 
kategorieë in waarvan die paradigmatiese en die sintagmatiese reekse die mees 
opvallende is. Om ’n voorbeeld uit die paradigmatiese variante te neem: In die 
sin 

Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom gesien en hom innig jammer gekry 
(Lukas 15:20) 

veronderstel elkeen van die elemente ’n keuse uit verskillende variante: 

hy: sy, ons, hulle 
ver aankom: al naby was 
pa: ma, oom, die eienaar 
jammer gekry: woedend geword, was hy teleurgesteld. 

Die belangrike punt vir die huidige bespreking is die wyse waarop die gekose 
element in elke geval medebepaal word deur die opsies wat nie gekies is nie. Dit 
is natuurlik so dat die gekose element ’n bewuste keuse impliseer en dat die 
fokus in die betrokke uiting op hierdie element is ten koste van ander 
moontlikhede. Nogtans is die niegekose elemente nie afwesig nie. In werklikheid 
verleen hulle aan die gekose element sy onderskeidende profiel. Wat ’n broer is, 
verkry sy unieke kontoere, en daarom sy betekenis, in teenstelling met wat ’n 
suster is, of ’n vader of ’n vriend. Hierdie “gelyktydige teenwoordigheid” van die 
niegekose variante is ’n belangrike oorsaak van veelduidigheid  – ’n 
veelduidigheid wat nie sy oorsaak aan die gebrek aan inligting, misverstand of 
slordige vertaalwerk te danke het nie. Dit is ’n gegewe van die aard van talige 
kommunikasie. Die niegekose elemente word nie geëlimineer as ’n keuse eens 
gemaak is nie, maar bly teenwoordig en aktief en verskaf die noodsaaklike 
kontras waardeur effektiewe kommunikasie in die eerste plek moontlik gemaak 
word en wat die proses begelei soos dit ontvou. 

Die geneigdheid van die strukturalisme om op die teks as selfgenoegsame of 
“outosemantiese eenheid” te konsentreer, is dus misleidend. Die teks as ’n string 
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van gekose komponente verteenwoordig in ’n sekere sin ’n reduksie van die 
begeleidende alternatiewe. Ek sal later terugkeer na hierdie verskynsel van 
reduksie. Vir die huidige is dit belangrik om kennis te neem van die paradoksale 
situasie dat sinvolle kommunikasie nie sonder reduksie moontlik is nie, maar dat 
dit juis hierdie reduksie is wat die proses van alternatiewe interpretasies 
stimuleer. 

Dit is daarom nie verbasend dat die teks self aanleiding gee tot alternatiewe 
leeswyses nie wat sy aanspraak op geldigheid juis baseer op daardie elemente 
wat nie in die eerste plek gekies is nie. Om “God” as “Sy” in die bybelse teks te 
lees, is nie ’n doelbewuste verwringing nie, maar ’n uitdrukking van die 
universaliteit en inklusiwiteit waarop die “manlike” lesing juis aanspraak maak. 

Tweedens illustreer assosiatiewe verhoudings baie duidelik die inherente 
potensiaal van taal tot veelduidigheid. Saussure tref ’n duidelike onderskeid 
tussen sintagmatiese en assosiatiewe verhoudinge. Die eerste hang saam met die 
liniêre karakter van taaluitinge. Omdat twee woorde nie gelyktydig uitgespreek 
kan word nie, word taaluitinge gekonstrueer in die vorm van stringe deur 
taaleenhede liniêr aan mekaar te verbind. Elke eenheid in hierdie string verkry sy 
waarde op grond van die kontras (opposisie) met die eenhede wat dit voorafgaan 
of daarop volg. Daarteenoor dui assosiatiewe verhoudings op dit wat woorde aan 
mekaar verbind buite enige sintagmatiese verband. Leer het byvoorbeeld 
assosiatiewe verhoudings met leerling, vakleerling of, nog verder verwyderd, met 
opvoeding. Hierdie eenhede word nie aan mekaar verbind deur sintagmatiese 
verhoudinge nie, maar deur die geheue van die taalgebruiker. Die onderliggende 
strategie van elk van hierdie twee tipes verhoudings is verskillend. “Syntagmatic 
relations hold in praesentia. They hold between two or more terms co-present in 
a sequence. Associative relations, on the contrary, hold in absentia. They hold 
between terms constituting a mnemonic group” (Saussure 1959:171). 

Twee aspekte van assosiatiewe verhoudinge is van belang vir ons tema. Die 
eerste is hul “vryswewende” karakter: in teenstelling met sintagmatiese 
elemente, wat “gedissiplineer” word deur hul mede-elemente in ’n konkrete 
taaluiting, is hulle nie ingeperk nie, maar kan hulle as ’t ware vrye vlug neem. 
Tweedens is die lokus van hierdie assosiasies die geheue van ’n spesifieke 
taalgebruiker, wat uiteraard kan verskil van die geheue van ’n ander 
taalgebruiker. Hier kom ons reeds in aanraking met die belang van konteks, wat 
in die volgende gedeelte in die bespreking van resepsieteorie meer uitvoerig aan 
die orde sal kom. 

Vanuit ’n taalkundige perspektief is daar verskillende “basiskragte” aan die werk 
in konkrete voorbeelde van taalgebruik. Aan die een kant is daar die neiging tot 
konvergensie, wat veral deur sintagmatiese verhoudinge geïllustreer word. Die 
verskillende eenhede van die taaluiting bepaal en presiseer mekaar in die 
begeerte om tot helderheid en begrip te kom. Die doel is om alle dubbelsinnigheid 
uit te skakel. Hoewel dit ’n onbereikbare ideaal is, bly dit ’n feit dat geen 
kommunikasie moontlik is sonder ’n substansiële mate van konvergensie nie. 

Aan die ander kant is daar die neiging tot divergensie, gestimuleer onder andere 
deur assosiatiewe verhoudinge waar een assosiasie aanleiding gee tot die 
volgende – in ’n skynbaar oneindige proses. Dit verteenwoordig een van die 
sterkste drywers van veelduidigheid in die interpretasie van tekste. Niemand het 
hierdie inherente potensiaal tot veelduidigheid duideliker geïllustreer as Derrida 
nie. Hoewel hy heeltemal ’n ander doel voor oë het, naamlik om die 
onhoudbaarheid van enige “metaphysics of presence” aan te toon, doen hy dit 
deur die inherente veelduidigheid van die teks te ontgin (Derrida 1981:27). 
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Opvallend genoeg ontwikkel hy sy posisie in gesprek met Saussure, deurdat hy 
aan die een kant aantoon dat Saussure se Course in wese logosentries van aard 
is, maar dat dit aan die ander kant ’n kragtige kritiek op die “metaphysics of 
presence” bevat (Culler 1983:98). Deur gebruik te maak van assosiatiewe 
strategieë skep hy die begrip différance met ’n spel op die assosiasies “difference 
– differing – deferring” (Culler 1983:97). Waar die leesproses gewoonlik daarop 
gerig is om die groots moontlike konvergensie te bereik, wil Derrida doelbewus 
die volle potensiaal van divergensie en die veelduidigheid van tekste aantoon. 

 
3. ’n Literêre perspektief 

Die inherente potensiaal vir veelduidigheid wat so tipies van linguistiese strukture 
is, word versterk en op betekenisvolle wyse uitgebrei deur literêre strategieë. Die 
gemeenskaplike element onderliggend aan en stimulerend van veelduidigheid is 
die paradoksale verhouding tussen reduksie en uitbreiding wat kenmerkend van 
beide linguistiese en literêre diskoers is. Enige gegewe teks is die noodwendige 
resultaat van keuses en daarom altyd minder as die totaliteit van taalkundige of 
literêre moontlikhede. Die keersy van reduksie is konsentrasie – en in die geval 
van literêre tekste ’n konsentrasie van energie wat altyd gereed is om uit te bars. 
Vir hierdie bespreking word resepsie as voorbeeld gebruik. 

Die studie van resepsie en die rol van die leser bied waardevolle insigte sover dit 
die wortels van veelduidigheid betref. Hierdie ontwikkeling in literêre teorie, wat 
uit die tweede helfte van die vorige eeu dateer, verteenwoordig ’n kritieke 
verandering van perspektief met verreikende gevolge, naamlik die skuif van die 
perspektief van die sender/skrywer na dié van die ontvanger/leser (Holub 1984; 
Lategan 1989, 1992). Die belangrikste implikasie vir die tema onder bespreking 
was die ontdekking van die produktiewe rol van die leser en die daarmee 
gepaardgaande afname in belangstelling in die rol van die skrywer en die 
sogenaamde skrywersbedoeling. Die skrywer kan hoogstens ’n “leesaanbod” bied 
wat ’n sekere leser en ’n bepaalde lesing impliseer, maar waarvan die realisering 
deur werklike lesers tot ander resultate kan lei. Dit beteken nie noodwendig die 
mis-lees van die teks nie – resepsieteorie illustreer eerder die “transaksie”-
karakter van die leesproses. In die ketting: werklike skrywer – taaluitdrukking - 
geïmpliseerde skrywer – geïmpliseerde leser – aanspraak - werklike leser 
(Lategan 2009b) bied die geïmpliseerde leser die sleutel tot die aktivering van die 
leesproses. Iser (1976:61) praat in hierdie verband van ’n “strukturierte 
Hohlform”, ’n tekstuele ruimte wat wag om gevul te word – ’n rol wat deur die 
werklike leser vervul word gedurende die leesproses. Aanwysings van wie hierdie 
leser is en hoe dié veronderstel is om te reageer, is dwarsdeur die teks versprei. 
Om die volle beeld van die geïmpliseerde leser te kry, moet al hierdie aanwysings 
versamel en geïntegreer word. 

Eco gaan verder deur te beweer dat die teks nie alleen instruksies vir sy 
potensiële leser bevat nie, maar ook die vaardigheid van die leser ontwikkel om ’n 
spesifieke teks te lees. Hy verkies om van die “model-leser” te praat, wat volgens 
hom bestaan uit “a textually established set of felicity conditions […] to be met in 
order to have a macro-speech act (such as the text is) fully actualized” (Eco 
1979:11). 

Die leser (of lesers) mag eksplisiet aangedui of selfs direk aangespreek word (bv. 
Theophilus in Lukas 1:3), of hul teenwoordigheid mag slegs veronderstel word. 
Hierdie leser-aanduidings het vir ’n lang tyd nie veel aandag geniet nie. Dit was 
eers toe Iser sy konsep van die “geïmpliseerde leser” bekend gestel het dat die 
leser ’n belangrike deel van die metodologiese besinning oor die leesproses 
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geword het. Vir Iser was dit ’n teoretiese konstruk, nie ’n leser van vlees en bloed 
nie. Dit is in die teks self ingebed: van al die verskillende aanwysings in die teks 
kan ’n beeld gevorm word van die soort leser wat die skrywer vir sy teks in 
gedagte gehad het. In hierdie sin vorm die “geïmpliseerde leser” die teenpool van 
die “geïmpliseerde skrywer”, wat ook ’n tekstuele konstruk is. Die teks bevat 
sekere spore van die skrywer – soos vanuit watter gesigspunt hy of sy skryf en 
watter kennis die skrywer by die leser veronderstel. 

Die geïmpliseerde skrywer en die geïmpliseerde leser is nie die enigste 
deelnemers aan die proses nie. In die teks kan ook ’n verdere stel deelnemers 
ingevoer word in die vorm van ’n verteller en ’n gehoor. In die Evangelie van 
Markus, byvoorbeeld, veronderstel die skrywer dat sy lesers Grieks magtig is en 
dat hulle die verwysings na tollenaars, na die boek van Jesaja, en na Fariseërs sal 
begryp. Maar op ’n volgende vlak stel hy Jesus as verteller voor, met sy dissipels 
as gehoor. Op nog ’n verdere vlak van inbedding kommunikeer die eienaar van 
die wingerd met sy werkers, wat ’n derde gehoor verteenwoordig (Markus 12). 
Ons het dus hier te doen met drie pare “senders” en “ontvangers” op verskillende 
vlakke van die verhaal, almal ingebed in een en dieselfde teks. 

Vanweë die kompleksiteit van teksstrukture is dit belangrik om tussen die 
verskillende ontvangers te onderskei. Sommige is slegs teenwoordig “binne” die 
teks – nie as werklike lesers nie, maar as moontlike rolle wat die werklike leser 
kan inneem. Voorbeelde is die sogenaamde “skynleser”, wie se rol die werklike 
leser sou kon inneem, al sou dit slegs tydelik wees; die aangesprokene wat soms 
eksplisiet geïdentifiseer word; die geïmpliseerde leser, wat oor die basiese 
vaardighede beskik om sin van die teks te maak; en die ideale of model-leser, 
wat oor al die vaardighede beskik om elke nuanse van die teks ten volle te 
realiseer. Aan die ander kant is daar lesers wat hulle duidelik “buite” die teks 
bevind. Dit is die werklike lesers soos die eerste of oorspronklike lesers van die 
teks; die opeenvolgende geslagte lesers wie se lesings die resepsiegeskiedenis 
van die teks vorm; die samegestelde lesers, wat die ervaring van ’n spesifieke 
gemeenskap van lesers of ’n vorige geslag lesers verteenwoordig; of die huidige 
leser van die teks. 

Op die lang duur word dit egter problematies om intratekstuele en 
ekstratekstuele lesers netjies uitmekaar te hou. Die geïmpliseerde leser wat 
oorspronklik bedoel was om rekenskap van die teenwoordigheid van die leser te 
gee sonder om ’n werklike leser te betrek, is nogtans die intreepunt vir die 
werklike leser in die praktyk. Iser word gevolglik gedwing om die geïmpliseerde 
leser beide as ’n tekstuele konstruk (Textstruktur) en as ’n gestruktureerde 
handeling (Aktstruktur) te definieer. Hierdie tweeslagtige definisie stel Iser in 
staat om heen en weer van teks na leser en terug te beweeg, maar is ook die 
grond vir die kritiek dat hy dit alleen kan doen omdat die verhouding tussen die 
twee begrippe vaag bly (Holub 1984:85). 

Om te lees is daarom meer as ’n intellektuele of literêre oefening. Dit is – om 
terug te gryp na die begin van die bespreking – ’n daad met heel konkrete 
gevolge. Die leser moet daarom bedag wees op leidrade op verskillende vlakke 
van die teks. Dit kan die vorm aanneem van taalkundige aanwysers soos 
tweedepersoon-voornaamwoorde, vokatiewe vorme of direkte opdragte. Op die 
retoriese vlak kan retoriese vrae of ander strategieë gebruik word om simpatie of 
afkeer te wek. Deur middel van die wêreld wat deur die teks opgeroep word, kan 
’n alternatiewe waardestelsel voorgestel word wat dit vir die leser moontlik maak 
om op ’n nuwe wyse na die werklikheid te kyk en tot nuwe selfverstaan te kom. 
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Die belangrikste insig vir die huidige bespreking is die voorkoms van ’n 
soortgelyke paradoks wat ons ook reeds op die linguistiese vlak teëgekom het: 
teenwoordigheid en afwesigheid. Wat in die teks aan die lig gebring word, word 
tegelykertyd vergesel deur dit wat verborge bly. Dit is die dialektiek tussen wat 
eksplisiet en wat implisiet is, tussen die bekende en die onbekende – ’n dialektiek 
wat die leesproses in beweging bring. Iser praat in hierdie verband van “gapings” 
of “leë plekke” wat in die teks voorkom. Hierdie gestruktureerde openinge spoor 
die leser tot aksie aan. Dit is ’n verlokking om die ontbrekende inligting aan te vul 
of self by te voeg wat ontbreek om sin van die teks te maak. Op hierdie wyse vra 
die teks na die inset van die leser – meer nog, dit verg sy of haar aktiewe 
betrokkenheid. Die leser word medeverantwoordelik vir die realisering van die 
teks ten einde sinvolle kommunikasie moontlik te maak. 

Voorts is dit belangrik om te let op die spesifieke vorm van veelduidigheid wat op 
hierdie vlak funksioneer en wat die mediërende potensiaal van die teks aan die lig 
bring. Eerder as om die leser tot een spesifieke rol te beperk, bied die teks ’n 
verskeidenheid moontlikhede aan. Die leser kan op meer as een manier 
teenwoordig wees in die teks. Dit is wat Iser (1978:118) die “verskuiwende 
gesigspunt” (“wandering viewpoint”) van die leser noem. Die leser kan 
verskillende tekstuele perspektiewe inneem: dié van die verteller, van die intrige, 
van die verhaaltyd of van die vertelde tyd. Deur heen en weer tussen hierdie 
perspektiewe te beweeg, vind die leser dat daar elke keer ’n ander aspek van die 
teks na vore kom, terwyl ander na die agtergrond verskuif. Deur hierdie 
verskillende opsies aan die leser beskikbaar te stel, is die teks in feite besig om te 
bemiddel tussen die leser se huidige siening en die posisie wat die teks graag sou 
wou sien dat die leser inneem. 

Resepsieteorie beskou onbepaaldheid dus as ’n wesenlike kenmerk van die 
literêre teks – dit is wat in werklikheid die leesproses aan die gang sit en wat die 
aktiewe betrokkenheid van die leser vereis. 

Van hier af is dit ’n klein treetjie om die hele spektrum van die leser se 
gesitueerdheid in die spel te bring – wat tot ’n verskeidenheid alternatiewe 
lesings aanleiding gee. Lesings “vanaf hierdie plek”, dit wil sê vanuit ’n spesifieke 
sosiale geplaastheid, vroue-lesings, “gewone” lesings, kontekstuele of “milieu”-
teologieë. As die leser en die konteks verander, verander die lesing. 

As ons meen dat dit ’n hedendaagse verskynsel is, is dit goed om te onthou hoe 
die ervaring van die ineenstorting van die Middeleeuse wêreldbeeld van die 
agtiende eeu ’n radikaal nuwe godsbegrip tot gevolg gehad het (Durand 
2007:111–4). Dit is egter ’n verskynsel wat hom telkens herhaal; ’n meer 
onlangse voorbeeld van die invloed van ’n veranderde konteks op die uitleg van 
bybelse tekste is die wyse waarop die bevrydingsmotief van Eksodus deur die 
heropbou-motief van Nehemia in Suid-Afrika vervang is nadat politieke bevryding 
’n werklikheid geword het. 

Die ingeboude potensiaal van die teks vir veelduidigheid word oorduidelik 
geïllustreer wanneer die werklike leesproses plaasvind. Hier word die “leser-
aanbod” gerealiseer vanuit die regterkant van die skrywer-teks-leser-ketting. 
Wanneer die leser met die teks begin werk – in die afwesigheid van die skrywer – 
is dit die horison van die leser wat met die horison van die teks in interaksie tree. 
Dit bring ’n verdere komplikasie mee. Nie alleen word die pluraliteitspotensiaal 
van die teks geaktiveer nie, maar word dit geaktiveer vanuit die voorafgaande 
ervaring en verwysingsraamwerk van die leser. 
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4. ’n Historiografiese perspektief 

Dit mag vreemd voorkom dat geskiedskrywing as verdere voorbeeld van die 
veelduidigheid van religieuse tekste gekies word. Nogtans is daar verskeie 
raakpunte tussen literêre en historiografiese aspekte. Die hernude belangstelling 
in die historiese dimensie van veral bybelse tekste is onder andere gestimuleer 
deur ontwikkelinge in literêre teorie, met name resepsieteorie. Geskiedskrywing 
word verder gekenmerk deur dieselfde proses van seleksie en strukturering van 
data – in hierdie geval historiese data. In hierdie sin is geskiedskrywing slegs een 
– alhoewel ’n belangrike – vorm van die narratiewe proses. 

In die geval van die sogenaamde historiese of Abrahamitiese godsdienste is daar 
’n nog meer fundamentele band tussen religie en geskiedenis. Hierdie 
godsdienste maak almal aanspraak op openbaring in die geskiedenis (vgl. die 
verwysing na die “God van Abraham, Isak en Jakob”) en oriënteer hulle aan 
konkrete historiese gebeurtenisse. 

In die Christelike tradisie veral is die historiese dimensie sterk aanwesig en het 
historiese ondersoek hier ’n lang geskiedenis – soos blyk uit die belangstelling in 
teks- en redaksiegeskiedenis, dogmageskiedenis, kerkgeskiedenis, 
resepsiegeskiedenis, en verskillende vorme van historiese kritiek. 

In sy gerigtheid op beide die verlede en die toekoms (hieroor straks meer) is 
historiografie onvermydelik gemoeid met aspekte van veelduidigheid. Die 
verskeidenheid bronne, perspektiewe en geskiedenis geskryf van “bo” of van 
“onder” maak duidelik hoeseer geskiedskrywing ’n proses van seleksie, reduksie 
en ordening van ’n groot verskeidenheid data en keusemoontlikhede is. 

Daar is egter ’n veel dieperliggende oorsaak, naamlik die aard van historiese 
herinnering self. Geskiedenis word te maklik net met die verlede geassosieer: wat 
verby is, is verby. Wat wel oorbly, is die herinnering aan die verlede wat die hede 
– en ons verwagting van die toekoms – op een of ander wyse kan beïnvloed. Die 
impak van die verlede en ons bewussyn van die verlede is dus verskynsels in die 
hede. In hierdie sin het geskiedenis meer met die hede en met die toekoms te 
doen as met die verlede. 

Geskiedskrywing is daarom in wese nie die herwinning van die verlede nie, maar 
die proses van singewing aan ons herinnering van die verlede. Die behoefte aan 
sin ontstaan juis in krisistye, wanneer die gangbare verstaan van dinge nie meer 
vanselfsprekend is nie (Benjamin 1974:697). Singewing behels onder andere 
waarneming, interpretasie, oriëntering en motivering (Rüsen 1997:28). Dit is ’n 
komplekse proses van mediëring – mediëring tussen verlede en toekoms deur die 
ervaring van die verlede in verband te bring met verwagtings vir die toekoms, 
deur kontingente gebeure te plaas binne die oorkoepelende trajekte van die 
geskiedenis, deur nuwe perspektiewe te open in vasgeloopte situasies en 
skynbaar onveranderbare werklikhede. Hierdeur word ’n historiese bewussyn 
bevorder waarin die verlede in narratiewe vorm aangebied word vir die verstaan 
van die hede en in afwagting van die toekoms (Rüsen 1997:29). 

Die belangrikheid van die proses van singewing as ’n generiese vaardigheid is 
onder andere deur Weick (1995) aangetoon. Hy fokus op sekulêre voorbeelde van 
singewing, met name in organisasies en ondernemings, waar die probleem 
dikwels nie die gebrek aan data is nie, maar die oorvloed daarvan. Hier is weer 
eens die prosesse van seleksie en van ordening van kritieke belang. Die 
relevansie hiervan vir ons tema word duidelik in die lig van Graf (2007:1) se 
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analise van die groeiende neiging tot “neue religionsanaloge Sinnintegration” in 
die huidige religieuse diskoers. Dit word in wese gestimuleer deur dieselfde 
behoefte aan oriëntering te midde van die ervaring van chaos, verlies van 
tradisionele gesagstrukture en oorweldigende veelduidigheid. 

Hoe omstrede die verbintenis met die verlede ook al mag wees, en hoe hard ons 
ook al probeer om ons daarvan te distansieer, kan ons nie aan die vormende 
invloed van hierdie verlede ontkom nie. Dit is die krag van Hans-Georg Gadamer 
se konsep van Wirkungsgeschichte. Die verlede is nie eenvoudig weg nie, maar 
dit is ook nie direk toeganklik nie. Die ervaring van die verlede is altyd ’n 
gemedieerde ervaring en vloei voort uit wat Paul Ricoeur noem die dialektiek 
tussen die “efficacy of the past that we undergo and the reception of the past that 
we bring about”. En dus: “What is at stake in the hermeneutics of historical 
consciousness is the tension between the horizon of the past and that of the 
present” (Ricoeur 1988:220). 

Uit onlangse voorbeelde van herinnering-in-aksie blyk die pluraliteit van 
interpretasie ’n belangrike voorwaarde vir oorbrugging en versoening te wees. In 
die geval van Suid-Afrika was dit van wesenlike belang om die veelduidigheid van 
herinnering nie te gou te probeer ophef en dit met ’n nuwe, “gestandaardiseerde” 
weergawe van die verlede te vervang nie. Vir tyd en wyl is dit noodsaaklik om die 
veelheid van stemme oor die verlede te bewaar sodat elkeen sy regmatige plek 
vind voordat daar ’n nuwe nasionale meesternarratief gesanksioneer word. Die 
South African History Project het wyslik hierdie roete van (voorlopige) pluraliteit 
gevolg (Jeppie 2004). Die Waarheid-en-Versoeningskommissie (WVK) was ’n 
dramatiese voorbeeld van hoe verskillend dieselfde “werklikheid” deur dader en 
slagoffer ervaar is. Maar hierdie konfrontasie en jukstaposisie was ’n noodsaaklike 
voorwaarde vir die skulderkenning en vergifnis, afsluiting en, in sommige gevalle, 
die versoening wat daarop gevolg het. Krog se merkwaardige Country of my skull 
(1998) verskaf diep insigte in hoe hierdie proses op persoonlike vlak en op die 
vlak van groepsdinamika verloop. Dieselfde geld vir Gobodo-Madikizela se verhaal 
van haar ontmoeting en daaropvolgende gesprekke met Eugene de Kock (2003). 
Die onlangse studie van Diawara, Lategan en Rüsen (2010) toon aan dat dit ook 
vir ander situasies in Afrika geld. 

Om hierdie gedeelte af te sluit: die erkenning van die singewende aard van 
geskiedskrywing help ons om ’n verdere dimensie van veelduidigheid te verstaan. 
As geskiedskrywing nie tot die “naakte feite” beperk kan word nie, maar altyd 
vereis dat hierdie feite in ’n verklarende raamwerk geplaas word, as gebeure 
altyd deur taal gemedieer word, is geskiedskrywing per definisie ’n uitdrukking 
van die pluraliteit van interpretasie. 

Deur die prosesse van seleksie, reduksie en konsentrasie word daar op die 
linguistiese, literêre en historiografiese vlak ’n surplus aan energie en betekenis 
geskep wat eenvoudig nie anders kan as om in die diversiteit en veelduidigheid 
van interpretasie hul uitlaatklep te vind nie. 

 
5. ’n Filosofiese perspektief 

Die wortels van veelduidigheid in interpretasie kan dus teruggevoer word na die 
inherente aard van tekste en na die diskoers wat hierdie tekste genereer. Die 
neiging tot veelduidigheid word egter ook gestimuleer deur sekere filosofiese 
ontwikkelinge. Hierdie tendens word kortliks geïllustreer aan die hand van slegs 
een aspek, naamlik die rol van verbeelding in interpretasie. Hoewel dit taamlik 
esoteries mag klink, is dit ’n denktrajek wat van besondere belang vir die 
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verstaan van veelduidigheid en die uitleg van tekste is. Met verbeelding 
(imaginatio) word in hierdie verband veral verwys na die skeppende vermoë om 
alternatiewe moontlikhede en werklikhede te bedink, eerder as assosiasies van 
die illusionêre wat ook met dié begrip verbind word. 

Daar is natuurlik ook ander filosofiese perspektiewe wat vir die tema onder 
bespreking vrugbaar ontgin kan word. Twee vanselfsprekende keuses sou 
kompleksiteitsteorie (Cilliers 1998) of dekonstruksie wees (Culler 1983; Derrida 
1978). As die fokus vir die oomblik egter bly op konstruktiewe maniere om met 
die veelduidigheid van lesings en betekenis om te gaan, is dit nie die mees 
belowende opsies nie – alhoewel beide uit eie reg fassinerende denkstrome is met 
belangrike insigte vir pluraliteit in die algemeen (Lategan 2009a:36–8). 

Die rol van verbeelding is meermale in die konteks van religieuse interpretasie 
aan die orde gestel, onder andere deur Tracy (1981) en meer onlangs deur Van 
Huyssteen (2006). Hierdie skrywers fokus egter nie soseer op die verband tussen 
verbeelding en pluriformiteit nie. Tracy ontwikkel sy konsep van ’n “analogical 
imagination” om die ontstaan van die analogiese en dialektiese wyses van 
teologisering te verduidelik (1981:408–17), terwyl Van Huyssteen verbeelding in 
verband bring met die ontwikkeling van die religieuse bewussyn van die mens 
(2006:203–15). 

Vir my spesifieke doel is die sieninge van Kearney meer relevant en dit stel my in 
staat om terug te keer na ’n tema waarna reeds in die eerste afdeling verwys is, 
naamlik die kreatiewe interaksie tussen wat teenwoordig is en wat afwesig is. 
Verbeelding put sy krag uit hierdie basiese jukstaposisie. Verhale van oorsprong, 
soos die filosofiese weergawe van Prometheus se diefstal van vuur of die bybelse 
verhaal van die ontdekking van die kennis van goed en kwaad wat tot die val van 
die mens lei, illustreer die “specifically human experience of temporal 
transcendence as an imaginative capacity to recollect a past and project a future 
– that is, the capacity to convert the given confines of the here and the now into 
an open horizon of possibilities” (Kearney 1998:2). 

Hierdie tweeledige geneigdheid tot goed en kwaad is ’n wesensaspek van 
beeldvorming wat aan verbeelding sy merkwaardige potensiaal verleen. Buber 
(1953) noem dit die “greatest danger and greatest opportunity at once”. Dit is 
hierdie dualiteit wat ook aan die wortel van die onderhawige problematiek lê. Sou 
dit die rede wees waarom veelduidigheid soveel ongemak veroorsaak – naamlik 
die potensiaal vir die kwaad? In die Westerse filosofiese tradisie is daar ’n lang-
gevestigde agterdog teen verbeelding – ’n agterdog dat dit die natuurlike orde 
van dinge ondermyn, dat dit alles anders maak as wat dit werklik is. Vir sommige 
kan die vermoë van verbeelding om teenwoordig te stel dit wat afwesig is, slegs 
negatiewe gevolge inhou. Maar sou hierdie vermoë nie ook ten goede benut kon 
word nie? Soos wanneer afwesige elemente nuwe betekenis na vore bring? Dit is 
die vrae wat rigting sal gee aan hierdie afdeling waarin die bydraes van Edmund 
Husserl, Martin Heidegger en Paul Ricoeur baie kortliks aan die orde gestel word. 

Husserl het ’n fundamentele verskuiwing in die denke van sy tyd meegebring 
deur te beklemtoon dat verbeelding nie iets in die menslike bewussyn is nie, 
maar in werklikheid ’n daad van bewussyn is (Kearney 1998:14). Beelde is nie ’n 
versameling indrukke of persepsies nie, maar ’n eiesoortige aktiwiteit van ons 
bewussyn waardeur dinge tot stand kom. Die verskil tussen persepsies van die 
werklikheid en beelde van die moontlike is dus belangrik vir Husserl. Verbeelding 
is nie ’n persepsie van wat (alreeds) werklikheid is nie, maar “the power capable 
of intending the unreal as if it were real, the absent as if it were present, the 
possible as if it were actual” (Kearney 1998:16). Dit is dus nie ’n persepsie van 
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wat (reeds) teenwoordig is nie, maar die aktivering van wat afwesig is. 
Verbeelding het dus die potensiaal om ons te bevry van die hier-en-nou-
beperkinge van persepsie. 

Twee implikasies van Husserl se benadering is belangrik vir die bespreking: 
eerstens, die prioriteit wat hy toeken aan die moontlike in plaas van die werklike 
– ’n tema wat weer deur Eberhard Jüngel opgeneem sou word; tweedens, die 
asof-modus van die menslike bewussyn wat verbeelding in staat stel om hom los 
te maak van perseptuele data en te fokus op alternatiewe maniere van verstaan – 
’n gedagte wat deur Ricoeur verder ontwikkel sou word. 
  
Heidegger het Husserl se aanslag verbreed deur ook ontologiese oorwegings in sy 
denke oor verbeelding in te sluit. Verbeelding is vir hom die gebied sonder grense 
waar tyd en syn mekaar ontmoet. In hierdie sin word verbeelding ’n ander woord 
vir Dasein (Kearney 1998:54). 

Dit is egter Ricoeur met sy nadruk op die kreatiewe rol van verbeelding in taal 
wat die mees waardevolle insigte vir die tema lewer. Wat sy werk veral relevant 
maak, is sy skuif van ’n visuele model van verbeelding na ’n hermeneutiese een, 
waar die klem eerder op taal as op die visuele val en waardeur “imagination is 
assessed as an indispensable agent in the creation of meaning in and through 
language” (Kearney 1998:142). Dit vorm die basis van wat Ricoeur “semantiese 
vernuwing” noem – ’n konsep wat sy belangstelling in die kreatiwiteit van taal 
onderstreep en wat belangrike implikasies vir die kwessie van pluraliteit in die 
interpretasie van tekste het (Kearney 1994:17). 

Semantiese vernuwing word moontlik gemaak deur die vermoë van taal om een 
ding te sê in terme van iets anders of om verskillende dinge op dieselfde tyd te 
sê. Daar is reeds verwys na die vernuwende potensiaal van die asof-strategie van 
verbeelding. Maar anders as Sartre, wat die verbeeldingswêreld as die negasie 
van die perseptuele wêreld beskou, sien Ricoeur die gelyktydige jukstaposisie van 
hierdie twee wêrelde as die noodsaaklike voorwaarde om nuwe betekenis te 
genereer. 

Ricoeur illustreer hoe hierdie gelyktydige teenoormekaarstelling werk in sy 
analise van metafore en simbole. Die gelykheid wat deur metafore te weeg 
gebring word, is nie ’n gelykheid tussen idees wat alreeds soortgelyk is nie – dit 
sou die metafoor oorbodig maak – maar ’n gelyksoortigheid tussen verskillende 
semantiese velde wat tot nog toe as onverwant beskou is. “It is the ‘semantic 
shock’ engendered by the coming together of two different meanings which 
produces a new meaning” (Kearney 1998:148). Die vermoë van metafore om ons 
een ding in terme van ’n ander te laat sien, vorm ’n belangrike aspek van 
semantiese vernuwing. 

Ricoeur se behandeling van simbole beweeg in dieselfde rigting. Volgens hom is 
’n simbool ’n “double intentionality, wherein one meaning is transgressed or 
transcended by another” (Kearney 1998:150). Sy belangstelling in simbole (soos 
veral blyk uit sy Le symbolique du mal) verteenwoordig ’n beweging weg van 
deskriptiewe fenomenologie as ’n blote nadenke oor die intensionele aard van die 
bewussyn na ’n hermeneutiese belangstelling in die mediërende aard van tekens 
en simbole. Mites moet volgens hom nie primêr verstaan word as pogings om te 
begryp nie, maar eerder waardeer word vir hulle verkennende funksie – die 
verkenning van nuwe moontlikhede en nuwe wêrelde. Simbole verteenwoordig 
nie bloot iets nie (of eintlik glad nie) – hulle wys uit, suggereer, dui aan. Die 
dinamiese beeld van uit-drukking behoort voorrang te geniet bo die statiese beeld 
van die portret. Die simbool getuig daarom van die vindingryke krag van taal en 
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bring die fundamentele taalmatige karakter van die simbool aan die lig. Die 
hermeneutiese proses vra dus na ’n simpatieke her-verbeelding van die kosmiese 
beelde van ons basis-mites. Maar – die simbool voorveronderstel taal. Voor 
nadenke en intuïsie is daar alreeds simbole, dit wil sê taal. Die hermeneutiese 
opdrag is om hierdie taal in sy simboliese volheid bloot te lê. Dit behels nie ’n 
nostalgiese verlange na ’n ongeskonde Ursprache nie, maar die uiters “moderne” 
taak om taal te bevry van sy formalistiese beperkinge en die herontdekking van 
taal se vindingryke krag van simbolisering. 

Die belangrike punt vir die bespreking is Ricoeur se aanspraak dat by verbeelding 
die inhoud van die beelde minder van belang is as die funksie van hierdie beelde. 
Daardeur lê hy ’n verband tussen die produktiewe potensiaal van taal en die krag 
van verbeelding: 

For new meanings to come into being they need to be spoken or uttered in 
the form of new verbal images. And this requires that the 
phenomenological account of imagining as appearance be supplemented 
by its hermeneutic account as meaning. (Kearney 1998:148; sy 
beklemtoning) 

Verbeelding kan dus verstaan word as ’n manier om te reageer op die behoefte 
aan nuwe betekenis, veral in veranderde omstandighede, waar nuwe werklikhede 
vra om nuwe uitdrukkings en nuwe vorme van bevestiging van die bekende en 
van wat geglo word. Verbeelding kyk terug na wat reeds geopenbaar is, maar ook 
vorentoe na wat geopenbaar kan word: 

Poetic imagination liberates the reader into a free space of possibility, 
suspending the reference to the immediate world of perception (both the 
author’s and the reader’s) and thereby disclosing “new ways of being in 
the world”. (Kearney 1998:149) 

Poëtiese verbeelding het dus ontologiese implikasies: as ons waag om op te tree 
in terme van ’n nuwe, moontlike wêreld, kom ’n nuwe werklikheid tot stand. 
Semantiese vernuwing kan op hierdie wyse tot ontologiese vernuwing lei. 

Hoewel Ricoeur onderskei tussen kosmiese, oneriese en poëtiese verbeelding, is 
laasgenoemde vir hom die belangrikste. Dit is die poëtiese perspektief wat ons in 
staat stel om verby die religieuse voorstellings van die kosmologie en die 
droombeelde van die psigoanalise te kom en tot die simboliese van die beeld as 
sodanig deur te dring: 

In poetry, Ricoeur maintains, the symbol reveals the welling-up of 
language – “language in a state of emergence” – instead of regarding it in 
its hierarchic stability under the protection of rites and myths as in the 
history of religion, or instead of deciphering it through the resurgences of 
a suppressed infancy. In this sense, the poetical is the epitome of the 
symbolic imagination. (Kearney 1998:152) 

Ricoeur bied ’n unieke insig in die konstruktiewe potensiaal van veelduidigheid, 
wat in werklikheid ’n voorwaarde word vir verandering, maar ook ’n voorwaarde 
vir die oorlewing en voortgesette gesondheid van religieuse tradisies in die 
besonder. As hulle nie hul relevansie behou in veranderde omstandighede nie, is 
hulle gedoem om hul impak te verloor – en sonder die vermoë om ’n 
veelduidigheid van lesings en betekenisse op ’n deurlopende wyse te genereer, is 
sodanige relevansie nie moontlik nie. Religieuse tradisies lewe van veelduidigheid 
in die volste sin van die woord. Om lewend te bly, kán hulle nie anders as om 
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konstant te soek na en uitdrukking te gee aan nuwe betekenis nie. Dit sal hopelik 
in die volgende gedeelte nog duideliker word. 

 
6. Moontlik benaderings tot veelduidigheid  

Naas die teks-interne oorsake wat hier bo bespreek is, is daar nog heelwat ander 
faktore (veral in die leesproses self) wat aanleiding gee tot veelduidigheid in 
interpretasie. Dit sluit onder andere in die fokus van interpretasie (verhouding 
skrywer-teks, teks self, teks-leser), die verskillende moontlike lesers of gehore, 
die subjek van interpretasie en die modus van die interpretasie self (vgl. Lategan 
2007). 

Gegee hierdie inherente potensiaal tot veelduidigheid, wat sou moontlike 
benaderings wees in terme van hermeneutiese teorie en praktyk? 

Die negatiewe assosiasies wat met veelduidigheid gepaard gaan, hang skynbaar 
saam met die (onbereikbare) ideaal van die “korrekte” of “ware” interpretasie van 
’n gegewe teks. Die nalatenskap van ’n positivistiese epistemologie huiwer steeds 
in die agtergrond, dikwels omdat dit nie krities ondersoek word nie. So ’n kritiese 
instelling teenoor ons eie omgang met tekste bly ’n belangrike 
verantwoordelikheid. 

As veelduidigheid egter as ’n bate eerder as ’n probleem beskou word, gaan dit 
nie meer oor die korrekte of ware lesing nie, maar oor die geldigheid en 
verantwoordbaarheid daarvan. Geldigheid en verantwoordbaarheid kan 
verskillende dinge beteken: nakoming van die taalkundige en literêre kodes van 
die betrokke teks; nakoming van aanvaarde beginsels en praktyke van historiese 
ondersoek; navolging van die godsdienstige geloof/leerstellige beginsels van ’n 
spesifieke geloofsgemeenskap. Hierby moet in gedagte gehou word dat die 
inherente onbepaalbaarheid van religieuse tekste, metafore en simbole uiteindelik 
’n funksie is van die dinamiese aard van alle menslike kommunikasie. 

Strategieë vir die hantering van veelduidigheid binne die geloofsgemeenskap 
verskil van dié wat gepas is vir verskille tussen religieuse en ander waarde-
diskoerse. In eersgenoemde geval is die vertrekpunt die vergelyking van ’n 
betrokke lesing met die bestaande en aanvaarde kode – selfs al is hierdie kode 
self ook onderworpe aan verandering. In laasgenoemde geval is die vertrekpunt 
’n veronderstelde universaliteit van waar teruggewerk word na die verskillende 
tradisies. 

In hierdie verband is dit nodig om terug te keer na ’n tema waarna herhaaldelik 
in die bespreking van die taalkundige perspektief verwys is, naamlik die rol van 
paradigmatiese verhoudinge. Ons het gesien dat in ’n bepaalde linguistiese 
konstruksie die lid van die paradigma wat wel gekies word, mede-bepaal word 
deur die alternatiewe wat nie gekies is nie. Die gekose element het sy profiel te 
danke aan die niegekose elemente. Maar die afwesige elemente open die 
moontlikheid van alternatiewe lesings. Die paradigmatiese effek op die 
taalkundige vlak verskaf ’n belangrike skakel met die paradigmatiese op die vlak 
van religieuse interpretasie, soos Tracy (1990) in die werk van Mircea Eliade 
uitwys. 

Die werk van Tracy is van wesenlike belang vir die tema onder bespreking. Daar 
word volstaan met slegs ’n paar kursoriese opmerkings (vgl. Conradie (1996) vir 
’n meer volledige bespreking). Tracy het meer as enigiemand anders geworstel 
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met die kwessie van veelduidigheid en dubbelsinnigheid in religieuse interpretasie 
(vgl. Tracy 1981, 1990). In hierdie verband keer hy terug na die bydrae van 
Eliade en meer spesifiek na laasgenoemde se nadruk op “kreatiewe 
hermeneutiek”, wat hy beskryf as “the best way to encourage creativity in 
interpretation without forfeiting the need for criteria of adequacy for all 
interpretation” (Tracy 1990:53). 

Ek wil graag aansluit by die benadering van Tracy en Eliade met insigte wat na 
vore gekom het uit ’n heeltemal sekulêre proses, naamlik die ontwikkeling van 
gemeenskaplike waardes in organisasies of ondernemings in situasies van 
kulturele diversiteit. Dit blyk dat daar opvallende ooreenkomste is met die 
hermeneutiese strategie wat Eliade ontwikkel het. 

Soos Tracy (1990:60) uitwys, is die dryfveer agter Friedrich Schleiermacher se 
hermeneutiek die begeerte om misverstand in die uitleg van historiese tekste te 
vermy. Schleiermacher se soeke na verstaan is begelei deur die begeerte om te 
beheer. Die resultaat is ’n gemengde hermeneutiek met ’n tweeledige nadruk op 
empatie en identifisering met die oorspronklike skrywer en situasie (wat uitmond 
in romantiserende hermeneutiek) en op die bewaring van afstand (om die 
ongewenste ineenvloei van ou en hedendaagse kultuur te voorkom). Die gevolg 
was ’n blywende agterdog teen veelduidigheid en ’n onvermoë om die kreatiewe 
potensiaal van die teks te waardeer. 

Teen hierdie agtergrond ontwikkel Eliade sy “kreatiewe hermeneutiek” in drie 
stappe. Die eerste is die aanvaarding van die bekende voorveronderstelling 
waarmee alle uitleggers die proses betree. Historiese bewussyn en die insig in die 
wyse waarop ons deur tradisie gevorm word, vergemaklik hierdie aanvaarding. 
“The recognition of tradition means that every interpreter enters into the act of 
interpretation bearing the history of the effects, both conscious and preconscious, 
of the traditions to which we ineluctably belong” (Tracy 1990:62). 

Die tweede stap is om die teks toe te laat om vryelik met ons 
voorveronderstellings om te gaan en om oop te wees vir die vloei van hierdie 
interaksie. As ons byvoorbeeld ’n klassieke teks interpreteer, mag sommige van 
ons opvattings versterk word, maar meer waarskynlik sal ons ontdek dat die teks 
meer aan te bied het en ’n finale interpretasie weerstaan. Die teks daag uit, lok 
uit, vra ons ernstige aandag. 

Precisely this claim to attention from the classic provokes our own pre-
understanding into a dual recognition: an acknowledgement of how 
“formed” our pre-understanding is and, at the same time, a recognition of 
the “vexing”, or “provocation” elicited by the claim to attention of this 
classic as other. (Tracy 1990:62) 

Dis belangrik om te besef dat hierdie interaksie slegs suksesvol kan wees as die 
ander uit eie reg erken word en dat hierdie andersheid nie te gou opgaan in, of 
“makgemaak word” in ooreenstemming met, die interpreteerder se eie 
voorveronderstellings nie. Te dikwels is dit ’n skyngeveg met die geprojekteerde 
ander en nie met die ander op gelyke voet nie. 

Hierdeur is die derde stap voorberei, waardeur ’n werklike gee-en-neem tussen 
die uitlegger en die uitgelegde plaasvind. Tracy (1990:64) verwys in hierdie 
verband na Gadamer se gebruik van die spel as voorbeeld: “The key to any game 
is not the self-consciousness of the players in the game but rather the release of 
self-consciousness into the to-and-fro, the back-and-forth, movement which 
constitutes the game.” 
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Op hierdie basis kan ’n “hermeneutiek van gesprek” ontwikkel. Tracy sien Eliade 
as die hoofeksponent van hierdie vorm van kreatiewe hermeneutiek, wat verder 
as Gadamer en ander teoretici gaan deur voortdurend die radikale ander ernstig 
op te neem en deur die hele spektrum van religieuse ervaring van oraloor te 
betrek. 

Eliade probeer nie slegs om misverstand te voorkom of om andersheid en 
veelduidigheid  van interpretasie te versag nie. Hy konfronteer veelduidigheid 
tromp-op en probeer om daardeur te werk ten einde tot ’n voller verstaan te 
kom. “By entering the ritual, by retelling the myth, by creatively reinterpreting 
the symbol” (Tracy 1990:65), strewe hy na ’n meer omvattende en ingeligte 
begrip van sake. 

Van besondere belang is die strategie wat Eliade kies en die rigting waarin sy 
hermeneutiese soeke vloei. Hy fokus nie op geïndividualiseerde manifestasies van 
religieuse ervaring en uitdrukking nie. Hoewel dit op hierdie punt is dat die 
andersheid van die ander op sy mees sigbare is, neem Eliade sy vertrekpunt van 
die (afwesige) paradigmatiese alternatiewe wat die spesifieke manifestasie mede-
definieer – in so ’n mate dat hy van ons vra om die waarheid te aanvaar dat “only 
the paradigmatic is the real” (Tracy 1990:66; sy beklemtoning). In die eindelose 
herhaling van antieke mites, rituele, simbole en beelde is die konstante die 
paradigmatiese alternatiewe wat die wisseling van tyd en plek oorleef. Saussure 
het die ahistoriese aard van paradigmatiese alternatiewe op die vlak van langue 
beklemtoon – in teenstelling tot die insidentele keuses uit hierdie alternatiewe op 
die vlak van parole. Die rigting van Eliade se hermeneutiese soektog vloei van 
(algemene, sinchroniese) paradigma na keuse (spesifiek, diachronies) wat hom in 
staat stel om gemeenskaplike terrein te vind ten spyte van skynbaar totale 
niegelykheid. 

Nog meer: paradigmatiese alternatiewe verskaf die grondstof vir kreatiewe 
interpretasie, bemiddelend tussen verskille sonder om die paradigmatiese 
konstantheid te verloor. Dit laat Eliade ook toe om tegelykertyd beide voluit 
universeel en voluit partikulier te wees. Sy benadering laat toe vir kreatiwiteit 
terwyl hy terselfdertyd aandring op verantwoordbare kriteria van geldigheid. 

Die strategie en proses wat Eliade voorstel, word op ’n vreemde wyse deur ’n 
totaal nieverwante, sekulêre proses bevestig wat gedurende die 1990’s in Suid-
Afrika vir die goudmynbedryf ontwikkel is en daarna in ’n groot verskeidenheid 
ondernemings en instellings toegepas is (vgl. Lategan 1999). Dit het plaasgevind 
gedurende die vroeë fase van die politieke oorgang in die land. Die uitdaging was 
om gemeenskaplike waardes in die werkplek te ontwikkel terwyl die 
sakedoelwitte van die betrokke maatskappy terselfdertyd deurgevoer word. Die 
diversiteit kon haas nie groter wees nie. Van die 48 000 werknemers was 
ongeveer 85 persent swart (afkomstig van sowel binne as buite Suid-Afrika), ’n 
dun lagie (14 persent) wit Afrikaners, merendeels op mynkaptein-vlak, en 
daarbo-op ’n Engels-liberale topbestuur. Sewe tale en kultuurgroepe is 
verteenwoordig, verskeie vakbonde, en hulle was religieus verdeel in Christene, 
Moslems, Sioniste en volgelinge van verskeie Afrika-godsdienste. 

Daar was dus geen gemeenskaplike waardebasis (hetsy religieus of sekulêr) 
waarop gebou kon word nie. Gevolglik is ’n omgekeerde strategie gevolg deur van 
’n (veronderstelde) paradigmatiese gemeenskaplikheid te vertrek. Die teoretiese 
basis vir hierdie benadering is verskaf deur die Chileense ontwikkelingsekonoom 
Max-Neef. In sy konsep van human scale development (1991) gaan hy uit van die 
aanname van die bestaan van ’n aantal universele, spesifiek menslike behoeftes 
(bv. die behoefte aan lewensondersteuning, identiteit, erkenning, aanvaarding, 
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veiligheid, ens.). Elkeen van hierdie behoeftes kan bevredig word deur ’n wye 
verskeidenheid “bevredigers” (in die sin van paradigmatiese alternatiewe) wat 
van kultuur tot kultuur en van tyd tot tyd sal verskil (Max-Neef 1991). 

Die sleutel in die goudmyn-strategie was om hierdie (vermeende) 
gemeenskaplike behoeftes as vertrekpunt te neem (die term behoeftes 
beklemtoon die dinamiese aard van hierdie waardes) om dan in ’n deelnemende 
en interaktiewe proses die mees geskikte “bevredigers” vir elke behoefte en 
omstandigheid vir ’n spesifieke werkplek in die myn te ontwikkel. Die sielkundige 
en hermeneutiese voordeel hiervan was ’n gedeelde en niekontroversiële 
vertrekpunt (niemand was teen respek, goeie leierskap, billikheid, spanwerk of 
veiligheid gekant nie). Aan hierdie generiese waardes is in ’n tweede stap 
konkrete inhoud gegee met behulp van insette vanuit alle moontlike kulturele, 
religieuse en sekulêre gesigspunte en tradisies om die mees effektiewe, praktiese 
maniere te vind om hierdie behoeftes te bevredig. 

Op hierdie wyse het ’n gemeenskaplike gedragskode ontstaan as ’n 
konsensusproduk, sonder dat van enigiemand verwag is om sy of haar religieuse 
oortuigings of kultuurerfenis prys te gee. 

Dit is ’n goeie voorbeeld van hoe ’n kreatiewe hermeneutiese proses kan verloop 
en van hoe ’n konstruktiewe “trans-waarde”-diskoers gevoer kan word. 

Die ooreenkoms met Eliade se benadering is duidelik (hoewel die proses 
onafhanklik van sy idees ontwikkel is) en hoef nie verder uitgewys te word nie. 
Die wesenlike punt is die moontlikheid om – met behulp van kreatiewe 
hermeneutiek – ’n konstruktiewe diskoers te ontwikkel waarin veelduidigheid en 
diversiteit nie as struikelblokke gesien word nie, maar as geleenthede om nuwe 
insigte te ontdek en om nuwe betekenis te genereer. 

Terselfdertyd word die beperkinge van Tracy se idee van dialoog duidelik. Dialoog 
kan nie voorgeskryf, vereis of beveel word nie. Dialoog vra eerder ’n gewillige 
vennoot, ’n basis van vertroue, ’n demonstrasie van solidariteit en ’n situasie van 
werklike gelykheid – nie in terme van getalle of mag nie, maar in terme van 
gelyke geleenthede om tot ’n ander resultaat te kom. 
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Abstract 

Functionality of the paratext in Lina Spies’s translation of the 
diary of Anne Frank, Het Achterhuis, in Afrikaans   

Paratext can perform the function of making a translation more accessible to the target 
text reader by making the target text more understandable and acceptable. In her 
translation of Anne Frank’s diary, Het Achterhuis, from Dutch to Afrikaans (Die Agterhuis) 
Lina Spies makes generous use of paratext to make this translation more accessible to the 
Afrikaans-speaking South African target text reader. In this article the theoretical 
approaches of functionalism, foreignisation and domestication, are discussed in order to 
form a premise for the motivation behind the use of paratext in foreignised translations, 
and more specifically Die Agterhuis. The functionality of the various forms of paratext in 
Die Agterhuis is investigated. These include the cover page, the title, the back page, 
Spies’s poem "Vir Anne Frank van Het Achterhuis", the introduction (which serves as a 
translation brief), the list of references, the addenda, the photos, the footnotes, the 
afterword and the epilogue. It is concluded that this approach to the translation 
(foreignisation combined with making use of paratext) is effective in preserving the voice 
and style of the author of the diary and the authenticity of the diary while at the same 
time making the target text more accessible to the target text reader and elevating the 
prominence and visibility of the translator. 

Key words: translation, Anne Frank, Het Achterhuis, Die Agterhuis, Lina Spies, paratext, 
functionalism, foreignisation, domestication 

Opsomming  

Die parateks kan funksioneel ingespan word by ’n vertaling om die doelteks vir die 
doelteksleser toegankliker, verstaanbaarder en aanvaarbaarder te maak. In die vertaling 
van Anne Frank se dagboek, Het Achterhuis, uit Nederlands in Afrikaans (Die Agterhuis) 
maak Lina Spies as vertaler ruimskoots gebruik van parateks om die doelteks toegankliker 
vir die Afrikaanssprekende Suid-Afrikaanse doelteksleser te maak. In hierdie artikel word 
die funksionalistiese vervreemdings- en domestikeringsbenaderings bespreek as basis vir 
die motivering vir die gebruik van parateks in oorwegend vervreemdende doeltekste, met 
spesifieke fokus op Die Agterhuis. Daar word gekyk na die funksionaliteit van die parateks 
in Die Agterhuis, naamlik die voorblad en titel, die agterblad, Spies se gedig "Vir Anne 
Frank van Het Achterhuis", die inleiding (wat as vertaalspesifikasie dien), die bronnelys, 
die toevoegsels, die foto’s, die voetnote, die nawoord en die epiloog. Daar word tot die 
gevolgtrekking gekom dat hierdie benadering tot die vertaling (vervreemding gekombineer 
met die parateks) geslaagd is om die stem en styl van die dagboekskrywer en die 
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outentiekheid van die dagboek behoue te laat bly, maar terselfdertyd die doelteks vir die 
doelteksleser toeganklik te maak en die vertaler se prominensie en sigbaarheid te verhoog. 

Trefwoorde: vertaling, Anne Frank, Het Achterhuis, Die Agterhuis, Lina Spies, parateks, 
funksionalisme, vervreemding, domestikering 
 
 
 
1. Inleiding 

Die vraag word dikwels gevra waarom Nederlands juis in Afrikaans vertaal word, 
aangesien die twee tale so na aan mekaar is en die Afrikaanse leser die 
Nederlands behoort te kan verstaan. Lina Spies (in Brand 2008), wat die dagboek 
van Anne Frank uit Nederlands in Afrikaans vertaal het, antwoord hierop dat dit 
eerstens om die eenvoudige rede is dat hierdie werk, soos baie ander 
Nederlandse literêre werke, nie in Suid-Afrika beskikbaar is nie en spesiaal uit 
Nederland bestel moet word. 

Hugo (2008) sê ook dat as die (gewone) Afrikaanse leser toegang wil verkry tot 
die Nederlandse literatuur, dit noodsaaklikerwys deur middel van vertalings moet 
geskied, aangesien die twee tale immers nié, soos daar dikwels geglo word, altyd, 
of so maklik, wedersyds verstaanbaar is nie. Wat die verskille tussen Afrikaans en 
Nederlands betref, is daar byvoorbeeld talle Nederlandse idiome en uitdrukkings 
wat nie in Afrikaans voorkom nie en Nederlands het ’n groter aktiewe woordeskat 
as Afrikaans. Die fyner nuanses in die Nederlandse teks sal die Afrikaanse leser 
wat nie Nederlands magtig is nie, verbygaan, wat tot gevolg sal hê dat die 
leeservaring minder genotvol sal wees. 

As deel van die Suid-Afrikaanse "Literatuur van die Lae Lande"-reeks is Het 
Achterhuis in Nederlands uitgegee met Afrikaanse aantekeninge en 
woordverklarings deur W.F. Jonckheere (Frank 1982). Hierdie uitgawe het egter 
nie baie goed verkoop nie, aangesien dit vir die meeste Afrikaanssprekendes 
steeds nie toeganklik genoeg was nie en dit die leeservaring onderbreek om 
telkens na agter te moet blaai vir die woordverklarings (Spies 2009). ’n 
Afrikaanse vertaling van die dagboek was dus nodig om die Afrikaanse 
leserspubliek te prikkel en te betrek en die dagboek toeganklik vir die 
Afrikaanssprekende Suid-Afrikaanse leserspubliek te maak en daarom vertaal 
Lina Spies in 2008 hierdie wêreldbekende dagboek in Afrikaans. 

Met die Afrikaanse vertaling van Het Achterhuis slaag Spies daarin om die 
outentiekheid van Anne Frank se dagboek en die stem en die styl van die skrywer 
behoue te laat bly deur baie getrou aan die bronteks (BT) te bly. Hierdie sterk 
Nederlandse stem in die doelteks (DT) het ’n vervreemdende effek (sien afdeling 
4) op die doelteksleser, maar terselfdertyd word die doelteks vir die doelteksleser 
toeganklik gemaak deur die herhaaldelike gebruik van parateks (teks wat 
bykomend tot die "hoofteks" is en nie deel vorm daarvan nie). Die gebruik van 
parateks in die Afrikaanse vertaling is baie meer geslaagd as die Jonckheere-
weergawe, wat bloot Afrikaanse annotasies in ’n Nederlandse teks bevat. 

Hierdie navorsingsartikel fokus op die wyse waarop Spies as vertaler 
funksionalisties te werk gaan deur ’n vertaling wat hoofsaaklik op ’n 
vervreemdingsbenadering berus (en dus baie getrou aan die bronteks bly), 
toeganklik en aanvaarbaar vir die doelteksleser te maak deur middel van 
parateks. Die parateks in Die Agterhuis motiveer ook die vertaler se 
vertaalbenadering, soos ’n mens in die uitgebreide inleiding tot die vertaling 
(afdeling 5.4) kan sien. 
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2. Die bronteks en ’n bronteksgeoriënteerde 
vertaalbenadering 

Die eerste weergawe van Anne se dagboek staan bekend as die a-weergawe2, 
wat die oorspronklike inskrywings bevat in die dagboek wat sy vir haar dertiende 
verjaarsdag op 12 Junie 1942 ontvang het. Anne het op ’n stadium besluit dat sy 
later haar dagboek sou wou publiseer, dus het sy sekere dele van die dagboek 
herskryf. Die tweede weergawe, of b-weergawe, is Anne se herskrywings van die 
dagboekinskrywings tot 29 Maart 1944, waarin sy sekere dele van die teks uitlaat 
en van die name verander. Anne se pa, Otto Frank, tik later die twee weergawes 
oor as één dokument. Die oorgeskryfte b-weergawe tot by 29 Maart 1944 en die 
onveranderde a-weergawe word saamgevoeg, geredigeer (soms ten goede en 
soms ten slegte), sekere dele word weggelaat, en van die inskrywings word 
rondgeskuif, en in 1947 word dít gepubliseer. Hierdie gepubliseerde weergawe 
staan as die c-weergawe bekend (Barnouw 1998:13, 16). 

Weergawes a, b en c vorm saam die wetenskaplike uitgawe, of "Kritiese Edisie", 
van Anne Frank se dagboek: Die dagboeken van Anne Frank (Rijksinstituut voor 
Oorlogsdokumentatie 1986:196–714). Die Kritiese Edisie is egter nie geskik as 
leesboek vir die publiek (veral die jeug) nie. Daarom is ’n leesuitgawe, gebaseer 
op die wetenskaplike uitgawe, saamgestel en uitgegee deur die uitgewery Bert 
Bakker: Het Achterhuis. Dagboekbrieven 12 Juni 1942 – 1 Augustus 1944. 
Samengesteld door Otto Frank en Mirjam Pressler. Hierdie uitgawe (Frank 2008b) 
staan bekend as die "Definitiewe Edisie" en dien deesdae as die bronteks van alle 
vertalings. Spies het hierdie uitgawe van die dagboek gebruik as die teks om 
vanuit te vertaal, dit wil sê as haar "bronteks". Wanneer sy daarvan afwyk en die 
wetenskaplike uitgawe gebruik, byvoorbeeld ten opsigte van die chronologie, dui 
sy dit in voetnote aan. 

Sedert die dagboek van Anne Frank vertaal begin word het, het daar wêreldwyd 
’n hele kultus rondom Anne en haar dagboek ontwikkel wat as die sogenaamde 
"Anne Frank-industrie" bekend staan. Sy het as’t ware ’n handelsnaam geword. 
Dit behels die kommersialisering van Anne Frank en veral die veramerikanisering 
van haar en haar werk (Barnouw 1998:85). Deur die verskillende Amerikaanse 
weergawes van Anne se dagboek, van die vertalings (o.a. The diary of Anne 
Frank), tot die Broadway-toneelstuk, tot die dokumentêre film Anne Frank 
remembered onder regie van Jon Blair, is Anne Frank, asook haar dagboek, in die 
VSA verpopulariseer (Barnouw 1998:93). En aangesien die VSA ’n groot invloed 
op die res van die wêreld het, veral ook deur sy filmbedryf, het die beeld van 
Anne Frank verwronge geraak en word sy dikwels deur die wêreld as ’n 
oppervlakkige tienermeisie beskou. Wat meestal in hierdie vertalings en 
verwerkings vertoon word, is die beeld wat Anne volgens haarself aan die wêreld, 
dit wil sê haar mede-onderduikers, voorgehou het, in plaas van die ware innerlike 
gevoelens wat niemand kon sien nie, maar wat wel in haar dagboek na vore kom 
en dus ook in die vertaling daarvan na vore behoort te kom. 

’n Wanbeeld is ook van die Holocaust geskep deur die ingrypend aangepaste 
Amerikaanse weergawes van Anne se dagboek, soos The diary of Anne Frank, 
wat in 1952 die mees wydgelese boek3 oor die Holocaust was. Dit is omdat daar 
in die verwerkings van die dagboek sekere ideologiese aspekte uitgelaat is, of die 
beeld van die Holocaust daarin versag is. In Duitse vertalings van die dagboek 
word daar ook dikwels ideologies geneutraliseer, of gemanipuleer, deur 
byvoorbeeld verwysings na die oorlog, of na Joodsheid of Christelikheid, uit te 
laat. Waar Anne byvoorbeeld in haar dagboek na Christene verwys, word dit in 
die Afrikaanse vertaling behou: 
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Woensdag, 24 Junie 1942 
DT4: Ek wens ek hoef nie skool toe te gaan nie, my fiets is in die Paasvakansie 
gesteel en Moeder s’n het Vader by Christenmense in bewaring gegee. (45) 

In die Duitse vertaling word daar in hierdie inskrywing slegs na "mense" en nie na 
spesifiek "Christenmense" verwys nie. 

As gevolg van die wanbeeld wat deur die verskillende vertaalde weergawes van 
Anne se dagboek geskep is, word daar deesdae gestipuleer dat die Frank-
Pressler-uitgawe as die Definitiewe Edisie en enigste bronteks vir die vertaling 
van haar dagboek mag dien. Soos hier bo vermeld is, is die bronteks vir die 
Afrikaanse vertaling van Het Achterhuis dus ook die Frank-Pressler-uitgawe 
(Frank 2008b). Spies wyk wel plek-plek van hierdie weergawe af, maar dui dit 
telkens in ’n voetnoot aan (sien afdeling 5.4 en 5.7.5). 

Vertalers en vertaalteoretici beywer hulle vir, of verkies, verskillende 
vertaalbenaderings en -strategieë. Wat die vertaling tussen Nederlands en 
Afrikaans betref, merk Van Coller (2002:132) op dat die algemene opvatting 
binne die vertaalpraktyk in Nederland is dat ’n vertaling na aan die bronteks moet 
staan – hy verwys in hierdie verband na uitsprake deur Riet de Jong-Goossens en 
Robert Dorsman. Van Coller voer verder aan dat na aanleiding van voordragte 
van lede van die Nederlandse Produktiefonds by die Nederlandse Taalunie se 
vertalerswerkswinkel van 2000, en uit sowel Daniel Hugo se vertaalbeskouing as 
sy eie vertalings, dit blyk dat ’n bronteksgeoriënteerde benadering ook 
hoofsaaklik by vertalings uit Nederlands in Afrikaans voorkom. Van Coller wys ook 
daarop dat die taalkundige Leon de Stadler egter ’n meer 
doelteks(leser)georiënteerde vertaling bepleit en dat byvoorbeeld Antjie Krog se 
vertaling van Henk van Woerden se Een mond vol glas in Afrikaans (onder die 
titel Domein van glas) so ’n doeltekslesergeoriënteerde benadering volg. 

Verskeie faktore moet telkens in ag geneem word om te bepaal watter 
oorkoepelende vertaalbenadering vir ’n spesifieke teks gevolg gaan word. Die 
vertaalbenadering/-strategieë verskil dus van teks tot teks, maar ook van 
vertaler tot vertaler, aangesien persoonlike vertaalnorme ook ’n rol speel. 

Vanweë die verskillende weergawes van Anne Frank se dagboek wat al as 
bronteks tot vertalings gedien het, die verdraaide beeld wat dikwels van haar 
deur vertalings en verwerkings van die dagboek geskep is, en die feit dat daar 
deesdae ’n bepaalde bronteks van die dagboek is wat as bronteks vir enige 
vertaling daarvan móét dien, ag Spies dit nodig om so na moontlik aan die 
dagboek te bly, sodat die stem van die dagboekskrywer en die outentisiteit van 
die dagboek behoue bly. Hierdie bronteksgeoriënteerdheid is ook byna ’n 
noodsaaklikheid, aangesien die bronteks wat genre betref, ’n egodokument is en 
dus die persoonlike gedagtes en gevoelens van ’n werklike mens bevat. Daarom 
is dit nodig om sover moontlik naby die skrywer se skryfstyl en manier van 
uitdrukking te bly om die dagboek se inhoud en die stem van die skrywer so 
outentiek moontlik oor te dra. 

’n Vertaling moet egter toeganklik en verstaanbaar vir ’n doelteksleser wees, en 
die parateks word in Die Agterhuis ingespan om hierdie funksie te vervul. 
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3. Funksionalisme 

Binne die vertaalteorie het daar oor die jare ’n sogenaamde kulturele wending 
plaasgevind. Dit behels dat daar ’n skuif plaasgevind het van nougeset letterlike 
vertaling na vertaling waar aspekte soos pragmatiek en kultuur ook in ag geneem 
word. Alhoewel hierdie wending plaasgevind het, word benaderings wat nié 
kultuur in ag neem nie, en suiwer linguisties is, egter steeds gevolg. 

Vermeer (byvoorbeeld Reiss en Vermeer 1984) het ’n skoposteorie (skopos is die 
Grieks vir doel of funksie) ontwikkel wat behels dat die doel, of funksie, van die 
doelteks by vertaling vooropgestel word. Hierdie skoposteorie staan ook as die 
funksionalistiese benadering bekend. 

Deur hierdie teorie word ’n wyer benadering tot die vertaling en vertaalteorie 
gevolg en in plaas daarvan om slegs op die teks en sy linguistiese eienskappe en 
die ekwivalensie (gelykwaardigheid) daarvan in die doelteks te fokus, is die 
maatstaf vir ’n goeie vertaling nou of die teks vir die doeltekslesers in hulle 
kultuur die regte doel (skopos) bereik, of die regte funksie vervul. 

In retrospektiewe vertaalbenaderings dien getrouheid aan ’n bronteks as feitlik 
die enigste maatstaf vir ’n vertaling. In teenstelling daarmee, word daar deur 
Vermeer ’n nuwe riglyn vir vertaling voorgestel, naamlik die "translation brief" of 
vertaalopdrag/-spesifikasie. Hierdie spesifikasie sit die skopos vir die vertaling 
uiteen en neem byvoorbeeld aspekte soos die kliënt en doeltekslesers van die 
vertaling, die doel van die vertaling en die doeltekstipe in ag (sien ook Harvey 
1998:279, 280, 281). So word effektiewe kommunikasie tussen die bronteks se 
skrywer en die doelteksleser bewerkstellig. 

Na aanleiding van Vermeer se funksionalistiese benadering, of funksionalisme, 
voeg Nord (2001) ’n bykomende aspek tot die funksionaliteit toe, naamlik 
lojaliteit. Funksionalisme berus dus nou op twee pilare, naamlik funksionaliteit 
(die doel om die doelteks vir al die doelkultuur-ontvangers toeganklik te maak) 
en lojaliteit (om al die intensies en verwagtinge van ál die betrokke partye in die 
kommunikatiewe interaksie van vertaling in ag te neem) (Nord 2001:195). 

Spies maak (alhoewel onbewus, aangesien sy nie ’n teoreties-geskoolde vertaler 
is nie) hoofsaaklik in haar vertaling van Het Achterhuis in Afrikaans van die 
funksionalistiese benadering gebruik deur van Nord (2001:185, 188, 195) se 
twee maatstawwe vir ’n goeie vertaling gebruik te maak. Sy bly getrou/lojaal aan 
die bronteks en bronteksskrywer deur die konteks van die dagboek te behou, 
bykans niks by te voeg of weg te laat in die doelteks nie, en ook nie haar eie 
skryfstyl op die doelteks af te druk nie, maar eerder dié van die skrywer, Anne 
Frank, na te boots. Sy neem terselfdertyd ook die doelteksleser en sy/haar 
kultuur in ag deur van parateks gebruik te maak om aspekte te verduidelik wat 
die doelteksleser waarskynlik nie sal ken of verstaan nie. Spies skryf ook as 
inleiding tot Die Agterhuis haar eie vertaalspesifikasie, waarin vertaalbesluite 
verduidelik en regverdig word. 

 
4. Vervreemding en domestikering 

Wanneer letterkundige tekste vertaal word, vind daar altyd interaksie tussen twee 
literêre sisteme, twee kulture en twee tale plaas. Literêre werke word deur middel 
van taal van een sisteem en kultuur na ’n ander oorgedra en dus moet daar ’n 
kompromie tussen die twee sisteme en kulture en ook die bron- en doeltaal 
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getref word (Lefevere 1982:248). Bronislaw Malinowski (aangehaal in Katan 
2004:99) beskryf hierdie verhouding tussen taal en kultuur soos volg: 
"[L]anguage is essentially rooted in the reality of culture [...] it cannot be 
explained without constant reference to these broader contexts of verbal 
utterance." Om ’n effektiewe vertaling en kultuuroordrag te bewerkstellig, is dit 
belangrik om strategieë aan te wend wat hierdie linguistiese en kulturele 
verwantskappe en verskille in ag neem (Nida 1964:130). 

Volgens die Duitse vertaalteoretikus en filosoof Friedrich Schleiermacher is daar 
twee strategieë wat in (veral kultuurgebonde) vertaling gevolg kan word. Die 
eerste is om die doelteksleser nader aan die skrywer, of die bronteks, te laat 
beweeg, en die tweede is om die skrywer of bronteks nader aan die doelteksleser 
te beweeg. Die eerste metode word deur Venuti (1995:19, 20) as "vervreemding" 
en die tweede as "domestikering" bestempel. 

Vervreemding is ’n strategie waar die doelteks geproduseer word deur 
doelbewus die doeltekstaal- en doelkultuurkonvensies te verbreek om iets van die 
vreemdheid of die andersheid van die oorspronklike teks te behou (Venuti 
1995:13–20). Hierdie vreemdheid of andersheid word deur Venuti (2000:468–9) 
as wérklike interkulturele kommunikasie (in teenstelling met "domestiese 
inskripsie" [domestic inscription]) beskou. Hy glo dat die vreemdheid wat in die 
doelteks voorkom, die kanon van die doeltekstaal en doeltekskultuur kan verryk 
indien die doelteks in die literêre sisteem van die doelteksleser opgeneem word 
(Venuti 2000:468–70). Berman (1985:284, 285) noem dat die 
vervreemdingsbenadering goed kan werk om die vreemdheid, of andersheid, van 
’n teks te beklemtoon en ’n vreemde werk só aan te bied dat die doelteksleser 
daarvan bewus is dat hy/sy besig is om met ’n teks om te gaan wat in ’n ander 
konteks as wat eie aan syne/hare is, geskryf is. Die doelteksleser word gevolglik 
in sy/haar eie taal (of ’n taal wat aan hom/haar toeganklik is) aan ’n vreemde 
kultuur of denkwyse blootgestel en die doelkultuur word deur hierdie 
"vreemdheid" verryk, verbreed en verdiep (Benjamin 1932:22). 

Domestikering is ’n strategie wat behels dat ’n deursigtige, vloeiende styl in die 
doelteks gebruik word om die vreemdheid of andersheid van die vreemde teks vir 
die doelteksleser te minimaliseer. Dit maak die doelteks vir die doelteksleser 
aanvaarbaar en toeganklik, aangesien die doelteksleser hom/haar met die teks 
kan vereenselwig en dit kan verstaan (Venuti 1995:13–20). 

Daar is natuurlik plek vir albei hierdie benaderings (domestikering en 
vervreemding) in literêre vertaling, en die keuse daarvan hang af van verskeie 
veranderlikes, soos die doel van die doelteks, die doelteksleser, die genre van die 
bronteks en die tipe doelteksleser. In die Afrikaanse vertaling van Het Achterhuis 
is daar, soos reeds genoem, besluit om so na moontlik aan die bronteks te bly om 
die outentiekheid daarvan te behou. Op sowel kulturele as stilistiese en 
linguistiese vlak word daar dus meestal van die vervreemdingstrategie gebruik 
gemaak. Daar word baie naby aan die bronteks gebly en derhalwe word daar 
dikwels van vertaalstrategieë soos leenvertalings, leenwoorde, en selfs woorde, 
frases en sinne in die brontekstaal gebruik gemaak. Die tyd, plek, kultuur en 
politiese klimaat waarin die bronteks afspeel, word ook in die doelteks behou en 
daar word veral ten opsigte van pragmatiese en kontekstuele verwysings 
((inter)kulturele, godsdienstige, ideologiese, historiese en politiese verwysings) 
vervreem. 

Tog poog die vertaler om, soos Nida (1964:163) daarna verwys, die "naaste 
natuurlike ekwivalent" in Afrikaans vir die Nederlandse teks te gebruik, tensy die 
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vertaler om ’n spesifieke rede die teks van die doelteksleser wil vervreem. ’n 
Domestikeringstrategie word dus wel ook in hierdie vertaling gebruik. 

Cai (2008) beskryf die balans tussen vervreemding en domestikering as 
accommodation. Sy noem dat vertalings meestal van albei hierdie strategieë 
gebruik maak met die een as "primêre" en die ander as "sekondêre" strategie. In 
Die Agterhuis is vervreemding die primêre, en domestikering die sekondêre 
strategie. Lefevere (1982:494) is van mening dat daar buitendien altyd ’n 
"domestic remainder" van ’n bronteks oorbly – soos duidelik in Die Agterhuis 
gesien kan word, aangesien die Nederlandse taal en kultuur ’n groot invloed op 
die vertaling van Het Achterhuis in Afrikaans het en daar in die Afrikaanse teks ’n 
duidelike "neerslag" van die bronkultuur en brontekstaal is. 

Aangesien Die Agterhuis op mikro- en makrovlak hoofsaaklik vervreemdend is, is 
dit belangrik dat die doelteks wel vir die doelteksleser toeganklik gemaak word. 
Die parateks in die doelteks is baie doeltekslesergerig en die inleiding tot die 
dagboekbriewe, die epiloog (albei deur die vertaler) en die nawoord (vertaal uit 
die bronteks) dra alles daartoe by om die agtergrond van die dagboek en die 
skrywer te verskaf. Voetnote wat deurgaans in die doelteks voorkom, help weer 
om verwysings en woorde en uitdrukkings te verduidelik, of te vertaal, sodat dit 
vir die doelteksleser toeganklik is. Die parateks en dagboekbriewe werk dus in 
interaksie saam om die doelteks terselfdertyd te vervreem van, maar ook 
toeganklik te maak vir, die doelteksleser. 

Vervolgens sal die parateks in Die Agterhuis, die Afrikaanse vertaling van Het 
Achterhuis, bespreek word. 

 
5. Parateks 

Volgens Genette (1997:1) is parateks5 materiaal wat aanvullend tot die kernteks 
(in die geval van Het Achterhuis/Die Agterhuis die dagboekbriewe) aangebied 
word, soos die voorwoord, titel en illustrasies. Dit word deur Genette (1997:i) 
soos volg gedefinieer: 

Those liminal devices and conventions, both within and outside the book, 
that form part of the complex mediation between book, authors, publisher, 
and reader: titles, forewords, epigraphs, and publishers’ jacket copy are 
part of a book’s private and public history. 

Die parateks van ’n vertaling behels die teks wat bykomend tot die hoofteks van 
die doelteks is, maar nie deel vorm van die hoofteks self nie. In die geval van Die 
Agterhuis is die hoofteks/kernteks die dagboekbriewe en die parateks sluit 
byvoorbeeld ’n inleiding, voetnote en ’n epiloog in. Parateks soos die inleiding 
bereik die leser voor die kernteks (Koş 2008:60) en ander, soos die voetnote, 
speel ’n aanvullende rol tot die doelteks om die leser tydens die lees van die 
doelteks by te staan deur byvoorbeeld verklarings of bykomende inligting te 
verskaf. 

Appiah (1993:427) is ten gunste van die gebruik van parateks by ’n vertaling 
aangesien dit vir hom belangrik is dat ’n literêre vertaling gebruik kan word in 
"literêre opvoeding", deurdat dit ’n sogenaamde "akademiese" vertaling raak. 
Hierdie tipe vertaling word bewerkstellig deur middel van annotasies, voetnote en 
glosse wat by die vertaling gevoeg word en ’n vertaler kan daardeur ’n ryk 
kulturele en linguistiese konteks skep wat die doelteks vir die doelteksleser 
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makliker maak om te verstaan en dus as’t ware die doelteksleser "opvoed" in die 
brontekskultuur. Appiah (1993:427) beskryf ’n vertaling wat baie van hierdie tipe 
verduidelikings bevat, as ’n digte vertaling (thick translation) en volgens hom 
bewerkstellig/vestig sodanige digte vertaling in werklikheid ’n ingeligte begrip 
tussen twee kulture sodat die twee groepe respek vir mekaar kan kry en mekaar 
te midde van die verskille tussen hulle kan verstaan. Hy gee hiermee te kenne 
dat die vertaler ’n sosiale verpligting teenoor sowel die bron- as die doelkultuur 
en veral teenoor die doelteksleser het (vergelyk hierdie deurlopende tema in Nord 
(1995, 1997, 2001)) om sekere aspekte in die doelteks te verduidelik. Sy 
standpunt is nie dat hierdie annotasies noodwendig moet inmeng met die teks of 
die vloei van die teks moet onderbreek nie, maar dat dit waar nodig wel 
verduidelikings by die vertaling moet gee. En op hierdie manier speel parateks ’n 
beduidende rol ten einde die doelteksleser se persepsie van ’n teks te beïnvloed 
(Tahir-Gurcağlar 2002:45). 

In Die Agterhuis word daar, soos genoem, ruim van parateks gebruik gemaak, 
omdat die vertaling hoofsaaklik vervreemdend en bronteksgeoriënteerd is. Nie 
net kom parateks dikwels in die doelteks voor nie, maar daar word ook van 
verskillende tipes parateks gebruik gemaak. Die dagboek is dus ’n goeie 
voorbeeld om te ontleed hoe verskillende tipes parateks funksioneel ingespan kan 
word by ’n vertaalde literêre werk. In hierdie bespreking gaan daar gekyk word 
na die funksionaliteit van die parateks in Die Agterhuis om te sien hoe dit by die 
vertaling aansluit en die vertaling kontekstualiseer en veral hoe dit die 
doelteksleser bystaan in die lees van die dagboek om dit vir hom/haar 
toegankliker en verstaanbaarder te maak.6 

5.1 Voorblad en titel 

Aangesien die leser heel eerste die voorblad sien alvorens hy/sy ’n boek lees, is 
dit belangrik dat die ontwerp van die voorblad weldeurdag moet wees om aan die 
leser ’n gevoel oor te dra van wat die inhoud, atmosfeer en boodskap van die 
boek behels. Dit geld uiteraard ook wanneer daar besluit word op ’n voorblad vir 
’n vertaalde werk. By ’n literêre werk is sowel die titel as die voorblad van ’n boek 
minder eksplisiet om aan te dui waaroor die inhoud van die boek gaan as 
byvoorbeeld by ’n tegniese boek. Dit is aangesien die titel en voorblad van ’n 
literêre werk misterie by die leser kan ontketen, terwyl ’n tegniese werk se 
voorblad duidelik moet aandui waaroor die boek gaan om dit vir die leser dadelik 
toeganklik te maak (Newmark 1998:56, 57). 

Anne Frank se oorspronklike dagboek is ’n notaboek wat sy vir haar dertiende 
verjaarsdag, op 12 Junie 1942, gekry het. Hierdie boek het ’n pienk geruite 
buiteblad gehad en met ’n knip gesluit. Anne het hoofsaaklik haar dagboek hierin 
gehou, maar toe sy die dagboek begin redigeer het, het sy die nuwe weergawes 
op los velle papier geskryf. Sedert die publikasie van haar dagboek was daar 
verskeie voorblaaie – aanvanklik het dit slegs ’n effekleurige stofomslag met die 
titel en die naam van die skrywer daarop gedruk gehad en meer onlangs meestal 
ook met ’n foto van Anne Frank daarby. Die voorblad van die bronteks vir die 
Afrikaanse vertaling is ’n foto van die glimlaggende dagboekskrywer wat by ’n 
oopgeslaande boek sit. 

128



LitNet Akademies – Jaargang 8(1) – Maart 2011 
 

 

 

ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za 

 

Spies het self die voorbladfoto van die doelteks gekies – haar rol as magsagent 
kom hier duidelik na vore – en sy verduidelik dat sy spesifiek die profielfoto van 
’n peinsende Anne op die voorblad geplaas het om die ander sy van Anne wat 
mense so dikwels miskyk, te beklemtoon (Spies 2008b). Spies sê hierdie keuse is 
ook gemaak om die vals beeld wat die wêreld deur vertalings en verwerkings van 
die dagboek van Anne gevorm het, te probeer verander. Hierdie foto beeld Anne 
as denker en dromer uit – karaktertrekke wat baie duidelik in sowel die bronteks 
as die Afrikaanse doelteks na vore kom (Spies 2008b). 
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Om groter fokus op die foto en die beeld van Anne wat daarmee gepaard gaan, te 
plaas, het Spies so min moontlik teks op die voorblad geplaas. Op die voorblad 
van die bronteks kom die skrywer se naam en van (Anne Frank), die titel (Het 
Achterhuis), die woorde "Dagboekbrieven 12 Juni 1942 – 1 Augustus 1944", en 
die uitgewery (Uitgeverij Bert Bakker) voor. Op die voorblad van die doelteks is 
egter slegs die skrywer se naam en van (Anne Frank) en die titel (Die Agterhuis). 
Die vertaler is dus nie sigbaar op die voorblad nie en ’n mens kan nie, tensy jy 
bewus is van die werk, sien dat die boek ’n vertaling is nie. Dit dra tot die 
outentiekheid van die werk by, in die sin dat dit die werk soortgelyk aan die 
bronteks voorstel, maar die prominensie en sigbaarheid van die vertaler 
(waarvoor Venuti (1995) hom beywer) minder maak. 

Volgens Mladen Jonanović (in Pinto 2000:132) is die titel van enige kunswerk, 
soos ’n roman, storie of gedig, moontlik die belangrikste woord of frase van die 
kunswerk. Dit is omdat die titel dit vir die leser moontlik maak om ’n sekere idee 
van die inhoud van die werk te kry (net soos by die voorblad) reeds voor dit 
gelees word. Hoe die vertaler die titel van ’n werk vertaal, is dus baie belangrik. 
Volgens Nord (1995:265) moet die funksionaliteit van die titel van die bronteks 
ook onderskei word van die funksionaliteit van die doeltekstitel. Die doelteksleser 
moet in gedagte gehou word wanneer die titel van ’n werk vertaal word, 
aangesien dit daarop gerig moet wees om die doelteksleser ’n idee van die inhoud 
van die doelteks te gee. 

Die titel van die bronteks, Het Achterhuis, is gekies aangesien dit die naam is 
waaronder Anne Frank haar dagboekinskrywings in romanvorm na die oorlog wou 
publiseer. Vertalings in ander tale se titels is meestal ’n vertaling hiervan, soos 
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die Engelse The Annex, of ’n beskrywing van die werk, naamlik The diary of a 
young girl. Spies (2007:21) merk op dat laasgenoemde (Amerikaanse) titel die 
oorlogsagtergrond van die dagboek kamoefleer ten gunste van die belydenis van 
’n tienermeisie. Sy noem ook dat dit dan verder die skrywer, Anne, se beeld en 
karakter falsifieer en nie erkenning gee aan die Joodsheid van hierdie jong meisie 
wat in ’n krisisperiode dagboek gehou het nie. Volgens Spies (2007:21) moet 
albei kante van Anne wat in die dagboek na vore kom, en daarmee saam die 
tweekantigheid van die dagboek, in die titel weerspieël word. Sy sê die dagboek 
is ’n verslag van ’n puberteit én ’n getuienis oor die Holocaust. Spies verkies dus 
om die titel van die dagboek so na moontlik aan die bronteks se titel te hou, al 
word die Afrikaanse woord agterhuis nie werklik in hierdie konteks so gebruik nie. 
Die titel Het Achterhuis word dus as Die Agterhuis vertaal om erkenning aan die 
skrywer te gee, die beeld van die skrywer sterker na vore te laat kom, outentiek 
aan die bronteks te bly en erkenning aan hierdie gekanoniseerde werk te gee. 

5.2 Die agterblad 

’n Agterblad dien, saam met ’n voorblad van ’n boek, as ’n prikkel om die boek te 
lees. Die agterblad van die bronteks en die doelteks verskil in hierdie geval 
hoofsaaklik in dié opsig dat die bronteks se agterblad meer uitbrei oor die 
agtergrond van die dagboek, asook meer biografiese besonderhede oor Anne 
Frank verskaf. Die bronteks se agterblad sê deur wie en wanneer, asook in watter 
omstandighede, die dagboek geskryf is, hoe die dagboekskrywer van voorneme 
was om na die oorlog haar dagboek te publiseer, en waar en hoe die dagboek 
uiteindelik (te danke aan haar pa, Otto Frank) na haar dood wel gepubliseer is. 
Op die agterblad van die bronteks (Frank 2008b) is daar ook ’n aanhaling van 
Primo Levi oor die betekenis van die dagboek vir die wêreld: 

Eén enkele Anne Frank ontroert ons meer dan de ontelbaren die net zo 
leden als zij, maar wier beeld in de schaduw is gebleven. Misschien moet 
dat ook zo zijn: als we het leed van alle mensen moesten en konden 
meelijden, zouden we niet kunnen leven. 
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Die doelteks se agterblad plaas meer klem op die feit dat Die Agterhuis ’n 
vertaling is en kompenseer daarvoor dat dit nie op die voorblad aangedui word 
nie. Die teks op die agterblad begin met ’n aanhaling uit die dagboek, wat tot die 
doeltekslesers spreek en hulle aandag trek: 

O ja, ek wil nie soos die meeste mense vir niks geleef het nie. Ek wil nuttig 
wees of vreugde vir die mense wat om my leef en my tog nie ken nie, ek 
wil voortlewe, ook ná my dood! (Frank 2008a) 

’n Kort beskrywing van die agtergrond waarteen die dagboek geskryf is en van 
die persoon Anne Frank word daarna gegee, soos in die bronteks. Laastens word 
’n verantwoording van die vertaling deur ’n derde party, waarvan die naam nie 
aangedui word nie, gegee: 

Die Agterhuis is sedert die verskyning van die oorspronklike Nederlandse 
uitgawe in 1947 reeds in verskeie lande gepubliseer. Danksy die 
sprankelende vertaling van die bekende digteres Lina Spies, kan Anne 
Frank nou ook vir die Afrikaanse leser in haar dagboek voortleef. (Frank 
2008a) 

’n Mens kan sien dat die vertaler en haar posisie in die Afrikaanse literêre sisteem 
as gekanoniseerde digter ook hier beklemtoon word. 
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5.3 Die gedig 

Spies se belangstelling in die Holocaust en Anne Frank se dagboek het reeds toe 
sy nog ’n universiteitstudent7 was, begin. Sy sê haar ideaal om die dagboek te 
vertaal, hang ten nouste saam met haar digterskap, wat volgens haar in alle erns 
by die dagboek van Anne Frank begin het nadat sy die film The diary of Anne 
Frank in 1961 gesien het. Sy het die dagboek teen die agtergrond van die 
beriggewing van die Eichmann-verhoor in Jerusalem gelees en dit was ook die 
stimulus vir haar gedig "Vir Anne Frank van Het Achterhuis" (Spies 2007:8), wat 
later opgeneem is in haar eerste digbundel, Digby Vergenoeg, wat in 1971 
gepubliseer is. Sy sê dat haar beeld van Anne Frank destyds anders was en dat 
sy ook ’n "ander Anne" in haar gedig uitgebeeld het as in die vertaling van die 
dagboek (Spies 2009). Sy het dus in die vertaling die verwronge (volgens 
Lefevere se konsep warped) beeld wat sy vroeër van Anne geskep het, as’t ware 
terug gemanipuleer na die meer lewensgetroue beeld. 

Spies (2007:9) lewer die volgende kommentaar oor genoemde gedig: 

As ek na al die jare die leser van my eie gedig word, lees ek in my 
weergawe van die net van komplekse menseverhoudings waarin Anne 
gevange gesit het – in kontras met die terreur teen die Jode in die 
buitewêreld – haar moeisame verowering en behoud van eie identiteit. 
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Sy sluit hierdie gedig voor in Die Agterhuis in om as inleiding vir die dagboek te 
dien. Hierdie byvoegsel in die doelteks dien sowel om ’n agtergrond vir die 
vertaling te skep as om die vertaler se prominensie as ’n gekanoniseerde 
Afrikaanse digter, en haar betrokkenheid by die vertaling, te beklemtoon. Hierdie 
gedig dra dus nog meer tot die sigbaarheid en statuur van die vertaler by. Verder 
kan die doelteksleser hom-/haarself ook met die teks vereenselwig, aangesien 
hy/sy ’n gedig oor die dagboek in sy/haar eie taal, uit sy/haar eie literêre 
sisteem, kan lees. 

Vir Anne Frank van Het Achterhuis 

Hulle onthou die gaskamers, Auschwitz, 
as van lyke, onsigbaar vervoer deur eensame riviere, 
die meisie in haar sabbatrok, 
wat in die dodeput afstort, 
die vrou wat met sekslose sekerheid besef 
uit haar vervloekte bloed sal ’n kind 
die nuwe, vrye wêreld nooit weer vind ... 

Maar in die agterhuis was veel 
menslikheid: Mevrou van Daan, 
prikkelbaar-bevrees, vervelig-verwaand, 
’n moeder se subtiel verset, 
omdat haar kind die vader liewer het ... 

En tog moes jy jou jong 
ontwaking leer verstaan – alleen. 
En wat het al jou vroulikheid gebaat? 
Jy moes die laaste toevlug deel 
vir nog ’n Jood se veiligheid – 
tandarts Dussel jou ongewenste kamermaat. 

Toe het jy jou na hom gekeer: 
blou agter ’n berookte ruit en ’n gordynde raam 
het helder in sy oë kom leef ... 
maar die natuur verdra geen surrogaat – 
jy het geweeg, te lig bevind. Weer 
moes Peter maar vir Mouschi streel 
en vir ’n troos het jy seisoenverward 
pinksterrose en bloudruifies in een droom verbeel. 

Meer as Jood of Christen het jy geweet 
die mens se gees oorwin as hy 
elke dag sy aartappels met vreugde eet. 

(Spies 1971:6) 

5.4 Die inleiding 

In sowel die bronteks (Frank 2008b) as die doelteks is daar ’n inleidende 
gedeelte. In die bronteks is hierdie gedeelte getitel "Over dit boek" en die 
samestellers fokus spesifiek daarop om ’n agtergrond tot die dagboek te gee: ’n 
verduideliking van hoe die dagboek gevind is en hoe en waarom dit gepubliseer 
is, waarom daar vroeër sekere passasies uit die dagboek gelaat en later weer in 
die bronteks bygevoeg is, hoe die vyf bladsye uit die dagboek wat doelbewus 
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verswyg is en later opgeduik het, ook nou ingesluit is, hoe die dagboek sedert die 
eerste uitgawe daarvan wyd versprei is en politieke betekenis en gewildheid 
verkry het, en wie die skrywersregte van die dagboek besit. Verder word daar 
ook verduidelik dat die pseudonieme wat Anne Frank in die dagboek gebruik het, 
ook in hierdie uitgawe van die bronteks gebruik word, behalwe die skuilnaam wat 
sy vir haarself gegee het, Anne Aulis of Anne Robin. Dus is "Anne Frank" behou in 
die bronteks (ook die doelteks, omdat hierdie naam in die bronteks gebruik word) 
om die dagboek meer outentiek en lewensgetrou te hou en meer klem op die 
skrywer as persoon te plaas (sien Pressler 2008a:5–7). 

Hierdie inligting word deur die vertaler in die inleiding tot die doelteks weergegee, 
maar nie as ’n vertaling van die bronteks nie. Sy skep inderwaarheid ’n heel nuwe 
teks as inleiding wat heelwat omvattender is as die inleiding in die bronteks en 
spreek dus spesifiek die doelteksleser aan. Waar die inleiding in die bronteks drie 
bladsye beslaan, strek die inleiding in die doelteks oor sewentien bladsye, en daar 
word ook spesifiek fokus daarop geplaas dat die doelteks ’n vertaling is. 

Spies (2007:8–26) se inleiding dien ’n dubbele funksie in die doelteks. Eerstens 
gee dit agtergrondinligting oor die Holocaust, die skrywer Anne Frank en die 
bronteks; tweedens dien dit as ’n vertaalopdrag/-spesifikasie waarin die vertaler 
sekere besluite wat tydens die vertaalproses geneem is, aan die doelteksleser 
verduidelik, en ook die funksie van die doelteks vir die doelteksleser aandui. 
Volgens Nord (1997:21) is die vertaler nie gewoonlik die inisieerder of 
opdraggewer van ’n vertaling nie, maar word hy/sy genader om ’n vertaling te 
doen. Die opdraggewer moet dan ’n vertaalopdrag saamstel waarin hy/sy 
spesifikasies ten opsigte van die vertaling verskaf. Dit sluit in die bedoelde 
funksie van die doelteks, die doelteksleser, die tyd en plek waartydens en waar 
die doelteks ontvang gaan word, die medium waardeur die teks oorgedra moet 
word en die motief, of rede, vir die produksie en resepsie van die teks, en sluit 
dus aan by Nord (1997:60) se riglyne vir ’n aanvaarbare vertaling. 

Spies stel dus haar eie spesifikasies vir die doelteks op en bepaal self die funksie 
van sowel die doelteks as wie die doeltekslesers sal wees. Aangesien sy nie ’n 
teoreties-geskoolde vertaler is nie, benader sy nie die vertaling uit ’n 
vertaalteoretiese oogpunt nie, maar as akademikus benader sy dit wel uit ’n 
akademiese, of wetenskaplike, oogpunt. Aangesien sy self ’n skrywer is, is sy ook 
besonder sensitief vir die literêre waarde van die bronteks wat in die doelteks 
behoue moet bly en fokus ook daarop om goeie styl en taalgebruik in die doelteks 
toe te pas (Spies 2007:12). 

Spies (2007:19) verduidelik in die inleiding waarom hierdie dagboek vir so lank 
nie in Afrikaans vertaal is nie. Sy sê dit is omdat daar geglo is dat 
Afrikaanssprekendes maar die dagboek in Engels kan lees aangesien "almal tog 
Engels kan lees" en aangesien Anne Frank ’n "all English girl" en ’n anti-
apartheidsimbool in Suid-Afrika geword het. Die rede vir die vertaling in Afrikaans 
is om sowel die beeld van Anne as die verhaal van Anne Frank, wat volgens 
Cynthia Ozick (soos aangehaal in Spies 2007:10) "sedert die publikasie van die 
dagboek geëkspurgeer, verdraai, verander, beswadder, verklein, kinderagtig 
gemaak, veramerikaniseer, versentimenteer, verkitsch en op ’n blatante wyse 
ontken is", in ere te herstel deur die vertaling weer getrou aan die dagboek en 
lojaal aan die dagboekskrywer se oorspronklike denke en styl te maak. 

Spies beskou die dagboek as waardig om te vertaal vanweë die besondere 
boodskap wat dit oordra, die prominente posisie wat die werk in die Nederlandse 
literêre sisteem, of kanon, beklee, en die rol wat die dagboek speel om as 
getuienis van die Holocaust te dien. 
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Daar word verder in die inleiding verantwoording gedoen van die benadering wat 
sy in die vertaling volg. Sy bepleit dat die identiteit van die skrywer in ’n 
outobiografiese werk behoue moet bly wanneer dit vertaal word. Sy verduidelik 
dat Anne twee kante het, wat volgens Ozick en Denise de Costa se beskouing min 
of meer in opposisie met mekaar staan: die bekkige tiener en die nadenkende 
Jodin (Spies 2007:20). Spies (2007:20) wil graag in die doelteks die twee 
teenstrydige kante van Anne se persona weergee, waarvan die nadenkende sy 
dikwels, in veral Amerikaanse vertalings van die dagboek, verlore raak. Daarom 
sê Spies (2007:23) sy bly getrou aan die bronteks soos, volgens haar, van die 
vertaler vereis word. 

Om verder die identiteit van die skrywer in die doelteks te versterk, word daar 
plek-plek Nederlandistiese en verouderde Afrikaans gebruik om dieselfde 
atmosfeer as in die bronteks oor te dra. Spies sê dat sy so na moontlik aan die 
Nederlandse teks bly, maar steeds nie die eiendomlikheid van Afrikaans geweld 
wil aandoen nie. Sy regverdig hierdie benadering deur verder te verduidelik dat 
waar sy wel Nederlandistiese uitdrukkings en woorde gebruik, dit doelbewus is 
om vervreemding tussen die teks en die leser te bewerkstellig "waar dit gaan om 
omstandighede wat vir ’n jong Afrikaanstalige leser totaal vreemd is: ’n Joods-
Nederlandse meisie wat in selfopgelegde ballingskap dagboek hou tydens die 
Tweede Wêreldoorlog in die skaduwee van vervolging en dood" (Spies 2007:24). 

Verder doen Spies in die inleiding verantwoording van die plekke in die doelteks 
waar sy van die bronteks (Frank 2008b) afwyk. Sy sê daar is enkele 
uitsonderings waar sy nie by die Frank-Pressler-uitgawe hou nie, maar dat sy dit 
in voetnote erken (Spies 2007:22). Dit sluit aan by Nord (1995) se uitgangspunt 
dat drastiese veranderinge en afwykings in ’n vertaling verduidelik moet word. 

Die funksie wat Spies as vertaler uiteindelik met die doelteks wil bereik, is om die 
doelteks so na moontlik aan die bronteks te behou deur dit ook in dagboekvorm 
te skryf met dieselfde indeling as wat in die bronteks voorkom, om sodoende vir 
die doelteksleser ’n vertaling daar te stel wat sal lees soos die bronteks, binne 
dieselfde konteks en in dieselfde styl – maar in Afrikaans. Die identiteit van die 
skrywer en die bronteks bly dus in die vertaling behoue, soos Spivak (1992:397–
414) voel belangrik is. Die "verhaal" van Anne Frank moet dus nie verdraai of 
gemanipuleer word nie, en haar stem, wat mense "geroer en geïnspireer het, [...] 
bewus gemaak het van die kwaad [... en ...] die liefde bely het in aansig van die 
haat en die goedheid van die mens in aansig van sy boosheid" (Spies 2007:26), 
moet in die doelteks behoue bly. Hierdeur word die doelteks vir die doelteksleser 
aanvaarbaarder gemaak, aangesien die stem en styl van die skrywer dieselfde as 
in die bronteks is en die doelteksleser kan voel hy/sy lees die oorspronklike 
dagboek, die bronteks, maar net in ’n ander taal. 

Nord (1997:62) voer aan dat dit baie belangrik vir ’n vertaler is om die bronteks 
te interpreteer om uiteindelik ’n "goeie" doelteks te kan produseer. Spies (2007) 
se inleiding getuig van deeglike navorsing wat oor die agtergrond van die 
dagboek gedoen is en dat sy krities en in diepte daarmee omgegaan en dit 
geïnterpreteer het alvorens sy gepoog het om dit te vertaal. ’n Mens kan ook uit 
die inleiding aflei dat die vertaler ’n aantal bewuste besluite geneem het ten 
opsigte van die benaderings en strategieë wat in die vertaling gevolg is, met ’n 
spesifieke doel: om die beeld van Anne Frank so getrou moontlik aan die 
Afrikaanse teikengehoor oor te dra en die outentiekheid en egtheid van die 
dagboek te behou. Sy regverdig ook hierdie besluite in die vertaalspesifikasie – 
deel van die inleiding – wat sy vir haarself (en die doelteksleser) opstel. 
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Deur middel van die inleiding beklemtoon Spies dat sy nie lukraak te werk gegaan 
het om Anne Frank se dagboek te vertaal nie, maar dat die vertaalproses deur 
deeglike beplanning en navorsing voorafgegaan is én dat besluite weldeurdag en 
gegrond is. Hierdeur word die waarde en die status van die doelteks verhoog en 
die doelteksleser is geneig om die doelteks beter te ontvang, verstaan en 
aanvaar. 

5.5 Die bronnelys 

Die bronnelys, "Bronne" (DT:27), wat op die inleiding in die doelteks volg, dien as 
’n bronnelys vir die inleiding tot die vertaling, asook as ’n aanduiding van die 
bronne wat gebruik is om die vertaling te bewerkstellig. Dit getuig van die 
navorsing wat vir die vertaling en tydens die vertaalproses gedoen is (sien 
opmerking oor Spies se akademiese werkswyse in die vorige afdeling). Die 
vertaler het dus nie bloot na die dagboek gekyk nie, maar ook na die konteks 
waarin dit geskep is en na tekste wat deur ander skrywers oor die werk, die 
genre, vertalings en verwerkings van Het Achterhuis geskryf is. Hierdie bronnelys 
is tot die doelteks bygevoeg en kom nie in die bronteks voor nie. 

Die bronnelys gee ook vir die doelteksleser ’n lys verwysings indien hy/sy 
aanvullende navorsing oor die dagboek van Anne Frank wil gaan doen, of verder 
oor die dagboek wil gaan lees. 

5.6 Die toevoegsels 

Sowel die bronteks as die doelteks bevat toevoegsels. In die doelteks is daar 
egter meer toevoegsels as in die bronteks. Die eerste stel toevoegsels in die 
doelteks word almal voor die dagboekbriewe geplaas onder die opskrif 
"Toevoegsels" (DT:31–3). Die eerste drie toevoegsels is die inskrywings wat die 
vertaler as besonders of as belangrik geag het om as ’n inleiding vir die 
dagboekinskrywings te dien, en die ander twee is toevoegsels uit die bronteks. 
Hierdie inskrywings word nie in die bronteks ook voor die res van die 
dagboekinskrywings geplaas nie; in die bronteks kom die toevoegsels tussen die 
dagboekbriewe voor en word dit deurgaans telkens met die opskrif "Toevoegsel" 
aangedui. 

Die eerste toevoegsel in die doelteks handel oor die omstandighede waarin Anne 
en die ander onderduikers hulle bevind het: 

28 September 1944 
DT: Dit maak my ook benouder as wat ek kan sê dat ons nooit meer buitentoe 
kan gaan nie, en ek is baie bang dat ons ontdek sal word en ’n koeël deur die kop 
kry. Dit is natuurlik ’n minder plesierige vooruitsig. (31) 

Die tweede toevoegsel gaan spesifiek oor Anne se verhouding met een van die 
onderduikers, meneer Van Daan, maar eintlik skep dit weer eens ’n idee van die 
omstandighede in die agterhuis en hoe Anne se dagboek vir haar as ’n 
ontvlugting dien: 

21 September 1942 
DT: Meneer Van Daan is die laaste tyd katvriendelik teenoor my, ek laat dit maar 
stilweg by my verbygaan.           O, ek is so bly dat ek jou [die dagboek] 
saamgeneem het! (31) 
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Die derde toevoegsel is waarin Anne haar dagboek herbeskou en ook gevolglik 
herbesin oor wat sy soms in die dagboek geskryf het: 

22 Januarie 1944 
DT: [...] Maar dat ek so onbeskaamd oor ander dinge geskryf het, is vir my 
ondenkbaar. Ek skaam my werklik as ek die bladsye lees wat oor onderwerpe 
handel wat ek liewer vir my mooier wil voorstel. Ek het dit so aanstootlik beskryf 
[...]. (31) 

Dit is juis as gevolg van hierdie besinning dat Anne haar eie dagboek hersien 
(daar word na die hersiene weergawe verwys as die "b-weergawe"). Sy haal van 
hierdie "dinge [wat sy] geskryf het" uit die dagboek soos sy dit oorskryf en Otto 
Frank neem dit ook nie in die c-weergawe van die dagboek op nie. Hierdie 
inskrywings word later deur die samestellers van die bronteks waarop die 
Afrikaanse vertaling gebaseer is (Frank 2008b), teruggeplaas en gevolglik ook 
vertaal. Die terugplasing van hierdie gedeeltes in die teks dien nie net om die 
outentiekheid van die teks te bewaar nie, maar ook om ’n beter beeld van Anne 
te skep en haar stem sterker in die dagboek te laat deurkom. Dit is aangesien 
Anne nie nét ’n positiewe tienermeisie was nie, maar ook by tye baie negatief en 
terneergedruk en teenoor haar huislede soms byvoorbeeld onsensitief of 
onbeleef. Die geïdealiseerde Anne wat dikwels in vertalings en verwerkings van 
die dagboek voorgestel word, word dus juis nie in die Afrikaanse vertaling 
uitgebeeld nie. ’n Meer realistiese beeld van haar word vertoon. 

Die volgende stel toevoegsels (DT:32) in die doelteks is twee wat uit die bronteks 
vertaal is, naamlik die een op 12 Junie 1942, wat nie in die bronteks (BT:9) as ’n 
toevoegsel gemerk word nie, en een op 28 September 1942. Albei die 
inskrywings handel oor Anne wat in ’n persoonlike gesprek tree met haar 
dagboek, wat sy in hierdie gevalle personifieer. 

2 Junie 19428  
DT: Ek hoop dat ek alles aan jou sal kan toevertrou soos ek dit nog nooit aan 
iemand kon doen nie, en ek hoop dat jy ’n groot steun vir my sal wees. 
Anne Frank (33) 

28 September 1942 
DT: Ek het tot nou toe in jou groot steun gevind, en ook in Kittie, aan wie ek nou 
gereeld skryf. Om op hierdie wyse in my dagboek te skryf, bevredig my veel 
meer en nou kan ek die uur byna nie afwag wanneer ek weer in jou kan skryf nie. 
          O, ek so bly dat ek jou saamgeneem het! Anne Frank (33) 

Spies (2007:23) verduidelik in haar inleiding tot die vertaling dat in plaas daarvan 
om die tweede stel toevoegings wat in die doelteks voorkom, te behou as deel 
van die teks soos in die "Definitiewe Edisie", waarin sy noem dat hulle tot 
kernagtige inskrywings gereduseer is, sy hulle laat aansluit by die eerste stel 
toevoegsels in die doelteks, wat sy as motto’s beskou. Sy sê dit is aangesien 
Anne Frank haar dagboek oorgeskryf of self geredigeer en taalversorg het om dit 
’n boeiende, goedgeskrewe geheel te maak (De Costa in Spies 2007:24). 

Die toevoegsels wat sy wel in die hoofteks van die dagboek behou, soos die 
voorbeeld op Maandag 15 Junie 1942, lei sy nie in met die opskrif Toevoegsel nie 
en kursiveer dit ook nie soos in die bronteks nie. Sy plaas dit bloot tussen hakies. 
Volgens Spies (2007:24) versteur die kursiefgedrukte "toevoegsels" die geheel en 
verbreek dit die ontwikkelende verhaallyn. Soos Spies ook telkens in haar 
inleiding noem, probeer sy hierdeur dus om so min moontlik "in te meng" in die 
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teks en die doelteks so outentiek moontlik aan Anne Frank se oorspronklike 
dagboek –  en wat sy daarmee beoog het – te hou. Sien die volgende voorbeeld: 

Maandag, 15 Junie 1942 
BT: G.Z. is wel het mooiste meisje uit onze klas. Ze heeft een lief gezicht, maar 
is op school taamelijk stom. Daarom denk ik dat ze zitten bleeft, maar dat vertel 
ik haar natuurlijk niet. 
                                                                                                (TOEVOEGSEL) 
G.Z. is tot mijn grote verbazing toch niet blijven zitten. 

En tot slot van onze twaalf meisjes zit ik naast G.Z. (12) 

DT: G.Z. is die mooiste meisie in ons klas. Sy het ’n liewe gesig, maar is op skool 
taamlik dom. Daarom dink ek dat sy nie gaan deurkom nie, maar dit sê ek 
natuurlik nie vir haar nie. (Tot my verwondering het sy tog geslaag.) 

En ten slotte is daar, wat die meisies betref, ek wat langs G.Z. sit. (38) 

Hierdie toevoegsel is waarskynlik later deur Anne self by die dagboekinskrywing 
gevoeg. 

5.7 Die foto’s 

Aangesien Anne Frank se dagboek ’n outobiografiese werk is, en die persone oor 
wie daar in die dagboek geskryf word, werklik geleef het en die plekke wat in die 
dagboek beskryf word, werklik bestaan het, is dit goed om hierdie verwysings vir 
die bronteks- en doelteksleser visueel aan te bied. Daarom is daar in sowel die 
bronteks as die doelteks foto’s in die middel van die boek geplaas. Die doelteks 
sluit foto’s van Anne Frank, haar gesin, die ander onderduikers en die mense wat 
die onderduikers gehelp het, die personeel van Opekta, in. Die bronteks bevat 
aansienlik meer foto’s, onder andere meer babafoto’s van Anne en Margot, asook 
foto’s van Anne en haar vriende. Van die foto’s, byvoorbeeld dié van die 
personeel van Opekta en van Peter van Daan, is dieselfde in sowel die bronteks 
as die doelteks. Daar is ook in beide die bronteks en die doelteks foto’s van 
Prinsengracht 263, waar Anne se gesin, die Van Pelse (Van Daans in die dagboek) 
en Fritz Pfeffer (Dussel in die dagboek) gewoon het en van die draaikas in hierdie 
gebou wat na die skuilgedeelte gelei het. In die bronteks is ’n vloerplan van die 
gebou en in die doelteks ’n grafiese voorstelling, ’n dwarsdeursnit, daarvan. In 
die byskrif by laasgenoemde illustrasie word verduidelik waar elkeen van die 
onderduikers se slaapkamers was. In die doelteks is ook ’n fotokopie van die 
laaste bladsy van Anne Frank se dagboek, waar ’n mens haar handskrif kan sien, 
asook ’n foto van bladsye uit die dagboek met foto’s van haar en Margot tydens 
’n seevakansie in 1939. Hierdie foto’s herinner die bronteks-/doelteksleser 
daaraan dat die dagboek nie ’n fiktiewe teks is nie, maar dat alles wat daarin 
beskryf word, werklik was. 

Wat die byskrifte by die foto’s betref, is dit interessant om op te merk dat die 
bronteks die name gebruik waarvan Anne in haar dagboek gebruik maak, in plaas 
van die mense se regte name en vanne: mevrouw Van Daan (i.p.v. Van Pels), 
meneer Van Daan (i.p.v. Van Pels), Peter Van Daan (i.p.v. Van Pels) en meneer 
Dussel (i.p.v. Pfeffer). In die doelteks word hierdie persone se regte name en 
vanne gegee, naamlik Auguste en Hermann van Pels, Peter van Pels, en Fritz 
Pfeffer. Die vertaler se stem klink dus in hierdie gevalle duideliker as die skrywer 
self s’n, maar tog verleen dit ook groter realiteit aan die doelteks as 
egodokument. 
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5.8 Die voetnote 

Daar word in die Afrikaanse vertaling van Het Achterhuis ruim van voetnote 
gebruik gemaak om die teks vir die doelteksleser verstaanbaarder en 
toegankliker te maak. Hierdie voetnote kan in ’n paar kategorieë verdeel word. 
Van die voetnote in die doelteks kom ook in die bronteks voor, maar die meeste 
voetnote is parateks wat deur die vertaler bygevoeg is en spesifiek op die 
doelteksleser gemik is. 

5.8.1 Voetnote wat ook in die bronteks voorkom 

Daar is ’n paar voetnote wat in Het Achterhuis voorkom wat in die Afrikaanse 
doelteks vertaal is. Hierdie voetnote is deur die samestellers/uitgewers van die 
bronteks (Frank 2008b) by die Nederlandse teks gevoeg en is dus van toepassing 
op enige leser van die dagboek en is derhalwe ook vir die Afrikaanse 
doelteksleser vertaal. Sien byvoorbeeld die verwysing na die karakter uit ’n 
kinderfilm uit daardie era: 

Maandag, 15 Junie 1942 
BT: Rin-tin-tin [...]. Voetnoot: Rin-tin-tin heette de hond in een bekende 
kinderfilm. (11) 
DT: Rin-tin-tin [...]. Voetnoot: Rin-tin-tin was die Duitse herdershond in ’n baie 
gewilde film van dié tyd. (36) 

Alhoewel die voetnote wat uit die bronteks vertaal is, dieselfde inligting in die 
doelteks bevat, pas die vertaler dit wel aan. In die bostaande aanhaling word 
daar bygevoeg watter soort hond dit is (die vertaler dui aan dat dit ’n Duitse 
herdershond is en nie bloot ’n hond soos in die bronteks aangedui word nie), en 
voeg van dié tyd by om die voetnoot meer relevant vir vandag te maak. Sy bring 
’n verandering aan deur bekende as baie gewilde te vertaal en noem nie, soos in 
die bronteks, dat dit spesifiek ’n kinderfilm is nie en maak dus op dié manier weer 
die voetnoot ongelukkig vaer in die doelteks en dus minder toeganklik vir die 
doelteksleser. 

Nog ’n tipe voetnoot in die bronteks is waar Duits of ander tale wat net so in die 
bronteks, en ook in die doelteks, voorkom, vertaal word om dit vir die (bron- en) 
doelteksleser verstaanbaar te maak: 

Dinsdag, 8 Februarie 1944 
BT: "Du bist doch eine echte Rabenmutter." Voetnoot: Je bent toch een echte 
ravenmoeder. (167) 
DT: "Du bist doch eine Rabenmutter.9" Voetnoot: "Jy is tog ’n regte Moeder 
Raaf." Die verwysing na "Rabeneltern" ("raafouers") is bekender as ’n 
"raafmoeder". Dit beteken iets soos "liefdelose ouers", maar word nie letterlik 
bedoel nie, maar spelenderwys gesê soos Anne dit ook kennelik bedoel het (vgl. 
Langenscheidtz Pocket Dictionary). (202) 

Weer eens, soos in die vorige voetnoot wat bespreek is, voeg die vertaler inligting 
in die voetnoot by om die uitdrukking vir die Afrikaanse doelteksleser 
toegankliker en verstaanbaarder te maak, veral aangesien die Afrikaanse leser 
waarskynlik nie so bekend soos die Nederlandse leser sal wees met hierdie 
idiomatiese uitdrukking, oftewel metafoor, nie. Om haar annotasie te ondersteun, 
sluit die vertaler ook ’n bron in om die inligting te verifieer. 
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In die bronteks kom ook voetnote voor wat ’n ekspliserings- of 
verduidelikingsfunksie vervul vir die bronteksleser, en in die geval van die 
doelteks, vir die doelteksleser: 

Woensdag, 7 Oktober 1942 
BT: [...] de jonges [...]. Voetnoot: Hier worden de twee neven Bernhard en 
Stephan bedoelt. (52) 
DT: [...] die seuns [...]. Voetnoot: Anne se twee neefs, Bernhard (Bernd) en 
Stephan Elias. (80) 

Hier pas die vertaler weer eens die doelteksannotasie aan deur Bernhard se 
noemnaam en die twee neefs se vanne ter wille van volledigheid by te voeg. 

’n Mens kan dus sien dat alhoewel die vertaler poog om so na moontlik aan die 
bronteks (Frank 2008b) te bly wat die dagboek self betref, sy die voetnote feitlik 
elke keer herskryf en veral van die uitbreiding- of ekspliseringstrategie gebruik 
maak. Dit is waarskynlik aangesien sy, alhoewel sy lojaal teenoor die skrywer 
(Anne Frank) en getrou teenoor die bronteks is (vgl. Nord 2001:185–8), sy nie 
soseer hierdie lojaliteitsgevoel teenoor die samestellers van die heruitgawe van 
die bronteks, wat die bronteks se voetnote geskryf het, het nie. Sy gaan dus baie 
funksionalisties te werk deur die doelteksleser in ag te neem en die doelteks, so 
goed moontlik, vir hom/haar toeganklik en verstaanbaar te maak deur middel van 
hierdie voetnote. Wat hierby aansluit, is dat die vertaler nie net die voetnote wat 
in die bronteks voorkom in die doelteks oordra nie, maar dat sy boonop nog 
ekstra voetnote byvoeg. 

Hierdie ekspliserende voetnote kan in vyf breë kategorieë verdeel word, naamlik 
ekstra inligting; voetnote oor die land, kultuur en geloof; voetnote oor taal: 
betekenis en vertalings van vreemde tale soos Duits; voetnote oor die dagboek 
en Anne Frank se skryfwerk; asook ander vertaalnotas. 

5.8.2 Ekstra inligting 

Daar is ’n hele paar voorbeelde in die doelteks van waar die vertaler deur middel 
van voetnote ekstra inligting aan die doelteksleser verskaf vir interessantheid, om 
die konteks rondom die betrokke dagboekinskrywing te skets, of om ’n 
inskrywing aan die doelteksleser te verduidelik. ’n Voorbeeld hiervan is die 
eksplisering van Anne se verduideliking van hoe haar pa, Otto Frank, dit 
bewerkstellig het om ander te laat glo dat hy en sy gesin Nederland verlaat het, 
alhoewel hulle bloot in die versteekte kamer in die gebou waar Opekta se kantore 
was, gaan skuil het: 

Woensdag, 7 Oktober 1942 
Luister net wat hulle nou uitgedink het om meneer Broks, ’n verteenwoordiger 
van die Opekta Maatskappy en ’n kennis en klandestiene goederestoorder, ’n 
berig oor ons te laat kry! Hulle het ’n brief getik vir ’n winkelier, ’n indirekte klant 
van Opekta, in Zeeuws-Vlaandere, in Zeeland, en wel so dat die man ’n ingeslote 
briefie as antwoord moet invul en in die eweneens ingeslote koevert moet 
terugstuur. Vader het die adres op die koevert geskryf. As die koevert uit Zeeland 
terugkom, word die voltooide briefie uitgehaal en ’n handgeskrewe briefie van 
Vader as lewensteken daarin gesit. Op dié manier kan Broks dit lees sonder om 
agterdogtig te begin raak. Hulle het Zeeland juis gekies omdat dit digby België lê 
en ’n pakkie of brief dus maklik oor die grens gesmokkel kan word, maar ’n mens 
nie sonder ’n spesiale vergunning daarheen mag gaan nie. ’n Gewone 
verteenwoordiger soos Broks sal so ’n vergunning beslis nie kry nie. Voetnoot: 
Otto Frank wou Broks laat glo dat die gesin hulle in België bevind. (DT:69) 
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’n Voorbeeld van ekstra inligting wat verskaf word en wat, soos Appiah 
(1993:427) noem, kan help met ’n akademiese ontleding van hierdie vertaling, is 
die volgende: 

Donderdag, 11 Mei 1944 
’n Dominee wat die stem van meneer Edel gegaps het, [...]. Voetnoot: Dit is 
kennelik Anne se ligspottende benaming vir ds. J. van Dorp. Die Kritiese Edisie 
(2000), p. 685, verwys na ’n toespraak van koningin Wilhelmina van 9 Mei 1944 
oor Radio Oranje, wat op Donderdag 11 Mei herhaal is. Haar toespraak van 10 
Mei is dieselfde aand herhaal. Ook het minister-president Gerbrandy en ds. J. van 
Dorp op 10 Mei ’n toespraak gehou. (DT:302) 

Hoe relevant hierdie inligting werklik vir die verstaan van die bronteks is, is 
debatteerbaar, maar hierdeur word daar vir die doelteksleser ’n konteks 
waarbinne die dagboek geskryf is, geskep, sodat hy/sy die geheel van die 
doelteks beter kan verstaan. 

Nog ’n voorbeeld van ekstra inligting wat gegee word om konteks te skep, is die 
volgende: 

Saterdag, 27 Maart 1943 
’n Paar dae daarna het die Burgerlike Stand gevolg. Voetnoot: Op 10 Februarie 
194410 is brand in die Provinsiale Arbeidsburo in Amsterdam gestig en op 27 
Maart is ’n aanslag op die Bevolkingsregister van Amsterdam gemaak. Beide 
aanslae was bedoel om die uitstuur van arbeiders na Duitsland te bemoeilik en 
om die deportasie van Jode te verhinder (Kritiese Edisie, 2000, p. 394). (DT:120) 

Dit is moontlik vanweë die feit dat Spies ’n akademikus is dat sy hierdie 
verduidelikings insluit, sodat die doelteks ook op ’n meer wetenskaplike, of 
akademiese, wyse ontleed kan word. Hierdie byvoegings getuig ook daarvan dat 
Spies die bronteks en die vertaling van hierdie teks op ’n wetenskaplike wyse 
benader het. 

5.8.3 Voetnote oor die land, kultuur en geloof 

Aangesien die doelteksleser kultureel en geografies ver verwyderd is van sowel 
die geografiese ligging van die bronteks as die Europese bronkultuur, asook 
meestal van die Joodse geloof, wat ’n kernrol in die bronteks speel, voeg die 
vertaler dikwels annotasies by die teks om sekere van hierdie aspekte aan die 
doelteksleser te verduidelik. 

Sien die volgende voorbeelde: 

Donderdag, 1 Oktober 1942 
[...] die Bijenkorf. Voetnoot: ’n Bekende afdelingswinkel in Nederlandse stede; 
iets soos Woolworths. (DT:78) 

In hierdie voetnoot domestikeer die vertaler deur die afdelingswinkel wat in die 
bronteks genoem word, met ’n afdelingswinkel te vergelyk wat binne die 
doelteksleser se verwysingsraamwerk val. 

Maandag, 21 September 1942 
Koenen. Voetnoot: Nederlandse woordeboek. (DT:67) 
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Vrydag, 19 Maart 1943 
[...] die Dam. Voetnoot: Stadsplein in die sentrum van Amsterdam. (DT:116) 

Vir die Nederlandse bronteksleser is dit nie nodig om hierdie twee 
name/benamings te verduidelik nie, maar die Suid-Afrikaanse doelteksleser sal 
waarskynlik nie weet waarna hier verwys word nie. 

Voorbeelde van religieuse verwysings wat verduidelik word, is die volgende: 

Maandag, 7 Desember 1942 
Hannuka. Voetnoot: Joodse fees van lig ter herinnering aan die herstel van die 
tempel. (DT:101) 

Vrydag, 3 Maart 1944 
Toe ek vanaand in die kersie gekyk het [...]. Voetnoot: Dis ’n Joodse gebruik om 
Vrydagaand, die begin van die Joodse Sabbat, kerse aan te steek. (DT:221) 

Aangesien daar binne ’n Suid-Afrikaanse kultuur Kersfees met ’n Kersvader gevier 
word, word Sint Nicolaas in ’n voetnoot aan die doeltekslesers verduidelik: 

Maandag, 7 Desember 1942 
Sint Nicolaas. Voetnoot: Op 5 Desember kom Sint Nicolaas uit Spanje in 
Nederland aan saam met Swarte Piet. Soet kinders kry presente by Sinterklaas 
en Swarte Piet straf stoutes. (DT:101) 

Waar daar in die dagboek bloot na ’n "kandelaar" verwys word as Anne oor 
Hanukka skryf, voeg die vertaler ’n voetnoot by om te verduidelik presies van 
watter kandelaar daar gepraat word: 

Maandag, 7 Desember 1942 
Meneer Van Daan het ’n kandelaar uit hout vervaardig, dus is daarvoor ook 
gesorg. Voetnoot: Die menora met sewe arms wat tydens Hanukka aangesteek 
word. (DT:101) 

5.8.4 Voetnote oor taal 

Alhoewel daar ’n paar vertaalde voetnote in die bronteks voorkom wat vertalings 
vir teksgedeeltes in vreemde tale, veral Duits, gee, voeg die vertaler ook ’n hele 
paar in die doelteks by wat nie in die bronteks voorkom nie. ’n Voorbeeld van 
sodanige vertaling in ’n voetnoot is die volgende (die eerste uit Latyn en die 
volgende uit Duits): 

Donderdag, 3 Februarie 1944 
Per pedes apostolorum. Voetnoot: "Met die voete van die apostels." (DT:200) 

Maandag, 27 Maart 1944 
Um Gottes Willen [...]! Voetnoot: "In hemelsnaam!" (DT:254) 

Wat taal verder betref, verduidelik die vertaler ook op ’n plek ’n idiomatiese 
uitdrukking wat Nederlandisties is en nie noodwendig deur die Afrikaanse 
doelteksleser verstaan sal word nie: 

Maandag, 27 Maart 1944 
[...] maar die keersy van dié medalje [...]. Voetnoot: Die minder mooi kant van 
’n saak. (DT:255) 
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In Anne se dagboek haal sy ’n gedig wat Margot geskryf het, aan. Hierdie gedig 
word in die Afrikaanse vertaling in Nederlands behou. In hierdie gedig word die 
woord meid gebruik en vanweë die pejoratiewe konnotasie wat die woord meid in 
Afrikaans het, word die betekenis daarvan in ’n Nederlandse konteks in ’n 
voetnoot verduidelik: 

Woensdag, 4 Augustus 1943 
[...] een kleine meid... Voetnoot: "Meid" beteken in Nederlands "meisie" en word 
in dié verband vertederend – soos dikwels die geval is – gebruik. (DT:145) 

Die laaste tipe taalverwysing wat die vertaler annoteer, is waar sy verduidelik dat 
Anne met haar huisgenote se geradbraakte Nederlands spot. Die grootmense in 
die agterhuis se Duits was baie beter as hulle Nederlands, maar aangesien hulle 
in Nederland gebly het en in opstand teen die Duitse volk gekom het vanweë die 
vervolging van die Jode, het hulle feitlik net Nederlands gepraat. Hierdie 
Nederlands is dikwels vermeng met Duits, soos die volgende inskrywing getuig: 

Woensdag, 18 Augustus 1943 
"Putti,11 kyk du spatst schon!" Voetnoot: "Putti, kyk jy spat reeds!". Anne gee die 
mengtaal van mevrou Van Daan weer. (DT:152) 

5.8.5 Voetnote oor die dagboek en Anne Frank se skryfwerk 

Soms is daar in gepubliseerde weergawes van die dagboek van Anne Frank 
inskrywings wat nie oorspronklik deel was van die handgeskrewe dagboek nie, 
maar wel uit ander skryfwerk van Anne kom, byvoorbeeld haar kortverhale. Daar 
word telkens deur middel van ’n voetnoot aangedui indien ’n gedeelte van die 
dagboekinskrywings deel vorm van een van hierdie ander stukke teks. Sien die 
volgende voorbeelde: 

Dinsdag, 13 Julie 1943 
Die beste tafeltjie. Voetnoot: Otto Frank het hierdie selfstandige teks wat Anne 
vir haar Verhaaltjesboek bestem het, opgeneem in sy weergawe van Het 
Achterhuis (die datering is van Anne). Vgl. Kritiese Edisie, 2000, pp. 410–413. 
(DT:133) 

Donderdag, 17 Februarie 1944 
[...] en het hom die stuk tussen Cady en Hans* oor God laat lees. Voetnoot: Dit 
is ’n gedeelte uit ’n storie wat Anne besig was om te skryf oor die lewe van ’n 
meisie wat sy Cady genoem het. Vergelyk ook die inskrywings van 5 April en 11 
Mei 1944. (DT:210) 

Hierdie voetnote getuig ook van die wetenskaplike vertaalbenadering wat gevolg 
is, aangesien daar verder as bloot die bronteks gekyk is om Anne Frank se 
dagboek in Afrikaans te vertaal. Soos in die geval van die res van die parateks, 
gee van hierdie voetnote, asook ander tipes voetnote in die doelteks, vir die 
doelteksleser ’n aanduiding waar hy/sy verder oor die dagboek kan gaan lees 
indien hy/sy wil. 

5.8.6   Vertaalnotas 

Aangesien daar in die inleiding tot die doelteks verduidelik word wat die 
benadering tot die vertaling is, asook regverdig word hoekom sekere besluite ten 
opsigte van die vertaling geneem is, is daar min vertaalnotas in die hoofteks. 
Waar die vertaler dit tog nodig geag het om byvoorbeeld afwykings van die 
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bronteks aan die doelteksleser te verduidelik en te regverdig, is dit deur middel 
van voetnote gedoen: 

Saterdag, 17 November 1942 
Voetnoot: Ek volg hier die chronologie van die oorspronklike dagboek (vgl. die 
Kritiese Edisie, 2000: p. 337). (DT:88) 

Dinsdag, 15 Februarie 1944 
Liewe Kittie. Voetnoot: Hierdie gedeelte word wel uit die Definitiewe Edisie 
vertaal, maar volgens die Kritiese Edisie het Anne in haar oorgeskrewe weergawe 
die briefvorm gekies en dus word, anders as in die Frank-Pressler-uitgawe, met ’n 
aanhef aan Kittie begin. Sy het dit ook anders gedateer, nl. as Donderdag, 17 
Februarie 1944. (DT:206) 

Donderdag, 17 Februarie 1944 
Voetnoot: Hierdie inskrywing was nie deel van Anne se dagboek nie, maar het 
onder die titel "Zondag" deel uitgemaak van haar boek met verhaaltjies en sketse 
oor gebeure in die Agterhuis. Frank en Pressler neem dit nie volledig in die 
dagboek op nie. (DT:212)12 

’n Mens kan dus sien dat die voetnote help om ’n teks wat enersyds baie 
vervreem word van die doelteksleser, andersyds verstaanbaarder en 
aanvaarbaarder vir die doelteksleser te maak. Dit werk ook goed dat die 
annotasies in die vorm van voetnote gemaak word sodat dit op dieselfde bladsy 
onder die teks self staan en dat ’n mens nie soos in die geval van eindnotas heen 
en weer hoef te blaai om die verduidelikings te kry nie. Tog word dit darem ook 
nie in die doelteks self aangebring en sodoende deel van die hoofteks gemaak 
nie. Dit sou die strekking en vloei van die dagboek belemmer deur die verteller se 
stem te onderbreek. 

Die aanwending van die vertaalnotas is dus baie funksioneel, maar kritiek wat wel 
teen die hantering van voetnote, of aanbieding van voetnote, gelewer kan word, 
is dat daar nie onderskei word tussen voetnote wat die vertaler self bygevoeg het 
en dié wat in die bronteks voorkom nie, en dit doen afbreuk aan die sigbaarheid 
van die vertaler (vgl. Venuti 1995) Tog is die meeste vertalings wat sy van 
voetnote gemaak het, herskrywings en word die vertaler se stempel wel op 
elkeen afgedruk, wat haar sigbaarder maak as ’n mens die bronteks en doelteks 
pertinent vergelyk. 

Nog ’n tekortkoming by die voetnote is dat een voetnoot wat in die bronteks 
voorkom, nie in die doelteks vertaal is nie. Dit is die volgende: 

Vrijdag, 30 Juni 1944 
Bernd. Voetnoot: Neef Bernhard (Buddy genoemd) Elias. (BT:286) 

Aangesien die vertaler in haar voetnoot by Woensdag 7 Oktober 1942 se 
inskrywing wel verduidelik dat Anne se neef Bernhard Bernd genoem is en dat sy 
van Elias is, het sy dit waarskynlik onnodig geag om dit weer te verduidelik – 
"(Anne se twee neefs, Bernhard (Bernd) en Stephan Elias." [DT:80]). Tog word 
daar nie nou in die Afrikaanse vertaling daarop gewys dat hierdie neef ook 
"Buddy" genoem is nie en konsekwentheid ten opsigte van wat vertaal word, 
word ingeboet. 
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5.9 Die nawoord 

Die nawoord in die doelteks (DT:345–6) is ’n vertaling van die nawoord in die 
bronteks (BT:299–301). Dit gee, soos die inleiding in die doelteks, 
agtergrondinligting oor die dagboek en die mense in die dagboek. Dit handel oor 
hoe die onderduikers ontdek is, na konsentrasiekampe geneem is, en almal, 
behalwe Otto Frank, in die konsentrasiekampe omgekom het. Dit dien nie as ’n 
slot vir die verhaal van Anne Frank nie, aangesien, soos Spies (2007:10) ook 
noem, die dagboek ’n oop einde het en nooit afgesluit is nie. Om juis die gevoel 
van hierdie oop einde te behou, maak die vertaler ’n verandering in die doelteks 
deur "Hier eindigt Annes dagboek" (BT:298), wat vertaal is as "Hier eindig Anne 
se dagboek" (DT:345) op ’n ander plek in die doelteks as in die bronteks te plaas. 
In die bronteks volg hierdie sin direk na die laaste dagboekinskrywing, terwyl dit 
die nawoord in die doelteks inlei. Deur nie hierdie gedeelte by die dagboekbriewe 
self in te sluit nie, beklemtoon dit die oop, tragiese einde van die dagboek. 

5.10 Die verantwoording en die epiloog 

Die afdeling wat op die nawoord in die bronteks en die doelteks volg, verskil. Die 
bronteks se verantwoording (BT:302, 303) fokus sowel op die oorspronklike 
dagboek in Nederlands as op die veranderinge wat in die spesifieke uitgawe van 
die bronteks aangebring is, terwyl die epiloog (DT:349–50) in die Afrikaanse 
vertaling ’n dankbetuiging deur die vertaler is aan almal wat betrokke was by die 
publikasie en redigering van Die Agterhuis. 

5.10.1 Die verantwoording 

Die verantwoording in die bronteks (Frank 2008b) word nie in die Afrikaanse 
doelteks vertaal of ingesluit nie, waarskynlik aangesien dit nie van toepassing is 
op die vertaling nie en omdat dit op die bronteks fokus. Die inligting wat wel van 
toepassing is op die doelteks word in die "inleiding" tot die doelteks bespreek. Dit 
verwys onder andere na die bladsye wat in die oorspronklike gepubliseerde 
Nederlandse uitgawe van die dagboek (die c-weergawe van 1947) uitgelaat is – 
byvoorbeeld waar Anne oor seksualiteit, of baie negatief oor haar ma, praat – wat 
nou wel in die Frank-Pressler-uitgawe van die bronteks teenwoordig is (sien 
Pressler 1991:302). Die vyf bladsye uit die dagboek wat later eers ontdek is, is 
ook in hierdie uitgawe van die dagboek ingesluit (sien Pressler 2008b:303). In die 
Afrikaanse vertaling word genoemde gedeeltes dus ook ingesluit. 

Die verantwoording in die bronteks (Frank 2008b) plaas verder klem op die 
verskil tussen dié spesifieke uitgawe en die wetenskaplike uitgawe of Kritiese 
Edisie. Die bronteks wat vir die Afrikaanse vertaling gebruik is, is die leesuitgawe 
of Definitiewe Edisie (Frank 2008b), wat gebaseer is op die wetenskaplike 
uitgawe, De dagboeken van Anne Frank (Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 
1986). In laasgenoemde uitgawe is al drie die weergawes van die dagboek 
(weergawes a, b, en c) opgeneem (sien Pressler 1991). Spies (2007:23) noem in 
die inleiding tot die doelteks (Frank 2008a) dat sy ook hierdie wetenskaplike 
uitgawe van die werk geraadpleeg het vir haar vertaling van die dagboek; waar 
sy afgewyk het van die leesuitgawe van die dagboek, en die wetenskaplike 
uitgawe gevolg het, dui sy dit in voetnote aan. 

Die laaste belangrike aspek rakende die verantwoording wat deur Pressler 
(1991:302) geskryf is, is dat sy noem dat hulle "hebben gemeend in het 
taalgebruik van Anne zo min mogelijk te moeten ingrijpen". Volgens haar is 
"korreksies" wat in die 1947-uitgawe aangebring was, ontdaan gemaak in die 
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Definitiewe Edisie. Sy noem dat daar wel drie tipes (nuwe) veranderinge gemaak 
is, naamlik om Anne Frank se spelling volgens die hersiene Woordenlijst 
Nederlandse Taal aan te pas, foute met betrekking tot voorsetsels, lidwoorde en 
voornaamwoorde te korrigeer en slegs die Germanistiese uitdrukkings wat die 
samestellers gevoel het nie deur die jeugdige leser begryp sal word nie, met 
gangbare Nederlands te vervang. Van die Germanismes is dus steeds aanwesig in 
die teks (Frank 2008b) wat Spies as bronteks gebruik. Pressler (1991:303) sluit 
hierdie kommentaar soos volg af: "In de overtuiging dat iedere verdere ingreep 
de authenticiteit van de dagboeken alleen maar zou aantasten, hebben wij de 
tekst voor het overige ongemoeid gelaten." 

Hierdie benadering tot die samestelling van die Definitiewe Edisie van die 
dagboek sluit goed aan by die vertaalbenadering wat Spies volg. Die Afrikaanse 
vertaler noem in die inleiding van die doelteks dat sy so min moontlik ingemeng 
het met, of verander het aan, die dagboekteks. Sy het dus nie haar bronteks 
gemanipuleer of herskryf nie, maar eerder baie getrou daaraan gebly, soos die 
samestellers van die Frank-Pressler-uitgawe die skrywer Anne Frank en die 
oorspronklike dagboek op hierdie wyse respekteer het. Die uitgangspunt by sowel 
die bronteks (Frank 2008b) as die doelteks (Frank 2008a) is dus om wel te 
redigeer en sekere veranderinge aan te bring om dit vir die teikenleser (hetsy 
bronteksleser of doelteksleser) toeganklik en verstaanbaar te maak op 
taalkundige vlak, dog nie te veel te verander sodat daar van die outentiekheid 
van die dagboekbriewe verlore raak nie. 

Dit is uiteraard baie makliker om in ’n vertaling uit Nederlands in Afrikaans so 
getrou aan die bronteks te bly, aangesien die eendersheid van die twee tale hulle 
daartoe leen. Dikwels word die dagboek van Anne Frank egter uit die Engelse 
vertaling in plaas van die Nederlandse bronteks (Frank 2008b) vertaal,aangesien 
die vertaler in ander tale, byvoorbeeld Mandaryns of Hebreeus, nie toegang tot 
Nederlands het nie. Die outentiekheid van die dagboek kan deur middel van 
hierdie proses verlore gaan, aangesien die bron- en doeltaal nie so nou verwant is 
nie, of aangesien Nederlands en Engels nie so nou verwant is nie. Hoe meer daar 
hervertaal word uit vertalings, hoe verder word daar ook dan van die dagboek en 
Definitiewe Edisie beweeg. 

5.10.2 Die epiloog 

In die epiloog van die doelteks bedank Spies die persone en partye wat betrokke 
was by die totstandkoming van Die Agterhuis (Frank 2008a), haar vertaling van 
Het Achterhuis (Frank 2008b). Sy bedank in besonder vir Eva Koralnik, wat in 
2005 gehelp het dat die vertaalregte aan haar toegestaan is, en Nicol Stassen 
van Protea Uitgewers, wat aangebied het dat die vertaling deur hulle gepubliseer 
word (Spies 2008a:349). Dit is waarskynlik te danke aan sowel Spies se 
prominente posisie in die Afrikaanse literêre sisteem as digter as die noue bande 
wat sy oor die jare met Nederland gesluit het, wat aan haar hierdie geleentheid 
gebied het om die vertaling van ’n boek wat wel in Engels beskikbaar is, en deur 
die meeste Afrikaanssprekendes gelees sou kon word, uit Nederlands in Afrikaans 
te vertaal. 

Verder bedank sy haar redakteur, Martjie Bosman, vir die taalversorging en die 
uitwys van onduidelikhede in die vertaling, veral wat Nederlandismes betref 
(Spies 2008a:349, 350). Hierop lewer sy die volgende kommentaar: 

[H]aar uitwys van onduidelikhede in my vertaling was onontbeerlik om 
Anne Frank se dagboekbriewe in die bes moontlike Afrikaans weer te gee; 
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om van Die Agterhuis ’n waardige en wesenlik Afrikaanse ekwivalent van 
Het Achterhuis te maak. (Spies 2008a:350) 

Hiermee beklemtoon die vertaler dan die manier waarop sy die vertaling 
aangepak het – om so getrou moontlik aan die bronteks te bly om as ’n 
ekwivalent vir die bronteks te dien. Die ekwivalentverhouding wat in hierdie 
vertaling bewerkstellig word, is funksionalistiese ekwivalensie, aangesien sowel 
die bronteks- as die doelteksleser in ag geneem word.13 

Laastens bedank sy ook Pierre Brink, wat "met ’n kil oog en ’n streng hand alle 
oorblywende Neerlandistiese wendinge uitgewys het" (Spies 2008a:350). Spies 
(2009) noem egter dat daar steeds Nederlandismes in die doelteks voorkom wat 
sekerlik in meer idiomatiese Afrikaans geskryf kon word. Sy sê dat dit doelbewus 
teruggesit is nadat Bosman en Brink dit uitgehaal het, om ’n spesifieke gevoel 
wat die bronteks geskep het oor te dra, Anne Frank se stem meer prominent in 
die vertaling te laat klink, en sekere passasies uit die dagboek wat baie bekend 
is, nie verlore te laat gaan nie, maar eerder soos die oorspronklike Nederlands te 
laat klink. Hierdeur dra die epiloog ook daartoe by om die verduideliking van die 
bronteksvoorkeur (wat veral in die inleiding voorkom) te versterk. 

 
6. Gevolgtrekking 

Werner Koller (aangehaal in Qvale 1998:52) beweer dat die vertaler as ’n 
hekwagter moet dien, nie net vir die skrywer se belange nie, maar ook vir dié van 
die leser. Hy sê dat ’n teks juis nie so "skoongemaak" moet word van vreemde 
elemente of onvolmaakthede nie, want dit maak die doelteks saai. 
Vervreemdende elemente, ook wat taalgebruik betref, kan aan die doelteks 
tekstuur gee en dit interessanter maak: 

Often, without even knowing it himself because of his imperfect mastery of 
the language, he [the translator] makes the translation easier to read, 
easier to understand, duller than the original. He smoothes out, dusts off, 
tidies up, tosses out wilted flowers, sees to it that what he serves up is 
eaten in a proper manner and that the wine is drunk at the correct 
temperature. And he does all this because he believes – often not even 
consciously – that he must think of the translation’s readers, these 
uncultivated tyrants of taste! In fact he thinks only of the publisher’s 
sales, even though it doesn’t fetch him a penny more. He knows what Joe 
Public will be able to put up with. (Koller soos aangehaal in Qvale 
1998:47) 

Die vertaler behou doelbewus in die vertaling van Het Achterhuis vreemde 
elemente wat kulturele verwysings en taalgebruik betref. Sy doen dit om die 
outentiekheid van die dagboek behoue te laat bly in die doelteks, asook om die 
stem van die skrywer, die dagboekskrywer Anne Frank, duideliker te laat klink en 
haar skryfstyl beter behoue te laat bly. Aangesien die vertaler dus ’n 
oorkoepelende vervreemdende benadering tot die vertaling van Het Achterhuis 
volg, maak sy, soos geïllustreer, gebruik van parateks om die vertaling 
toegankliker vir die doelteksleser te maak. Nie net maak dit Die Agterhuis vir die 
Afrikaanssprekende Suid-Afrikaanse doelteksleser meer aanvaarbaar en 
verstaanbaar nie, maar dit dra ook daartoe by dat die stem van die vertaler, 
alhoewel nie soseer in die vertaling self nie, maar deur middel van die parateks, 
sterker na vore kom. Die doelteksleser word dus deur middel van die parateks 
bewus gemaak daarvan dat hy/sy besig is om ’n vertaling te lees van ’n dagboek 
wat tydens die Tweede Wêreldoorlog en Holocaust deur ’n Duitse Jodin in 
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Nederlands geskryf is. Dit is dus belangrik om die parateks saam met die 
dagboek te lees en nie bloot die dagboekbriewe in isolasie te lees nie, aangesien 
die parateks die geloofwaardigheid en impak van die doelteks verhoog en die 
boodskap van die dagboek duideliker na vore laat kom. 
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Eindnotas 

1 Hierdie artikel is gebaseer op die MPhil (Vertaling)-verhandeling getiteld "Die 
Agterhuis – Lina Spies se vertaling van Anne Frank se dagboek, Het Achterhuis, 
in Afrikaans: Besluite, benaderings en strategieë" (Universiteit Stellenbosch). 
   
2 Spies en ander verwys na die verskillende weergawes van die dagboek as die 
a-, b- en c-versie. Die benaming a-, b- en c-weergawe wat in hierdie artikel 
gebruik word, verwys na hierdie "versies". 

3 Die vertaalde verwerkings word byvoorbeeld in skole (in die VSA, asook in Suid-
Afrika) voorgeskryf (Flanzbaum 1999:1). 

4 Die afkortings DT (doelteks) en BT (bronteks) word gebruik vir teksverwysings 
van hierdie aard. 

5 Sommige skrywers gebruik die term metateks om parateks in te sluit. 

6 Let wel: Die doel van die bespreking is nie om die inhoud van die parateks as 
sodanig te evalueer nie, maar om te verduidelik hoe die verskillende tipes 
parateks wat in die doelteks gebruik word, ’n spesifieke funksie probeer/kan 
vervul om die teks vir die doelteksleser toegankliker en verstaanbaarder te maak, 
asook om te verduidelik wat die aard van die verskillende tipes parateks is, 
watter funksies dit vervul en wat die doel daarvan is. Die vertaling as sodanig 
word ook nie in hierdie bespreking evalueer nie, maar daar word bespreek hoe 
parateks in ’n vertaling benut kan word, met Die Agterhuis as 
voorbeeldmateriaal. 

7 Aan die Universiteit Stellenbosch. 

8 Fout in doelteks – dit moet 12 Junie 1942 wees en nie 2 Junie 1942 nie. 

9 Let wel: Die vertaler is hier nalatig deur in die hoofteks die Duitse woord echte 
uit te laat. In die voetnoot word regte wel bygevoeg; dit is dus nie ’n akkurate 
vertaling vir wat in die doelteks se hoofteks staan nie. 

10 Hierdie datum is foutief in die doelteks en moet 1943 wees (HistoryOrb.com 
2009). 

11 Putti is mevrou Van Daan se bynaam vir haar man. In hierdie toneel vermaan 
mevrou Van Daan haar man dat hy ’n voorskoot moet dra as hy kook, anders 
gaan sy sukkel om die spatsels uit sy klere te kry. 
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12 Hierdie voetnoot kan ook onder "Voetnote oor die dagboek en Anne se 
skryfwerk" ressorteer, maar word hier as voorbeeld gebruik om te illustreer hoe 
Spies aandui indien sy in haar vertaling van die bronteks afwyk. Dit dien dus hier 
as ’n vertaalnota. 

13 Die vertaling bly getrou aan die bronteks deurdat daar origens ’n 
vervreemdingsbenadering gevolg word, maar die doelteksleser word ook in ag 
geneem deurdat daar in die parateks vir die doelteksleser verduidelikings gegee 
word wat op hul beurt die vertaling vir hom/haar verstaanbaarder en toegankliker 
maak. 
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Abstract 

Who ought to be the dialogue partners of Old Testament 
Ethics as a sub-discipline of Old Testament Science? 

In this article Old Testament Ethics is taken into review with respect to its place 
within Old Testament Science and its implicit dialogue partners. Some remarks 
are made about the influence of Old Testament Ethics on the other sub-disciplines 
of Old Testament Science, the church, and the broader political context. From the 
ancient context of the origins of the Old Testament it can de deduced that 
(among other aspects) it is the subversive nature of the faith that gave birth to 
the Old Testament which led to its survival, and that it is precisely this aspect 
that has made an enormous cultural-historical contribution to the rising human 
rights culture over recent decades. By seeking new dialogue partners that can 
contribute to such subversiveness (amongst other matters), Old Testament Ethics 
may find new impulses to further contributions. 

Key words: Old Testament Ethics, Old Testament Science, theological influence, 
subversive faith, human rights 

Opsomming  

Die Ou-Testamentiese Etiek word in hierdie artikel in oënskou geneem vir sover 
dit die plasing daarvan binne die Ou-Testamentiese Wetenskap en die implisiete 
gespreksgenote daarvan aangaan. Enkele opmerkings word gemaak rondom die 
Ou-Testamentiese Etiek se invloed op die ander subdissiplines van die Ou-
Testamentiese Wetenskap, die kerk, en die breëre politieke konteks. Vanuit die 
antieke ontstaansmilieu van die Ou Testament word afgelei dat dit (onder andere) 
die subversiewe aard van die geloof wat aan die Ou Testament geboorte gegee 
het, is wat die oorlewing daarvan veroorsaak het, en dat juis daarin ’n 
kultuurhistoriese reuse-bydrae tot die groeiende menseregtekultuur van die 
afgelope dekades lê. In nuwe gespreksgenote wat tot so ’n subversiwiteit (onder 
meer) kan meewerk, lê moontlike ander impulse tot verdere bydraes van die Ou-
Testamentiese Etiek. 
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Trefwoorde: Ou-Testamentiese Etiek, Ou-Testamentiese Wetenskap, teologiese 
invloed, subversiewe geloof, menseregte 
 
 
 
1. Inleiding: Mooipraatjies 

Die punt van hierdie artikel is eenvoudig: ’n mens word gevorm deur die mense 
met wie jy praat. Gespreksgenote slyp identiteit. Duideliker geformuleer: Ou-
Testamentiese Etiek, as subdissipline van die Ou-Testamentiese Wetenskap, se 
invloed kan aansienlik in reikwydte verbreed word indien die grense van wie tans 
gewoonlik as geldige gespreksgenote geag word, verruim word. ’n Maklike weg 
sal dit egter nie wees nie. Tog bewys die Ou-Testamentiese Etiek reeds dat dit die 
intellektuele drakrag het om op verskillende maniere nuwe gespreksgenote aan te 
durf. 

Een van die probleme van die Ou-Testamentiese Etiek is juis die aanvoeling dat 
die invloed daarvan redelik beperk is: in die gedrang van, naby aan eie bodem, 
Nuwe-Testamentiese Etiek, effens breër, Teologiese Etiek, en in wyer kring 
Filosofiese Etiek en selfs, deesdae, Praktiese Etiek (bv. Singer 1993), midde-in 
die geraas2 van die kommunikasiekaleidoskoop van die samelewing, kan ’n mens 
nie die waarneming ontglip dat die subdissipline Ou-Testamentiese Etiek min 
invloed ekstern op die vakgebied uitoefen nie. Vir ’n studieveld soos die Etiek is 
dit onrusbarend, want dit is ’n vakgebied wat minder as vele ander intellektuele 
areas op sigself alleen gerig durf wees. Waar byvoorbeeld “kuns ter wille van 
kuns” ’n geldige gesprekspunt vorm (vgl. Bell-Villada 1996), sou daar iets 
verontrustends wees aan “etiek ter wille van etiek”. Etiese besinning reik vanuit 
die wesensaard van die dissipline na buite: dit is proseduraal diskursief (Carroll 
2004:708; Rogerson en Carroll 2004:60–7), en wil oor eie grense heen uitreik. 
Die Ou-Testamentiese Etiek kan nie net mooipraatjies vir eie ore, ’n tipe 
binnepret-fluisterstem vir eie waardering, wees nie (vgl. Davies 1998:203). Etiek 
praat vanuit sy wese na buite. 

 
2. Ou-Testamentiese Etiek as subdissipline van die Ou-
Testamentiese Wetenskap 

Die Ou-Testamentiese Wetenskap het sigself deur die afgelope twee eeue heen 
algaande begin verstaan as bestaande uit ’n aantal subdissiplines. Dit sluit in 
spesialisterreine soos die eksegetiese praktyk en metodologie (vgl. Kraus (1982) 
en, plaaslik, Le Roux (1993) vir historiese oorsigte); tekskritiek (bv. Deist 1988); 
“Bybelse argeologie” (vgl. Boshoff 2010); Ou-Testament- en (sedert Childs 1985) 
respektiewelik Bybelse teologie (bv. Preuβ 1991 en 1992); die relatief onbekende 
genre Ou-Testamentiese spiritualiteit (vgl. Lombaard 2008:139–53; Lombaard 
2006:909–29); Ou-Testamentiese geskiedenis (o.a. Bregman 2003); en Ou-
Testamentiese etiek (met byvoorbeeld die uiteenlopende werke van Otto (1994), 
met sy historiese aanslag, Kaiser Jnr. (1983), met sy ahistoriese aanslag,3 en o.a. 
Lalleman (2004), met haar te sware steun op sekondêre literatuur). Vir ’n 
bespreking van enkele onlangse voorstelle vir benaderings tot die Ou-
Testamentiese Etiek, soos dié van onder andere Janzen (1994), kyk byvoorbeeld 
Anderson (2007:39–46). 

Interessant genoeg verstaan geen van hierdie subdissiplines hulleself as primêr 
selfgerig nie. Al hierdie subdissiplines het naamlik gemeen dat hulle, elk op eie 
wyse, meteens ’n hele reeks gespreksgenote in die oog het (hier eggo Tracy 
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(1981:3–46) se bekende drie gehore van die teologie op die agtergrond). Dit sluit 
vir elk van hierdie subdissiplines, in telkens wyer kring, die Ou-Testamentiese 
literatuur en die betrokke subdissipline se omgang daarmee in, die ander 
subdissiplines (in ’n onsimmetriese matriks, omdat die verskillende subdissiplines 
mekaar nie eweredig beïnvloed nie), die ander teologiese dissiplines binne wat 
bekend staan as die teologiese ensiklopedie (vgl. bv. Otto 1994:10–12, opgesom 
in Barton 2003:163; Sæbø 1998:162–3), die kerklike gemeenskap(pe), ander 
akademiese dissiplines, en die samelewing in den breë. Hoe breër die kring egter 
is, hoe vaer skynbaar die eggo’s van die invloed van die betrokke subdissipline – 
tensy daardie subdissipline self dit eksplisiet ten doel stel om direk met sulke 
breëre sfere in interaksie te tree (soos wat o.a. die geval is met eksegese en die 
Bybelvertalingsbedryf). Tot sodanige interaksie het die Ou-Testamentiese Etiek 
die inherente vermoë om die grootste samelewingsimpak van al die Ou-
Testamentiese vakgebiede te hê. 

Oor die verlede en hede kan die vraag egter met reg gevra word, ook met 
betrekking tot die Afrikaanstalige geloofsgemeenskap: Strek die 
gespreksgenootlike invloed van die Ou-Testamentiese Etiek, in die verlede en 
tans, enigsins wyer as (i) die tradisionele medesubdissiplines binne die Ou-
Testamentiese Wetenskap self; (ii) die kerk, in ’n heel beperkte mate; en (iii) 
reaksies op ’n politieke vraag na die morele regverdiging van sekere 
vooropgestelde waarhede (truisms, eerder as truths) in die samelewing? 

In ’n groot mate moet die antwoord op hierdie drie moontlikhede wees: nee. 

 
3. ’n Waarneming rondom die gesprek van die Ou-
Testamentiese Etiek binne akademiese en kerklike kringe 

Om vir die oomblik die besinning by eersgenoemde twee sfere (die 
medesubdissiplines en die kerk) te hou: in beide hierdie gevalle blyk die 
invloedsmoontlikhede van die Ou-Testamentiese Etiek redelik beperk te wees. 
Enersyds: die Ou-Testamentiese teologie en, in ’n mindere mate, die eksegese, is 
nagenoeg die enigste ander spesialisgebiede binne die Ou-Testamentiese 
Wetenskap wat erns maak met die Ou-Testamentiese Etiek as voedingsbron vir 
insigte. Andersyds: binne die Christelike kerktradisies sal dit altyd die Nuwe 
Testament wees waaraan die leeue-aandeel aan oriënteringskrag vir Christelike 
(geloofs)lewens ontleen word; pleidooie vir regstellende aksie op die eerste twee 
derdes van die Bybel (Lombaard 2003:433–50), te meer nog binne ’n 
Gereformeerde kerktradisie waar aan alle Skrifdele prinsipieel gelyke gesag 
verleen word, sal altyd op onbegrypende ore val, om verstaanbare redes. Dus, 
binne die twee invloedsfere van medesubdissiplines enersyds en kerk andersyds, 
blyk die Ou-Testamentiese Etiek se rol steeds beperk te bly. 

Eienaardig genoeg lê hierdie beperkte invloedsmoontlikhede van die Ou- 
Testamentiese Etiek egter uiteenlopend in sy verhouding tot hierdie twee sfere. 
Hierin is die tradisionele akademiese onderskeid tussen etos en etiek in en vanuit 
die antieke leefwêreld waaruit die Ou Testament voortkom, deurslaggewend (vgl. 
Hempel (1964), wat teruggaan op sy werk van ’n kwarteeu vroeër, asook Hempel 
(1962:153–61)). Waar etos naamlik van belang is vir die ander subdissiplines van 
die Ou-Testamentiese Wetenskap, is etiek weer in aanvraag vanuit kerklike oord 
(en, sal ons hier onder sien, in wyer politieke kring). Etos verwys naamlik binne 
die Ou-Testamentiese vakgebied na die oënskynlik ondeurdagte,4 dit wil sê 
onberedeneerde, kultureel-gekondisioneerde refleks-optrede-wyses van mense 
(vgl. Carroll 2004:9), soos weerspieel in die Ou-Testamentiese literatuur. Etiek, 
daarenteen, sluit binne die Ou Testament uitsprake of riglyne in oor reg en 
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verkeerd, goed en kwaad (vgl. Frey 2004:147–56) sover dit optrede aangaan.5 
Met betrekking tot die Ou-Testamentiese Etiek plaas dit dadelik die verhouding 
tussen Christelike etiek (as breëre dissipline) en die Ou Testament (Rogerson en 
Carroll 2004:21–39) op die agenda, naamlik met laasgenoemde as bron naas die 
Nuwe Testament en die breë Grieks-filosofiese denkkultuur waarbinne ons ons in 
ons kultuurstroom6 bevind. 

Al is dit van beperkte omvang, is die Ou Testament dus deel van hierdie impulse 
wat op die kerk inwerk. Op sy swakste kom dié waarde binne die kerk na vore in 
’n blote op-die-woord-af aanwending van Ou-Testamentiese teksversies (proof-
texting).7 Om vir vandag direk uit die Bybel te onttrek dít waaraan ons behoefte 
sou hê, is egter histories-hermeneuties gewoon onverantwoordbaar. Die 
veelbewoë “garstig breite Graben” van Lessing (1777:13) is net te groot 
(Hüttenberger (2002:12–3) dui ter verheldering hiervan tien etiese grondverskille 
tussen die antieke en moderne wêreld aan). Hoogstens kan die Bybelse geskrifte 
deel van die erfenis wees waarop ons in ons etiese oordele staatmaak (vgl. 
Davies 1998:194–203), maar dan steeds krities-evaluerend. Op sy beste vind ons 
daarom eerder versigtige pogings om op parallelle of analoë wyse vergelykbare 
morele situasies vanuit die antieke tekswêreld8 en die moderne leefwêreld in 
dialogiese verhouding tot mekaar te stel:9 “Often the authority of scripture is as 
much in its modelling of a process as in its mediating of a content” (Birch 
1991:34). Antwoorde of oplossings bied so ’n benadering selde; hulp in die vorm 
van insigte, meer dikwels.10 

 
4. ’n Waarneming rondom die gesprek van die Ou-
Testamentiese Etiek met politieke kringe 

Die Afrikaanse kerkgeskiedenis gee aan ons die voor die hand liggende voorbeeld 
van hoe die Bybel, en die Ou Testament by uitnemendheid, aangewend is (vgl. 
Lombaard 2001a:69–87) ten dienste van waarskynlik een van die mees 
kontekstuele teologieë ooit (vgl. Govender 1980:77), naamlik die 
apartheidsteologie. Nóg die vroeëre anti-apartheidsteologie, nóg die aandrang 
tans op Afrika-gesentreerde teologie, beide ewe eksplisiete strewes tot 
kontekstuele teologisering, ontkom egter aan presies dieselfde lokval (Lombaard 
2009a:274–87): dat ’n sosio-etiese probleem deur intens-opregte mense as van 
so ’n dringende aard beskou word dat wat hier bo as die beter weg gekaats is, nie 
konsekwent die norm bly nie. Swak teologie bied sodoende etiese rugsteuning 
aan wie ook al die maghebber op ’n gegewe tydstip is. Die resultaat wat daarmee 
gepaard gaan, is ook heel dikwels dat waar etiek hoog opgegee word, minstens ’n 
deel van die praktyk moreel onaanvaarbaar is.11 Die aandrang op politieke 
relevansie (Lombaard 2001b:17–24) kan waarskynlik nie vanuit owerheidsweë 
gemaak word sonder die implikasie van gedienstigheid, sonder veel kritiese 
snuffelwerk, nie: met hierdie spel van selektiewe moraliteit moet dus 
saamgespeel word. 

Om verskeie redes (waarop nie hier ingegaan word nie) reageer daar altyd 
minstens sommige persone en instansies betrokke by die Ou-Testamentiese 
Wetenskap positief op sodanige aandrang op polities-omskrewe relevansie. Ter 
aanvang kan hieroor egter die vraag gestel word of enige teologie van 
ondersteuning ooit goeie eksegese of toepassing kan lewer (Lombaard 2001a:85–
7): mag het altyd sy blinde kolle, met skrikwekkende implikasies vir diegene wat 
hulle binne daardie blinde kolle bevind; dieselfde geld vir die meegaande etiese 
implikasies vir die teologie wat daardie bestel gelegitimeer het. Daarmee saam 
gaan die verdere vraag of sélfs die instelling van die politieke owerheid, maar óók 
die teologie, en – vanuit die oogpunt van die etiek – verál die gemeenskap, 
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inderdaad ten beste bedien word deur pogings om wat vanuit owerheidsweë as 
goed voorgehou word, teologies te onderskryf. Juis op hierdie punt kan die Ou-
Testamentiese Wetenskap ons op ’n redelik onverwagte wyse van insig bedien. 

 
5. Die OT (Ondermynende Testament) 

Vanuit die breë kultuurhistoriese lewenswêreld van die Ou Testament is daar 
naamlik ’n goeie voorbeeld van ’n mettertyd eksklusief staatsgeoriënteerde 
teologie, dié in antieke Egipte, wat tot die einde van die betrokke godsdiens gelei 
het, juis omdat dit voeling met die res van die menslikebestaanswêreld verloor 
het. Die Egiptiese religie het naamlik al hoe meer, ook vanuit priestersgeledere, 
gedraai om die welwese van die heersershuis. Juis hierdie eensydige 
gedienstigheid veroorsaak dat die godsdiens sy algemene aanhang verloor, en 
dus mettertyd tot niet gaan. In die geval van die Ou-Testamentiese 
ontstaansmilieu, daarenteen, is dit juis die subversiewe geloofsingesteldheid van 
die Israelities-Judese godsdiens teenoor imperiale heersers wat mettertyd die 
oorlewing daarvan, tot in ons tyd, verseker het (Otto 2004:138; oor die wyse van 
die uitwerking van hierdie antieke impulse tot op die hede, vgl. Otto (2002a:44–
60)).12 Die ironie hieraan verbonde moet ons nie ontgaan nie: die godsdiens wat 
wou oorleef deur eendimensioneel die owerhede tot diens te wees, verdwyn uit 
die lewende mensegeskiedenis; die godsdiens wat die skynbaar meer gevaarlike 
weg kies en die heersers ondermyn, oorleef. 

Juis hierdie antiek-subversiewe inslag beïnvloed fundamenteel, en positief, die 
enkele grootste dryfkrag die afgelope ses dekades tot eties aanvaarbare 
lewensomstandighede in die wêreld, naamlik die menseregtekultuur. Naas die 
vryheid van keuse as een inherente sy van hierdie menseregtekultuur is naamlik 
die ewe belangrike sy van die regte van mense teenoor die owerheid, met 
laasgenoemde wat sy eerste treë binne ons direkte kultuurerfenis gee in die vorm 
van hierdie subversiwiteit (vir die besonderhede hiervan, vgl. die vir ons tema 
uiters belangrike bydraes van Otto (2002b:171–8) en Van der Ven, Dreyer en 
Pieterse (2004:151–214, 280–303), opgesom in Lombaard (2009b:334–47)). 

Dit is dus vanuit die subversiewe instelling teenoor owerheidsgesag – ’n etiese 
lewenshouding wat sielkundig moeilik te versoene kan wees met tradisionele 
Calvinisme se gewoonlik onkritiese waardering vir diegene wat bo ons gestel is – 
dat impulse vanuit die Ou Testament die grootste moontlike positiewe invloed vir 
die grootste hoeveelheid mense kan uitoefen. 

Die onverwagse invloedrykheid van so ’n dimensie vanuit die Ou-Testamentiese 
leefwêreld en literatuur op die ontwikkelende etiese wêreldkultuur tans hou die 
moontlikheid in dat dié antieke boekery dalk ander, steeds onontdekte, 
normatiewe bydraes tot ons samelewing lewer. Dié punt is nou reeds hier bo 
gemaak, per implikasie met betrekking tot die kerk se etiese besluitneming, 
onder sekere omstandighede, maar veral en meer direk in verband met die 
menseregtekultuur van ons tydgleuf. Die vraag is egter: waar sal verdere sulke 
insigte vandaan kom? 

 
6. Waar kom hul(p) vandaan? 

Een van die huidige tendense in die Ou-Testamentiese Etiek as dissipline is dat dit 
al hoe meer na etiek binne die verskillende literatuursoorte van die Ou Testament 
vra (vgl. ook Gerhardsson 2006:310–14; Rodd 2001:273–99), naamlik in die 
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Pentateug (bv. Wenham 2000) en daarbinne, die Dekaloog (vgl. die opstelle 
versamel in Brown (2004)); die Profete (bv. Davies 1981); die Wysheidsgeskrifte 
(bv. Brown 1996:1–21); die Geskiedsvertellings (bv. Smith 2009); en die 
narratiewe literatuur (bv. Mills 2001). Verder ook is etiek, binne die antieke 
milieu, selfs met etiket in verband gebring (Van der Toorn 1985:27–9), en met 
die kultus (Clements 1999:86–7). Sulke beroeringe toon alreeds ’n hernude 
soeke na vernuwing van die dissipline. 

Hierdie is egter na-binne-gerigte verwikkelinge – nie onwelkom nie, maar ook nie 
genoeg nie. Om te hou by die subversiewe samelewingsgeoriënteerde klemtoon 
hier bo sou ek as een moontlikheid aan die hand doen dat doelbewuse aansluiting 
by ’n sekere soort filosofie gesoek kan word. Die eksistensialisme, soos binne 
(Suid-) Afrikaanse konteks tuisgebring, bied naamlik bepaalde moontlikhede in 
hierdie verband. 

Om maar twee plaaslike boeke as aansluitingspunte te noem: Schoeman se 
Generositeit en lewenskuns. Grondtrekke van ’n post-Nietzscheaanse etiek 
(2004) bied vir die Ou-Testamentiese Etiek grondige insae in die denk- en 
leeftradisie van die filosoof met die hamer. Hoewel Friedrich Nietzsche se denke 
een van die standaard-oriëntasiepunte in die filosofie van die afgelope eeu is, en 
in sy tradisie, ook Hannah Arendt, oor die afgelope halfeeu, vorm hulle nie deel 
van die gereelde gespreksgenote van die Ou-Testamentiese Etiek nie. Tog, soos 
uit die Schoeman-werk blyk, sal die omverwerping van die aangekome moraliteit 
by beide figure, met dramatiese politieke, godsdienstige en sosiale implikasies, 
goeie aansluiting kan vind by die subversiewe karakter van die Ou Testamentiese 
tekste, waarvoor die oë in die nuwere navorsing al hoe meer oopgaan. 

Goosen se Die nihilisme. Notas oor ons tyd (2007) is ’n filosofiese kragtoer waarin 
die verlies aan lewensgemeenskap modern bely en pre- en postmodern bestry 
word. Die oorvloedigheid van die lewe as ’n sentrale tema, maar dan in die 
onverbloemde aangesig van die impulse tot vernietiging in ons tyd, loop parallel 
aan die teologie van die boek Prediker, selfs ook daarin dat die Franse 
eksistensialisme een voor is: God sterf naamlik nie saam met sin nie (vgl. Otto 
1994:172–4). Op dié manier sou, behalwe reekse ander impulse wat die Ou-
Testamentiese Etiek uit die Goosen-werk kon trek, die Prediker-boek as een van 
die stilste boeke binne die besinning oor die etos en etiek van die Ou Testament, 
juis weens die ondermynende aard daarvan, tot meer volwaardige spreker 
gebring kan word. 

Deur in gesprek met bronne soos hierdie te tree, kan die Ou-Testamentiese Etiek 
sy reikwydte verruim, beide deur die invloed wat dit in breër kringe kan uitoefen 
en deur die impulse van buite tradisionele gespreksgenote wat daarop kan 
inwerk. Die hamerslae van vernietiging van uitgediende politieke, godsdienstige 
en sosiale waardes wat Schoeman (2004) vanuit Nietzsche en Arendt opnuut 
vorendag haal, en die na vore bring van eksistensialistiese impulse teenoor 
verontmenslikende tendense in kultuurstrominge van ons tyd wat Goosen aandui, 
kan elk ’n sterk vernuwende aanslag binne die Bybelse etiek en ander teologiese 
dissiplines ontketen. Om sulke gespreksgenote te ignoreer, sou wees om sowel 
die dissipline van die Ou-Testamentiese Etiek as die breë gemeenskap wat dit 
bedien, van potensieel waardevolle insette te ontneem. 

Hoewel onvoorspelbare ontwikkelinge op die gebied van die Ou-Testamentiese 
Etiek nog voorlê, soos met alle dissiplines, het hierdie voorstel van my ten doel 
om ’n openheid na buite as inherente onderdeel van die vakgebied te betoog. Op 
dié manier sal dit die na-buite-oriëntasie van die Ou-Testamentiese Etiek wees 
wat, saam met die vakgebied self, groter prominensie verkry in die keuse tussen 

158



LitNet Akademies – Jaargang 8(1) – Maart 2011 
 

 

 

ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za 

die konsepte van ’n morale close, as ’n geslote moraliteitsisteem van ’n bepaalde 
groep, en ’n morale ouverte, as veralgemenende besinning oor grense heen (wat 
Sæbø (1998:168) vir die Ou-Testamentiese Etiek uit Bergson (1932) herwin het). 
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Eindnotas 

1 Artikel gebaseer op ’n referaat gelewer by die Ou Testament en Etiek-kongres 
van die Ou-Testamentiese Werksgemeenskap van Suid-Afrika (OTWSA), 15–17 
September 2010, Noordwes-Universiteit se Vaaldriehoekkampus in 
Vanderbijlpark. Kyk www.otwsa-otssa.co.za. 

2 Geraas is in die kommunikasiewetenskap ’n (effens ongemaklike) vertaling van 
noise, waarmee in kommunikasiekunde-modelle bedoel word aspekte wat die 
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effektiewe kommunikasie tussen sender en ontvanger belemmer – vgl. bv. Tubbs 
en Moss (1991:11–2). 

3 ’n Plat, d.w.s. ahistoriese omgang met die Ou-Testamentiese tekste ter wille 
daarvan om ’n Ou-Testamentiese Etiek op te stel, het egter geen toekoms nie, 
aldus Barton (2003:173). 

4 Oënskynlik, want soos Gericke (2010:266–80 en elders) betoog, lê daar ’n 
filosofiese onderbou aan die grond van hierdie optrede – ’n onderbou wat wel vir 
ons relatief versteek bly, omdat daar in die tekste van die Ou Testament self nie 
direk filosofies op ingegaan word nie, maar tog kan hierdie filosofiese 
veronderstellings tentatief afgelei word deur versigtige historiese analise van die 
morele wêreld van die Bybelse teks (Barton 2003:174, onder invloed van Meeks 
(1986)). Wright (2004:23–47, en vgl. Wright 1983) se aanslag in hierdie verband 
lyk met die eerste oogopslag belowend, maar wat dan uiteindelik aangebied 
word, is eerder evangelikale teologiese temas as filosofiese onderbou. Vir dié 
benadering sou byvoorbeeld Gerhardsson (2006:322–3) simpatie hê, maar 
konfessionele verbintenis maak nie van tradisionele konserwatiewe teologie op 
sigself etiek nie. 

5 Dit impliseer natuurlik ook krities-evaluerende filosofiese, dit wil sê meta-etiese, 
nadenke oor die gronde waarop sulke oorwegings berus, wat egter nie in die Ou 
Testament direk aangetref word nie – vgl. die vorige nota. 

6 Ek neem dié woord in effens veranderde betekenissin in leenbruik van die 
kultuurfilosoof Van Peursen (1992). 

7 ’n Kenmerk van die aanwending van die Ou Testament in modern-etiese debat 
is juis dat dit dikwels arbitrêr-selektief geskied (Sæbø 1998:164; Rogerson en 
Carroll 2004:13–20; Rodd 1995:6–8). 

8 Vir die kerk is die normatiewe, preskriptiewe sy van die Ou-Testamentiese Etiek 
dus belangrik (vgl. Sæbø 1998:162; Birch 1991:34), wat onmiddellik die 
metodologiese probleem meebring van, onder meer, wat histories in antieke 
Israel gebeur het versus wat die Ou-Testamentiese tekste ons daaroor vertel 
(Wright 2004:442–60; vgl. Carroll 2004:2–3), met daarby ingemeng nog die 
intens-komplekse menslike-verstaansproblematiek (vgl. Thiselton 1992). 

9 ’n Belangrike eienskap van die Ou-Testamentiese Etiek soos in kerklike kringe 
bedryf is dat dit op die twee bene van openbaring en die menslike ervaring en 
rede trek (vgl. Sæbø 1998:169–81). Om egter op openbaring as gesagskategorie 
staat te maak (soos bv. Wright 1995:47–66 maak), hou in openbare debat min 
water. ’n Sosiologiese argument, naamlik dat die getalle gelowiges in ’n 
samelewing dit regverdig dat die etiese impulse uit hulle Heilige Boek(e) mee 
erns gemaak moet word, het al meer potensiaal, maar sal in die geval van die Ou 
Testament / Hebreeuse Bybel nie veel legitimiteit dra nie, omdat hierdie “Eerste 
Testament” (in die terminologie van Zenger (2006)) ’n swak tweede plek inneem 
teenoor die invloed van die Nuwe Testament (vgl. Birch 1991:29). ’n Historiese 
argument sou veel beter drakrag hê: vgl. die opmerkings hier onder oor Otto se 
bydraes in dié verband. 

10 Natuurlik het die gebruik van die Ou Testament vir moderne etiese debat sy 
kontekstuele grense – sien Sæbø (1998:180). Benewens die redelik groot 
verskille tussen die antieke en moderne kontekste, was/is beide die antiek-
kontekstuele en die modern-kontekstuele situasies nie stagnant nie, maar 
histories-dinamies (Carroll 2004:4–5), wat telkens heroorweging in die lig van 
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veranderde omstandighede en ander insigte vereis. Ons kan dus slegs, in die taal 
van Rodd (2001:1–4; 271–300), “glimpses” op die etiese leefwêreld waaruit die 
Ou Testament stam, sien. Daarom moet die beperkte rol van die Ou Testament as 
stoorkamer vir etiese insigte erken word (Gerhardsson 2006:314–6): ons gaan 
nie daar op alle vrae wysheid vind nie. 

11 Sou die volgende as stelreël kon geld? Hoe hoër moreel opgegee word, hoe laer 
die praktyk.   

12 Natuurlik het die Ou Testament nie ’n eensydig subversiewe instelling jeens 
magsetels in die samelewing nie. Teologiese impulse soos die Sionsteologie het in 
die na-ballingskapse periode byvoorbeeld ’n sterk selfgeldende doelstelling gehad. 
Soms kom sodanige selfregverdigende impulse op onverwagte maniere na vore: 
in die Psalms wat byvooorbeeld positief oor die randfigure in die samelewing 
praat, word hierdie sentiment van tyd tot tyd tot eie voordeel gebruik deur 
persone wat nie self onder die ontmagtigdes in die samelewing tel nie (Scheffler 
2011). 
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Abstract 

A critical evaluation of religious references in crime and 
accident reporting in Beeld and Rapport 

In this article religious references in articles on crime and disasters in the 
Afrikaans daily newspaper Beeld and the Afrikaans Sunday paper Rapport are 
investigated, because at times such references occur prominently in the headings 
and the articles and thus provide a (probably unintentional) view on (mostly 
Afrikaans) faith reactions to such traumatic incidents. Even though the nature of 
these negative incidents and the dynamics of the journalistic process colour the 
religious content conveyed, it is precisely such factors involved in giving form to 
public expressions of faith which provide entry points for analysis and critical 
evaluation of public spirituality. At the same time they provide some insight into 
the treatment of religious references by these newspapers, although this is not 
the main focus of this article. The nature of the religious references in the 
articles, chosen by “purposive sampling” or “judgemental sampling”, is analysed 
qualitatively, namely by noting the prominence, scope and use of religious 
references in the text, quotations and headings. In this way it is possible to 
determine how editorial processes “frame” such references. The reported 
reactions of the victims of crime or disasters are also analysed. Four main 
categories of such references are indicated: references to God as protector; 
references to the faith of the victims; references to heaven; and reference to 
other faith reactions to crime and disaster. Critical evaluation on three levels is 
thus enabled by this study: the contents of the religious references by the victims 
of crime or disaster; the “framing” afforded this by the reporting; and the role of 
the press within public religious discourse.  

Key words: religion in the press, faith and trauma, critical public spirituality 

Opsomming 

Godsdienstige verwysings in berigte oor misdaad en ongelukke in die dagblad 
Beeld en die Sondagkoerant Rapport kom hier aan die orde, omdat sodanige 
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verwysings soms prominent in opskrifte en beriggewing voorkom en dus 
(waarskynlik onbedoeld) ’n sekere blikpunt bied op gewone (veral Afrikaanse) 
mense se geloofsreaksies op die traumas wat met misdaad en ongelukke gepaard 
gaan. Hoewel sowel die aard van die negatiewe insidente as die dinamika van die 
joernalistieke proses hierdie godsdienstige inhoud kleur, speel hierdie faktore juis 
’n rol in die vorming van openbare geloofsuitsprake. Dit bied ’n toegangspunt tot 
die ontleding en kritiese beoordeling van openbare spiritualiteit. Terselfdertyd gee 
dit insig in hoe die betrokke koerante godsdienstige verwysings hanteer, hoewel 
dit nie die hooffokus van hierdie artikel is nie. Die aard van die godsdienstige 
verwysings in die berigte is gekies volgens die metode van doelgerigte 
steekproeftrekking (“purposive sampling”/“judgemental sampling”). Dit word 
kwalitatief ontleed deur te let op die prominensie, omvang en gebruik van 
godsdienstige verwysings in die teks, aanhalings en opskrifte. Daardeur word 
vasgestel hoe die redaksies van hierdie koerante die verwysings “geraam” het. In 
die besonder word die misdaad- en ongelukbetrokkenes se gerapporteerde 
reaksies kortliks beskryf en ontleed. Vier hoofkategorieë verwysings kan 
onderskei word: verwysings na God as bewaarder; verwysings na slagoffers se 
geloof; verwysings na die hemel; en verwysings na ander geloofsreaksies op 
misdaad en ongelukke. Kritiese evaluering word deur hierdie studie op drie vlakke 
moontlik gemaak: die inhoud van die misdaad- en ongelukbetrokkenes se 
godsdienstige verwysings, soos gerapporteer; die “raming” daarvan in die 
beriggewing; en die rol van die pers binne die openbare godsdiensgesprek. 

Trefwoorde: godsdiens in die pers, geloof en trauma, kritiese openbare 
spiritualiteit 
 
 
 
1. Inleiding 

Die hoë voorkoms van misdaad is saam met werkloosheid vir Suid-Afrikaners een 
van die mees knellende kwessies wat aandag verdien. Beriggewing oor misdaad, 
met name geweldsmisdaad, staan daarom hoog op die agenda van die meeste 
Suid-Afrikaanse dagblaaie en gemeenskapskoerante (Snyman 2007:103–18; Du 
Plessis 2003:169–86). Dit raak immers byna almal op die een of ander tyd. 

In ’n ongepubliseerde studie oor misdaadberiggewing in enkele Suid-Afrikaanse 
koerante is gevind dat die dagblaaie Daily Sun, Sowetan, The Star en Beeld oor ’n 
tydperk van tien weeksdae in 2007 en 2008 onderskeidelik 92, 109, 175 en 134 
misdaadberigte geplaas het (Froneman en Swanepoel 2008). Dit bevestig die 
onjuistheid van die beskuldiging wat soms teenoor spesifiek Afrikaanse 
nuusmedia gemaak word dat dit ’n buitengewoon hoë klem op misdaadkwessies 
plaas: Beeld is naamlik geen uitsondering as dit by die frekwensie van 
misdaadberiggewing in dagblaaie kom nie. Snyman (2007:103–18) se studie in 
dié verband klop ook met hierdie gevolgtrekking. 

In hierdie artikel word egter nouer gefokus: godsdienstige verwysings in 
misdaadberigte, naamlik in Beeld asook in die Sondagkoerant Rapport, word aan 
die orde gestel, juis omdat sulke verwysings soms prominent in die 
koerantopskrifte en die teks van berigte voorkom, en omdat dit sodoende, 
waarskynlik onbedoeld, ’n blik bied op gewone mense se diepste godsdienstige 
oortuigings. Die gebrek aan godsdienstige verwysings in opskrifte (wanneer daar 
wel goeie rede daartoe was) vertel ook ’n eie verhaal van seleksie en raming 
waardeur die betrokke koerante ’n bepaalde agenda stel én misdaadslagoffers se 
ervaring van hierdie traumas op ’n bepaalde wyse aanbied (of juis nie). 

167



LitNet Akademies – Jaargang 8(1) – Maart 2011 
 

 

 

ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za 

Godsdienstige verwysings soos in die koerantopskrifte en beriggewing weerspieël, 
gee natuurlik nóg direkte, nóg gedetailleerde toegang tot mense se 
geloofsbelewenisse.2 Te veel filters, oftewel “geraas” in die kommunikasieproses 
(Tubbs en Moss 1991:11–2), verhoed sodanige toegang (wat byvoorbeeld deur 
reekse diepte-onderhoude met ’n teikengroep oor hulle geloofslewe verkry kan 
word; vgl. bv. Van de Vyfer 2009, opgesom in Van de Vyfer 2011). In die geval 
van hierdie studie sluit dit in dat nie in alle gevalle waar misdaadslagoffers deur 
middel van godsdienstige uitlatings hulle ervaring verwoord, sulke uitlatings in die 
koerant weerspieël word nie. Waar dit wel gedoen word, bly die weerspieëling 
onderhewig aan die gewone joernalistieke proses (Lombaard 2002:13–60; 
Snyman 2007:103–18), naamlik die vertolking deur die joernalis (aan die hand 
van eie insigte oor nuuswaardigheid3 en koerantbeleid4), die hekwagterrol van die 
nuusredakteur,5 asook subwerk (taalredigering, skryf van opskrifte) aan die teks, 
en dan die plasing van die berig op ’n bepaalde bladsy. 

Die tipe godsdienstige verwysings wat ons in misdaadberigte vind, is dus reeds 
deur verskeie interpretasielae heen gedistilleer. Dit is egter in hierdie studie juis 
die interpretasielae wat om ontleding vra: as die interpretasies geïnterpreteer 
word, bied dit in so ’n hermeneutiese besinningsproses6 insig in die tekstuur van 
wat genoem kan word openbare of publieke spiritualiteit: hoe geloof binne die 
breër samelewingskring tot verwoording kom – om dan in opskrifte saamgevat te 
word deur subredakteurs, of met opset uitgelaat te word. 

 
2. Teoretiese vertrekpunte 

’n Aantal basiese vertrekpunte rakende die media en godsdienstige verwysings 
word hier gebruik ten einde die koerante se gebruik van die verwysings te 
probeer verklaar. Die belangrikste van hierdie vertrekpunte sluit in dat die media 
’n bepaalde invloed op sy gebruikers het, hoewel hierdie invloed beperk is, en 
meestal nie so direk is as wat dikwels aangeneem word nie (Fourie 2007a:228–
68). So kan die media nie summier ’n gebruiker se fundamentele oortuigings 
verander nie, maar oor tyd heen kan ’n bepaalde invloed wel verwag word. 
Toegepas op godsdienstige oorreding beteken dit: lesers se godsdienstige 
sieninge kan nie maklik deur die media verander word nie, maar hoogstens oor 
tyd heen gaandeweg en breedweg gerig word, veral as die leser nie 
diepgeankerde standpunte huldig nie. Anders gestel: indien ’n leser besonder 
sterk geloofstandpunte nahou, gaan die media dit nie sonder meer verander nie – 
veral nie op kort termyn nie, en sekerlik nie in isolasie van allerlei ander invloede 
nie. 

Die media sê met ander woorde meestal nie wat en hoe mense moet glo nie; dit 
stel wel breedweg ’n openbare agenda daar waaroor gedink en gepraat word. 
Veral invloedryk is die media egter in hóé dan daaroor gedink en gepraat word 
(vgl. ook Du Plessis 2003:169–86). Andersyds kan die media die agenda bepaal 
deur juis nie oor bepaalde sake te skryf nie. Hoewel die effek van die media op 
die mediagebruiker geen maklike saak is om die vinger op te lê nie, is daar 
genoeg aanduiding dat beïnvloeding in die rigting soos hier bo aangedui, wel 
plaasvind. Daarom is godsdienstige verwysings in die media (of die gebrek 
daaraan) nie van bloot terloopse belang nie. Dit kan ’n invloed op lesers hê, veral 
as daar gereelde blootstelling aan bepaalde sieninge is, en sodoende kan dit die 
samelewing se persepsie van wat as godsdienstig belangrik geag word, in sekere 
rigtings stuur. 
  
Soos reeds geïmpliseer, het lesers van ’n koerant ook ’n invloed op wat 
gepubliseer word. Agendastelling vind nie eensydig deur die media plaas nie, 
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maar die media neem ook kennis van wat lesers, kykers en luisteraars wil hê én 
wat hulle nié wil lees, sien of hoor nie. In die geval van byvoorbeeld Beeld lê dit 
voor die hand dat die redakteur en senior redaksie ’n oog hou op wat die koerant 
se (gereelde en potensiële) lesers as nuuswaardig beskou, en dus bereid sou 
wees om daagliks voor te betaal. Daarom juis word sirkulasiesyfers en 
lesersreaksie deur onder meer briewe aan die redakteur deurlopend gemonitor. 
Sou die agenda, taalgebruik, foto’s, toon en algemene trant van ’n koerant lesers 
afstoot, sal die sirkulasiesyfers daal – behalwe as nuwe lesers gevind word by wie 
die veranderende koerant wel aanklank vind. 

Daarmee word beklemtoon dat koerante nuus- en inhoudsbesluite nie 
noodwendig neem op grond van fundamentele lewensbeskoulike oorwegings van 
die redakteur of ander direk-betrokkenes nie, maar ’n nuusseleksie onderneem 
ook op grond van wat sirkulasie- en winssyfers sal dien (Bardoel en Van 
Cuilenburg 2008:156–93; Froneman 2002:64; Golding en Murdock 1996:23). Dat 
so ’n sake-oriëntering self ook ’n onderliggende lewensbeskouing verteenwoordig, 
spreek vanself (vgl. bv. Curran 1996:89–92). 

Wanneer ’n koerant heelwat aandag aan kerk- of geloofsake gee, soos wat dit in 
die Afrikaanse nuusmedia in die besonder die geval is, dui dit nie noodwendig op 
’n pro-geloofsbenadering nie; nuus kan steeds gewoon as kommoditeit hanteer 
word, wat beteken dat verwysings na geloof op dieselfde vlak van 
nuuswaardigheidsbeoordeling kan staan as verwysings na seks of rugby. As ’n 
koerant se lesers oorwegend (of net beduidend) godsdienstig ingestel is, kan selfs 
op blote marknavorsingsbasis aanvaar word dat die redaksie wel deeglik daarvan 
kennis sal neem, soos wat Tim du Plessis, redakteur van Beeld, geredelik toegee 
(vgl. The Media, Maart 2010:7). Snyman (2007:115) se opmerking met 
betrekking tot misdaadberiggewing is hier ook besonder relevant: 

Die wyse waarop die verskillende koerante oor misdaad berig, word 
hoofsaaklik bepaal deur die profiel van hulle teikenlesers […]. Die koerante 
kan egter nie anders nie, omdat ’n koerant se lewensvatbaarheid en dus 
sy ekonomiese oorlewing afhang van die wyse waarop die behoeftes van 
sy teikengehore bevredig word. Die wyse waarop die koerante berig oor 
misdaad, word dus bepaal deur die werklikheid van die Suid-Afrikaanse 
samelewing. 

Die aanbieding van hierdie berigte (die opskrif, keuse van woorde en algemene 
trant daarvan) kan egter ’n kerk(verband) of geloof in die algemeen negatief, 
positief of neutraal voorstel (Haskell 2007:62–75). Ter onderskeiding van 
agendastelling word byvoorbeeld raming gebruik as aanduiding van iets wat die 
betrokke joernaliste meer bewustelik doen. Entman (aangehaal deur Haskell 
2007:63) se wyd-aanvaarde definisie lê juis klem op die “conscious, participatory 
role played by journalists – acting as the agent who promotes a particular 
problem definition and makes a moral evaluation”. Indien hierdie “puristiese” 
siening van raming (ter onderskeiding van agendastelling) aanvaar word, sou die 
stel van ’n agenda moontlik as ’n meer neutrale handeling beskou kon word. Dít 
word nie deur ons aanvaar nie. Eerder is dit die geval dat “blote” agendastelling 
’n verdere dimensie bykry, as ’n tipe tweedevlak-agendastelling, deur sodanige 
raming. 

Ongeag of dit op grond van meer filosofiese of meer ekonomiese beginsels 
geskied, weerspieël en dra die godsdienstige inhoude in koerante by tot impulse 
rondom geloofsake wat kommunikatief binne ’n gemeenskap verruil word. 
Laasgenoemde aspek is hier bo benoem as “openbare of publieke spiritualiteit”. 
Hoewel die verskynsel spiritualiteit onmoontlik vas gedefinieer kan word 
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(Lombaard 2008a:94–107),7 val dit konseptueel uiteen in twee dele: hoe geloof – 
ook “on”-geloof (Comte-Sponville 2007) – beleef word, en dan meer intellektueel, 
die studie van hierdie geloofsbelewenisse (vgl. die model in Lombaard 2003:450). 
Die term spiritualiteit word dikwels in populêre gesprek in Afrikaans op buite-
kerklike, soms steeds Christelike, maar soms nie-Christelike, geloofsoriëntasies 
betrek (Snyman 2008:143–5; Lombaard 2008b:291–3), of word ook heel dikwels 
eksklusief rondom charismaties-kerklike geloofsuitinge aangewend (“Daardie kerk 
hét spiritualiteit ...”). 

Beide hierdie denotasies is egter onproduktief eng. Enersyds is die konsep 
spiritualiteit universeel genoeg om na alle geloofsoriëntasies te verwys: van ’n 
“stoere boere”-gemeente tot antiek-tradisionele aanbiddingsvorme; van die 
“verdwyning” van die individu in die intieme teenwoordigheid van God (theosis) 
tot die “opneem” van die individu in ’n ekstatiese groepsgeloof; van breë 
samelewingstendense (soos sekularisasie of fundamentalisme) tot 
geloofsverwoording in kerklike dokumente, kunsvorme (argitektuur, poësie, dans, 
juweliersware en dies meer), politieke retoriek, ekonomiese uitdrukkingsvorme, 
en enige ander menslike uitdrukkingsvorm – sonder om hiermee enige 
kontinuums te impliseer, en sonder om hiermee in die gewone godsdiensdebatte 
(bv. “Bestaan God?”) vas te val. Hoe geloof, ook ongeloof (ageloof en antigeloof), 
beleef word en aan uitdrukking gegee word – dít is spiritualiteit. 

Andersyds word die term Spiritualiteit (met ’n hoofletter gespel) gebruik om die 
akademiese dissipline te benoem wat hierdie belewings en uitlewings bestudeer 
(Kourie 2009:148–73), met al die wetenskapsfilosofiese, teoretiese en 
metodologiese oorwegings wat daarmee gepaard gaan, soos met elke ander 
dissipline binne ons post-/laat-modernistiese tydvak. Hiermee word egter nie ’n 
tipe dualisme veronderstel asof die studie van spiritualiteit self nie ook op 
verskillende maniere ’n uitdrukkingswyse van sekere geloofsgewaarwordinge is 
nie. Ter wille daarvan om aan die dissipline die nodige selfkritiese refleksiewe 
dinamika te verleen, en ter wille van gesprek met ander vakwetenskappe, word 
die onderskeid tussen spiritualiteit as fenomeen en Spiritualiteit as wetenskap 
egter benodig. 

In hierdie artikel word met “openbare/publieke spiritualiteit” spesifiek bedoel die 
verwoording van sekere geloofsinhoude binne ’n nieprivate milieu. Dikwels word 
met die term spiritualiteit eensydig na ’n intens-persoonlike geloofservaring 
verwys. So ’n verstaan van spiritualiteit is egter nie omvattend genoeg nie, 
enersyds omdat alle persoonlike geloofsbelewenisse gekleur word deur talle 
sosiohistoriese impulse buite die betrokke persoon om, en andersyds omdat 
persoonlike geloofsbelewenisse dikwels op verskillende maniere in die samelewing 
tot uitdrukking kom, onder meer by groepsbyeenkomste, in die letterkunde en in 
die argitektuur. Sodanige publieke geloofsuitdrukking, ook in die pers, is op so ’n 
breë vlak meteens oppervlakkig én diepgaande: oppervlakkig in die sin dat fyn-
uitgewerkte teologiese formulerings nie maklik deur hierdie media aangebied kan 
word nie, maar dat geloof op ’n manier slagspreukagtig uitgedruk word; 
diepgaande, egter, omdat in ’n sekere sin aan die kern van die geloofsaak van die 
betrokkenes refleksmatig, amper instinkmatig, stem gegee word. 

 
3. Metode 

’n Aantal misdaad- en verwante berigte waarin godsdienstige verwysings 
voorgekom het, word hier kwalitatief ontleed. Alle prominente misdaadberigte in 
Beeld en Rapport in 2008 is nagegaan vir sodanige verwysings. Die berigte wat 
gekies is, is bepaal aan die hand van die metode van doelgerigte 
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steekproeftrekking (“purposive sampling”/“judgemental sampling”; vgl. Neuman 
2003:213–4). Hierdie metode binne die arsenaal van sosiaal-wetenskaplike 
analitiese werkswyses het die voordeel dat materiaal wat nie toepaslik op die 
navorsingsvraag is nie, gewoon oorgesien word. Slegs dít wat ooglopend direk op 
die studie betrekking het, word vir ontleding geselekteer. 
  
Die gekose berigte vir hierdie studie het almal in die loop van 2008 in die eerste 
(of plattelandse) uitgawe8 van Beeld en Rapport verskyn, soos beskikbaar op 
Potchefstroom. Beeld is die enigste Afrikaanse dagblad in die bevolkingryke 
noordelike provinsies, terwyl Rapport verreweg die grootste (maar nie die enigste 
nie) Afrikaanse Sondagblad is. Hoewel Rapport nie volumegewys dieselfde klem 
op misdaadberiggewing plaas nie, verskyn daar tog gereeld berigte met ’n sterk 
menslike karakter wat vir die doel van hierdie studie nuttig is om van kennis te 
neem. 

Die prominensie van die godsdienstige verwysings word ontleed deur te let op die 
omvang en gebruik van die verwysings in die teks, opskrifte en aanhalings. 
Daardeur wil ons vasstel hoe die redaksie van die betrokke koerante die 
verwysings “geraam” het. Telkens word die ontleding hier onder dus op twee 
vlakke aangebied: die reaksie van die individue, soos gerapporteer, meer binne 
intiem-persoonlike kring, en dan die gemedieerde weergawe daarvan in die 
koerantberigte, binne die breër, openbaar-kommunikatiewe forum. 

Elke berig oor misdaad, ook dié wat geen godsdienstige verwysing in die opskrif 
het nie, is gelees om vas te stel of daar wel godsdienstige verwysings in die teks 
is. In sommige gevalle het dit wel voorgekom; nie alle verwysings in die teks het 
noodwendig ’n korresponderende verwysing in die opskrif gehad nie. Die berigte 
is toe nagegaan om vas te stel watter tipe verwysings daar is. Die volgende 
kategorieë is, sonder enige teoretiese voorveronderstellings, gevind: verwysings 
na God as bewaarder; verwysings na slagoffers se geloof; verwysings na die 
hemel; en meer bedagte verwysings na geloofsreaksies op geweldsmisdaad en 
ongelukke. Hierdie kategorieë is nie op die betrokke berigte afgeforseer nie, maar 
die medeskrywer verantwoordelik vir hierdie deel van die navorsing het dit min of 
meer spontaan so ingedeel en met die ander medeskrywer uitgeklaar. Daarna is 
die berigte binne ’n kategorie saam ontleed. 

Die nadeel van hierdie benadering is dat bevindinge nie bruikbaar binne ’n breër 
konteks veralgemeen kan word nie. In die geval van hierdie studie kan breër 
oordele daarom nie sonder meer gevel word oor tendense binne alle 
koerantartikels of selfs van die betrokke publikasies nie. Die manier waarop 
godsdiens byvoorbeeld na vore kom in gereelde geloofsrubrieke, 
kommentaarstukke, lesersbriewe, en ook in persberigte oor ander 
nuuswaardighede vanuit kerklike of godsdienstige oord (soos belangrike kerklike 
vergaderings se besluite, of prominente nuusfigure soos pastoor Ray McCauley of 
Angus Buchan), kan nie direk vanuit die bevindinge hier beoordeel word nie. (So 
iets sou eers moontlik word deur vergelyking, nadat studies soortgelyk aan 
hierdie een oor sodanige aspekte onderneem is.) 
  
Hierdie metodologiese beperking doen egter nie afbreuk aan hierdie studie nie, 
aangesien die belangstelling hier juis by ’n baie spesifieke aspek lê. Ons opset is 
beperk: om enkele perspektiewe te bied op godsdienstige verwysings binne 
misdaad- en verwante berigte in die koerante Beeld en Rapport. Hoewel hierdie 
twee publikasies prominent is binne hulle lesersgemeenskappe, lei sowel die 
diversiteit van samelewingsinhoude wat op individue en groepe inwerk (Goosen 
(2007) verwoord dit, binne ’n breër filosofiese konteks, en positief, as die 
oorvloedigheid van kultuur) as die uiters komplekse aard van die invloed van die 
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massamedia (kyk Lombaard 2002) daartoe dat nederigheid, ook sover dit die 
sosiaal-sielkundige impak van ons studietema aangaan, gepas is. Hoogstens word 
met die perspektiewe hier enkele van die impulse wat in ons samelewing rondom 
ons navorsingstema sosiaal beskikbaar is, uitgelig en toegelig. 

 
4. Godsdienstige verwysings in die betrokke koerante 

Hoewel kerksake steeds ’n mate van dekking in hierdie koerante geniet (maar 
dalk nie meer soveel as in die verlede nie), kan die indruk maklik ontstaan dat 
geloof as sodanig nie veel mediaruimte kry nie. Tog het teologiese temas en 
verwysings wel gereeld gedurende ons ondersoekperiode in die betrokke koerante 
verskyn. So het die Mighty Men-saamtrek van evangelis Angus Buchan 
prominensie geniet (vgl. bv. Rapport, 2008-04-20; 2008-04-27); ’n hoofberig het 
op ’n binneblad van Beeld verskyn met die opskrif “God is in beheer, sê vermiste 
in ’n nota” (Beeld, 2008-10-08); daar is berig oor rugbyspeler Pierrre Spies se 
getuienis oor siekte en geloof (Beeld, 2008-11-12); die aankondiging van ’n 
wenner van ’n wedstryd in Beeld het die opskrif gekry “Geskenk van Bo, sê 
wenner van kombuis” (Beeld, 2008-04-16); ’n kosskenking deur Christene uit 
Suid-Afrika aan geloofsgenote in Zimbabwe het onder die opskrif “Soos manna uit 
die hemel …” verskyn (Rapport, 2008-12-14); en in ’n onderhoud met 
rubrieksrywer Hanlie Retief vertel ’n vrou wat in Saoedi-Arabië aangehou is, hoe 
haar geloof haar staande gehou het (Rapport, 2008-03-16). In vele ander berigte 
“hoop en bid” betrokkenes vir ’n afname in Suid-Afrika se misdaad- en 
ongeluksyfers. 

Ons fokus hier is egter op godsdienstige verwysings in berigte oor misdaad en 
ongelukke. Al is sodanige verwysings nie by die meerderheid van misdaad- en 
ongelukberigte te vinde nie, is genoeg voorbeelde gevind om sekere patrone te 
kon identifiseer. 

Vier hoofkategorieë verwysings kan naamlik op ’n eerste vlak van ontleding 
onderskei word: 

 Verwysings na God as bewaarder  
 Verwysings na slagoffers se geloof  
 Verwysings na die hemel  
 Meer bedagte verwysings na geloofsreaksies op geweldsmisdaad en 

ongelukke  

Elk van hierdie kategorieë word vervolgens kortliks bespreek. 

4.1 Verwysings na God as bewaarder 

In ’n aantal berigte getuig misdaadslagoffers van God se bewarende hand. Die 
mees prominente voorbeeld hiervan is ’n bladsy 2-hoofberig in Beeld (2008-07-
25) met die opskrif “Genade van Bo dat ons ongedeerd is”. Die berig se 
inleidingswoorde is: “Ons het net hardop gebid.” Later in die berig staan: “Dit is 
net genade dat ons niks oorgekom het nie” (dus effens ander woorde as wat die 
subredakteur vir die aanhaal-opskrif gebruik het). 

In ander gevalle is soortgelyke aanhalings nie in die opskrifte gebruik nie: 

 “Hulle [= rowers] is genadeloos. As dit nie vir die Here se genade was nie, 
sou ons nie lewendig daaruit gekom het nie,” het hy gesê. 
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(Voorbladhoofberig in Beeld, 2008-12-19, met die opskrif “3 weke terug in 
SA; geskiet”)  

 “Ek besef ek kon net so maklik dood gewees het. Maar die Here het vir my 
gesê Hy het ’n doel met my op aarde toe Hy my lewe gered het … Ek kan 
nie beskryf hoe ek die Here sedert die ongeluk hier naby my gevoel het 
nie.” (Bladsy 3-hoofberig in Beeld, 2008-01-12, met die opskrif 
“Skoonheid brand erg in vliegongeluk”)  

 “Hy het die sneller getrek, maar die skoot het nie afgegaan nie. Ek het 
begin bid en in ’n stadium gesê: ‘Here, jy moet ons nou help. Laat die 
alarm asseblief afgaan.’ Scheepers sê die alarm het oomblikke daarna 
begin loei.” (Berig in Beeld, 2008-01-03, met die opskrif “Egpaar byna 2 
keer in 4 dae vermoor”)  

 “Duisende goed het deur my kop gegaan. Ek het net aan my twee kinders 
gedink en gebid dat hulle my nie doodskiet nie.” (Hoofberig op bladsy 5 in 
Beeld, 2008-01-03, met die opskrif “Onnie skuil tuis ná drama op N1”)  

 “Die hand van Jesus was oor ons,” het Swanepoel gesê. (Hoofberig op 
bladsy 10 in Beeld, 2008-09-12, met die opskrif “Pa, kind oorleef kaping”)  

 “Ek het met die Here gebargain terwyl ek in die kattebak toegesluit was. 
Ek het vir Hom gesê ek sal sekere dinge doen as ek net lewend hier 
uitkom.” (Hoofberig op bladsy 10 van Rapport, 2008-03-30, met die 
opskrif “‘Ek het met die Here gebargain’”)  

Hoewel die godsdienstige verwysing in die eerste berig die berig duidelik raam as 
een waarin die betrokkenes se geloof ’n verklaring bied waarom hulle die voorval 
oorleef het, doen die ander aangehaalde berigte dit opvallend nie, ondanks 
direkte aanhalings wat stof was vir treffende opskrifte. Hier is dus eintlik 
voorbeelde van hoe Beeld gekies het om ondanks die teks nie die berigte 
opskrifte te gee met godsdienstige verwysings nie. 

Op ’n godsdienstige vlak kan die volgende opgemerk word: geloof kom in hierdie 
menslike grenssituasies (op die rand van die dood, hetsy weens misdaad of ’n 
ongeluk) juis na vore. Dat godsdienstigheid op so ’n moment ter sprake kom, is 
nie verbasend nie; watter soort godsdienstigheid dit is, is insiggewend. 
Magteloosheid is die deurlopende agtergrond tot bostaande aanhalings: die 
sprekers verraai implisiet dat daar tydens die grensmoment die belewenis was 
dat hulle self geen manier gehad het om die situasie te beredder nie. In die 
afwesigheid van die vermoë tot menslike optrede (“agency”, in sosiologiese taal) 
kom die grype na bomenslike optrede. Laasgenoemde kom in die aanhalings op 
verskillende maniere na vore: ’n belydenis/insig ná die tyd, ’n hulproep in die 
krisismoment, of ’n tipe onderhandeling met God tydens die gebeure. 

Of die persone vantevore godsdienstig belangstellend en/of kerklik aktief was, is 
nie telkens duidelik nie. Duideliker is dat hier wel sprake is van ’n skielike 
toewydingshoogtepunt – iets wat te verstane is binne en kort na so ’n 
grenssituasie. Die rol wat hier van God verwag word, is dié van redder uit die 
nood – iets wat in die Bybelse (veral in sommige Psalms, in Deutero-Jesaja, 
Klaagliedere, in dele van die lydensverhale van Jesus, en in dele van Openbaring) 
en kerkhistoriese erfenis ’n welbekende geloofsoriëntasie is. Hier word dus binne 
die verskillende tipes hulproepe deur die individue betrokke by die tragiese 
omstandighede ’n deurlopende tema gevind, naamlik ’n direk-beleefde 
eksistensiële optrede, ter wille van oorlewing, waar die oorlewingstryd nie meer 
op eie krag, dit wil sê mensekrag, voortgesit kan word nie, maar in die hande van 
die bowemenslike geplaas word. 

Hierdie geloofsmoment het enersyds die kenmerk dat die vertroue op die Hoër 
Hand absoluut is: die persone beleef geen ander bron van hoop vir die voortduur 
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van hulle lewens nie. Hoewel intens, is so ’n belewenis, ten minste soos in die 
aanhalings hier bo weerspieël, taamlik kortstondig. Andersyds is hierdie ’n sterk 
selfgerigte geloofsoriëntasie: dit gaan om mý heil, eerder as ’n Lukas 23:46-
parallelle lot-aanvaardende instelling: “[I]n u hande gee ek my gees oor.” In die 
krisismoment van die betrokkenes is dit heel natuurlik en verstaanbaar: dat 
Goddelike hulp ingeroep word om in die kritieke momente ’n traumatiese einde 
tot ’n mens se lewe te verhoed, weerspieël die belang wat aan die voortgang van 
die lewe geheg word. In die breër mediakonteks speel hierdie oriëntasie egter 
sterk in op populêr-godsdienstige instellings by gelowiges, wat dikwels intens 
selfgerig is (mý heil, en mý belewenis hiervan), eerder as wat dit diens aan God 
en naaste primêr stel. Die besondere moment, die unieke individu, en die baie 
spesifieke Godsverwagting kleur alles die geloofsoriëntasie soos in die aanhalings 
verwoord. Op heel verstaanbare wyse is die individuele krisisroep tot God gerig 
op oorlewing; die media-uitbeelding hiervan gee dit nie net weer nie, maar voed 
ook ’n meer alledaagse geloofsvorm wat in ’n sekere mate meer op die self as op 
God ingestel is. Om laasgenoemde anders te verwoord: nie God nie, maar die 
(plaaslike, piëtisties-beïnvloede) belewenis van God word die essensie van 
gelowigheid. 

Op hul eie geneem, het sulke media-gemedieerde “getuienisse” ’n taamlik sterk 
missionêre aanslag: die oorlewendes se verhale kan maklik as 
motiveringsmateriaal dien vir andere se geloofslewens. Vrae wat die 
aangehaaldes egter tydens die krisismoment en tydens die onderhoud met die 
joernalis nie aan kan dink nie, en wat daarom nie hier uitgebreid aan die orde 
gestel word nie, sou egter gaan oor diegene wat eweneens gebid het, maar nie 
oorleef het nie, of niegelowiges se belewenisse van soortgelyke grensgebeure. 
Die openbare spiritualiteit is egter, in den breë (maar vgl. 4.4 hier onder), te 
geslote om sulke meer ongemaklike vrae oor geloof ernstig en gereeld op die 
tafel te plaas. Die probleme van lyding, naamlik wie wat oorkom en om watter 
moontlike rede (tipies van die teologie agter die Bybelboeke Job en Prediker – 
vgl. bv. Whybray 1998 en Lohfink 2003), en die tragiek dat hierdie vrae slegs 
deur oorlewendes gevra kán word, alles deel van die teodisee-vraagstuk (vgl. o.a. 
Rowe 2001), word dus nie eksplisiet aan die orde gestel nie. 
Een manier waarop dit egter wel na vore kom, maar dan slegs implisiet, is 
wanneer met naasbestaandes van mense wat die krisis nié oorleef het nie, 
onderhoude gevoer word. Hierna word volgende gekyk. 

4.2 Verwysings na slagoffers se geloof 

In verskeie berigte word getuig van slagoffers wat die misdaad of ongeluk nie 
oorleef het nie, se lewe en geloof: 

 “Hy was ’n groot Christen” (n.a.v. seun wat verdrink het). Opskrif: “‘nou 
het ons darem iets om te begrawe’” (Beeld, 2008-10-07)  

 “Hulle was die niceste mense, sulke ongelooflike oprégte Christene. Ek kan 
nie dink hoe iemand so iets aan hulle kon doen nie.” Aldus die seun van ’n 
vermoorde egpaar. Opskrif: “Drie keelaf gesny” (Voorbladhoofberig, 
Naweek-Beeld, 2008-05-03)  

 Francois se pa, Etienne, ’n dokter, het hartseer aan Rapport vertel hoe 
Francois die oggend nog opgewonde skool toe is om ’n Bybelteks in Psalm 
37 met sy maats te gaan deel (n.a.v. seun wat doodgeskok is). Opskrif: 
“Twee seuns doodgeskok” (Rapport, 2008-11-23)  

 “Sy wou net vir God werk en het altyd gesê sy wil die jeug verenig” (n.a.v. 
dogter wat in ’n motorongeluk dood is). Opskrif: “Hoofmeisie, maats sterf” 
(Beeld, 2008-01-08)  
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 “Ek vind die Here,” het Chris Potgieter, ’n graad 11-leerling van die 
Hoërskool Gerrit Maritz in Pretoria, in sy dagboek geskryf ’n week voordat 
hy in ’n motorfietsongeluk dood is. Opskrif: “Gerrit Maritz-seun was ‘reg 
om te sterf’” (Beeld, 2008-12-04)  

Soos met die eerste kategorie, is hier verskeie voorbeelde van uitsprake deur 
misdaadslagoffers wat nie in opskrifte neerslag vind nie. Trouens, in 
laasgenoemde voorbeelde is daar net een wat by implikasie in die opskrif tereg 
kom, nl. “Gerrit Maritz-seun was ‘reg om te sterf’”. Hieruit kan nogmaals afgelei 
word dat Beeld se subredakteurs (of dan die hoofsubredakteur en 
verantwoordelike hoofredaksielid) nie geneig was om die betrokke berigte binne 
’n godsdienstige konteks te raam nie. 
  
In aansluiting by die slotparagrawe van 4.1 hier bo is dit sover dit die inhoud van 
die berigte aangaan, opmerklik hoedat moeilike vrae nie in die aanhalings hier bo 
gevra word nie, maar dat wel vroom belydenisse gegee word. Vir die individue 
wat direk betrokke is by sulke ontstellende omstandighede, is die soeke na iets 
positiefs om aan vas te hou, sielkundig en pastoraal verstaanbaar. In die tragiek 
van dood weens misdaad of ongeluk is dit in die mediaweergawe daarvan relatief 
selde (kyk 4.4) dat hierdie relevante teodisee-kwessies weerspieël word, ten 
spyte daarvan dat daar redelik gemaklik paragrawe hieraan gewy kan word. 
Midde-in sulke tragiese omstandighede vra mense naamlik dikwels, vinnig en 
dringend vrae soos: “Hoe kón God dit toegelaat/gedoen het?” Dié kant word in 
hierdie berigte egter nie belig nie. Die berigte hier medieer naamlik ’n tipe 
populêr-pastorale aanslag wat vertroosting soek – nie spesifiek by God direk nie, 
interessant genoeg, maar in die feit dat die slagoffer in ’n intieme, positiewe 
verhouding met God gewikkel was. Die afleiding wat so ’n tipe vertroosting by die 
leser laat, slegs per implikasie maar juis daarom soveel meer tekenend, is dat die 
slagoffer “darem” nou by God, in die hemel is (vgl. McGrath 2003:140, 166; en 
vgl. McDannell en Lang 1988 vir ’n deeglike historiese oorsig oor die 
hemelbegrip), ten spyte van die traumatiese manier waarop dit teweeggebring is. 

Weer eens: binne die slagoffer se persoonlike kring kan so ’n insig wel troos bied. 
Breër beskou, gegewe die gereelde aanklag dat die nuusmedia “’n neiging (het) 
om goeie nuus nie altyd te beskou as voorbladnuus nie” (Van Niekerk 2010; vgl. 
ook Engelbrecht 2010), word deur die gebruik van sulke aanhalings hier “darem” 
iets positiefs gebied. Dat dit gebeur met juis sulke traumatiese materiaal, maak 
so ’n aanslag des te meer opmerklik: die slagoffer se verhouding met God was 
goed; hy/sy is nou in die hemel. Ontvlugting word gebied. Hoewel nie 
opskrifmateriaal nie, is dit baie sterk die onderliggende boodskap wat 
gekommunikeer word. Die teologie wat oorgedra word, dat die “darem” van 
geloof ’n tipe troos bied op die trauma van die gebeure, is ’n onderliggende 
aanname, wat, soos al sulke aannames, deur die leser self afgelei moet word, 
asof dit ’n wyd-aanvaarde samelewingswaarheid is, wat juis daarom ’n kragtige 
kultuur-impuls word met (in hierdie geval) godsdienstige vormingsimplikasies vir 
die individu. Sulke onderliggende aannames toon naamlik die onbevraagtekende, 
dikwels onbewuste, fundamenteel-aanvaarde waarhede waarop 
verstaansraamwerke geskoei is, en waardeur lewenswaardes daarom gedeel 
word; vandaar die nodigheid om sodanige invloed uit te wys. 

Hoewel dié “darem”-teologie goed aansluiting vind by van die populêre sentiment 
rondom sulke sake, moet ons nie die oë sluit vir die amper makabere boodskap 
wat hierin verskuil lê, maar wat nooit so verwoord (durf) word nie, naamlik: die 
slagoffer se lewe het sleg geëindig; die slagoffer is ten minste nou beter daaraan 
toe as tydens die doodsmoment. Hier lê nog hermeneuties op die agtergrond die 
dualisme tussen aarde en hemel, liggaam en siel, lewe voor die dood en lewe ná 
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die dood – met telkens laasgenoemde wat beter is as eersgenoemde, en dus vir 
tyd en wyl uitsig op iets meer verhewe moet bied. ’n Onvergenoegdheid, of 
woede, of rebellie teen die oorsaak van die dood – as maar een binne ’n hele 
reeks alternatiewe reaksies – vind hier geen vertolking nie. ’n Verhouding met 
God moet, tekenend vir ons doeleindes hier, ook in die mediaweergawe van die 
gebeure, die skerpheid van die negatiewe gebeure versag. Die boodskap wat in 
die openbaar gemedieer word (met ’n bedoelde dubbele betekenis), is: geloof 
sus. 

4.3 Verwysings na die hemel 

In sommige berigte is die slagoffer se geloof meer regstreeks as hier bo met die 
hemel verbind: 

 “Mamma, ek gaan hemel toe” (het ’n twaalfjarige seun gesê toe hy ná ’n 
ongeluk die hospitaalteater ingestoot is). In die begrafnisbrief het sy 
boetie geskryf: “Onthou om my voor die hemel se hekke te kom haal as 
ek doodgaan.” Opskrif: “Willem weet hy gaan Jesus toe” (Hoofberig op 
bladsy 4, Rapport, 2008-11-30)  

 “Kay (’n dogtertjie) wys na die hemel as mens haar vra waar haar pa is.” 
Opskrif: “Rowers skiet twee se pa sewe keer” (Beeld, 2008-04-01)  

 “Nou wil ek net gou-gou vir Liewe Jesus vertel van Oupa sodat as hy in die 
hemel kom, alles reg sal wees.” (Uittreksel uit ’n kleinkind se brief.) 
Opskrif: “Liewe Jesus, Oupa Andries is op pad na jou toe” (Beeld, 2008-
07-22)  

 “Dankie Here vir ’n jong mens wat ’n verskil gemaak het. Haar soort is 
skaars. Sy is by Jesus, veilig in sy arms …” – Ds. Johan Smit by die 
begrafnisdiens van Tessa Strydom (17). Opskrif: “Trane vloei oor Tes, die 
‘girl’ met ‘guts’” (Hoofberig op bladsy 5 in Beeld, 2008-01-12)  

 “Ons weet nie hoekom God dié dinge doen nie, maar Hy belowe dat ons 
eendag weer verenig sal word met ons geliefdes.” – Past. Charlie Nunn by 
die begrafnisdiens van ’n pa en dogter – die pa is vermoor en die dogter 
het in ’n motorongeluk gesterf. Opskrif: “God belowe ons sal met geliefdes 
herenig word” (Naweek-Beeld, 2008-04-05)  

 “Maar waar sy nou is, is sy op ’n plek waar niemand haar weer kan 
seermaak nie. Sy is gelukkig. Dit moet vir ons bietjie vertroosting gee.” 
Vriendin van vermoorde Estée van Rensburg by begrafnisdiens. Opskrif: 
“Vriende en familie groet jong ballerina” (Beeld, 2008-04-02)  

In hierdie kategorie kom godsdienstige verwysings wel in drie van die ses berigte 
se opskrifte na vore. Opvallend is in een geval na “Jesus” verwys en in nog ’n 
geval na “Liewe Jesus”, soos wat ’n kind ’n brief sou geskryf het. Die enigste 
opskrif waarin “God” met die hemel verbind word, bevat ’n troosbelofte van 
hereniging met geliefdes. Die trooswoord van ’n vriendin van ’n vermoorde (kyk 
laaste voorbeeld) word egter nie in die opskrif opgeneem nie; wel kies die 
subredakteur die prosaïese “Vriende en familie groet jong ballerina”. Hier raam 
die koerante die opskrifte wel soms in godsdienstige terme, maar die gebruik van 
“Jesus” en “Liewe Jesus” is dalk minder onskuldig as wat dit op die oog af lyk. 
(Kyk verdere opmerkings hieroor in slotgevolgtrekkings.) 

Teologies gesproke kan breedweg dieselfde interpretasie as wat aan die einde van 
4.2 gegee is, hier toegepas word. Opvallend egter is, met die direkte 
hemelverwysings eerder as die implisiete betekenisspel in daardie rigting in die 
aanhalings van 4.2, hoeveel kinderstemme hier verwoord word, asook twee 
predikante-stemme. Aan beide hierdie groepe word in ’n sekere mate populêr ’n 
hoër geloofwaardigheid oor spesifiek geloofsake gekoppel, naamlik weens die 
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verskillende tipes egtheid wat daarrondom beleef word. Deur die aangehaalde 
woorde te lees, raak ’n mens ook meer emosioneel; om die aanhalings krities te 
ontleed, is daarom ook moeiliker. 

Juis hierdie aspekte van waargenome egtheid en geloofwaardigheid, asook die 
emosionele aanraking, maak interpretasie daarvan des te meer dwingend, al sou 
dit dan net wees om aan te dui dat die emotiewe aanslag geneig is om ’n mens 
weg te lei van die erns van die moment af. Op persoonlike vlak, weer, maak dit 
goed sin as deel van die rouproses, vir sommige mense. Die hiernamaals bied 
dikwels op dié vlak troos rondom die dood. Binne ’n joernalistieke konteks kan 
hierdie lading egter daartoe lei dat dít die klemtoon kry, eerder as byvoorbeeld 
die reeks faktore wat aanleiding gee tot die hoë voorkoms van sodanige tragiese 
gebeure. 

4.4 Meer bedagte verwysings na geloofsreaksies op 
geweldsmisdaad en ongelukke 

In ’n minderheid van die berigte word wel erns gemaak met meer duursame tipe 
geloofsverwoordinge wat oor langer tydperke stand sal hou, en nie beskuldig sou 
kon word van soetsappigheid of oppervlakkigheid nie: 

 “Ons verstaan nie hierdie dinge wat gebeur nie … Kinders van die Here 
mag vrae vra … Ons gaan nie maklik antwoorde kry nie.” – Ds. Desmond 
Ras by die begrafnisdiens van die vermoorde egpaar Lotter. Opskrif: 
“Hulde gebring aan vermoorde egpaar” (Beeld, 2008-07-29)  

 “Ons veroordeel almal wat in die donker en boos is. Dit is nie deel van God 
nie. Ons veroordeel hulle wat sag op misdaad is.” – ’n Anglikaanse biskop 
by die begrafnisdiens van ’n man wat vermoor is. Opskrif: “Woede in 
roudiens by skool ná aanval op gesin” (Beeld, 2008-03-06)  

 “Die tragedie het ons gebreek. Dit beteken niks wat ons doen of sê, sal dit 
verander nie en maak nie saak hoe ons met God onderhandel nie, niks 
gaan hom terugbring nie.” – ’n Vriend van ’n rocksanger wat in ’n 
motorbotsing gesterf het. Opskrif: “Sy stem, mooi hart gaan gemis word” 
(Hoofberig op bladsy 5 van Naweek-Beeld, 2008-09-13)  

 “Maar God het gegee en God het geneem.” – Pa van jong man wat in 
motorongeluk gesterf het. Opskrif: “Polisiehoë se seun sterf in N1-
ongeluk” (Hoofberig op bladsy 6 van Beeld, 2008-05-05)  

Hier mis die subredakteurs weer verskeie geleenthede tot sterk opskrifte met 
godsdienstige inhoud. Sodoende kies die koerante nogmaals om nie die 
misdaadberigte in die opskrifte binne ’n godsdienstige raamwerk te plaas nie – 
ondanks die sterk aanhalings in die teks wat hul tot gebruik in die opskrifte 
geleen het. 
  
Vanuit teologiese perspektief kan die woede en gevoelens van sinneloosheid hier 
duidelik uitgelig word; verslaentheid word verwoord; berusting word by God self 
gesoek. Al is hierdie tipe aanslag in die minderheid, vergeleke met die aanhalings 
in 4.1 tot 4.3 hier bo, toon dit tog dat meer geldige, standhoudende besinnings 
via die nuusmedia verwoording kan vind, ook in kernagtige formaat. Hiermee 
word bedoel: dit is die tipe stellings wat in die geskiedenis van filosofiese, 
teologiese en sielkundige besinning herhaaldelik na terugkeer word, wat hulleself 
as essensieel onoplosbare kwessies bewys het, juis omdat hulle tot aan die hart 
van die menslike toestand deurgedring het. Teologies gesproke lê hierdie 
uitsprake na aan die gedagtegang wat gevind word in Bybelboeke soos Prediker, 
Job, of Klaagliedere (vgl. Schwienhorst-Schönberger 2004:82–91; Schwienhorst-
Schönberger 1998:297–308; Meyer 1998:430–5). Krities besin, pas hierdie tipe 
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benadering ook beter binne die gewone joernalistieke formaat op sy beste, wat 
die vrae van ons leefwêreld direk konfronteer, sonder om te maklik algemeen 
aanvaarde, selfs populistiese, antwoorde oor te neem en aan te bied. 

 
5. Samevattend: bevindinge 

Kenmerkend van bostaande aanhalings is dat die Godsverwysings eksklusief 
Christelik is. Gegewe die lesersprofiel van die twee ondersoekkoerante, is dit nie 
verbasend nie; tog moet dit steeds raakgesien word. (In die geval van 
byvoorbeeld die Kaapse dagblad Die Burger, met sy beduidende getal Moslem-
lesers, sal die prentjie waarskynlik anders daar uitsien.) Effens verrassend is die 
diversiteit van godsdienstige reaksies wat verwoording vind, naamlik die vier 
geïdentifiseerde kategorieë soos hier bo aangebied: verwysings na God as 
bewaarder; na slagoffers se geloof; en na die hemel; en ander, meer 
standhoudende geloofsreaksies op geweldsmisdaad en ongelukke. 

Uit ’n nuusramingsoogpunt beskou is dit belangrik dat die koerante se 
subredakteurs nie alle voor die hand liggende geleenthede benut het om 
geloofsuitsprake in die opskrifte op te neem nie. Met “voor die hand liggend” 
word hier bedoel dat berigte wat wel sterk aanhalings bevat het, soms taamlik 
saai opskrifte gekry het. Waarom sou dit wees? Gegewe die dikwels populistiese 
inslag van sowel Beeld as Rapport se nuusdekking, sou verwag kon word dat 
aanhalings soos die volgende in opskrifte neerslag sou vind: “Hulle was die 
niceste mense, sulke ongelooflike oprégte Christene. Ek kan nie dink hoe iemand 
so iets aan hulle kon doen nie”; “Sy wou net vir God werk en het altyd gesê sy wil 
die jeug verenig”; “Dankie Here vir ’n jong mens wat ’n verskil gemaak het. Haar 
soort is skaars. Sy is by Jesus, veilig in sy arms”; “Ons verstaan nie hierdie dinge 
wat gebeur nie … Kinders van die Here mag vrae vra … Ons gaan nie maklik 
antwoorde kry nie”; “Ons veroordeel almal wat in die donker en boos is. Dit is nie 
deel van God nie. Ons veroordeel hulle wat sag op misdaad is”; “Die tragedie het 
ons gebreek. Dit beteken niks wat ons doen of sê, sal dit verander nie en maak 
nie saak hoe ons met God onderhandel nie, niks gaan hom terugbring nie.” Maar 
dit het nie. 

Kan daaruit afgelei word dat die betrokke koerante die geloofsuitsprake as te 
intiem, selfs te godsdienstig, beskou het en daarom verkies het om dit nie te 
gebruik nie? Omdat elke berig meerdere moontlikhede aan die subredakteur bied, 
is dit onmoontlik om ná die tyd motiewe aan ’n opskrifskrywer toe te dig. Hy/sy 
werk immers ook onder die toesig van ’n hoofsubredakteur en ander senior 
redaksielede, en die redakteur besluit in die laaste instansie of bepaalde tipes 
opskrifte in die betrokke koerant toegelaat word al dan nie. Hierdie motiewe sou 
in ’n opvolgstudie ondersoek kon word en moet as ’n leemte in hierdie artikel 
aangestip word. 

Haskell (2007) se navorsing oor Kanadese joernaliste en hul raming van nuus oor 
evangelikale gelowiges dui daarop dat wanneer ’n groep (in dié geval Christene) 
se geloof en waardes ’n bedreiging word vir dít wat joernaliste as in openbare 
belang of in pas met ’n regverdige samelewing ag, ’n negatiewe of selfs 
aanvallende raam gebruik sal word (Haskell 2007:143). In hierdie studie is daar 
geen sprake van ’n negatiewe raming van die geloofsuitsprake nie; wel word dit 
soms bloot uit die opskrif weggelaat. Die vraag sou gevra kon word of die 
betrokke koerante waak teen te veel sodanige geloofsuitsprake omdat dit ’n 
verleentheid word. Aan die ander kant weer, wanneer godsdiens wel in die 
opskrifte voorkom, kan nog eens die motiewe daarvoor bevra word: Was dit om 
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populistiese redes, om demografiese redes, of bloot weens die subredakteur se 
voorkeur op daardie oomblik? 

Waar Haskell se studie leun op die bewese feit dat die betrokke Kanadese 
joernaliste ’n sekere vorm van sekularisme aanhang (Haskell 2007:126), is daar 
geen vergelykende studie oor die redaksies van Beeld en Rapport gedoen nie. 
Hier is dus min beweegruimte om ingeligte afleidings vir die doeleindes van 
hierdie studie te maak. Wat ook onmoontlik is om vas te stel, is of die 
verslaggewers nie veel sterker teologiese verwysings gemis, geïgnoreer of bloot 
nie gesnap het nie. Om hierdie tipe vrae met enige mate van stelligheid te 
beantwoord, sal die geloofsoortuigings van die betrokke joernaliste ook in verdere 
navorsing in spel gebring moet word. 

Tog is daar gevolgtrekkings waartoe met groter stelligheid gekom kan word. 

Van die vier geïdentifiseerde kategorieë is die laaste een teologies gesproke die 
mees positiewe hier bo beoordeel, hoewel die eerste ook, in ’n meer omskrewe 
sin, nut het. In al vier gevalle was die uitdrukkings egter op ’n persoonlike, meer 
private vlak, heeltemal verstaanbaar as natuurlike, momentele geloofsreaksie op 
skokkende omstandighede. Waar veral kategorieë 2 en 3 op lang termyn die 
aanvaarde “antwoord” vir die betrokke individue sou bly, sou pastorale 
begeleiding moontlik aangewese wees (afhangend van spesifieke 
omstandighede). Op ’n breë, publiek-teologiese vlak kan die klem op die 
hiernamaals egter as ’n tipe weerligafleier bevraagteken word – hoe gewild 
sodanige teologie ook al in die samelewing is. Die werklik harde kwessies word 
naamlik verruil vir sagter uitkomste, maar wat op die lange duur geen 
bevredigende antwoorde kan bied nie – iets wat op die breër, joernalistieke vlak 
krities bevraagteken moet word. Hierdie breër spiritualiteit in die Afrikaanse 
samelewing is opvallend genoeg juis ook dié wat in die Bybelse literatuur geen 
weerklank vind nie (insluitend die “Liewe Jesus”-benadering waarna hier bo 
verwys is, wat op ’n sentimentele wyse uiters moeilike sake omseil, en wat op 
breëre openbare vlak ver geleë is van joernalistiek wat met integriteit juis nie die 
harde werklikheid ontwyk nie). ’n Publieke spiritualiteit bied kategorie 2 en 3 wel; 
eweneens is dit egter ’n spiritualiteit wat nie grondige deurtasting kan deurstaan 
nie. 

Wat ongetwyfeld meewerk daartoe dat hierdie tipe sieninge meer gereeld as dié 
in die vierde kategorie mediaweerklank vind, is die rol van joernaliste, wat tydens 
onderhoude nie anders kan as om empatie te beleef met die mense in sulke 
tragiese omstandighede nie, en wat dus voorrang gee aan hulle besinninge 
rondom die tragedie. Daarmee saam gaan ook iets wat kenmerkend is van 
Afrikaanse geloofsbelewenis, naamlik dat dit ’n sekere gevoelsmatigheid vertoon 
(Deist (1994) bied die bes nagevorste historiese studie hiervan) wat van nature 
sterk positief reageer op aanhalings soos dié in kategorie 1 tot 3 hier bo 
weergegee. Laastens is dit ’n joernalistieke gegewe dat lesers besonder 
waarderend reageer op menslike (“human interest”) stories (vgl. Meiring 
1982:135–40). Hierdie drie faktore werk mee tot die dinamika wat die manier 
kleur waarop godsdienstige verwysings in misdaad- en verwante verslaggewing 
voorkom. 

Dit het wel duidelik uit hierdie studie geblyk dat dit belangrik bly om die redelik te 
verwagte, natuurlike godsdienstige uitsprake wat by individue voorkom, maar wat 
dan publiek gekommunikeer word, te ontleed. Wat op intiem-persoonlike vlak 
voorkom, maar dan in die massakommunikasiemedia wyer gekaats word, bly aan 
die een kant ’n refleksie van wat in die samelewing teenwoordig is, maar aan die 
ander kant word die wát en die hóé van die breëre, gemedieerde terugkaatsing 
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van inhoude die samelewing in medebepalend van hoe ontvangers van hierdie 
boodskappe dink sake ís.9 Veral as dit kom by godsdienstigheid, waaroor min 
mense binne die lesersgroep van hierdie twee koerante tradisioneel krities (wil) 
dink, behoort die “waarhede” wat in die openbare media-fora wedersyds verruil 
word, op verskillende wyses ontleed te word. Sodoende word enersyds kennis 
geneem van wat in die openbare sfeer geskied, sodat andersyds op grond van 
kritiese ontledings voorstelle aan die hand gedoen kan word oor moontlik meer 
geldige, grondige impulse wat die gemeenskap in teruggekaats kan word – in 
soverre dit ook die taak van die nuusmedia is om die gemeenskap te bedien 
onderweg na verskillende vorme van welsyn (“well-being”; vgl. Van de Vyfer 
2011), insluitend godsdienstige welsyn. Ná uitgebreide besinning oor lyding aan 
die hand van die Prediker-boek waarsku Schwienhorst-Schönberger (2004:318) 
juis teen ’n groot gevaar van menslike godsdienstigheid, naamlik dat dit die 
spreke van God wil domineer, eerder as om te luister. 
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Eindnotas 

1 Hierdie artikel is ’n verwerking van ’n referaat aangebied by die Violence in the 
democratic South Africa: A challenge to theology and the churches-kongres, 
Sentrum vir Publieke Teologie, Universiteit van Pretoria, 10–12 Augustus 2010. 
Die skrywers bedank Carla Matthee graag vir die navorsingshulp tydens die 
beginfases van hierdie projek. 

2 Sommerville (1999:39–54) bied in hierdie rigting fel kritiek op die joernalistiek, 
hoewel amper populisties aangebied. 

3 Oor die konsep nuuswaardigheid, vgl. De Beer en Botha (2008:234–6); Obonyo 
(1996:19–26); Froneman, Swanepoel en Van Rooyen (2005:50–61). 

4 Oor “koerantbeleid”, vgl. Froneman, Swanepoel en Van Rooyen (2005:21–6); 
Harriss, Leiter en Johnson (1992:209–18). 

5 Oor die rol van hekwagter, vgl. die seminale werk van Tuchman (1980), asook 
De Beer en Botha (2008:237–9). 

6 ’n Hermeneutiese benadering is internasionaal juis een van die metodologiese 
oriëntasies binne die vakgebied Christelike Spiritualiteit; vgl. Kourie (2009:148–
73). Die hoofprobleem van dié breër benadering is dat dit gewoonlik te vaag 
aangebied word om as konkrete metode beskryf te kan word – vgl. Lombaard 
(2010). In hierdie studie word egter ’n voorbeeld van so ’n verstaansmatige 
aanpak gebied, nie as positivistiese of objektivistiese “raakvat” van die 
werklikheid nie , maar as interpretasie wat intersubjektief self om interpretasie 
vra (Lombaard en Froneman 2006:151–8). 

7 Standaardwerke in hierdie jong, ontluikende teologiese dissipline sluit, in die 
afgelope sowat dekade, die volgende in: internasionaal, Waaijman (2000), 
Sheldrake (2005), Perrin (2007), McGrath (1999), Healy (1999), Holder (2005) 
en Dreyer en Burrows (2005); en plaaslik, De Villiers, Kourie en Lombaard 
(2008), De Villiers, Kourie en Lombaard (2006) en Kourie en Kretzschmar (2000). 
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8 Hierdie koerante het naamlik verskillende uitgawes, waarvan sommige op 
spesifieke groot stede of spesifieke gemeenskappe fokus – ’n vorm van 
markgerigte publikasie. Ons keuse val om gerieflikheidsredes op die plattelandse 
uitgawes. 

9 Hierdie saak het tot redelik intense gesprek gelei direk na afloop van die 
aanbieding van hierdie referaat (kyk eindnota 1). Veral onder die kritiese 
vraagstelling van Neels Jackson, godsdiensverslaggewer by Beeld, is gedagtes in 
’n klein gespreksgroep uitgeruil oor ’n saak wat nou verband hou met etiese 
vraagstelling binne die joernalistiek: in hoe ’n mate is dit die taak van die pers 
om bloot te reflekteer hoe sake voorkom, en in hoe ’n mate het die pers ook die 
rol om “beter” alternatiewe te reflekteer? Wie besluit egter wat die “beter” 
alternatiewe sou wees? In hoe ’n mate, en op watter gronde, sou dit dan verder 
geoorloof wees om, indien sodanige “beter” godsdienstige response op 
ooreengekom kon word, aan hierdie (dalk minder gewilde) inhoude voorrang te 
gee? Indien dit egter nie gedoen word nie, is die pers se rol dan nie analoog aan 
’n mediese dokter s’n, wat wel beter medisyne kan voorskryf, maar wat dan die 
medisyne wat in groter aanvraag blyk te wees, bly voorskryf nie? Hierdie en 
aanverwante prinsipiële sake verdien verdere ondersoek. 
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Abstract 

Through the peephole: An investigation into the voyeuristic 
elements in Johann de Lange’s “Olympia”  

The term voyeurism is normally seen as belonging to the field of psychology, 
where it is used to describe sexual abnormality and deviation. However, this view 
stigmatises the phenomenon of voyeurism as a perverse action. In this article the 
authors attempt to broaden the concept of voyeurism by indicating the role of the 
voyeur in poetry, specifically the oeuvre of Johann de Lange. It is argued that 
voyeurism fulfils an essential function in the writing and reading process; that not 
only the poet, but also both the text and the reader inevitably share in the 
voyeuristic action. Literature, according to this hypothesis, has its origin in the 
perspectival complexity of voyeurism. Voyeurism manifests and functions in 
different ways in De Lange’s poetry, namely in painting, photography, religion 
and the relationship between father and son. This article emphasises the 
voyeuristic action in painting and poetry by analysing De Lange’s poem 
“Olympia”, which is based on Edouard Manet’s homonymous painting. 

Key words: voyeurism, literary voyeurism, Johann de Lange, “Olympia”, Edouard 
Manet 

Opsomming 

Die term voyeurisme word gewoonlik tot die gebied van die sielkunde gereken, 
waar dit gebruik word om ’n seksuele abnormaliteit of afwyking te beskryf. 
Hierdie siening stigmatiseer egter die verskynsel van voyeurisme as ’n perverse 
handeling. In hierdie artikel1 word die voyeurisme-konsep uitgebrei deur die rol 
van die voyeur in die poësie onder die soeklig te plaas, in die besonder in die 
oeuvre van Johann de Lange. Daar word betoog dat voyeurisme ’n wesenlike 
funksie in die skryf- en leesproses vervul. Nie net die digter nie, maar ook die 
teks en die leser, is deel van die voyeuristiese handeling. Volgens hierdie hipotese 
het die letterkunde sy ontstaan in die perspektiwiese kompleksiteit van die 
voyeurisme. In De Lange se poësie manifesteer en funksioneer die voyeurisme in 
verskillende vorme: in die skilderkuns, die fotografie, die godsdiens en die 
verhouding tussen vader en seun. Hierdie artikel beklemtoon die voyeuristiese 
handeling in die skilderkuns en die poësie deur ’n bespreking van De Lange se 
gedig “Olympia”, wat gebaseer is op Edouard Manet se gelyknamige skildery. 
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Sleutelwoorde: voyeurisme, literêre voyeurisme, Johann de Lange, “Olympia”, 
Edouard Manet 
 
 
 
1. Inleidend 

Tot op hede is daar al heelwat aandag bestee aan die funksionering van die 
voyeurisme in die kunste en die letterkunde, ’n verskynsel wat in die sielkunde en 
die regte meestal met afwykende gedrag geassosieer word.2 In die sielkunde 
word die term gewoonlik as geestesafwyking omskryf. Volgens die Diagnostic and 
statistical manual of mental disorders is voyeurisme “the recurrent urge or 
behavior to observe an unsuspecting person who is naked, disrobing, or engaging 
in sexual activities, or who is engaging in activities usually considered to be of a 
private nature” (DSM-IV-TR s.j.; vgl. ook Campbell 1981:684). Nevid (1994:386) 
brei hierdie omskrywing uit: 

The chief feature of voyeurism is either acting upon or being strongly 
distressed by recurrent, powerful sexual urges and related fantasies 
involving watching unsuspecting people, generally strangers, who are 
undressed, disrobing, or engaging in sexual activity. The purpose of 
watching, or “peeping”, is to attain sexual excitement. The voyeur does 
not usually seek sexual activity with the person being observed [...]. The 
voyeur usually masturbates while watching, or while fantasizing about 
watching. 

Die implikasie van hierdie definisies van voyeurisme is dat die voyeur meestal 
beskou word as “abnormaal” of “pervers”; as iemand met ’n seksuele “afwyking”. 

 
2. Teoretiese begronding 

Onder die verskillende teorieë oor die fenomeen van die voyeurisme neem dié 
van Freud ’n belangrike plek in. Hy gebruik egter nie self die term nie, maar 
eerder die term skopofilie, afkomstig van die Griekse werkwoord skopein, wat 
“om te kyk of dop te hou” beteken. Freud (1986b:124) onderskei in sy “Instincts 
and their vicissitudes” tussen die ego- (of selfbehoudende) instinkte en die 
seksuele instinkte; onder laasgenoemde ressorteer skopofilie. 

In sy omskrywing van skopofilie wys Freud (1986b:127 e.v.) op die omgekeerde 
proses wat seksuele instinkte soms kan ondergaan, met as voorbeelde eerstens 
sadisme versus masochisme; en tweedens skopofilie versus ekshibisionisme. 
Hierdie omgekeerde proses bestaan in albei gevalle uit drie fases, waarin 
aktiwiteit tot passiwiteit getransformeer word. By die omsetting van sadisme tot 
masochisme verloop die fases soos volg (Freud 1986b:127): 

a. Sadisme bestaan uit die uitoefen van geweld of mag oor ’n ander persoon as 
objek.  
b. Hierdie objek word vervang deur die subjek self, en ’n verandering van ’n 
aktiewe tot ’n passiewe instink-doel vind plaas.  
c. ’n Eksterne persoon word weer eens as objek gesoek; hierdie persoon neem 
dan die rol van die subjek oor. 

By die omsetting van skopofilie tot ekshibisionisme verloop die proses ook in drie 
fases (Freud 1986b:129): 
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a. Skopofilie bestaan uit die handeling van kyk na ’n ander objek (aktiwiteit).  
b. Hierdie objek word prysgegee en die skopofiliese instink word na ’n deel van 
die subjek se eie liggaam verskuif, waarby die aktiwiteit tot passiwiteit omgesit 
word en ’n nuwe doel ontstaan, naamlik om na gekyk te word.  
c. ’n Nuwe subjek word gevind teenoor wie die persoon homself vertoon ten einde 
bekyk te word. 

Die aktiewe doel van die persoon om te kyk, word dus vervang deur die behoefte 
om bekyk te word. 

In teenstelling met sadisme is daar by skopofilie ’n voorafgaande stadium, dit wil 
sê voor fase (a), waarby die skopofiliese instink outo-eroties is, aangesien die 
objek (’n seksuele orgaan) deel van die subjek se eie liggaam is (Freud 
1986b:130). Eers later, in fase (a), word hierdie objek vervang deur ’n analoë 
gedeelte van ’n ander persoon se liggaam (aktiewe fase). Die vroeë outo-erotiese 
stadium kan as narsissisties beskryf word. In die aktiewe fase (a) word die 
narsissisme agtergelaat, maar in die laaste (passiewe) fase (c) word daar weer 
daarna teruggekeer. Freud (1986b:130) wys daarop dat die aktiewe en passiewe 
rigtings van die skopofiliese instink gelyktydig kan verloop – ’n gegewe wat 
belangrik is vir ons bespreking. 

In verband met die siening van skopofilie as perversiteit en abnormaliteit skryf 
Freud (1986c:156) in “Three essays on the theory of sexuality” dat die seksueel 
gemotiveerde blik nie noodwendig tot perversiteit lei nie, en dat die vermenging 
van die visuele en seksuele as normaal beskou kan word, aangesien visuele 
indrukke die mees algemene roete is waarlangs libidinale opwinding verwek word. 
Freud (1986c:149–50) voer egter aan dat die plesier van kyk wel ’n perversiteit 
kan word – eerstens indien dit slegs op die genitalieë gerig is en tweedens indien 
dit gekoppel is aan die oorheersing van die walglike. Hier verwys Freud spesifiek 
na die skopofiliese handeling. ’n Moontlike rede vir die oorgang van die normale 
seksuele kyk tot die perverse kyk, waaronder voyeurisme dan volgens die 
sielkunde en skopofilie volgens Freud ressorteer, is dat die visuele gebaseer is op 
’n instink wat losstaan van die liggaamlike. Of anders gestel: die visuele het geen 
liggaamlike aanraking nodig om te funksioneer nie en juis daarom kan dit lei tot 
’n oorgebruik daarvan. In aansluiting hierby kan verwys word na ’n uitspraak van 
Spearing (1993:5): “The paradoxical nature of sight, as the subtlest and most 
reliable sense, yet the one that least satisfies the body’s appetite for material 
possession of its object, is of crucial importance to voyeurism.” 

Freud (1986c:194) maak verder ’n opmerking wat vir die studie van die 
voyeurisme in die letterkunde ’n belangrike implikasie inhou. Die blik van die 
voyeur is nie noodwendig seksueel nie, maar toon ’n sterk verband met die drang 
na kennis. Hy redeneer dat die mens se instink om kennis te verkry, nie as een 
van die primêre instinkte geklassifiseer kan word nie, en verder ook nie 
noodwendig met seksualiteit verband hou nie (Freud 1986c:194). Wat hy wel aan 
die hand doen, is dat kennis ’n produk van die individu se latere ontwikkeling is. 
Oor die kennis-instink skryf Freud (1986c:194) soos volg (ons kursivering): “Its 
activity corresponds on the one hand to a sublimated manner of obtaining 
mastery, while on the other it makes use of the energy of scopophilia.” 

In haar studie oor die voyeurisme in die Franse roman skryf Kelly (1992:9) dat 
daar ’n kombinasie van die kennis- en sien-instink werksaam is in al die tekste 
wat sy bespreek. Dit wil egter voorkom asof hierdie kombinasie nie net in literêre 
voyeurisme voorkom nie, maar asof die voyeurisme in alle gevalle ’n wyse is 
waarop kennis opgedoen word. Hier moet ’n onderskeid getref word tussen die 
motivering en aard van die spesifieke soort voyeurisme. Alhoewel dit die sterk 
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drang van die voyeuristiese aksie is om kennis op te doen, wissel die aard van die 
handeling, aangesien daar verskillende redes vir kennisverwerwing bestaan. So 
beweer Denzin (1995:3) dat die begeerte om te kyk veelvoudig is en kan varieer 
tussen die erotiese, die politieke, die wetenskaplike, die mediese, die kriminele, 
die persoonlike en die speurdersblik. Voyeurisme is dus ’n oordrywing van die 
drang tot kennisverwerwing, wat Freud (1986a:245) epistemophilia 
(epistemofilie) noem. 

Op grond van bostaande teoretisering wil dit dus voorkom asof die definisie van 
voyeurisme hersien en uitgebrei behoort te word, nie net in die sielkunde nie, 
maar ook in byvoorbeeld die regspraak, aangesien hierdie verskynsel nie slegs 
betrekking het op die afwykende, die abnormale, die perverse en die erotiese nie. 
Twee voorbeelde kan ter motivering verskaf word. Eerstens: In die regspraak 
blyk dit dat die gereg voyeurisme as abnormaal beskou; die skuldige word aan 
verpligte psigoterapeutiese behandeling onderwerp (Labuschagne 1989:345). 
Labuschagne (1989:345) lewer egter kritiek op hierdie soort bestraffing: “Namate 
die menslike liggaam sy hedendaagse misterieuse en taboe-karakter verloor, sal 
die dieper motivering vir die bestaan van onaanvaarbare voyeurisme verdwyn en 
sal die behoefte aan bestraffing daarvan onses insiens ook wegval.” 

Tweedens: Binne die sosiokulturele konteks van die postmoderniteit word die 
tradisionele hantering van die konsep voyeurisme toenemend geproblematiseer. 
Denzin (1995:1), byvoorbeeld, redeneer dat alle mense as voyeurs optree (ons 
kursivering): “The postmodern is a visual, cinematic age; it knows itself in part 
through the reflections that flow from the camera’s eye. The voyeur is the iconic, 
postmodern self. Adrift in a sea of symbols, we find ourselves, voyeurs all, 
product of the cinematic gaze.” 

Denzin se uitspraak oor die kinematiese blik wat deur die filmbedryf geskep word, 
lei daartoe dat hy op metaforiese wyse ’n verband trek tussen die kyker in ’n 
teater en die individu in die wêreld daarbuite. Ook Alfred Hitchcock, soos 
aangehaal deur Truffaut (1984:216), vestig die aandag op hierdie verband: 
“Cinematic society is that twentieth century social formation that knows itself 
through the cinematic society.” Verder definieer Denzin (1995:2) die voyeurisme 
as “a metaphor for the knowing eye who sees through the fabricated structures of 
truth that a society presents to itself”. Hierdie alsiende oog is in sowel die mees 
alledaagse as die mees gesofistikeerde handeling op ’n verskeidenheid terreine in 
die geglobaliseerde wêreld aanwesig, veral in die filmbedryf, die televisiebedryf 
en die koerantwese (Denzin 1995:47). Werklikheidstelevisie het wêreldwyd ’n 
populêre genre geword, met Grootbroer wat alles fyn dophou en selfs beheer. 
Hier ter plaatse het die skinderkoerant Son binne ’n ommesientjie ’n topverkoper 
geword (“Die Son sien alles,” lui die advertensie immers) en openbaar dit die 
intiemste gebeurtenisse aan ’n sensasiebeluste publiek. Oor die openbaarmaking 
van private inligting skryf Van Zyl (1994:152) dat die era van 
slaapkamergeheime op die voorblaaie van koerante dalk te doen het met die tyd 
waarin ons leef: “Dit is ’n tyd van groter voyeurisme, soos wat ons duidelik in 
rolprente sien.” Versteekte kameras in winkelsentrums en in stede dien 
sekuriteitsdoeleindes en verskaf dag en nag inligting aan moniteerders in 
beheerkamers, herinnerend aan Foucault se panoptikon-model. 

Foucault (1980) skryf oor die mag van die “kyk” en baseer sy siening van ’n 
sogenaamde transendentale samelewing op die koepelvormige-gevangenis-
ontwerp van Jeremy Bentham. Volgens Foucault het die mensdom ná die 
Middeleeue en aan die begin van die Verligting begin soek na ’n samelewing 
waarin alles sigbaar is. Soos die koepelvormige tronk waar die gevangenes in 
deursigtige selle aangehou word en ’n tronkbewaarder aan die bopunt staan en 

188



LitNet Akademies – Jaargang 8(1) – Maart 2011 
 

 

 

ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za 

almal deur die glasmure kan waarneem, het die samelewing in al sy strukture 
deursigtig geword, onderworpe aan die geheime blik. Hierdie blik is vir Foucault 
(1980:153–4) onlosmaaklik deel van mag en politiek: 

During the Revolutionary period the Gothic novels develop a whole 
fantasy-world of stone walls, darkness […]. Now these imaginary spaces 
are like the negative of the transparency and visibility which it is aimed to 
establish. This reign of “opinion”, so often invoked at this time, represents 
a mode of operation through which power will be exercised by virtue of the 
mere fact of things being known and people seen in a sort of immediate, 
collective and anonymous gaze. A form of power whose main instance is 
that of opinion will refuse to tolerate areas of darkness. 

Hierdie onmiddellike, kollektiewe en anonieme blik is uit die staanspoor daarop 
gerig om te domineer en te beheer. Die gevolg is dat die individu in die 
hedendaagse samelewing vasgekeer is deur ’n naamlose, kollektiewe en 
penetrerende blik; ’n blik waaraan nóg die waarnemer, nóg die waargenomene 
kan ontsnap. 

Die alsiende oog is dus in die hele samelewing teenwoordig, en by implikasie ook 
in die letterkunde. Die hipotese grondliggend aan hierdie artikel is dat die 
voyeurisme ’n onmisbare rol speel in die skryf- en leesproses. Nie net is die 
skrywer, of die digter, die voyeur wat die wêreld afloer en in die teks be-teken 
nie, maar sowel die teks as die leser is betrokke in en by ’n verweefdheid van 
voyeuristiese handelinge. 

Vervolgens gaan verskillende vorme van voyeurisme in Johann de Lange se 
poësie bespreek word. Eerstens word voorbeelde verskaf van voyeuristiese 
gedigte wat meestal ’n homoërotiese strekking het; daarna volg (met 
gebruikmaking van bostaande teoretiese uiteensetting) ’n bespreking van die 
gedig “Olympia”, waarin ’n komplekse vorm van voyeurisme aangetref word. 

 
3. Voyeurisme in die poësie van Johann de Lange 

Wanneer die verskynsel van die voyeurisme in die Afrikaanse letterkunde 
ondersoek word, neem die poësie van Johann de Lange ’n belangrike plek in. In 
sy oeuvre van agt digbundels – Akwarelle van die dors (1982), Waterwoestyn 
(1984), Snel grys fantoom (1986), Wordende naak (1990), Nagsweet (1991), 
Vleiswond (1993), Wat sag is vergaan (1995) en Die algebra van nood (2009) – 
word daar tientalle kere eksplisiet of implisiet na voyeurisme verwys. Vervolgens 
bied ons ’n vlugtige oorsig van enkele gevalle aan om as demonstrasie van De 
Lange se hantering van die konsep te dien. Sommige voorbeelde word slegs 
genoem, terwyl ander kortliks bespreek word, ter stawing van die belangrikheid 
en implikasies van die voyeurisme in De Lange se werk. 

In die gedig “Wensbegeerte” in Vleiswond (1993:85) word daar in die eerste 
versreëls eksplisiet na die voyeurisme verwys: 

Begin met ’n wens. 
Die wens van ’n man 
vir ’n man. 
’n Voyeuristiese wens, 
die begeerte na 
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’n begeerlike liggaam 
sonder siel. 

Die “[v]oyeuristiese wens” wat hier uitgespreek word, behels ’n homoërotiese 
begeerte na die blote liggaamlikheid van die minnaar. Die spreker wil die minnaar 
intens begeer deur hom ewe intens te beloer. Die begeerde en begeerlike liggaam 
word voorgestel as ’n “[w]aarheid sonder diepte / sonder beloftes”, ’n beeld wat 
selfs “aanbid” kan word. Hierdie “waarheid” is egter ironies, aangesien dit 
momenteel van aard is en onmiddellik “vervang” kan word met ’n volgende. Die 
narsissistiese “totale toewyding” aan die seksuele word in die slot deur ’n 
profanering van Pilatus se “Ecce homo!”-uitroep teruggekaats na die voyeur self: 
terwyl hy na homself kyk, is daar ook ’n inkyk in die self. Hier is nie net ’n 
aanduiding van ’n introspektiewe blik nie, maar ook van ’n bewuswording van die 
destruktiewe potensiaal van seks – vergelyk die lem-gedeelte van die woord 
lemma. Die vervlietende, efemere, plaasvervangende aard van die liggaamlike 
kontak, van die verhoudings en van die lewe herinner op ironiese wyse aan die 
soeke na en uitstel van betekenis in ’n oneindige proses van semiose. Die 
slotreëls wys nie slegs op die eie tydelikheid en “ondergang” nie, maar ook op die 
ontoereikendheid van taal, met die gedig as “lem(ma)” van die “[w]ensbegeerte”: 

Kyk in die spieël: 
dáár is die beeld 
van vlees, 
jou ondergang, 
die lemma van begeerte. 

In ’n ander gedig in Vleiswond, naamlik “Die bed” (1993:88), word die ek-spreker 
se kamer voorgestel as die ruimte van Bloubaard, waar hy rustig, doelgerig en 
gulsig op sy prooi wag. Terselfdertyd soek hy aktief na sy buit, soos die Griekse 
mitologiese rower Prokrustes: 

Ek was ’n struikrower tussen struike  
’n loerder deur die luike[.] 

Die ek-spreker se voyeuristiese verlange is na iemand wat sal pas in sy 
“prokrustes-bed”, dit wil sê ’n slagoffer wat sal voldoen aan sy ideale en 
voorwaardes. Dit is bekend dat Prokrustes sy gevange reisigers op sy bed 
uitgerek het as hulle te kort was of hul ledemate afgesaag het as hulle te lank 
was (Procrustesbed s.j.). Die voyeuristiese verlange is dus ’n verlange na die 
onbereikbare, omdat die eise van die ek-spreker te spesifiek, te rigied, te 
oordadig en selfs te gewelddadig is. Dat hierdie verlange ook metapoëtiese 
implikasies inhou (soos dikwels in die poësie van De Lange), blyk uit die 
eieskepping “lyfsonnet” in die slot – die spreker is op soek na iemand wat soos 
“’n lyfsonnet” sal pas in sy “prokrustes-bed”. 

In twee ander gedigte tree die ek-spreker as voyeur op van sy masturberende 
kamermaat en van twee minnaars in die liefdespel. Eersgenoemde geval is te 
vind in die gedig “Kamermaat” uit die bundel Nagsweet (1991:42). Die voyeur 
erken: 

Ek’t hom spits-oog afgeloer[.] 

Hierdie erkenning van die afloer van iemand wat in die skemer “woel” en op die 
koshuisbed “boktoon” strek, spreek in die slot van die gedig van gevoelens van 
eensaamheid en ontheemding, omdat die aarde “afgekoel” het. 
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’n Soortgelyke gevoel van eensaamheid is te vind in die gedig “Blaarmaan” in 
Akwarelle van die dors (1982:25), waarin die “ek” as voyeur optree van twee 
minnaars in “gesnaarde omhelsing”: 

en ek, getuie van dié donkerspel, 
was ’n oomblik saam alleen gewees. 

By die voyeuristiese handeling speel die oog uiteraard ’n belangrike rol. Dit 
funksioneer dikwels op dubbelsinnige wyse, soos in die gedig “Cruise III” in die 
bundel Nagsweet (1991:68). Die weerloosheid en ontblotenheid van die “nat oog” 
sluit hier aan by die suggestie wat gelaat word dat seks gevaarlike gevolge kan 
inhou: 

Een met die verlange van ’n medeprisonier 
het ’n gat geboor deur die harde muur 

waardeur nou ’n nat oog gitswart staar: 
knipperloos, sidderstil, wondbaar. 

In aansluiting by die oog kan ook verwys word na die woord loergat, wat die 
voyeursaksie impliseer, en wat in twee titels voorkom: “Loergat” (1991:29) en 
“Portret van myself by ’n loergat” (1993:16). Verder figureer dié woord in vyf 
ander gedigte: “Cruise I” (1991:66), “Orpheus in die middestad” (1991:72), 
“Nagbesoeker” (1991:85), “Kommunie I” (1993:14) en “Rent” (1993:87). 

Die woord loergat (en verwante woorde soos gaatjie en spil) het eerstens 
betrekking op die sleutelgat waardeur die voyeur kan loer om sy drange te 
bevredig. Tweedens sou dit kon verwys na die gat in ’n tronkdeur waardeur die 
bewaarder kan loer, waarby ’n magsposisie geïmpliseer word. Derdens word dit 
dikwels uitgebrei om ook die betekenisonderskeiding van anus in te sluit. In die 
gedig “Beeld-kyk” in die bundel Akwarelle van die dors (1982:53) word die 
loergat3 as “gaatjie” voorgestel, terwyl sowel die spreker as sy minnaar as 
voyeurs van mekaar se liggame optree. Met behulp van leestekens soos 
dubbelpunte, aandagstrepe en klemtekens vind daar ’n metaforiese verspringing 
plaas: die “gaatjie” is sowel “oog”, as “pupil”, as “anemoon”, as “sluitspier”. Die 
ek-spreker en sy geliefde kyk egter op verskillende wyses na die “gaatjie”: 

dié gaatjie: die gáátjie 
gee jou daardie kyk, 
daardie serene uitdrukking[.] 

Terwyl die minnaar se liggaam en wese beskryf word asof dit ’n klipbeeld is – 
tevrede, selfgenoegsaam en “ingedagte in marmer” – stel die spreker homself as 
“anemoon” voor: sag, ontvanklik, blootgestel. 

Naas gaatjie kom die woord spil ook voor as ekwivalent van loergat – vergelyk 
die eerste strofe van “Handewerk” in Wat sag is vergaan (1995:35): 

Een middag was hy daar: 
in die middel van die muur, 
kwalik groter as ’n spyker- 
kop, ’n spil om deur te gluur. 

Die “gluur” deur die “spil” loop ná dae uit op die seksdaad, wat voorgestel word 
as ’n bottelnek wat ’n kurk “vat” en ’n moer wat ’n bout “melk”. Die “loergat” of 
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“spil” dien dus as voorwaarde vir die seksdaad en daarom is die voyeuristiese 
handeling so aanloklik: dit kan tot vervulling lei, al is daardie vervulling van 
tydelike aard. Daarom word daar juis na ’n “loergat” gesoek waardeur die 
(potensiële) minnaar waargeneem kan word. 

In die gedig “Rent” in die bundel Vleiswond (1993:87) is Tobie, die “[r]ent-piece”, 
in beheer van sake. Hy laat toe dat hy bekyk word, maar bly afsydig. Omdat 
Tobie gelykertyd so “tegemoetkomend” en “afgetrokke” voorkom, is hy 
afstandelik en selfs “onwerklik: soos ’n hologram”. Dit maak hom só begeerlik in 
die oë van die spreker dat hy onaards voorkom – byna “goddelik”. Daarom sou 
die ideale wyse om Tobie volkome te besit, deur ’n “loergat” wees: 

Die perfekte manier  
om hom te hê 
sal deur ’n loergat wees, 
want hy gee niks meer 
as sy penis prys. 

Deur ’n “loergat” sou Tobie tot ondergeskikte gemaak kon word. Enersyds wil die 
spreker Tobie oorwin deur hom in die geheim waar te neem; andersyds wil hy 
Tobie deur seks ondergeskik maak. 

Uit bostaande voorbeelde blyk duidelik dat die verskynsel van die voyeurisme in 
De Lange se oeuvre sterk met die seksuele verband hou en as sodanig ressorteer 
onder die sogenaamde homoërotiese poësie – gedigte wat dikwels die 
“konvensionele” en “tradisionele” definisie van die voyeurisme gestand doen. Die 
duidelikste voorbeeld hiervan is waarskynlik die reeds genoemde gedig 
“Wensbegeerte” (1993:85), as die spreker sy homoseksuele liefde onomwonde 
verbind met ’n “voyeuristiese wens”. 

Ten slotte word stilgestaan by die kwatryn “Loergat” in Nagsweet (1991:29): 

Die loergat is ’n judasoog, 
sê nooit: ek’s eensaam, of het lief, 
wys lies of lul, die skaam bruin oog, 
’n mond wat rond pleit: Asseblief – [.] 

Met die omskrywing van die “loergat” as ’n “judasoog” word die voyeuristiese en 
die seksuele as verraderlike handelinge voorgestel, omdat dit nie kan lei tot 
psigiese en emosionele besit nie. Die weiering van sowel prysgawe van die eie ek 
as die behoefte daaraan lei tot ’n afstand tussen die ek-spreker en die minnaar. 
Die voyeursaksie bied dié afstand (’n afstand wat in teenstelling staan tot 
“gesanksioneerde” sieninge van seks as deel van die liefdespel), maar dit is ’n 
afstand wat ambivalent van aard is. Soos Sartre (1986:258) dit stel, is daar 
enersyds in die wedersydse blik tussen die Self en die Ander-as-objek 
noodwendig ’n mate van afstand betrokke. In die voyeuristiese handeling is daar 
dus ook afstand betrokke tussen die Self en die Ander. Andersyds is die 
voyeuristiese blik intenser, omdat die voyeur as ’t ware déél word van die beeld 
wat hy beloer. Die afwesigheid van die wedersydse blik in die meeste van 
bogenoemde gedigte dra dus by tot die persoonliker, privater en intiemer kyk van 
die voyeur. Terselfdertyd suggereer dit die mag wat die voyeur oor die 
waargenomene besit. By implikasie lewer hierdie gedigte metapoëtiese 
kommentaar op die spreker-digter se afstand van dít wat waargeneem word om 
sodoende ’n intenser waarneming in die gedig uit te beeld. Dit is in 
ooreenstemming met een van die wesenskenmerke van die voyeurisme, naamlik 
dat dit ’n afstandsaktiwiteit is (Barnett 1984:18). 
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4. Van skildery tot gedig 

Naas gedigte met ’n homoërotiese strekking bevat ook sommige van De Lange se 
gedigte oor die skilderkuns sterk voyeuristiese elemente – in die besonder die 
gedig “Olympia” in die bundel Akwarelle van die dors, gebaseer op Edouard Manet 
se gelyknamige skildery, Olympia.4 Enkele ander De Lange-gedigte wat ook oor 
die skilderkuns handel, is (in chronologiese volgorde) “Die wanner” (1986:55), 
“Studie van ’n portret van ’n man” (1986:56) (albei gedigte uit Snel grys 
fantoom) en “Saaiman met die son wat sak” (1993:55) (Vleiswond). 

Anders as in die geval van die gedig “Olympia” handel hierdie drie gedigte oor 
manlike figure wat onbewus daarvan skyn te wees dat hulle dopgehou word. 
“Saaiman met son wat sak” is volgens die subtitel gebaseer op ’n skildery van 
Vincent van Gogh. Die saaier “strooi / die ganse middag lank”, terwyl die land 
voorgestel word as ’n “kole-bed wat sinder”. “Die wanner” is volgens die subtitel 
geskryf “na ’n swart-en-wit afdruk van Millet” en handel oor ’n man in wie se stap 
die “ritme / van sekelswaai en wan en houtsaag” is, “halfbewus van sy geslag 
agter die broeksflap”. Hierdie twee voorstellings kontrasteer sterk met die 
uitbeelding in “Studie van ’n portret van ’n man”, volgens die subtitel ’n 
“optelgedig oor die skildery van Francis Bacon”. Bacon het vele skokkende, 
gewelddadige portrette en selfportrette geskilder; in hierdie geval word die man 
uitgebeeld as ’n “kadawer” met “bederfde vlees”, wie se oog uitglip “soos ’n lens” 
en wie se lippe verwring word as gevolg van ’n harde geweld. Dit is asof die 
afgebeelde man uitkyk deur ’n ruit – “dié raam / waardeur óns kyk?”. In hierdie 
drie gedigte is daar telkens ’n voyeuristiese handeling ter sprake. Met ’n duidelik 
homoërotiese belangstelling word die mans uitgebeeld in enersyds hul energieke 
arbeidsaamheid en andersyds hul broosheid en gebrokenheid. 

By die transformasie van skildery tot gedig gaan dit verder ook oor die 
verhouding tussen die skilder en die wêreld, wat uiteindelik die verhouding tussen 
die digter en die wêreld impliseer. In hierdie lig gesien kan kortliks gewys word 
op die teorie van Merleau-Ponty (1964) in sy essay “Eye and mind” wat handel 
oor die skilder se persepsie van die wêreld, asook eersgenoemde se verhouding 
tot die skildery. Merleau-Ponty (1964:159–90) gaan van die standpunt uit dat dit 
onmoontlik is om die wêreld as ’n absolute van die mens se operasionele denke te 
sien. Die wêreld is nie dit wat deur die wetenskap in totaliteit in ’n laboratorium 
betrag kan word nie. Daar moet wegbeweeg word van so ’n kunsmatige, absolute 
blik op die wêreld en eerder teruggekeer word na die “there is” (1964:159) van 
die wêreld. Laasgenoemde begrip word deur Merleau-Ponty (1962:160) soos volg 
omskryf: 

the site, the soil of the sensible and opened world such as it is in our life 
and for our body – not that possible body which we may legitimately think 
of as an information machine but that actual body I call mine, this sentinel 
standing quietly at the command of my words and my acts. 

Merleau-Ponty redeneer dan dat kuns, en meer spesifiek die skilderkuns, ’n wyse 
is waarop daar na die voller betekenis van die wêreld teruggekeer kan word. Die 
rede hiervoor is dat die skilder nie die wagwoorde van kennis en handeling nodig 
het om na die wêreld te kyk nie; die skilder hoef nie dit wat hy sien, op ’n sekere 
manier te takseer nie (Merleau-Ponty 1964:161). Die basiese tegniek van die 
skilder is om die wêreld te ontdek deur dit wat hy of sy waarneem. 

Die waarneming van die wêreld soos wat dit is, is in werklikheid voyeuristies van 
aard, hoewel Merleau-Ponty nie dié term gebruik nie. Om die wêreld te skilder 
sonder om die synde daarvan te versteur, impliseer ’n blik waarvan die wêreld 
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onbewus is. Hierdie blik bestaan egter nie net uit die eenvoudige proses van kyk 
en skilder nie; die liggaam is as ’t ware deel van die skilderproses. Dit is deur sy 
of haar liggaam aan die wêreld te leen dat die kunstenaar die wêreld tot skilderye 
kan transformeer, verduidelik Merleau-Ponty (1964:162). Met behulp van die 
liggaam kan daar gekyk word, maar daardie selfde liggaam kan ook bekyk word. 
Die beweeglike liggaam maak ’n verskil in die sigbare wêreld. Daar kan alleen 
maar waargeneem word wat binne bereik van die liggaam is – en alles wat 
sigbaar is, is per se binne ons bereik. Sodoende vorm die visuele en die liggaam 
’n verweefde eenheid. Die implikasie van hierdie eenheid is dat die liggaam ’n 
wêreld kan waarneem waartoe dit behoort, maar waarvan dit nie op sigself deel is 
nie. Of om dit ten beste in die woorde van Merleau-Ponty (1964:163) te stel: “It 
is a self through confusion, narcissism, through inherence of the one who sees in 
that which he sees, and through inherence of sensing in the sensed – a self, 
therefore, that is caught up in things [...].” Die wêreld word dus buite die self 
waargeneem, maar tog kan die liggaam sigself sien terwyl die wêreld 
waargeneem word. Merleau-Ponty (1964:162) plaas klem op die feit dat die 
liggaam “sees itself seeing”. 

Daar bestaan voorts ’n wedersydse blik tussen die liggaam en die objekte wat die 
liggaam omring. Dit is as gevolg van die feit dat sowel die liggaam as die 
omringende objekte uit konkrete materie bestaan. Die manifesterende 
sigbaarheid van die objekte moet op ’n manier, volgens Merleau-Ponty, in die 
liggaam herhaal word deur ’n geheime sigbaarheid. Merleau-Ponty verwys in 
hierdie verband na die skilder Cézanne, wat sê dat die natuur aan die binnekant 
van alle objekte bestaan. Hy haal Cézanne dan soos volg aan: “Quality, light, 
color, depth, which are there before us, are there only because they awaken an 
echo in our body and because the body welcomes them” (Merleau-Ponty 
1964:164). 

Hierdie soort geheime sigbaarheid tussen liggaam en objek word volgens 
Merleau-Ponty en Cézanne ten beste in die skildery verteenwoordig. Dit is om 
hierdie rede dat die individu nie na ’n skildery kan kyk soos na ’n “gewone” objek 
nie. Die individu se blik beweeg as ’t ware die skildery binne, “wanders in it as in 
the halos of Being” (Merleau-Ponty 1964:164). Anders gestel: die individu kyk 
dus nie na die skildery nie, maar eerder volgens die skildery. In sekere sin beheer 
die skildery die blik van die waarnemer. Die komplekse blik tussen die individu en 
die skildery impliseer verder dat die oog veel meer is as net ’n ontvanger van die 
sigbare. Die oog funksioneer ook as ’n derde oog wat as ’t ware die wêreld van 
die skildery begryp deur die wêreld wat dit binne die Self eggo. 

Wat ten slotte opval van Merleau-Ponty se siening oor persepsie, is dat die 
visuele wêreld van die skilderkuns ’n wederkerende blik in die skilderproses 
impliseer. Die rolle van die skilder en dít wat geskilder word, is soms omgekeerd. 
Merleau-Ponty (1964:167) haal André Marchand in dié verband aan: “In a forest, 
I have felt many times over that it was not I who looked at the forest. Some days 
I felt that the trees were looking at me [...].” Dit is dus nie net die skilder wat die 
wêreld, die “there is”, vanaf ’n afstand beloer nie; ook die wêreld beloer die 
skilder, sonder dat hy daarvan bewus is. 

 
5. Edouard Manet se Olympia 

Ná lang en ernstige oorweging besluit Edouard Manet om sy Olympia-skildery vir 
die Salon van 1865 in te skryf (Orienti 1968:4). Een van Manet se 
gunstelingmodelle, Victorine Meurent, het vir die skildery geposeer (sy het later 
self die kwas opgeneem). Die skildery is vir die uitstalling aanvaar, maar het tot 
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groot omstredenheid gelei en is spoedig as ’n skandaal bestempel.5 Hierdie 
reaksie van sowel die kritici as die publiek sou in die eerste instansie toegeskryf 
kon word aan die feit dat Manet ’n naakte courtisane uitgebeeld het, en nie ’n 
naakte godin nie (soos in die geval van Titiaan se Venus van Urbino, waarna hier 
onder verwys word). Oor die reaksie van die publiek skryf Faison (1959: plaat 15 
en 16) soos volg (ons kursivering): “The public [...] considered this display of 
nakedness altogether scandalous. Here the white flesh of a prostitute is made the 
more emphatic by contrast to a black string tie, a negro servant, and a sleeky 
sensual cat.” 

Dit is duidelik dat die reaksie nie spruit uit die voorstelling van naaktheid as 
sodanig nie, maar wel uit die tipe naaktheid wat Manet in Olympia representeer – 
die naaktheid van ’n courtisane of “demi-mondaine” (vgl. Jonckheere 1994:16). 
Alhoewel prostitusie in die 19de eeu ’n algemene en sosiaal aanvaarde praktyk in 
Parys was (Brombert 1997:139 en Ten-Doesschate Chu 1991:39),6 was die kritici 
en die publiek geskok. Hierdeur is hul skynheiligheid blootgelê. 

 

Edouard Manet se Olympia (foto: http://www.musee-orsay.fr/) 

Voordat verder ingegaan word op die redes vir die skandaal oor die Olympia-
skildery, veral oor die naaktheid van ’n courtisane, is dit nodig om kortliks aandag 
te bestee aan die ruimtelike, sosiale, ekonomiese en kulturele kontekste waarin 
die skildery geproduseer is. In die tweede helfte van die 19de eeu is Parys op 
groot skaal vernuwe: op inisiatief van baron Georges-Eugène Haussmann is die 
infrastruktuur ingrypend gewysig en vele ontspanningsgebiede soos parke, breë 
boulevards, teaters, buitelugkafees, danssale en winkels met vertoonvensters is 
geskep. Hierdie transformasie het saamgehang met die opkoms van die 
modernisme en die burgerstand. Soos Brombert (1997:57) dit stel: 
“Haussmann’s Paris is a monument to the wealth, progress, and security of the 
bourgeoisie”; die plesiersoekende stedelinge is uitgenooi om deel te neem aan die 
“grand spectacle of the city’s new beauty”. Die stad het egter ook ’n donker 
keersy gehad, met toenemende werkloosheid, armoede, misdaad, dekadensie, 
immoraliteit, alkoholisme, prostitusie en geslagsiektes (Brombert 1997:58; vgl. 
Ten-Doesschate Chu 1991:40). 
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Kunstenaars het die stad uitgebeeld in al die elegansie én die onguurheid 
daarvan. Vir Baudelaire was die ideale moderne kunstenaar ’n “unobserved but 
‘passionate observer’’’ (Brombert 1997:61) wat hom verlustig in die beweeglike, 
vervlietende, oneindige mensemenigte; ’n flaneur en toeris in eie land; ’n voyeur 
wat die massas kon weerspieël. In teenstelling met die klassieke tradisie in die 
Franse akademiese kuns, wat voorkeur gegee het aan die “ewige”, omskryf 
Baudelaire die moderniteit in die kunste soos volg: “By ‘modernity’ I mean the 
ephemeral, the fugitive, the contingent, the half of art whose other half is the 
eternal and the immutable [...]” (Baudelaire 1964:13; vgl. Willette 2010a:3 en 
2010b:2). Aan hierdie ideaal van Baudelaire sou Manet later voldoen, maar wel 
op eiesoortige wyse. 

Die grootskaalse veranderinge in die voorkoms en kultuur van Parys, 
gepaardgaande met die opkoms van die middelklas, het verreikende implikasies 
vir vroue gehad. Omdat die bourgeoisie op ’n patriargale ideologiese struktuur 
gegrond was, was vroue grotendeels uitgesluit van kulturele en institusionele 
praktyke. Ten einde aan armoede te ontkom, het vele jong vroue hul tot 
prostitusie gewend – ’n praktyk wat spoedig sterk gehiërargiseer was (Ten-
Doesschate Chu 1991:39 en Brombert 1997:139–42). In wese was die 
bourgeoisie ’n stand wat bestaan het uit mans met baie vrye tyd en geld – wat 
onder meer bestee is aan besoeke aan prostitute. 

Dit is juis die androsentriese wêreldbeskouing van hierdie mans wat deur Manet 
en ander Impressioniste in hul skilderye vasgevang is. Die Olympia is gegrond op 
die wêreldbeskouing van ’n wit, manlike, heteroseksuele verbruiker-toeskouer 
wat intiem vertroud was met die wêreld van prostitusie. Die skildery ontlok vrae 
na die politiek van seksualiteit en na die onderdrukking van vroue binne ’n 
patriargale stelsel. In hierdie verband wys Ten-Doesschate Chu (1992:41 e.v.) op 
die filosoof Pierre-Joseph Proudhon se tese in sy La pornocratie (1865) van die 
plek van vroue in die gemeenskap: aangesien die vrou se plek in die huis is, is 
diegene wat weier om hul mans en families te dien, noodwendig prostitute. Sy 
onderskeid tussen “hoere en huisvroue” (courtisane ou ménagère) lê ten 
grondslag aan sy siening dat die familie ’n embrioniese republiek is waarin elke lid 
bepaalde regte en verpligtinge het. Ten-Doesschate Chu (1992:44) vat dit soos 
volg saam: “Man’s duty is to provide; woman’s duty is to be the auxiliary of man, 
to nurture him, to facilitate his productivity, and to bear, raise, and educate his 
progeny.” Gesien teen hierdie agtergrond, kan Manet se skildery nie net beskou 
word as ’n representasie van 19de-eeuse sosiale praktyke nie, maar ook as ’n 
satirisering daarvan. Die posisie van die vrou is veral markant in die uitbeelding 
van die swart kamerbediende: as agtergrondfiguur en as blote 
kontrasteringsmiddel vir die wit velkleur van die Olympia-figuur word haar status 
as dubbel-onderdrukte beklemtoon. 

Dit is teen bostaande ruimtelike, sosiale, ekonomiese en kulturele kontekste dat 
die reaksie van die kritici en die publiek oor die uitbeelding van ’n naakte 
courtisane begryp moet word. Clark (1992:108) skryf dat die naakte vrou in die 
17de eeu (ca. 1860) wel in die kuns “geken” is, maar dat die kwessies wat die 
figuur in Olympia aangespreek het, ongehoord was. Die skildery het ’n diskoers 
oor die vrou aangeraak wat kritici niks anders as ’n skandaal kon noem nie (Clark 
1992:106). Hierdie diskoers was een wat die terme vrou, naaktheid en prostitusie 
geproblematiseer het. 

Tog is dié diskoers nie volgens Clark (1992:113) deur die kritici erken nie: “I 
want to argue that, for the critics of 1865, sexual identity was precisely what 
Olympia did not possess. She failed to occupy a place in the discourse on Woman 
[...].” Alhoewel die Olympia ’n “nuwe” diskoers ingelei het, is dit gewoon 
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geïgnoreer en eerder afgemaak as ’n skandaal. Clark (1992:107) vervolg: “[S]he 
articulated various relations between sexual identity, sexual power and social 
class.” Die model se hand wat oor haar pubis lê, het die konvensies van die 
afbeelding van ’n naakfiguur skaamteloos en ongehoorsaam uitgetart, meen hy. 
Haar naaktheid verbreek dus, in die woorde van Martin (1958:10), die “noble 
idealization of sensuous female beauty”; die tipiese Venus van dié tyd “has been 
transmuted into a girl who displays her nudity with total unconcern”. Düchting 
(1995:43) stel dit ook dat die stigma van die skildery gelê het in die absolute 
verwerping van die geïdealiseerde romantiese tradisie. 

Verder skryf Faison (1959: plaat 15 en 16) dat die publiek gewoond was aan die 
voller, sagter vroulike naaktheid: “Critics and public alike felt insulted by the 
flatness of these shapes, because they were used to carefully rounded forms, 
modeled according to the precepts of the Academy.” Ook Hambidge (1994:82) 
wys in ’n artikel daarop dat die hardheid en platheid − miskien manlikheid? − van 
die model se liggaam bygedra het tot die omstredenheid van die skildery. Volgens 
Düchting (1995:60) was dit nie soseer die naaktheid van die figuur wat die smaak 
van die flaneurs beledig het nie, maar die naaktheid van presentasie, veral die 
kleurgebruik, wat gedui het op ’n nuwe bewuswording van die krag van die 
artistieke media wat aan die ontwikkel was. 

In aansluiting by bovermelde menings kan aangevoer word dat die 
omstredenheid van die Olympia-skildery veral toe te skryf is aan die feit dat 
Manet as ’t ware self as “dief” opgetree het: hy is die “dief” wat ’n skildery van 
Titiaan, Venus van Urbino (1538), approprieer én rekonstrueer. 

Die geskokte reaksie is moontlik toe te skryf aan die mate waarin die kritici die 
omverwerping van die mitologiese godin Venus in Manet se skildery kon herken7 
en die rol wat die naam Olympia in hierdie verband gespeel het. In Brombert 
(1997:140) se bespreking van die hiërargiese voorkoms van die fenomeen van 
prostitusie in die 19de eeu noem sy dat vroue uit die hoogste klas van hierdie 
professie dikwels name uit die Oudheid gekies het, soos Armide, Arthémise, 
Isménie, Octavie of Olympe. Manet se “Olympia” is egter allesbehalwe ’n godin. 
In die aanvangsreël van Johan van Wyk se gelyknamige gedig in die bundel 
Heldedade kom nie dikwels voor nie (1978) funksioneer die verwysing na die 
“pienk strik in die hare van die godin” dan ook hoogs ironies. 

Clark (1992:110) vestig egter die aandag daarop dat slegs twee van die destydse 
kritici die Olympia met Venus van Urbino vergelyk het. Die rede hiervoor is 
waarskynlik dat die kritici nie Manet se skildery met ’n gekanoniseerde voorbeeld 
uit die groot en ryk tradisie van die Europese kuns wou assosieer nie. Die 
vergelyking tussen dié twee skilderye was moontlik vir almal onsigbaar, of 
eerder: “it could be seen, but it could certainly not be said” (Clark 1992:110). 

Ter wille van vergelyking word Manet se skildery weer afgebeeld, onder Titiaan se 
Venus van Urbino: 
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Bo: Titiaan se Venus van Urbino. Onder: Manet se Olympia 
(albei foto’s: http://www.artchive.com/viewer/) 

 

Dit is duidelik dat Manet doelbewus die skildery van Titiaan dekonstrueer en by 
wyse van spreke dus verkrag: die “onskuldige” model met die sagte liggaam word 
vervang deur ’n prostituut met ’n slanke liggaam; die “huislike” toneel met die 
kamermeisies in die agtergrond word vervang deur ’n luuksueuse bordeel-
interieur met ’n swart vrou wat ’n rojale ruiker bring, waarskynlik as geskenk van 
een van die courtisane se besoekers (Düchting 1995:41). So ook word die 
slapende hond wat in die Titiaan-skildery by die vrou se voete lê (simbool van 
getrouheid), deur ’n aggressiewe kat (simbool van promiskuïteit en 
onafhanklikheid) (Brombert 1997:145) vervang. Verder is dit insiggewend dat die 
sagte en vroulike, bykans onderdanige, kyk vervang is deur die uitdagende en 
onafhanklike blik van die Olympia-figuur. Dit is moontlik hierdie blik wat Field 
(1981:95) motiveer om die volgende stelling te maak: “[...] Manet’s Olympia is 
far more independent of spirit: she is well able, one feels, to take care of herself 
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as far as men are concerned.” Brombert (1997:441) se mening stem ooreen: 
“Olympia radiates self-sufficiency; her brazen stare suggests that she will accept 
or reject as she sees fit, but her nudity underwrites her availability.” Die byna 
ekshibisionistiese (vgl. Freud 1986b:129) Olympia-figuur kyk na ’n mens terwyl 
jy na haar kyk − die kyker kan nie eens wegkruip agter die blik van die skilder 
nie. Hierdeur word die kyker aan hom- of haarself geopenbaar (Brombert 
1997:172). 

Valéry (1960:109) beskryf Olympia in meer ekstreme terme as ’n “monster of 
banal sensuality” wat domineer én triomfeer: 

A scandalous idol, she has all the force of a public exposure of one of 
society’s wretched hypocrisies. Her empty head is separated from her 
essential being by a thin band of black velvet. Impurity personified − 
whose function demands the frank and placid absence of any sense of 
shame − is isolated by that pure and perfect stroke. 

In Van Wyk (1978:19) se gedig word die bandjie met die traanvormige pêrel 
beskryf as “’n veter geknoop om haar nek”, wat iets suggereer van ’n 
vasgevangenheid binne ’n situasie. 

Daar sou verder beweer kon word dat Manet op ’n manier die “private eiendom” 
van Titiaan skend deur dit enersyds af te loer en dan andersyds die mag daaroor 
uit te oefen om dít wat sonder “toestemming” waargeneem is, te dekonstrueer. 
Alhoewel daar ’n onderskeid getref kan word tussen die blote waarneming van die 
skildery en ’n voyeuristiese blik, sou ’n mens kon redeneer dat die waarneming 
van die skildery voyeuristiese eienskappe vertoon, aangesien die waarnemer die 
intieme toneel in die skildery “afloer”.8 Tog is die skildery juis uitgestal om na 
geloer te word! Of dit nou ’n voyeuristiese of “normale blik” is: hier is mag ter 
sprake. 

In teenstelling met Foucault (1980:153), wat van mening is dat die mag van die 
blik ’n deursigtige samelewing tot gevolg het, betoog Sartre (1986:269) dat die 
blik van die Ander die Self kan ontbloot sonder om hom- of haarself te ontbloot. 
Die blik van die Ander plaas die Self in ’n wêreld wat laasgenoemde nooit sal ken 
nie. Sodoende steel die Ander as ’t ware ’n deel van die Self se wêreld. 

 
6. Johan de Lange se “Olympia” 

Indien De Lange (1982:46) se gedig “Olympia” in Akwarelle van die dors betrek 
word, vind ’n mens dat daar sprake is van ’n reeks voyeuristiese aksies: soos wat 
Manet die voyeur van Titiaan se werk is, is De Lange op sý beurt die voyeur van 
Manet se skildery. Sodoende word die skildery Olympia tot die poësiegenre 
getransformeer. De Lange maak hom egter ook “skuldig” aan meervoudige 
voyeuristiese aksies: hy is nie net die voyeur van Manet se skildery nie, maar 
moontlik ook dié van Van Wyk se gedigweergawe van dié skildery, asook van 
ander kunswerke wat deel vorm van die intertekstuele web, soos Titiaan se Venus 
van Urbino. 

Hierdie meervoudige voyeursaksie kan tereg in die woorde van Hambidge 
(1994:83) beskryf word as die transformasie van die skildery tot die gedig en 
uiteindelik ’n “verplasing na ’n nuwe tekensisteem”. Hambidge (1994:83) 
redeneer voorts dat hierdie transformasie juis die onmoontlikheid van die besit 
van die Olympia-model onderstreep. Dit sluit aan by die idees van die 
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onmoontlikheid van besit en die oënskynlike tekort aan emosie of liefde in die 
voorafgaande bespreking van homoërotiese gedigte van De Lange.  

De Lange se hersirkulasie en transformasie van die Olympia-skildery − indien ’n 
mens dit so kan stel − lui soos volg: 

Olympia 

Vir wie se verbeelding lê jy 
gerangskik, bevrugbare blom, 
wawydwakker soos ’n morning glory? 
Gekamoefleer met bril, jas 
en notaboek, som ek jou naakte 
bedekking op: vel, haarfluweel, 
die mikjuweel onnodig bedek. 
Jou kamerbediende presenteer 
– selfbewus oor my teenwoordigheid? –  
’n ruiker: die liefdesverklaring  
van ’n jong bewonderaar 
vir wie jy nou nie veel oë het nie. 
Die kat begluur my swart. Geel oë. 
Sy stert staan jakopregop. 

Jou blik het my klaar opgesom  
vir wat ek is: geleentheidsvoyeur, 
en jy voel geamuseerd, gevlei. 
Jy lê lig en koel, die sandale 
soos bewonderaars aan jou voete, 
’n arrogante roos in jou hare 
en die hanger om jou hals 
’n geskenk. Só lyk jy wêreldwys 
en blasé, maar my mislei jy nie: 
vir wie se gerief lê 
jy so gerieflik? 

Die aanvangsreëls sluit ten nouste aan by die idee van die besitloosheid: “Vir wie 
se verbeelding lê jy / gerangskik [...]?” Dit is nie alleen die model in die skildery 
wat blootgestel is aan die blik van die waarnemende spreker nie, maar ook die 
skildery as geheel. Sowel die figuur as die skildery is dus uitgelewer aan die 
“verbeelding” en fantasie van die waarnemer. Hiermee word die mag van die 
kyker te kenne gegee: laasgenoemde het die mag, al is dit net in die verbeelding, 
om die aangesprokene in die skildery vir die oomblik van waarneming te besit. 
Die vrye verbeelding van die waarneming wat in die eerste reël gesuggereer 
word, word verder in die tweede reël beklemtoon deur die enkele woorde: 
“bevrugbare blom”. Laasgenoemde dui moontlik op die idee dat die verbeelding 
van die kyker ontvanklik en prikkelbaar is; dat die verbeelding spreekwoordelik 
bevrug kan word en tot iets kan groei. In hierdie geval sou die leser die gedig as 
’n uitvloeisel van die “bevrugbare” verbeelding van die digter kon lees. Die 
waarnemende spreker skryf homself immers reeds in die vierde reël in die gedig 
in: 

Gekamoefleer met bril, jas 
en notaboek, som ek jou naakte 
bedekking op [...] 

200



LitNet Akademies – Jaargang 8(1) – Maart 2011 
 

 

 

ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za 

Volgens Hambidge (1994:82) gaan dit hier om die digter in sy vele gedaantes – 
spesifiek dan die digter as gekamoefleerde voyeur. Voorts word ’n beeld van 
oënskynlike objektiwiteit opgeroep. Dit lyk asof die spreker die rol aanneem van 
speurende navorser, wat vanaf ’n oënskynlik objektiewe afstand die skildery 
bestudeer. Dat hy ’n bril het, kan moontlik dui op die intensiteit van sy 
waarneming. Andersins sou dit ook sy visuele tekortkominge kon suggereer. 

Die verwysing na die waargenome vrou as “bevrugbare blom” is die eerste in ’n 
reeks blombeelde in die gedig. In die volgende afdeling word aandag bestee aan 
die motief van die blom9 in Manet se skildery en in De Lange se gedig. 

 
7. Die blom as seksuele motief 

Dit wil voorkom asof die herhaaldelike verwysings na blomme in die teks as ’n 
seksuele motief geaktiveer word. Daar word byvoorbeeld verwys na die reeds 
aangehaalde “bevrugbare blom”, die “morning glory”, “jakopregop” en “arrogante 
roos”. Woorde en uitdrukkings wat indirek aan ’n blom gekoppel kan word, sluit 
die volgende in: “lê jy / gerangskik” en “’n ruiker” as die “liefdesverklaring” van 
een van die courtisane se besoekers. Selfs die beskrywing van die waargenome 
liggaam herinner aan ’n blom: 

[…] vel, haarfluweel,  
die mikjuweel onnodig bedek. 

Die visuele beeld van ’n blom se fluwelige kroonblare word hiermee aan sowel die 
sensualiteit as seksualiteit van die waargenome vrou gekoppel. 

Fritz (1998:55–63) wys daarop dat die blommotief dikwels voorkom in die fin de 
siècle en dat dit binne die Estetisisme met ’n verganklikheidsidee in verband 
gebring is. Verder verwys sy na etlike voorbeelde van gedigte uit De Lange se 
oeuvre waarin die blom getematiseer word. Die verbinding van die blom en 
seksualiteit is dus nie uniek aan De Lange se “Olympia” nie. Fritz (1998:56) 
verwys na die gedigte “Aprilis” en “Ent” in die bundel Wordende naak (1990), 
waarin die iris met die seksuele verbind word – om maar twee lukrake voorbeelde 
te noem. ’n Mens sou egter kon aanvoer dat die digter nie in hierdie geval anders 
kan as om die blommotief te betrek nie, aangesien dit so prominent in die 
skildery figureer. 

Dit is interessant dat die waarneming van die vroulike seksualiteit in “Olympia” in 
sterk manlik-seksuele terme beskryf word – ’n saak waarop Hambidge (1994:83-
4) reeds die aandag gevestig het. Waar Van Wyk in sy “Olympia”-gedig 
(1978:19) hetero-gerig is, is De Lange in sy gedig homo-gerig (dieselfde geld ook 
Hambidge (1994:84) se gedig). Ter wille van besprekingsdoeleindes kan 
aangeneem word dat die spreker ’n man is, omdat dit tradisioneel aanvaarbaar in 
die poësie is om die ek-spreker met die skrywer te verbind. Hierdie tipering van 
die spreker vind verder plaas as gevolg van die feit dat die gedig in die konteks 
van die oeuvre gebring word, ’n oeuvre waarin die manlike dikwels vooropgestel 
word in die homoërotiese seksualiteit. Dit is duidelik dat die (manlike) voyeur 
deur die waargenome objek geprikkel word, maar dat hierdie prikkeling plaasvind 
deur die vooropgestelde manlike seksualiteit en nie die verwagte vroulike 
seksualiteit nie. Waar die Olympia-skildery ’n wit, heteroseksuele, manlike kyker 
veronderstel (verteenwoordigend van die sogenaamde objektiverende “male 
gaze” – vgl. Tudor 2010:95), word daar in die “Olympia”-gedig ’n wit, 
homoseksuele, manlike kyker geïmpliseer. Die Olympia-figuur word dus nie net in 
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die gedig tot “objek” gereduseer nie, maar in terme van manlikheid 
gerepresenteer, deur die gebruik van beelde met manlike assosiasies. So 
byvoorbeeld is die vroulike “jy” in die gedig “wawydwakker soos ’n morning 
glory”. Laasgenoemde is ’n tradisionele simbool van die fallus. In die laaste reël 
van die eerste strofe word die manlike seksualiteit, of meer spesifiek – viriliteit – 
op die stert van die kat geprojekteer: sy stert staan “jakopregop”. In Van Wyk se 
“Olympia” (1978:19) word die kat se stert voorgestel as ’n “rinkhals”. Jonckheere 
(1994:17) redeneer dat Van Wyk se vergelyking van die stert se beweging en die 
rinkhals ’n “absolute vonds” is, om dié rede dat dit die slangmotief, wat so ryk is 
aan die simboliek van die bose, introduseer. Hy is ook van mening dat die 
erotiese konnotasie van die stert aangestip behoort te word. 

Die bevoorregting van die manlike seksualiteit bo dié van die waargenome 
vroulikheid in “Olympia” dui op fallosentrisme. In hierdie verband gebruik Jordaan 
(1992:58) die term fallosentrisme “inklusief [...] om ’n perspektief te beskryf wat 
manlike seksualiteit as ideologiese oriënteringskern het”. Dit sluit sowel hetero- 
as homoseksuele mans in en is soms ook identifiseerbaar in radikale vorme, 
“waardeur die fallus ten koste van die vrou vereer word, en waarvolgens die vrou 
as ’n mededinger beskou word”. In die gedig “Vrou” (De Lange 1984:17) is dit 
byvoorbeeld die geval dat die vrou “as blote reseptor” en “’n blom vir die swart 
tor/ se lus” bestempel word. Dit is insiggewend dat die vroulike juis met die blom 
geassosieer word ten einde passiwiteit uit te beeld. In “Olympia”, daarteenoor, 
beeld die blom ’n manlike seksualiteit uit wat aktiwiteit suggereer: “morning 
glory”, “jakopregop”. Andersins sou ’n mens kon redeneer dat die verwysing na 
“bevrugbare blom” juis nie dui op ’n manlike seksualiteit nie, maar soos in die 
geval van “Vrou” eerder dui op ’n vroulike passiwiteit: die vrou as blote blom wat 
wag op die aktiewe man. 

In ’n karikatuur van die Manet-skildery wat in 1864 deur die spotprenttekenaar 
Bertall geskep is (Düchting 1995:45), word die sentrale figuur se liggaam geheel 
bedek deur ’n groot ruiker blomme. Die karikatuur sinspeel waarskynlik daarop 
dat die opspraak oor die skildery verhoed kon word indien die vroulike naaktheid 
meer verskuil was. Die berekende ironie in hierdie karikatuur is egter dat die 
ruiker wys op ’n geskenk van een van die courtisane se besoekers, en die 
vroulike naaktheid én seksualiteit juis deur die blomme beklemtoon word. Die 
betrek van Bertall se karikatuur by De Lange se teks is insiggewend in dié sin dat 
die blommotief in hierdie gedig ook spreekwoordelik die vroulike seksualiteit wil 
toevou. Anders gestel: deur die waarneming van die manlike in die vroulike 
seksualiteit, word die blommotief as beeldend van ’n manlike seksualiteit 
aangewend om die vroulike te oorheers. 

Die vraag ontstaan nou of hierdie fallosentriese benadering in “Olympia” werklik 
so eenduidig is. Dit is weliswaar so dat die manlike voyeur iets van sy eie 
seksuele voorkeur te kenne gee deur die wyse waarop die vroulike seksualiteit 
waargeneem word. Om egter te beweer dat die blommotief se uitbeelding van 
manlike seksualiteit ten koste van die vroulike seksualiteit gestel word, is té 
eenduidig. In die tweede strofe word daar byvoorbeeld verwys na “arrogante roos 
in jou hare”.10 Enersyds kan die roos vroulike seksualiteit suggereer (Cirlot 
1962:390).11 Andersyds kan die verbinding van “arrogante” en “roos” beskou 
word as ’n projeksie van die waargenomene se geaardheid. Dit is juis die feit dat 
die vrou as arrogant, “wêreldwys/ en blasé” voorgestel word – byna 
ekshibisionisties (Freud 1986b:129) – wat bydra tot die voyeur se fassinasie. Hier 
word die blom (roos) dus gebruik om die vroulike eerder as die manlike uit te 
beeld. 
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Bertall, Olympia (1864). (Foto: 
http://www.commons.wikimedia.org/wiki/Olympia) 

’n Laaste opmerking oor die blommotief is dat die oënskynlike objektiwiteit wat 
deur die reëls “[g]ekamoefleer met bril, jas/ en notaboek” te kenne gegee word, 
uiteindelik deur die bevoorregting van die manlike seksualiteit weerlê word. Soos 
Hambidge (1994:83) dit stel, probeer De Lange om met sy gedig ’n “korreksie” 
aan te bring op die Van Wyk-model, “maar nie sonder dat [hy] wetend/onwetend 
sy eie seksuele oortuiging indra nie”. 

Die volgende afdeling handel oor die grens tussen die feitelike en die fiktiewe en 
die problematisering daarvan, wat ’n belangrike gegewe in die gedig is. 

 
8. Die spreker klim deur sy raam 

In die gedig “Olympia” is dit duidelik dat die grens vervaag tussen die buite-
werklikheid en die fiktiewe werklikheid, of eerder die skildery-werklikheid. In 
terme van die verskynsel van die voyeurisme kan dit gestel word dat die voyeur 
eers die skildery waarneem vanuit ’n buite-werklikheid. Die skildery behoort dus 
tot ’n fiktiewe werklikheid wat dan as ’t ware afgeloer word deur die voyeur 
vanuit ’n buite-werklikheid. Die feit dat die voyeur – by implikasie die digter self – 
die skildery en die impak daarvan tot gedig maak, dui daarop dat die gedig nou 
ook ’n fiktiewe werklikheid is wat met ’n ander fiktiewe werklikheid, dié van die 
skildery, in gesprek tree. Dit is egter steeds só dat daar ’n afstand tussen dié 
werklikhede aanwesig is. Hierdie afstand sou in verband gebring kon word met ’n 
loergat wat toegang tussen werklikhede verleen. Die loergat verskuif van die 
posisie van die digter in ’n reële werklikheid (die digter, Johann de Lange, as 
afloerder van Manet se skildery) tot die spreker-waarnemer (die spreker-digter of 
die sprekende “ek” in die gedig) as deel van ’n fiktiewe werklikheid. 

Die grense tussen die buite-werklikheid en die skildery-werklikheid word dus in 
die gedig opgehef. In teenstelling met die tradisionele siening dat voyeurisme ’n 
afstandsaktiwiteit is (vgl. Barnett 1984:18), verdwyn die afstand tussen spreker 
en skildery, juis omdat die spreker as “geleentheidsvoyeur” optree. Die spreker 
betree as ’t ware die werklikheid van die skildery, of, anders gestel: dit is asof hy 
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ingetrek word in en deur die skildery-wêreld. Meer nog: dit is asof hy daarin oplos 
of daarmee versmelt – “[he] is drunk in by things as ink is by a blotter” (Sartre 
1957:259). Sodoende word die voyeur deel van die signifiëringsproses. Nie net 
kommunikeer die skildery op ’n geheime wyse met die spreker nie (vgl. Merleau-
Ponty 1964:164), maar ook stel die skildery vir hom ’n strik wanneer hy deur 
middel van sy blik ingelok word in die skildery-wêreld (vgl. Lacan 1979:86). Clark 
(1992:164) skryf dan ook dat die Olympia-figuur die waarnemer op ’n vreemde 
manier uitlok, aangesien die blik van eersgenoemde nie die waarnemer toegang 
tot die skildery verleen óf ontsê nie. 

Daar is voorts heelwat voorbeelde in die vers wat die vervaging van grense 
impliseer. Die spreker vra byvoorbeeld of die kamerbediende selfbewus is oor sy 
teenwoordigheid, wat suggereer dat die kamerbediende wel moontlik van die 
spreker se toetrede tot die skildery-werklikheid bewus is en selfbewus voorkom. 
Verder begluur die kat die spreker – weer eens ’n suggestie dat die spreker ’n 
grens oorskry het en dat hierdie oorskryding ongemak tot gevolg het. Die spreker 
word dus deur hierdie oorskryding as voyeur ontbloot en vandaar dan die 
teenreaksie op sy “teenwoordigheid”. 

 
9. Die skildery knipoog 

In teenstelling met die “kamerbediende” en die “kat” se reaksie teenoor die 
spreker se onwelkome toetrede tot die skildery-werklikheid, interpreteer die 
spreker die “jy” se reaksie as gunstig. Sy “voel geamuseerd, gevlei” en verder lê 
sy “lig en koel, die sandale/ soos bewonderaars aan [haar] voete”. Sowel die 
skoen as die voet kan tradisioneel op vroulike seksualiteit dui. Freud (1986c:155) 
omskryf dit soos volg (ons kursivering): 

[T]he foot represents a woman’s penis, the absence of which is deeply felt. 
In a number of cases of foot-fetishism it has been possible to show that 
the scopophilic instinct, seeking to reach its object (originally the genitals) 
from underneath, was brought to a halt in its pathway by prohibition and 
repression. For that reason it became attached to a fetish in the form of a 
foot or shoe, the female genitals […] being imagined as male ones. 

Dit is dus duidelik dat die skopofiliese instink volgens Freud ’n rol speel in die 
seksuele fetisj waar die skoen en die voet as simbole van vroulike seksualiteit 
dien. In die gedig “Olympia” speel die skopofiliese instink ook ’n sterk rol: die 
waarnemer tree as voyeur op, moontlik omdat die seksualiteit van die Olympia-
figuur vooropgestel word. Hierdie seksualiteit neem die voyeur egter waar in 
terme van manlike seksualiteit en met gebruikmaking van “manlike” metafore. 

Die verwysing na die sandale as bewonderaars skep dan ’n verdere assosiasie 
met die spreker: hy is ook maar net soos ’n sandaal wat haar bewonder. Die 
implikasie hiervan is dat sy hom nie nodig het nie; dat sy bly voortbestaan sonder 
sy waarneming en/of toetrede tot haar werklikheid. Hierdeur word die 
magsverhouding omvergewerp – enersyds deur die spreker se toetrede tot haar 
werklikheid en andersyds deur die feit dat ook die “jy” in die gedig as voyeur 
optree. Sy het dus ook mag oor hom. Sy betrap hom vir wat hy is, ten spyte van 
sy kamoeflering. Vergelyk: 

Jou blik het my klaar opgesom 
vir wat ek is: geleentheidsvoyeur[.] 
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Sodra die Ander tussenbeide tree, word die afloerder se mag opgeskort, betoog 
Sartre (1957:266). Die afleiding sou dus gemaak kon word dat die terugkyk van 
die Olympia-figuur die spreker as voyeur ontmagtig. Hierdie “terugkyk” is egter 
gekompliseerd, aangesien dit nie duidelik blyk wie eerste as voyeur optree nie. 

In aansluiting by hierdie gedagte skryf Hambidge (1994:83): “Dis ook asof daar 
’n ooreenkoms gesluit word tussen die subjek en die objek: die subjek is ’n 
geleentheidsvoyeur, die objek ’n geleentheidsmodel.” Dit is ’n juiste stelling, 
maar die verdere ooreenkoms tussen subjek en objek word agterweë gelaat: 
beide subjek en objek is geleentheidsvoyeurs. Die Olympia-figuur lyk “wêreldwys/ 
en blasé”, sodat sy onwetend as voyeur haar “besoekers” kan afloer. Haar 
vermomming is dus nie, soos die spreker s’n, “bril, jas en notaboek” nie, maar 
eerder haar oënskynlik ongeïnteresseerde gesigsuitdrukking en houding. Lacan se 
opvatting oor die alsiende wêreld kan hier betrek word. Lacan (1979:75) vergelyk 
die wêreld met ’n vrou wat weet dat sy bekyk word, maar op dié voorwaarde dat 
die kyker haar nie wys dat hy weet dat sy bewus is van sy blik nie. In De Lange 
se gedig kyk die skildery-wêreld egter terug (die ekwivalent van die vrou), en is 
Merleau-Ponty se teorie moontlik meer van toepassing. Merleau-Ponty 
(1964:167) sê in sy opvatting oor die verhouding tussen die skilder en die wêreld 
dat eersgenoemde die wêreld skelm afloer en afteken, maar dat die 
teenoorgestelde ook kan plaasvind: die wêreld kyk dikwels terug. In die geval van 
“Olympia” word die oënskynlik onopsigtelike waarnemer egter deur die (fiktiewe) 
skildery-wêreld afgeloer, en nie deur die reële wêreld nie. By die skildery en die 
gedig is daar dus sprake van verskillende wederkerige afloerhandelinge: eerstens 
dié van die skilder en die reële wêreld (19de eeuse Parys) en tweedens dié van 
die spreker-waarnemer en die fiktiewe wêreld (die skildery). By uitbreiding sou 
geredeneer kon word dat ’n soortgelyke loer-aksie ook geld vir die verhouding 
tussen leser en gedig. 

Die ironie in die gedig is dat die spreker eers aan die einde van sy voyeuristiese 
aksie tot die besef kom dat die objek óók as voyeur opgetree het; dat sy in 
werklikheid vir die voyeur se verbeelding “gerangskik” was, maar uiteindelik vir 
haar eie “gerief [...]/ so gerieflik gelê” het. As die spreker dan ten slotte sê: 
“maar my mislei jy nie”, is hy reeds mislei, omdat hy ontmasker is deur die 
vroulike voyeur. Waar hy aanvanklik soos ’n speurder ondersoek wou instel na 
die aantrekkingskrag van die skildery ten einde daaroor te kan skryf, swig hy self 
voor die blik van die Olympia-figuur en kom sy eie seksuele voorkeure in sy 
woorde na die oppervlak. Hierin word die ironie in die gedig voltrek. 

’n Interessante opmerking van Arasse (1997:92) is dat Titiaan met sy Venus van 
Urbino-skildery nie net sy eerste geïsoleerde vroulike naakstudie geskilder het 
nie, maar dat hy ’n skildery geskep het as “a reclining female nude presented 
outside of any action, [...] and engaged with her viewer in a direct exchange of 
glance” (ons kursivering). Dit wil dus voorkom asof Manet die blik van die Venus-
figuur nageboots het, maar wel in ’n meer eksplisiete vorm.  
 
In aansluiting by Arasse se standpunt skryf Goffen (1997:13): “Manet understood 
that the Venus of Urbino asserts the presence of a male beholder (who becomes a 
‘paying customer’ in the Olympia), and like Titian, Manet invites the actual viewer 
to identify with that beholder – or rather, the female gaze proffers the invitation.” 

Dit is ’n juiste opmerking wat Goffen hier maak, maar dit behoort verruim te word 
om ook voorsiening te maak vir vroulike kykers wat die skildery (en die Olympia-
figuur) beskou. 
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In Paul Cézanne se skildery getiteld A modern Olympia uit 1873-4 (Düchting 
1995:53) vind daar ’n totale parodiëring van Manet se skildery plaas (vgl. ook 
Cézanne se A modern Olympia: Pasha uit 1869–70). Die courtisane lê in die 
teenoorgestelde rigting as in die oorspronklike, in ’n opgekrulde slaapposisie. 
Hierdeur word die “oorspronklike” Olympia se uitdagendheid en sensualiteit in ’n 
groot mate teengewerk. Sy is nou weerloos, selfs skaam-bewus van haar 
naaktheid. Dit wil voorkom asof die bediende haar in ’n wit laken probeer toevou. 
Dit is voorts interessant dat die hond wat in Titiaan se Venus van Urbino 
aanwesig was en deur Manet vervang is deur ’n kat, weer in Cézanne se skildery 
voorkom, maar stert-orent, soos by die kat. Wat egter méér opvallend in dié 
skildery is – en relevant vir die interpretasie van De Lange se gedig – is die feit 
dat Cézanne die kyker in die skildery ingeskilder het. Düchting (1995:54) skryf in 
dié verband (ons kursivering): “Cézanne has incorporated the viewer into the 
painting in his depiction of the gentleman with the top hat – who turns out to be 
Cézanne himself – staring voluptuously at the naked flesh.” 

 

Paul Cézanne se A modern Olympia. (Foto: http://www.musee-orsay.fr/) 

Dit is verder insiggewend dat die ingetekende voyeur in Cézanne se skildery met 
’n wandelstok oor sy skoot sit – ’n voorwerp wat Manet ook dikwels in sy 
skilderye benut het (Brombert 1997:171). Dié wandelstok kan ook as falliese 
simbool geïnterpreteer word. Dit bring ’n mens dan uit by die vooropgestelde 
fallosentrisme van die voyeur. Die voyeur neem in dié skildery, soos die spreker 
in De Lange se teks, moontlik ook die vroulike liggaam waar in terme van die 
manlike seksualiteit. Hierdie wandelstok kan egter ook kunsteoreties as kwas 
gesien word (en by uitbreiding as ’n pen), wat dan die interpretasiemoontlikheid 
skep dat die skildery nog nie voltooi is nie, maar eerder in ’n voortdurende proses 
van voltooiing betrokke is. Die skildery word, volgens ’n postmodernistiese 
siening, met elke interpretasie verder geskilder. 

In De Lange se gedig is dit die geval dat die spreker-digter homself as ’t ware in 
die skildery inskryf. Sodoende word hy as voyeur aan die leser blootgestel, soos 
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wat die geval is met die kyker in Cézanne se skildery. Die implikasie is dat die 
leser ’n buitestander is wat die ingeskrewe én ingeskilderde voyeurs as objekte 
waarneem. Wat opval, is dat beide die spreker en sy waargenome objek met 
hierdie intekening die objek van ’n “nuwe” voyeur uitmaak. Sodoende vervul die 
leser nou die rol van die spreker, wat sigself ook in die gedig inskryf as 
“medeskilder” of medekonstitueerder van die betekenisgewingsproses. Hierdie 
inskrywing kan geskied deur die leser se interpretasie van die gedig. Uiteindelik is 
die leser in sy of haar poging om die gedig te begryp, ’n voyeur. Kelly (1992:225) 
se siening dat die voyeur altyd die objek kan wees van ’n ander voyeur, word 
hierdeur geïllustreer. 

 
10. Slot 

Wat voyeurisme so ’n kragtige estetiese strategie in die kunste en letterkunde 
maak, beweer Barnett (1984:17), is die skending van die privaatheidstaboe, die 
ontkenning van ’n toestand wat allerweë as mensereg aanvaar word – naamlik 
om nie waargeneem te word op bepaalde plekke, op bepaalde tye en tydens 
bepaalde handelinge of optredes nie. Daar is verskillende voorbeelde van 
voyeuristiese of skopofiliese prosesse in De Lange se gedig merkbaar. Benewens 
die feit dat die skilder Manet die werklikheid van prostitusie in die 19de-eeuse 
Parys “dopgehou” en deur middel van ’n model voorgestel het, is daar die 
geïmpliseerde voyeuristiese handelinge van die hoofsaaklik manlike kunskritici. 
Verder bied die digter-spreker van De Lange se gedig hom ook as voyeur aan, 
terwyl die afgeloerde Olympia-figuur self as voyeur optree. Anders as wat 
gewoonlik ten opsigte van die fenomeen van voyeurisme aanvaar word, is die 
Olympia-figuur duidelik bewus daarvan dat sy “afgeloer” word – sy tree selfs 
ekshibisionisties op (vgl. Freud 1986b:129 se uiteensetting van die aktiewe fase 
van skopofilie wat tot die passiewe fase van ekshibisionisme omgesit word). Ook 
die leser van die gedig is betrokke by en aandadig aan die voyeuristiese proses: 
die leser is ’n voyeur van nie net die spreker en die model in die gedig nie, maar 
van die gedig as sodanig. Daar kan verder geredeneer word dat die gedig self op 
metavlak op “ekshibisionistiese” wyse optree. Soos wat Barnett (1984:18) dit ten 
opsigte van Jonathan Swift se poësie stel: “Active voyeurism becomes embodied 
in the poem, which is then passively ‘exhibited’ to the eyes of others as an 
aesthetic object.” 

In die inleiding van hierdie artikel is aangevoer dat die voyeurisme ’n onmisbare 
deel van die letterkunde uitmaak. Verder is daar beweer dat die voyeurisme ’n 
voorwaarde is vir die skryfproses wat bestaan uit skrywer, teks en leser. In die 
postmodernisme is daar geen finale grens tussen die skrywer en die leser nie. Die 
leser is ook skrywer, of eerder medeskepper, van die teks. Die leser se 
interpretasie van die teks impliseer die be-tekening daarvan. 

Net soos in die geval van Cézanne se A modern Olympia, waar die voyeur 
homself ingeskilder het in die nabootsing van Manet se skildery, so het die 
spreker-digter van De Lange se gedig homself ingeskryf in sý nabootsing. Die 
spreker wat die skildery beloer, word deur die blik van die leser geobjektiveer. 
Die leser word dus betrek by die voyeuristiese handeling; hy/sy is die een wat as 
’t ware deur die raam van die gedig in-kyk. Soos Sartre (1957) en Foucault 
(1980) tereg betoog, verskaf die blik mag aan die subjek. Die gedig word 
hierdeur die loergat vir die leser se interpreterende blik daarop. Uiteindelik is die 
lees van ’n teks ’n soort voyeuristiese handeling, en sodoende kan die voyeurisme 
gesien word as ’n leesstrategie – en hier word teks en lees in die wydste sin van 
die twee woorde bedoel. Soos wat Derrida (1976:158) redeneer, is daar immers 
niks buite(n) die teks nie. Die wêreld is niks anders as interpretasie nie en die 
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subjek “lees” die wêreld as ’n teks. Dié teorie, soos Derrida dit breedvoerig 
bespreek, kom kortliks daarop neer dat kommunikasie altyd binne ’n konteks 
plaasvind, maar dat die konsep konteks nooit ten volle bepaal kan word nie; 
daarom is kommunikasie, en dus ook die teks, ’n voortdurende diskoers wat 
onvermydelik deel vorm van die wêreld (Derrida 1988:1–3). 

In aansluiting hierby skryf Culler (1982:75): “Theories of reading demonstrate 
the impossibilty of establishing well-grounded distinctions between fact and 
interpretation, between what can be read in the text and what is read into it.” 

By Denzin (1995:2) se opmerking dat die voyeurisme die “knowing eye” geword 
het, kan gevoeg word dat die voyeurisme ’n lees van die verskillende vorme van 
die samelewing geword het; dat alle signifiëringsprosesse ’n voyeuristiese lees- of 
interpretasieproses impliseer. 

Die gedig “Olympia” wys op die rol wat die teks kan speel in die aktivering van ’n 
voyeursaksie. Deur die enersyds afsydige, maar andersyds uitlokkende blik en 
ekshibisionistiese houding van die figuur in die Olympia-skildery word die 
waarnemer uitgelok om te kyk. Soos die skilder, staan die digter in ’n bepaalde 
verhouding tot die wêreld wat hy opteken. Die skrywer is dus in eerste instansie 
die waarnemer (“geleentheidsvoyeur”) wat die onwetende wêreld afloer en dan 
opteken. Dié voyeuristiese handeling is egter nie so eenvoudig nie, aangesien die 
waargenome wêreld dikwels terugkyk. Merleau-Ponty (1964: 167) voer aan dat 
die subjek en die omringende objekte op geheimsinnige manier mekaar 
weerkaats; daar is ’n nimmereindigende wedersydse blik tussen die waarnemer 
en die waargenomene. In die gedig “Olympia” kom hierdie wedersydse blik 
tussen teks (skildery) en spreker duidelik na vore. 

Die verhouding tussen digter, teks, en leser is ’n komplekse een waarvan die 
voyeurisme onlosmaaklik deel is. Soos Watson (1997:3) dit kernagtig stel: “All 
art relies on an element of voyeurism, in its audience as in its maker.” 
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Eindnotas 

1 Hierdie artikel is gebaseer op gedeeltes uit die MA-verhandeling van Theo Kemp 
(2000), met Ronel Foster as studieleier. Die graad is met onderskeiding behaal. 
Die studie het bestaan uit ’n kursuskomponent van vyf maande in Leiden en die 
tesis. 

2 Met dank aan een van die keurders vir die verwysing na Barnett (1984) en 
Tudor (2010) se artikels. 

3 In gevalle waar die woord loergat nie spesifiek verwys na gedigte waarin dit 
voorkom nie, maar as algemene begrip, word dit nie tussen aanhalingstekens 
geplaas nie. 

4 Die gedigtitel word tussen aanhalingstekens geplaas; die skilderytitel word 
gekursiveer; indien daar na die figuur Olympia (die karakter of personasie) 
verwys word, geskied dit in die gewone romeinse lettertipe. 

5 Oor dié geskiedenis is al uitgebreid geskryf. Die volgende bronne is besonder 
interessant: die hoofstukke getiteld “Venus observed” en “A recidivist of the 
monstrous and the immortal’’ in Brombert (1997) en die hoofstuk “Olympia’s 
choice” in Clark (1999). Omdat die meeste van die gegewens oor die Olympia-
skildery in hierdie en ander bronne ooreenstem, word alle bronne nie telkens 
genoem nie, omdat dit stilisties steurend sou wees. 

6 Met dank aan een van die keurders vir die verwysing na Ten-Doesschate Chu 
(1991) se artikel. 

7 Die mitologiese godin Venus is nie net deur Titiaan geskilder nie, maar ook deur 
onder andere Botticelli, Giorgione, Cousin, Goya, Nadar, Delacroix en Courbet. 
Manet self het Titiaan se Venus gekopieer, terwyl sy eie Olympia herhaaldelik 
geparodieer is (Brombert 1997:64). 

8 Brombert (1997:145) beweer dat Titiaan se Venus van Urbino lank gesien is as 
courtisane, hoewel hy die godin deur huislike simbole soos die hond, die kiste en 
die bome gedomestikeer het. Anders as Titiaan se godin is die moderne “Venus” 
van Manet nie die speelding van gode of mense nie, maar ’n selfversekerde, 
assertiewe en eiesinnige individu. 

9 Een van die twee keurders van hierdie artikel verwys na die werk van onder 
andere Judy Chicago, spesifiek na die monumentale installasie The dinner party 
(1974–9), waar die blommotief op die borde visueel prominente seksuele gewig 
dra (Chadwick 1996:376–7). Ook in die skilderye van Georgia O’Keeffe kom 
sodanige seksuele geladenheid voor (Chadwick 1996:305–8). Naas hierdie twee 
Amerikaanse kunstenaars het die Suid-Afrikaanse kunstenaar Tracy Payne met 
soortgelyke blommotiewe geëeksperimenteer. 

10 Brombert (1997:144) noem dat kritici dit nie eens is oor die soort blom nie − 
sommige meen dat dit ’n orgidee is, ander ’n hibiskus. 
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11 Cirlot (1962:390) verwys hier na Freud wat aan alle blomme en bloeisels die 
konnotasie van vroulike geslagsorgane en seksualiteit koppel. 
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Abstract 

The existing methods used to rank academic journals do not always compare well 
with the intuitive judgement of researchers. An algorithm which attempts to 
determine a measure of the influence of an academic journal is described in this 
article. The influence values of different journals can then be used to rank these 
journals. A variation of the PageRank algorithm of Google (that ranks web pages) 
gave results that compared well with the intuitive judgement of specialist 
researchers on the relative influence of journals in their area of specialisation. 
This algorithm could form the basis of a better ranking system for academic 
journals. 

Keywords: ranking, PageRank-algorithm, academic journals 

Opsomming 

Die bestaande metodes om ’n rangorde vir akademiese tydskrifte te bepaal, lewer 
resultate wat nie altyd ooreenstem met navorsers se intuïtiewe oordeel nie. In 
hierdie artikel word ’n algoritme beskryf wat poog om uit verwysingsdata ’n 
maatstaf van die invloed van ’n tydskrif in die akademiese omgewing te bepaal. 
Die invloedwaardes van verskillende tydskrifte kan dan gebruik word om 
akademiese tydskrifte in ’n rangorde te plaas. ’n Variasie van die PageRank-
algoritme van Google (wat ’n rangorde vir internetblaaie bereken) het resultate 
gelewer wat goed vergelyk met spesialisnavorsers se intuïtiewe gevoel oor die 
relatiewe invloed van tydskrifte in hulle spesialisgebiede. Hierdie algoritme kan 
dalk die basis van ’n beter ordening van akademiese tydskrifte vorm. 

Trefwoorde: rangorde, PageRank-algoritme, akademiese tydskrifte 
 
 
 
1. Agtergrond 
  
Daar bestaan ’n groot behoefte aan ’n objektiewe maatstaf om die gehalte van 
akademiese publikasies te bepaal en te vergelyk (Lim, Wen, Xu en Cheang 2007). 
’n Aanlyn-tydskrifranglys-stelsel wat in 2007 bekendgestel is, is byvoorbeeld in 
die eerste maand van sy bestaan deur 400 000 internetgebruikers besoek. 
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Dit is regerings en bestuurders van navorsingsinstellings se plig om die gehalte 
en waarde van navorsing te meet. Belangrike besluite word beïnvloed deur die 
waarde wat aan navorsingswerk toegeken word, en daarom is die maatstawwe 
wat gebruik word, van groot belang. Mense en instansies se toekoms en 
befondsing word direk deur hierdie besluite geraak, en die kompetisie vir 
beskikbare fondse word al strawwer. Dit is dus in die belang van die 
navorsingsgemeenskap dat ’n objektiewe wetenskaplike manier gevind word om 
tydskrifte, artikels en die skrywers daarvan te vergelyk. 

As ’n navorser tans in Suid-Afrika vir ’n subsidie wil kwalifiseer, moet sy of haar 
navorsingsresultate in ’n geakkrediteerde tydskrif gepubliseer word. Die 
Departement van Hoër Onderwys van Suid-Afrika akkrediteer tydskrifte wat aan 
sekere voorwaardes voldoen. Tydskrifte wat in die drie sitasie-databasisse – SCI, 
SSCI en AHCI van The Institute for Scientific Information (ISI Thomson Reuters) 
– opgeneem is, word byvoorbeeld geakkrediteer (ISI 2007). ISI Thomson Reuters 
is ’n kommersiële maatskappy wat verwysingsdata gebruik om tydskrifte te 
vergelyk (ISI 2007). Hulle bereken verskeie indekse om die “impak” van 
tydskrifte te meet. 

Een so ’n indeks is die sogenaamde joernaal-impakfaktor (Garfield 1973). Die 
joernaal-impakfaktor van ’n tydskrif is ’n gemiddelde waarde wat bepaal word 
deur die aantal verwysings wat in byvoorbeeld 2010 ontvang is vir artikels wat in 
2008 en 2009 gepubliseer is, te deel deur die aantal artikels wat in 2008 en 2009 
in die tydskrif gepubliseer is. 

Ander indekse is die halflewe-indeks en die onmiddellikheidsindeks. 

Een van die faktore wat insluiting in die sitasie-databasisse beïnvloed, is die 
joernaal-impakfaktor, en dus beïnvloed dit in ’n sekere sin akkreditasie. Dit is 
onbevredigend dat ’n navorser beoordeel word slegs op grond van die getal 
verwysings wat sy werk ontvang. ’n Kwantitatiewe maatstaf soos die impakfaktor 
kan nie alléén gebruik word om die impak of invloed van navorsing te bepaal nie 
(De Bellis 2009). 

Die ontleding van heen-en-weer-verwysings word verwysingsdata-analise 
genoem. Die toepassing van verwysingsdata-analise vir navorsingsevaluering 
vereis ’n hoë vlak van begrip. Verwysingsdata is deesdae elektronies en meer 
geredelik beskikbaar as in die verlede, en kan dus as inset vir ’n algoritme vir 
rangordebepaling gebruik word. Tegniese kennis en begrip word benodig om die 
data te verwerk en nie almal wat toegang tot die databasisse het, kan dit korrek 
interpreteer nie (Moed 2005). 

Die gebruik van slegs verwysingsdata moet met omsigtigheid benader word, 
omdat daar vele ander faktore is wat die belangrikheid of impak van ’n tydskrif 
bepaal, maar dit gee tog ’n goeie objektiewe eerste benadering tot die invloed 
van ’n joernaal. Dit kan ook as gereedskap gesien word om die objektiwiteit van 
eweknie-evaluering te toets (Moed 2005). 

Enige kwantitatiewe metode moet in die regte konteks gebruik word (Andrés 
2009). Dit is moontlik om bibliometriese gereedskap te gebruik om te verstaan 
hoe nuwe navorsingsvelde ontwikkel, maar studies van veral ontluikende velde 
moet ook van nieverwysingsmaatstawwe gebruik maak (Borgman 1990). 

In ISI Thomson Reuters se berekenings tel ’n verwysing van ’n artikel in ’n 
tydskrif met hoë aansien dieselfde as ’n verwysing van ’n artikel in ’n minder 
bekende tydskrif. In die geoutomatiseerde ontleding van verwysingsdata behoort 
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daar egter onderskeid getref te word tussen verwysings van belangrike en minder 
belangrike bronne (Kleinberg 1999; Palacios-Huerta en Volij 2004). 

Die publikasie van artikels in enige geakkrediteerde tydskrif word vir 
befondsingsdoeleindes in Suid-Afrika as van dieselfde belang beskou. Weens die 
feit dat navorsers gemeet word aan die impak wat hulle werk het, wil hulle egter 
graag in sterk, bekende en sigbare tydskrifte publiseer. Navorsers het verskeie 
pogings aangewend om hierdie probleem aan te spreek. 

In die literatuur is verskillende tegnieke op verskillende navorsingsentiteite, soos 
tydskrifte, artikels, navorsers, departemente en instellings, toegepas. Die 
funksionering van die algoritmes word nie deur die aard van die entiteit beïnvloed 
nie, omdat die invoer in alle gevalle bloot getalle (verwysingsdata) is. 

Reeds in 1976 is ’n artikel (Pinski en Narin 1976) gepubliseer waarin die skrywers 
’n algoritme voorstel om ’n invloedgewig aan wetenskaplike artikels toe te ken. 
Die invloedgewig is iteratief bereken totdat dit konvergeer. Hierdie gewig moes ’n 
maatstaf wees vir die invloed van ’n entiteit op sy navorsingsveld. Onder entiteit 
kon ’n navorser, artikel, tydskrif of instansie verstaan word. Hierdie navorsing het 
op fisikatydskrifte gefokus. 

Kalaitzidakis, Mamuneas en Stengos (2003) lig die belangrikheid van die 
rangskikking van ekonomiedepartemente van instellings op grond van 
navorsingsuitsette uit. Hulle stel ’n rangorde van ekonomiedepartemente voor 
wat gebaseer is op die getal bladsye wat in die top 30 ekonomietydskrifte 
gepubliseer is. 

In ’n poging om die verskille in publikasie en verwysingskoerse tussen 
verskillende velde en dissiplines in ag te neem, het Popescu (2000) ’n relatiewe 
rangwaarde (ri) bereken, met     
  

 

waar ni die absolute rangorde en N die totale getal tydskrifte in die dissipline is. ’n 
Waarde van ri = 0,75 beteken dat 75% van tydskrifte in die dissipline ’n relatiewe 
rangwaarde laer as dié van hierdie tydskrif het. 

 
2. Definisie van invloed 

Dit is onmoontlik om die waarde van ’n tydskrif te bepaal indien slegs 
verwysingsdata gebruik word. Dit is egter moontlik om ’n aanduiding van die 
invloed van die tydskrif te kry. 

Die invloed van ’n publikasie is ’n maatstaf van die getal wetenskaplikes wat 
daarna verwys, asook hulle belangrikheid. 

Die invloed van ’n publikasie kan gesien word as ’n maatstaf van die hoeveelheid 
reaksie wat daardie publikasie gegenereer het, met ander woorde die getal 
wetenskaplikes wat dit gelees en daarna verwys het. Die getal verwysings is 
gevolglik ’n maatstaf van die hoeveelheid aktiwiteit wat deur ’n publikasie 
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gestimuleer is. Die invloedwaarde kan nie tussen positiewe en negatiewe reaksie 
onderskei nie. 

Terwyl die joernaal-impakfaktor van ISI Thomson Reuters slegs die getal 
verwysings gebruik, poog die invloedwaarde om ook die belangrikheid van die 
bron van die verwysing in ag te neem. Die waarde word iteratief bereken, en die 
invloedwaarde van die een iterasie dra by tot die waarde van die volgende 
iterasie. 

Die versoeking bestaan om invloed met gehalte te verwar, veral in ’n veld waar 
daar kompetisie ten opsigte van publikasies tussen tydskrifte bestaan. Hierdie 
projek moenie gesien word as ’n poging om gehalte of waarde te meet nie, maar 
slegs die invloed wat ’n publikasie op die spesifieke navorsingsveld gehad het. 

 
3. Internet 

Die miljoene soektogte wat elke dag op die internet gedoen word, moet op ’n 
sekere manier georden word om sinvolle antwoorde te gee. Indien alle blaaie wat 
die term bevat waarna gesoek is, net so aangebied word, is die resultate in ’n 
groot mate onbruikbaar. Die blaaie kan egter in ’n volgorde van belangrikheid 
aangebied word om die gebruiker op hierdie manier vinnig van die nodige 
inligting te voorsien. Daarom is daar in die onlangse verlede baie navorsing 
gedoen oor die rangordebepaling van webblaaie. Die web toon ’n 
verwysingstruktuur tussen webblaaie wat ooreenstem met bibliografiese 
verwysings van artikels en joernale (De Bellis 2009). 

Die sukses van die Google-soekenjin word toegeskryf aan die bruikbaarheid van 
sy resultate – ’n gevolg van die PageRank-algoritme, wat deur Lawrence Page 
and Sergey Brin ontwikkel en gepatenteer is (Page, Brin, Motwani en Winograd 
1998). Dit ken iteratief aan elke blad ’n waarde toe. Wanneer daar dan ’n soektog 
plaasvind, bepaal die PageRank-waarde watter webblad eerste aangebied word. 

Die PageRank-waarde van ’n webblad tydens een van die iterasies word gedeel 
deur die getal skakels wat op die blad voorkom. Dié gedeelte word dan oorgedra 
na alle blaaie wat skakels van hierdie blad ontvang. Om die PageRank-waarde 
van ’n webblad in die volgende iterasie te bereken, word al sulke oorgedraagde 
waardes bymekaargetel en met ’n normaliseringsfaktor vermenigvuldig. Die 
proses word herhaal totdat die waardes van die algoritme konvergeer. 

Die soekenjinmaatskappy Google het die diens Google Scholar geloods. Hierdie 
diens lewer soekresultate uit die navorsingsliteratuur, byvoorbeeld artikels, 
boeke, tesisse en tegniese verslae. Dit is nie bekend watter algoritme Google 
Scholar gebruik nie, maar dit is waarskynlik soortgelyk aan die PageRank-
algoritme. Dié algoritme neem ook die skrywer, die tydskrif en aantal keer wat 
daarna verwys word, in ag om die rangorde te bepaal. 

Kleinberg (1999) stel ’n algoritme voor wat die skakels tussen webblaaie tel, 
maar ook in aanmerking neem dat verwysings van belangrike webblaaie meer 
moet tel as dié van onbelangrike blaaie. Om so ’n maatstaf van belang te 
bereken, word iteratief te werk gegaan. Hy ken ’n naaf- en gesagwaarde aan elke 
blad toe. ’n Blad se gesagwaarde staan in verhouding tot die som van die 
naafwaardes van die blaaie wat daarna verwys, en die naafwaarde staan in 
verhouding tot die som van die gesagwaardes van blaaie waarheen dit verwys. 
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’n Sterk naafpunt het verskeie uitgaande verwysings na goeie gesagpunte, en ’n 
sterk gesagpunt het baie verwysings ontvang van blaaie met hoë naafwaardes. 
Blaaie met ’n hoë gesagwaarde het goeie inligting, en bladsye met ’n hoë 
naafwaarde verwys na bladsye met goeie inligting. Die algemene veronderstelling 
in hierdie proses is dat daar ’n groot groep verwante bronne bestaan wat ontleed 
kan word deur te kyk na die manier waarop daar na die belangrikste lede verwys 
word. 

 
4. Metode 

Hierdie studie is begin deur ’n klein netwerk van artikels op te stel. Die 
PageRank-waardes en naaf- en gesagwaardes is bereken, en die waardes is 
bestudeer en met intuïtiewe waardes vergelyk om te begryp wat gebeur. Die 
netwerk is uitgebrei deur nodusse een vir een by te voeg en aan die struktuur 
van die netwerk te verander. 

Die netwerke was eers denkbeeldig om antwoorde vir spesifieke patrone te 
verkry. Om seker te maak dat die werk nie vergesog is nie, is twee voorbeelde 
van werklike data daarna bestudeer. 

Die eerste was tien inskrywings uit die Citeseer-databasis. Die Citeseer-databasis 
is gratis op die internet beskikbaar. Verder is tien tydskrifte uit die ISI Thomson 
Reuters-databasis geneem met die verwysings van en na ander tydskrifte in 
hierdie databasis. 

4.1 Die algoritme 

Die algoritme om die PageRank-waarde te bereken soos dit in die oorspronklike 
dokument gegee word (Page e.a. 1998), is gebaseer op die volgende: 

 

 PR(A)k is die PageRank-waarde van blad A ná die k-de iterasie.  
 PR(T1) is die PageRank van blad T1 wat na blad A verwys ná die k-de 

iterasie.  
 C(T1) is die getal verwysings wat deur blad T1 gemaak word.  
 d is die normaliseringsfaktor, wat tussen 0 en 1 gestel kan word. Google 

stel d gelyk aan 0,85.  

Brin en Page bewys dat die algoritme sal konvergeer (Brin en Page 1998). ’n 
Verklaring van die keuse van d = 0,85 kom nie in die eerste artikels oor 
PageRank voor nie (Boldi, Santini en Vigna 2005). Hoe vinnig die algoritme 
konvergeer, word bepaal deur die grootte van d (Langville en Meyer 2005). Hoe 
kleiner d is, hoe vinniger konvergeer die algoritme, maar ’n kleiner d impliseer 
dat minder waarde aan die ware skakelstruktuur van die web geheg word. ’n 
Groter d vertraag weer die konvergensie en plaas meer klem op die verbindings 
van die web en minder klem op die gedrag van die gebruiker. 
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4.2 Aanpassings 

Indien die PageRank-algoritme op verwysingsdata van akademiese tydskrifte 
toegepas word, word ’n rangorde gegenereer wat reeds beter is as om bloot die 
getal verwysings te tel. 

Die PageRank-algoritme is egter afgestem op die internetomgewing, en neem dus 
nie die spesifieke aard van die verwysingstruktuur tussen akademiese tydskrifte 
in ag nie. Enkele aanpassings moet gemaak word: 

 Om die getal verwysings wat ontvang is deur die getal wat gegee is te 
deel, is nie vir ’n akademiese omgewing sinvol nie. ’n Verwysing wat in ’n 
akademiese artikel gemaak word, is nie minder belangrik namate daar 
meer verwysings is nie. Spesialisnavorsers wat geraadpleeg is, het met dié 
stelling saamgestem. Die PageRank-algoritme is aangepas deur nie die 
PageRank-waarde deur die getal verwysings te deel nie.  

 Bogenoemde wysiging het verdere normalisering genoodsaak. Dit is 
bewerkstellig deur die som van die kwadrate van die waardes te laat optel 
na een.  

 Die PageRank-algoritme is bereken met verskillende waardes van die 
normaliseringsfaktor d. Hoe kleiner d is, hoe gouer konvergeer die 
algoritme. Dit is omdat meer waarde aan elke eenheid toegeken word en 
minder aan die struktuur; dus tel die oorsprong van die verwysings 
minder.  

 ’n Ander plek in die formule waar daar verbeter kan word, is in die faktor 
(1 – d). Dit is die waarde wat aan elke blad toegeken word, of dit enige 
skakels ontvang al dan nie. Indien hier ’n waarde bygevoeg word, kan 
sekere publikasies uitgelig word as belangriker as ander. In ’n akademiese 
omgewing kan dit gesien word as ’n waarde wat onafhanklik van die 
verwysingsdata aan ’n artikel toegeken word. ’n Moontlike variasie sou dus 
wees om dié faktor te vermenigvuldig met waardes wat onafhanklik aan 
publikasies gekoppel word.  

Indien (1 – d) slegs vermenigvuldig word met die totale getal verwysings wat die 
tydskrif ontvang het, word die tydskrifte slegs in volgorde van getal verwysings 
gerangskik. Indien daar egter met die vierkantswortel of derdemagswortel van 
die getal verwysings vermenigvuldig word, word ’n ander rangorde verkry. Dit 
bring mee dat die getal verwysings ’n invloed het, maar dat die grootste getal nie 
die kleiner getal heeltemal verswelg nie. Daar is geëksperimenteer met die 
vierkantswortel, 2,5-demagswortel, derdemagswortel, 3,5-demagswortel en 
vierdemagswortel van die getal verwysings ontvang. Die vierkantswortel het ’n 
verskil gemaak tussen die eenhede waar die PageRank-algoritme nie kon 
onderskei nie. Die derdemagswortel het onderskeid getref tussen drie tydskrifte 
wat van dieselfde getal bronne verwysings gekry het, maar waar die getal 
verwysings verskil het. Tussen die derdemagswortel en 3,5-demagswortel het die 
rangorde van twee tydskrifte omgeruil, wat daarop dui dat die getal verwysings 
belangriker word as die getal bronne. Dit lyk na die beste balans tussen die getal 
verwysings en die getal tydskrifte waaruit die verwysings gekom het. Wanneer 
die 3,75-de- en vierdemagswortel van die getal geneem word, gaan die orde 
terug na die rangorde van PageRank sonder om die getal verwysings in 
aanmerking te neem. Die invloed van die getal verwysings word dan te klein. 
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4.3 Nuwe PageRank-variasie 

Die (1 – d)-faktor van die PageRank-algoritme vermenigvuldig met die getal 
verwysings wat die tydskrif ontvang het plus d vermenigvuldig met die som van 
die PageRank-waardes van die tydskrifte wat hierna verwys, lyk na die beste 
variasie. 

Die formule van hierdie variasie is: 

 

Die spesialisnavorsers wat geraadpleeg is, het gevoel dat verwysing na artikels 
wat in dieselfde tydskrif gepubliseer is, minder gewig behoort te dra as 
verwysings na artikels in ander tydskrifte. Aangesien dit die invloed van die 
navorsing is wat getoets word, is dit beter as die verwysings meer verspreid 
voorkom. Verwysings na artikels in dieselfde tydskrif moet versigtig gehanteer 
word, omdat te veel sulke verwysings kan dui op ’n eksklusiewe groep wat die 
getal verwysings kunsmatig verhoog, terwyl geen verwysings van hierdie aard 
onnatuurlik sou wees. In die literatuur bestaan daar ook nie eenstemmigheid oor 
die hantering daarvan nie (Andrés 2009). Hier word dit hanteer deur dit minder 
gewig te gee. 

Die formule is aangepas om (1 – d) te deel tussen die selfverwysings en 
verwysings van ander tydskrifte. Die selfverwysings dra die helfte van die gewig 
van verwysings van ander tydskrifte. 

Die formule lyk dus nou so: 

 

PR(A)k stel die PageRank-waarde van tydskrif A ná die k-de iterasie voor. 
PR(T1)k stel die PageRank van tydskrif T1 wat na tydskrif A verwys ná die k-de 
iterasie voor. Die variasie waarop besluit is, moet getoets word om te bepaal of 
dit enigsins ’n beter rangorde gee as om eenvoudig net die getal verwysings te 
tel. Daar is besluit om van navorsers se kennis en ervaring van publikasies en 
verwysingsdata gebruik te maak. Alhoewel die navorsers se rangorde nie 
objektief is nie, kon vasgestel word of ’n numeriese waarde enigsins die intuïtiewe 
gevoel van spesialisnavorsers kan weergee. 

Daar is besluit om die navorsers se rangorde te gebruik omdat die bestaande 
maatstawwe vir meting van rangordes ’n ideale of teiken-rangorde gebruik. Die 
maatstawwe kan dan meet watter poging die naaste aan dié van die 
spesialisnavorsers kom. Voorbeelde van hierdie maatstawwe is Kendall se tau en 
Spearman se maatstaf (Fag 2003). 
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Die spesialisnavorsers is genader om ses tot tien van die tydskrifte in hul 
onderskeie vakgebiede te identifiseer. Verwysingsdata vir dié tydskrifte is van die 
ISI Thomson Reuters-databasis verkry. Die variasie van die PageRank-algoritme 
is hierop toegepas. 

Die rangorde wat só verkry is, is met navorsers se intuïtiewe gevoel vergelyk. Die 
resultate was belowend en die navorsers se gevoel is deur die algoritme 
weerspieël. 

4.4 Wiskundetydskrifte 

Die ses tydskrifte wat deur wiskundenavorsers geïdentifiseer is, is die volgende: 

 Mathematische Annalen  
 Advances in Mathematics  
 Annals of Mathematics  
 Journal of Symbolic Logic  
 Journal of the London Mathematical Society  
 Journal of Number Theory  

Die data is uit ISI Thomson Reuters se Journal Citation Report (JCR) verkry 
(Thomson 2004). Die getal verwysings wat in 2005 tussen artikels in die 
tydskrifte gemaak is, is getel. Dit is die verwysings van artikels (wat in 2005 
gepubliseer is) na enige artikel in 'n vorige uitgawe van ’n ander tydskrif. Die 
formule vir die algoritme wat toegepas word, is die invloedwaarde-formule. 

Resultate: 

 

Dit verskil op twee plekke van die impakfaktor van ISI Thomson Reuters 
(Thomson 2006). 

Die algoritme plaas Advances in Mathematics derde en nie tweede nie. 
Spesialisnavorsers voel dat Mathematische Annalen ’n groter invloed as Advances 
in Mathematics het. Advances in Mathematics is eksklusief, aangesien die 
navorsers wat daarin publiseer, deel is van ’n klein groep. Die laaste twee 
tydskrifte se rangordes verskil ook en die spesialisnavorsers stem saam dat 
Journal of Number Theory ’n groter invloed het as Journal of Symbolic Logic, wat 
’n hoogs gespesialiseerde tydskrif is. 
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5. Gevolgtrekking 

Indien die rangorde bereken met behulp van die invloedfaktor met die opinies 
van spesialisnavorsers en ’n wetenskaplike opname deur Olson (Olson 2005) 
vergelyk word, is die korrelasie goed. Die invloedfaktor en Olson se rangorde toon 
’n Spearman se rangorde-korrelasiekoëffisiënt van 0,7818. Daar bestaan dus ’n 
sterk korrelasie tussen die twee rangordes. Die invloedfaktor gee dus ’n rangorde 
wat korreleer met die oordeel van wetenskaplikes en gee die intuïtiewe gevoel 
van navorsers beter weer as net die blote tel van verwysings. 

Hierdie algoritme, wat op die suksesvolle PageRank-algoritme gebaseer is, se 
eerste klein empiriese studie het uitstekende resultate gelewer. Ek verwag dat 
hierdie benadering (moontlik met verdere aanpassings vir verskillende dissiplines) 
waarskynlik meer bevredigend sal wees as die metodes wat tans gebruik word. 
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Abstract 

The Jesus Seminar celebrates 25 years: reflections of an 
outsider  

The Westar Institute and the Jesus Seminar were established in 1985 through the 
initiatives of Robert Funk. The main aim was to promote religious literacy in the 
USA. Civil religion in the USA is characterised by fundamentalism and 
conservative evangelicalism and the second wave of fundamentalism, which rose 
in 1970, is not only stronger than the previous one, it is also characterised by 
involvement in national politics. The current form of fundamentalism is going 
hand in hand with American imperialism. To assess whether the institute and the 
seminar were successful in their endeavours, one has to take account of the 
broader social and political context. The Jesus Seminar’s research into the 
historical Jesus was not merely an academic project. The results of the research, 
the publications of Polebridge Press and the “On the road” seminars have 
contributed without any doubt to discussions concerning the role of religion in 
society. 

Keywords: Westar Institute, Jesus Seminar, Jesus of Nazareth, Robert Funk, 
religious literacy, fundamentalism, American imperialism 

Opsomming 

Die Westar Instituut en die Jesus Seminaar het in 1985 deur die inisiatiewe van 
Robert Funk tot stand gekom. Die oogmerk met die stigting hiervan was die 
bevordering van godsdienstige geletterdheid in die VSA. Die burgerlike godsdiens 
in die VSA is oorwegend fundamentalisties en konserwatief evangelies. Die 
tweede golf van fundamentalisme, wat sedert 1970 oor die VSA spoel, neem 
mense op sleeptou en mobiliseer hulle ook polities. Fundamentalisme en 
imperialisme loop tans hand aan hand in die VSA. Ten einde te bepaal of die 
instituut en die seminaar suksesvol was, moet ’n mens na die groter sosiale en 
politieke konteks kyk en hul rol daarbinne bekyk. Die Jesus Seminaar se 
ondersoek na die historiese Jesus is allermins ’n kontekslose akademiese 
ondersoek. Die resultate van die ondersoek, die publikasies van Polebridge Press 
en die “On the road”-seminare dra by tot broodnodige gesprekke in die VSA oor 
die rol van godsdiens in die samelewing. 
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Trefwoorde: Westar Instituut, Jesus Seminaar, Jesus van Nasaret, Robert Funk, 
godsdienstige geletterdheid, fundamentalisme, Amerikaanse imperialisme 
 
 
 
1. Inleiding 

Die Westar Instituut, wat die Jesus Seminaar huisves, het in Oktober 2010 sy 
25ste bestaansjaar gevier.1 Dit het tot stand gekom met die doel om 
godsdienstige geletterdheid in die VSA te bevorder. Wanneer mense ongeletterd 
is, staan hulle dikwels weerloos teenoor ideoloë, opruiers, kwaksalwers en 
uitbuiters. Godsdienstige ongeletterdheid lei ook maklik daartoe dat burgers 
staatspresidente, regeerders en politici as “God se gesalfdes” of “God se 
instrumente” beskou en dat laasgenoemdes hulle dan op sleeptou neem, en 
voorts dat die burgers hul kinders blindelings in oorloë instuur sonder om kritiese 
vrae te vra. Die artikel plaas en bespreek die Westar Instituut en die Jesus 
Seminaar binne hierdie konteks en sê ook die een en ander oor die Christelike 
godsdiens in die VSA. 

 
2. ’n Aanloop tot die nabetragtings 

Hierdie artikel gaan ver terug in die geskiedenis om konteks aan die Westar 
Instituut en die Jesus Seminaar te gee. Dit begin by die Persiese Ryk en die boek 
Daniël. Die rede vir hierdie lang aanloop hang saam met die VSA se ingrype in 
Irak en Iran se belewenis van bedreiging deur die VSA-imperium. Hierdie state is 
geleë in die gebied waar die Persiese Ryk vroeër geleë was. Die boek Daniël word 
ter sprake gebring omdat heelwat Christene meen dat hulle die verloop van die 
geskiedenis noukeurig daaruit kan aflei. 

2.1 Die Persiese Ryk en die boek Daniël 

Die Persiese Ryk onder die beheer van die Agemeniede het vir twee honderd jaar 
(539–333 v.C.) die ou Nabye Ooste oorheers (Widengren 1973:312–32). Die 
Persiese staat het in die sewende eeu v.C. op die suidoostelike grens van die 
Assiriese Ryk tot stand gekom. Die Perse het kort voor lank die Mediese Ryk 
ingepalm (550 v.C.) en daarna die Babiloniese Ryk (539 v.C.) voordat hulle 
hulself as heersers in die ou Nabye Ooste gevestig het. Koning Sirus (559–530 
v.C.) was die eerste regeerder van die nuwe ryk en is in 539 v.C. met ope arms 
in die stad Babilon verwelkom. Sirus (Kores van die Ou Testament) is deur sy 
seun Kambuses II (530–522 v.C.) opgevolg en laasgenoemde het daarin geslaag 
om Egipte in te palm en dit tot die ryk toe te voeg. Hierdie verowering het die 
Persiese Ryk aansienlik uitgebrei. Na sy dood was daar ’n stryd om die troon, 
maar Darius I (522–486 v.C.) het daarin geslaag om homself as die nuwe 
troonopvolger te vestig. Darius I en sy opvolger Xerxes I (486–465 v.C.) het 
verskeie kere gepoog om ook die Griekse stadstate te verower en dus in Europa 
in te dring, maar hulle was onsuksesvol. Die Grieke kon die aanslae telkens 
afweer. Die laaste een, die Seeslag van Salamis (480 v.C.), het die Persiese vloot 
’n gevoelige slag toegedien. Die Perse se dominering van die Egeïese See is 
sodoende verbreek. Regan (2002:9–12) reken die Seeslag van Salamis as een 
van die vyftig belangrikste oorloë in die afgelope 2 500 jaar.2 Vóór hierdie seeslag 
het die grense van die Persiese Ryk gestrek van lande wat ons vandag ken as 
Indië (in die ooste) tot Turkye (in die weste) en van die Kaspiese See (in die 
noorde) tot Egipte (in die suide). 
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Kort voor of tydens Darius I se bewind het hy ’n inskripsie teen ’n rotslys laat 
aanbring waarin hy sy roemryke dade in drie tale laat opteken het. Hierdie 
inskripsie staan bekend as die Bisitun-inskripsie en vanweë die feit dat dit in 
Oudpersies, Elamities en Babilonies weergegee is, het dit Henry Rawlinson 
(1810–1895) gehelp om die spykerskrif te ontsyfer.3 

Na die Seeslag van Salamis het die Perse se greep op die Nabye Ooste verslap. 
Kort voor lank het die Grieke op die toneel verskyn en daarin geslaag om die 
bordjies te verhang. Philip van Masedonië het die Griekse stadstate tot ’n eenheid 
saamgesnoer en sy seun, Aleksander die Grote, het binne ’n dekade (333–323 
v.C.) daarin geslaag om die Persiese Ryk te verower. Nou het ’n Europese mag 
die ou Nabye Ooste oorheers.4 

Ons lees van hierdie gebeure in die boek Daniël, waar daar vertel word van ’n 
bokram uit die weste wat ’n skaapram uit die ooste die stryd aansê (Dan. 8:1–8). 
Dis ’n versluierde verwysing na die stryd tussen die Grieke en die Perse. Ten 
spyte van die wenk wat die skrywer van die boek Daniël lesers gee om die 
versluierde verwysings reg te verstaan (Dan. 8:20–1), het Christene die boek 
Daniël deur die eeue waninterpreteer (Koch 1980:182–213; Spangenberg 
2009:65–72). Europese Christene het die apokaliptiese dele daarvan met die 
Romeinse Imperium en die verloop van die Europese geskiedenis in verband 
gebring (Koch 1997:62–125). Tans meen fundamentalistiese Christen-groepe in 
die VSA dat die apokaliptiese dele met die verloop van die Midde-Oosterse 
geskiedenis en die VSA se betrokkenheid dáár in verband gebring kan word. 

2.2 Darius I en George W. Bush I 

Nog ’n rede waarom ek die verhaal oor die Jesus Seminaar by die Persiese Ryk 
begin, is Darius I en George W. Bush I se religieuse aansprake. Darius I s’n word 
weergegee in die Bisitun-inskripsie.5 Enkele reëls van die inskripsie lees soos volg 
(Von Voigtlander 1978:54, 57): 

King Darius states: Under the protection of Ahura Mazda I am king. Ahura 
Mazda gave me the kingship. King Darius states: These are the lands 
which obey me. Under the protection of Ahura Mazda I became their king. 
Persia, Elam, Babylonia, Assyria, Arabia, Egypt, (those) on the sea, Sardis, 
Iona, Media, Urartu, Cappadocia … – a total of 23 lands. (Bisitun-
inskripsie, afdeling 5–6) 

Then the rebels rallied for another expedition and went toward Dadarshu 
to attack. Then they fought a battle in the town Digra, which is in Urartu. 
Ahura Mazda supported me. Under the protection of Ahura Mazda my 
troops defeated the rebels. (Bisitun-inskripsie, afdeling 23) 

Op 28 Januarie 1992, kort na die val van die muur wat Oos- en Wes-Berlyn 
geskei het, het president George W. Bush I die volgende in sy “State of the Union 
Address” gesê: 

We gather tonight at a dramatic and deeply promising time in our history, 
and in the history of man on earth. For in the past 12 months, the world 
has known changes of almost biblical proportions. [...] I am not sure we 
have absorbed the full impact, the full import of what happened. But 
communism died this year. [...] But the biggest thing that has happened 
in the world in my life – in our lives – is this: by the grace of God, America 
won the Cold War. 
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Die ooreenkoms tussen die aansprake van Darius I en George W. Bush I is nie 
toevallig nie. Regeerders het hulle nog altyd op hul Gode beroep wanneer hulle 
militêre sukses behaal of wanneer hulle op ’n bedekte wyse hulself geprys het. 
Daar is egter ’n belangrike verskil tussen die twee aansprake. Darius I vermeld sy 
God by name, naamlik Ahura Mazda, of dan die God van Zoroastrianisme. George 
W. Bush I, daarenteen, praat slegs van “God”. Die naam van hierdie God word 
verswyg, maar die veronderstelling is dat hoorders sal weet na watter God hy 
verwys. Dis die Christelike God, oftewel die Drie-eenheid, wat hy vir die 
oorwinning dank.6  

2.3 Jahweh en die Drie-eenheid  

Volgens Müller-Fahrenholz (2007:143–4) moet ’n mens, in soverre dit die 
Christendom in die VSA betref, fyn luister en nuanses nie ignoreer nie: 

When President Clinton and George W. Bush speak about God, they refer 
to the God of the Bible. But that does not make the question of God’s 
character for Americans any easier for an observer to discern. The “God” 
in whose authority President Bush went to war against Iraq did not seem 
to be the same “God” in whose name many Christians opposed this 
adventure. 

Müller-Fahrenholz is korrek wanneer hy hierdie onderskeid tref, maar hy moes 
hierop uitgebrei het. Die God na wie die drie VSA-presidente Bush I, Clinton en 
Bush II verwys, is die Drie-eenheid, en hy is nie die God van die Bybel nie, maar 
die God van die Christelike belydenisse soos dit in die vierde en vyfde eeue 
beslag gekry het. Dis die God van die Romeinse Imperium onder heerskappy van 
keiser Konstantyn en sy opvolgers. Hierdie God het wel trekke van die God van 
Israel bevat, maar duidelik ook trekke van die Gode van die Grieke en Romeine. 
Die Christelike godsdiens soos dit in die vierde en vyfde eeu beslag gekry het, is 
grootliks sinkretisties. Minstens twee Romeinse keisers het ’n rol gespeel in die 
vormgewing aan hierdie godsdiens en die daarstelling van ’n ondersteunende 
teologie. Keiser Konstantyn die Grote (275–337 n.C.) het die Christelike 
godsdiens tot ’n legitieme godsdiens van die Romeinse Imperium verklaar en die 
konsilie van Nisea byeengeroep. Die doel van hierdie konsilie was om eenheid 
onder die verskillende Christelike groepe te bewerkstellig en die verskille eens en 
vir altyd te besweer (Roldanus 2006:26–44; Dünzl 2007:49–59). Die eenheid van 
die Christelike godsdiens moes die eenheid van die imperium ondersteun.7 
Tydens die konsilie is hoofsaaklik aan die goddelikheid van Jesus Christus aandag 
gegee.8 Keiser Teodosius die Grote (346–395) het later hierop voortgebou 
(Roldanus 2006:114–6). Hy het die Christelike godsdiens tot staatsgodsdiens 
verhef en die leer van die Drie-eenheid op sy onderdane afgedwing (Berkhof en 
De Jong 1967:57–8). Voorts het hy self ook ’n kerklike konsilie byeengeroep wat 
rigting in die teologiese ontwikkelinge moes gee. Dit was die konsilie van 
Konstantinopel (381) wat eers later as ’n ekumeniese konsilie erken is. Onder sy 
bewind het Christene die Joodse profeet Jesus van Nasaret sy godsdiens en sy 
boodskap finaal die rug gekeer. Maar op ’n vreemde wyse sou sy boodskap 
telkens weer in krisistye opklink. In sulke tye het sommige Christene weer ’n oor 
ontwikkel vir die boodskap van die Joodse profeet Jesus van Nasaret, en het hulle 
die keiserlike Jesus Christus op die agtergrond geskuif. 

Die God na wie die Bybelskrywers verwys en die God wat Jesus van Nasaret 
aanbid het, is Jahweh, maar Hy en die Drie-eenheid is nie dieselfde karakter nie. 
Daar lê ’n paar eeue se teologiese ontwikkeling tussen die twee (Vermes 
1993:208–15). Anders as Müller-Fahrenholz is ek van mening dat die verskille 
wat in Christelike geledere in die VSA na vore tree, saamhang met die feit dat 
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sommige Christene die Drie-eenheid en die keiserlike Jesus Christus voorstoot, 
terwyl ander weer teruggryp na die boodskap wat die profeet Jesus van Nasaret 
verkondig het en sý verstaan van God. Hierdie verskille het ook tydens die 
apartheidsjare in die RSA na vore getree. Vergelyk in hierdie verband die Kairos-
dokument, wat op 13 September 1985 gepubliseer is. Daarin word ’n onderskeid 
getref tussen “die teologie van die staat” en “profetiese teologie” (Het uur van de 
waarheid 1986). Die “teologie van die staat” gryp terug na die godsdiens van die 
Romeinse Imperium terwyl die “profetiese teologie” teruggryp na die boodskap 
van Jesus van Nasaret. 

Müller-Fahrenholz moes ook die ontwikkeling wat die godsdiens van Israel en die 
Christelike godsdiens deur die eeue ondergaan het, in sy bespreking verreken 
het. Die Israelitiese godsdiens het vanuit ’n politeïsme in ’n monoteïsme 
ontwikkel (Smith 2004:124–58). Uit hierdie monoteïsme het die vroeë Christelike 
godsdiens en vroeë Rabbynse Judaïsme ontwikkel, maar die Christelike godsdiens 
in sy vierde-eeuse gewaad is, ten spyte van die redenasies van Christelike teoloë, 
nie ’n suiwer voortsetting van die godsdiens van Israel nie. Dit is ook nie ’n 
suiwer monoteïsme nie. Dit is ’n monoteïsme met duidelike trekke van politeïsme. 
Die Drie-eenheid kan slegs met breingimnastiek as ’n eenheid voorgehou word. 
Dis waarom Jode nie daarmee vrede kan maak nie: “The deity of Jesus is [...] 
inherently unJewish” (Casey 1991:176). Dis ook die rede waarom Moslems dit nie 
kan aanvaar nie: “From the perspective of Islam the Christian doctrine of the 
Trinity is thus a dangerous error which leads away from monotheism” (Dünzl 
2007:2). Dis nie meer vreemd om Christen-teoloë ’n pleidooi te hoor lewer dat 
Christene na ’n suiwer monoteïsme moet terugkeer nie: 

Laten we eenvoudig van de eenheid van God uitgaan (zoals alle hoger 
ontwikkelde religies dat doen), waarbij we wel geloven dat God zich in de 
mens Jezus op een bijzondere wijze heeft geopenbaard (zoals Hij zich ook 
in andere mensen en in andere godsdiensten heeft geopenbaard). Voor 
dat standpunt is op exegetisch en op historische gronden veel te zeggen. 
De triniteit wordt immers in de Schrift nergens geleerd of verondersteld. 
(Dingemans 2001:139) 

Christene wat die imperiale magte in ons samelewings wil teenstaan, kan dit 
moeilik doen deur hulle te beroep op die keiserlike Jesus Christus soos hy in die 
ekumeniese belydenisse en die gereformeerde belydenisskrifte voorgehou word. 
Hy staan immers meer aan die kant van die heersers as aan die kant van die 
onderdruktes en weerloses soos wat Jahweh in verskeie Ou-Testamentiese tekste 
uitgebeeld word. 
  
2.4 Diversiteit 

In die eeu waarin ons leef, is dit dwaas van staatspresidente en politici om hulle 
op God as opdraggewer te beroep en te verkondig dat Hý militêre oorwinnings 
gee. Sulke ondeurdagte uitsprake en aansprake jaag ander mense met ander 
godsdienstige oortuigings dikwels die harnas in, want dit wek die indruk van: “Mý 
God is beter as jou God; mý God laat my oorwin, terwyl jou God jou in die stof 
laat byt!” Geen mens aanvaar vernedering met ’n glimlag nie en godsdienstige 
vernedering laat mense dikwels irrasioneel optree. 

Maar dis nie al nie. Ons leef in ’n globale wêreld waar die diversiteit van tale, 
kulture en godsdienste erken moet word en waar mense sensitiwiteit en respek 
vir ander moet ontwikkel. Alle godsdienstige groepe sal hul aansprake dat slegs 
húlle die waarheid besit en verkondig, moet hersien. Wat dit betref, kan ’n mens 
nie anders as om die volgende sinne van Wiggins (1996:34) te beaam nie: 
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All religious traditions, but perhaps none more so than Christianity, are at 
a crossroad that may determine their futures, depending upon choices that 
are made. If its most conservative voices prevail, Christianity may 
increase in size and thereby self-righteously continue to proclaim its 
superiority over other religions. In that case, its numeric gain may be 
costly. Instead of being a force preventing a nuclear holocaust, for 
example, or depletion of environmental resources, Christianity will likely 
be complicit in hastening the end of this fragile ecosphere. 

 
3. Die konteks van die Jesus Seminaar 

Die Westar Instituut en die Jesus Seminaar het op ’n bepaalde plek op aarde en 
binne ’n spesifieke konteks hul oorsprong. Dis die na-oorlogse VSA waar 
fundamentalisme sedert die sewentigerjare herleef het en waar konserwatiewe 
Christen-groepe hul gewig ingooi agter die beleid en handelinge van die 
Amerikaanse Imperium. Dis ’n konteks waar staatspresidente en ander politieke 
leiers godsdienstige retoriek gebruik en burgers sodoende op sleeptou neem. Dis 
’n konteks waar legitieme Christelike verset teen die imperium maar eers onlangs 
duidelik verwoord word. 
  
3.1 Fundamentalisme 

Fundamentalisme het met die eeuwending (van die 19de na die 20ste eeu) in die 
VSA kop uitgesteek. Daar was groepe Christene wat hulle verset het teen die 
paradigmaverandering in die Bybelwetenskappe en die teologie, asook teen 
veranderinge in die omringende kultuur (Spangenberg 2002:100–7; Marsden 
2006:240).9 Hulle het veral klem gelê op die onfeilbaarheid van die Bybel en 
daarom die kritiese bestudering daarvan veroordeel. Verder het hulle Jesus se 
maagdelike verwekking en geboorte, sy plaasvervangende sterwe aan die kruis, 
sy fisiese opstanding, hemelvaart en wederkoms beklemtoon (Barr 1977:1–39). 
Christene wat nie húl sienings aanvaar het nie, is nie as ware Christene beskou 
nie. Hierdie soort fundamentalisme het aanvanklik nie groot aanhang geniet nie. 
Voorts het diegene met fundamentalistiese sienings hulle nie met die heersende 
politiek bemoei nie. Dit het vir hulle daarom gegaan om siele te wen en om 
hulself voor te berei op die wederkoms en die hemel. Die hemel en hoe om daar 
te kom was die primêre fokus, en daarmee saam “siele vir die Lam”. 

Sedert die sewentigerjare van die vorige eeu het daar egter ’n verandering in die 
VSA ingetree. Mense binne hierdie dampkring het ekonomies vermoënd geraak 
en hul geld begin gebruik om hul fundamentalistiese sienings te propageer. 
Verder het hulle by die politiek betrokke geraak en ook daar hul gewig begin 
rondgooi. Marsden (2006:232) som dit só op: “The most striking feature of 
fundamentalism since the 1970s that distinguishes it from its forebears is its deep 
involvement in mainstream national politics.” Daar word deesdae in die VSA na 
die “Religious Right” verwys, en dit sluit nie net harde fundamentaliste in nie, 
maar ook “conservative evangelicals”, wat deesdae in veral die Republikeinse 
Party ’n rol speel. 
  
Een van die boeke wat hierdie tweede golf van fundamentalisme ingelui het, was 
The late great planet earth van Lindsey (1970).10 Hy het die gebeure wat voor 
Jesus se wederkoms op aarde gaan afspeel, met allerlei rare interpretasies uit die 
boeke Daniël en Openbaring afgelei en gemotiveer. Volgens hom was een van die 
belangrikste gebeure die afgelope tyd die totstandkoming van die staat Israel in 
1948. Lindsey was vas oortuig dat Jesus binne ’n kwessie van veertig jaar ná die 
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stigting van die staat Israel sou terugkeer. Hierdie idees het hy bekom uit sy 
interpretasie van Jesus se verwysing na die vyeboom: 

Leer dit van die vyeboom as voorbeeld: wanneer sy takke begin sag word 
en hy blare kry, weet julle die somer is naby. So moet julle ook wanneer 
julle al hierdie dinge sien, weet dat die tyd naby is, voor die deur. Dit 
verseker Ek julle: Nog in die leeftyd van hierdie geslag sal dit alles gebeur. 
Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit. (Matt. 24:32–
5) 

Die vyeboom wat begin blare stoot, is volgens Lindsey die totstandkoming van 
die staat Israel in 1948. Die menslike geslag wat alles gaan beleef, is diegene wat 
tydens hierdie gebeure leef. Die Bybel hou ’n geslag as veertig jaar voor en 
daarom het Lindsey gereken dat die wederkoms rondom 1988 sou plaasvind. Die 
antichristelike magte wat in die vlakte van Meggido sal veg en die onderspit sal 
delf, is kommunistiese Rusland en sy ondersteuners. Maar 1988 het gekom en 
gegaan en niks van sy voorspellings is bewaarheid nie. Verder het die USSR 
verbrokkel en is kommunisme nie meer ’n bedreiging nie. Maar soos in die 
verlede het daar net nuwe voorspellers die toneel betree. Tans is dit Tim Lahaye 
en Jerry Jenkins wat met hul reeks Left behind-boeke die toekoms beskryf en 
allerlei verhale oor ’n sogenaamde wegraping, ’n tyd van verdrukking en ’n 
uiteindelike vredestyd vertel (Gold 2006:34–49; Müller-Fahrenholz 2007:23–5).11 
Vreemd genoeg is dit nie die Midde-Oosterse lande met hul oorwegende Moslem-
bevolkings wat volgens hierdie skrywers die antichris huisves nie. Die antichris is 
steeds iemand wat uit die ou kommunistiese Oosblok-lande kom. Hy word dan 
hoof van die Verenigde Nasies (VN) en streef na wêreldoorheersing. Oor hierdie 
aspek lewer Gold (2006:44) soos volg kommentaar: “Clearly Lahaye and Jenkins 
reflect the scepticism, mistrust and the ill-feelings that many Americans have 
towards the UN.” 

3.2 Amerikaanse imperialisme 

Apokaliptiese eindtydverwagtings waarin die VSA aan die kant van die goeie 
magte sal veg en sorg dat die antichristelike magte die onderspit delf, is 
kenmerkend van voetsoolvlak Christelike oortuigings in veral Protestantse kringe 
in die VSA. Hulle verdeel die wêreld simplisties in twee kampe: die goeies en die 
slegtes, en die VSA en sy burgers staan aan die kant van die goeies. Die vraag 
wat verskeie VSA-burgers ná die aanval op die toringgeboue in New York gevra 
het, naamlik “Waarom haat die mense ons – ons is immers goed?” weerspieël die 
naïwiteit waarmee hulle na hulself en hul regering kyk (Chomsky 2003:83–7). 
Hulle kan eenvoudig nie insien dat wat hul regering doen en al in die verlede aan 
ander gedoen het, as boos geklassifiseer kan word nie. Griffin (2006) vermeld in 
sy bydrae in The American empire and the commonwealth of God van hierdie 
wandade wat die VSA al in die verlede gepleeg het. 

Griffin en sy kollegas is nie die enigstes wat daarop wys dat die VSA al geruime 
tyd besig is om soos ’n imperium op te tree nie. Daar is verskeie geleerdes wat 
hierop wys. Onder hulle tel Horsley (2003), Vidal (2004) en Chomsky (2006). 
Hulle wys daarop dat verskeie staatspresidente die waardes en ideale van die 
grondleggers van die VSA versaak het. Sommige mense argumenteer dat die VSA 
ná die Tweede Wêreldoorlog (1939–1945) onwillekeurig in hierdie rol ingedwing 
is. Die VSA het volgens hulle nog altyd ’n republikeinse ideaal nagestreef, maar 
met die opkoms van kommunisme ná die Tweede Wêreldoorlog moes die VSA as 
die bewaker van vryheid, demokrasie en die vryemarkekonomie optree (Bacevich 
2002:7–9). Ander geleerdes wys op hul beurt daarop dat die geskiedenis van die 
VSA die teendeel weerspieël. Ná die onafhanklikheidsoorloë waardeur die 
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oostelike state hul vryheid met bloed gekoop het en tot ’n eenheid saamgesnoer 
is, het hulle die westelike dele van Noord-Amerika binnegeval en die inheemse 
bevolking se grond ingepalm. Daarna was daar byna geen keer aan hul 
uitbreidingsdrang en hul begeerte om ander lande klone van die VSA te maak nie 
(Horsley 2003:137–40). 

Die VSA se inval in Irak onder die voorwendsel dat dit gedoen word omdat die 
Irakkese regering wapens van massavernietiging besit en kop in een mus is met 
die mense wat vir die aanval op toringgeboue in New York verantwoordelik was, 
het vele mense se oë laat oopgaan om te besef dat die VSA inderdaad ’n 
imperium is. Volgens Griffin (2006:5) het Bacevich se American empire (2002) 
hiertoe bygedra.12 Die besef het gedaag dat die VSA Irak binnegeval het om 
beheer te verkry oor die onontginde olievelde. Een van die boeke wat dit die 
duidelikste uitspel, is The new American imperialism (Fouskas en Gökay 2005). 
Die VSA se eie oliereserwes is besig om uitgeput te raak en hulle moet so gou 
moontlik beheer verkry oor die land wat die tweede grootste hoeveelheid 
oliereserwes besit (Chomsky 2006:37–8; Heinberg 2006:12–23; Ford 2009:3–5). 
Konserwatiewe Christene ondersteun hierdie optrede, omdat hulle die VSA as ’n 
instrument in die hande van die Drie-eenheid sien en die oortuiging deel dat die 
antichris hier is en die wederkoms op hande, en voorts dat die Irakkese oorlog 
slegs maar deel van die eindtydgebeure is.13 

Hiermee saam deel hulle ook die oortuiging dat die VSA die staat Israel moet 
beskerm teen die bose magte wat sy ondergang wil bewerkstellig en die Jode wil 
uitroei. Die Jode gaan immers in massas tot bekering kom net voor die 
wederkoms. Hulle gaan Jesus as die beloofde Messias aanvaar en hulle tot die 
Drie-eenheid bekeer. Maar vóór dit gebeur, moet die tempel in Jerusalem herbou 
word. Die bedenklike rol wat die VSA speel in die sogenaamde 
vredesonderhandelinge tussen Israel en die Palestyne, en sy onbeskroomde 
partydigheid, word egter totaal misgekyk. Chomsky (2003:31–5; 2006:171–204) 
lewer hierop verdoemende kritiek (vgl. ook Falk 2006:51–3). 

 
4. Die oogmerk van die Westar Instituut en die Jesus 
Seminaar 

4.1 Bevordering van religieuse geletterdheid 

Wanneer ’n mens oor die Westar Instituut en die Jesus Seminaar besin, moet dit 
in die bovermelde konteks geplaas en teen hierdie agtergrond verstaan word. Die 
opbloei van fundamentalisme in die VSA kon eenvoudig nie gelate aanvaar word 
nie. Die beste manier om Christelike fundamentalisme teen te gaan, is om mense 
van kennis oor die Bybel, Jesus van Nasaret en die oorsprong van die Christelike 
godsdiens te voorsien. Barr (1984:174) maak hieroor die volgende opmerking: 

Generally speaking, people do not become fundamentalists if they are 
already well informed about scripture and theology. I do not mean that 
fundamentalists are necessarily ill-informed; some of them are very well 
informed. But people who are well informed do not then become 
fundamentalists. Characteristically people become fundamentalists before 
they know much about scripture or about doctrine. 

Kinders en jongmense moet so vroeg moontlik met nuwere kennis oor die Bybel, 
Jesus van Nasaret en die Christelike godsdiens in aanraking kom, dit wil sê voor 
hulle deur fundamentaliste op sleeptou geneem word. Dit was die uitgesproke 
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mening van Robert Funk (1926–2005), wat as die vader van die Westar Instituut 
en die Jesus Seminaar beskou word. Hy het beklemtoon dat Bybelwetenskaplikes 
uit hul studeerkamers en biblioteke moet kom en die markplein moet betree. 
Hulle het ’n duur plig om kennis te deel. Die instituut het hieraan uitdrukking 
gegee deur ’n tydskrif met die titel The Fourth R te publiseer. Die titel sinspeel op 
die drie R’e wat ’n belangrike rol behoort te speel in kinderonderrig en -
opvoeding, nl. “reading, ’riting and ’rithmetic”. Kinders moet leer lees, skryf en 
somme maak om hulle vir die volwasse lewe voor te berei. Maar “religion” 
(godsdiens) is ewe belangrik en kinders behoort van kleins af met die nuwere 
kennis rondom die Bybel, Jesus van Nasaret en die Christelike godsdiens in 
aanraking te kom. Hulle moet weet dat daar ander sienings en oortuigings naas 
die ortodokse sienings en fundamentalistiese oortuigings bestaan. 

Funk het die oogmerke van die instituut en die seminaar in sy boek Honest to 
Jesus  (1997:1–14) uitgespel. Die titel van die boek sinspeel op die titel van 
Robinson se boek Honest to God (1963), wat in die sestigerjare van die vorige 
eeu ’n gefladder in Brittanje veroorsaak het (Wilson 2008:116–24). Robinson het 
geargumenteer dat Christene nie meer op die tradisionele wyse oor God kan dink 
en praat nie. Funk het op sy beurt geargumenteer dat Christene nie meer op die 
tradisionele wyse oor Jesus kan dink en praat nie. Die kennis waaroor ons tans 
beskik, laat ons eenvoudig nie meer toe om só oor Hom te praat nie. Die boek 
sluit af met 21 stellings wat hy gepubliseer het om gesprek te stimuleer (Funk 
1997:297–314). Met sy boek en stellings het hy self uitdrukking gegee aan die 
oogmerk om die publiek ingelig te hou.14 

Marcus J. Borg (een van die lede van die Jesus Seminaar) het twee jaar tevore 
ook ’n boek oor die historiese Jesus gepubliseer (1995). Dit dra die beskrywende 
titel Meeting Jesus again for the first time: The historical Jesus and the heart of 
contemporary faith. Hiervan is meer as 270 000 kopieë in ’n dekade verkoop 
(Dorrien 2006:527), ’n bewys dat mense ontvanklik is vir die nuwere kennis en 
insigte. Konserwatiewe Christene het die seminaar egter as van die bose beskou 
en sommige teoloë het die tradisionele geloofstandpunte met mag en mening 
verdedig.15 

Die Jesus Seminaar het grootliks by die liberale tradisie van die Christelike 
godsdiens aansluiting en byval gevind, maar sommige Amerikaanse kerkhistorici 
ag dit nie eens ’n inskrywing werd in hul historiese oorsigte nie. Vergelyk in 
hierdie verband Allitt (2003), wat nóg Funk, nóg Borg, nóg die Jesus Seminaar 
vermeld. Die enigste lid van die aanvanklike stigterslede van die seminaar na wie 
verwys word, is John Shelby Spong, maar hy word net vermeld vanweë sy 
standpunt oor mense met ’n homoseksuele oriëntasie en sy bevestiging van ’n 
“gay” assistentbiskop in die Episkopaalse kerk (Allitt 2003:237).16 

4.2 Aksies om die oogmerk te bereik 

4.2.1 Navorsing oor die historiese Jesus 

Die Jesus Seminaar het afgeskop deur op Jesus se woorde te fokus. Verskeie 
Nuwe-Testamentici wat lede van die seminaar geword het, het twee keer per jaar 
vergader. Tydens hierdie byeenkomste het van hulle lesings oor aspekte van die 
probleem gelewer en ook dele van die evangelies intensief ondersoek. Daarna het 
hulle die betrokke teksgedeelte deeglik bespreek voordat hulle tot stemming 
oorgegaan het om te besluit of spesifieke woorde wél deur Jesus uitgespreek kon 
gewees het. Die stemprosedure wat hulle gevolg het, het veral kritiek ontlok.17 
Die teenwoordiges het deur middel van rooi, pienk, grys en swart krale hul 
stemme uitgebring.18 Die resultate van hierdie navorsing en stemming het 
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uitgeloop op ’n publikasie met die titel The five gospels: The search for the 
authentic words of Jesus (Funk, Hoover en Jesus Seminar 1993). In dié publikasie 
is Jesus se woorde in rooi letters weergegee. Die woorde wat Hy moontlik kon 
geuiter het, is in pienk gedruk. Dít waaroor twyfel bestaan, is in grys gedruk en 
dít wat nie aan Hom toegeskryf kan word nie, staan in swart. Die Tomas-
evangelie is by hierdie navorsing ingesluit — vandaar die titel The five gospels. 
Ook hieroor is daar kritiek uitgespreek, want nie alle Nuwe-Testamentici ag die 
Tomas-evangelie as ’n vroeë evangelie wat op gelyke voet staan met die vier 
kanonieke evangelies nie (Wright 1999; Casey 2010:533–4). 

Die besluit om Jesus se woorde in rooi te druk, het as voorloper die sogenaamde 
rooiletter-Bybels – Bybels waarin ál Jesus se woorde in die vier evangelies in rooi 
gedruk staan. Met hul navorsing en stemming wou die Jesus Seminaar se 
geleerdes uitwys dat hierdie soort praktyk nie op goeie navorsing berus nie; dis 
eintlik misleidend, want die verskillende evangelieskrywers het ook dialoë en 
uitsprake vir Jesus geskep. Bybellesers moet ’n onderskeid tref tussen die Jesus-
karakter van die Markus-evangelie, die Matteus-evangelie, die Lukas-evangelie en 
die Johannes-evangelie. In die woorde van Carroll (1991:28, sy beklemtoning): 
“A wise reader of the Gospels will cautiously talk about ‘the Jesus of Mark’, or ‘the 
Jesus of the Fourth Gospel’, without making the mistake of thinking or implying 
that the historical Jesus actually did or said such things.”19 

Na die voltooiing van die navorsingsprojek oor Jesus se eiendomlike woorde het 
die lede van die Jesus Seminaar op Jesus se dade gefokus. Hulle het dieselfde 
werkwyse as met die vorige navorsingsprojek gevolg en uiteindelik ’n boek 
gepubliseer waarin rooi, pienk, grys en swart letters gebruik is om die grade van 
waarskynlikheid aan te dui. Hierdie boek dra die titel The acts of Jesus: The 
search for the authentic deeds of Jesus (Funk en Jesus Seminar 1998). 

Ná hierdie twee boeke het van die mees prominente seminaarlede ’n derde boek 
gepubliseer met die titel Profiles of Jesus (Hoover 2002). Hierin het hulle hul 
perspektiewe op Jesus van Nasaret, gegrond op die navorsing wat oor meer as ’n 
dekade gedoen is, weergegee. Sodoende het hulle aan lesers en belangstellendes 
gewys dat daar ook onder die lede verskillende perspektiewe op Jesus bestaan. 
Wat egter vasstaan, is dat Jesus ’n doodgewone mens was wat soos alle mense 
gebore is deurdat ’n manlike spermsel ’n vroulike eiersel bevrug het. Jesus het 
nie ’n bestaan voor sy aardse bestaan gehad nie. Hy het ook nie vanuit die hemel 
na die aarde gedaal en via ’n vrou ’n menslike liggaam aangeneem nie. Jesus was 
’n Joodse man wat soos sy tydgenote onder die juk van die Romeinse Imperium 
geleef het. Hy het nie aan die kruis gesterf om die weerligwoede van God te 
besweer nie, maar omdat hy hom nie met die heersende orde in Palestina kon 
vereenselwig nie. Om sy boodskap en optrede te verstaan, moet ’n mens hierdie 
konteks deeglik in ag neem. 

In hierdie opstelle het hulle ook op beskuldigings en wanvoorstellings gereageer. 
Een reaksie verdien om aangehaal te word. In sy opstel oor die Johannes-
evangelie en die historiese Jesus skryf Fortna (2002:230) die volgende: 

Finally it needs to be said that the result of the Seminar’s work is to throw 
out nothing; we are not in the business of “debunking” the gospels, as 
many have said. On the contrary, we debunk the kind of simplistic, literal 
reading of the gospels that leads to fundamentalist and rigid 
interpretation, and is dangerous in the modern world. (Take, for example, 
the malevolent and reactionary politics of some fundamentalists, or their 
savagely homophobic stance.) 
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4.2.2 Publikasies om die publiek ingelig te hou 

Funk het ’n groot rol gespeel in die totstandbrenging van ’n uitgewery wat die 
materiaal van die seminaar sou kon publiseer en versprei. Die uitgewery het die 
naam Polebridge Press gekry en alhoewel dit nie die twee boeke oor Jesus se 
woorde en dade gepubliseer het nie, berus die kopiereg daarvan by hierdie 
uitgewery. Polebridge het wel die derde boek wat hier bo vermeld is, gepubliseer. 
Verder publiseer dit die gidse van die seminaar, boeke van seminaarlede, asook 
DVD’s.20 Dit publiseer ook boeke van nie-Amerikaanse Bybel- en 
godsdienswetenskaplikes en teoloë wie se oortuigings met dié van die seminaar 
rym. Die uitgewery het al verskeie boeke van Don Cupitt, Lloyd Geering, Gerd 
Lüdemann en Nigel Leaves gepubliseer.21 Hierdie vier se oortuigings resoneer met 
die oortuigings van die seminaarlede. Hulle het afskeid geneem van die 
Augustiniaanse paradigma van die teologie wat as die “sondeval-verlossing-
eindoordeel”-paradigma getipeer word (Kennedy 2006:ix). Hulle beskou nie die 
Christelike godsdiens as die enigste ware godsdiens en Jesus as ’n goddelike 
persoon nie. Hulle ontwikkel ’n nuwe paradigma – een wat erns maak met die 
stand van ons kennis; wat mense nie beskou as die kroon van die skepping en 
beeld van God nie, maar as deel van alle lewende dinge op aarde en weinig meer 
as die primate. Hulle keer hul rug op imperialisme en is begaan oor die ekologiese 
krisis. Hulle maak erns met die boodskap van Jesus van Nasaret en dink nuut en 
anders oor God.22 

Afgesien van die boeke en DVD’s wat Polebridge publiseer, publiseer die Westar 
Instituut die tydskrif The Fourth R. Dit verskyn elke tweede maand en staan tans 
onder die redakteurskap van Robert Miller. Hierdie tydskrif dra ook by tot die 
bevordering van godsdienstige geletterdheid en bevat soms artikels waarin 
snydende kritiek op die beleid en optrede van die VSA-regering gelewer word. 
Een so ’n artikel is Ford s’n (2009). Hy gebruik die gelykenis van die arbeiders in 
die wingerd (Matt. 20:1–15) om kritiek te lewer op die sogenaamde goeie 
bedoelings wat die VSA nagestreef het met sy ingrype in Irak. In die gelykenis 
maak een van die arbeiders beswaar teen die eienaar se onbillike uitbetaling van 
die daglone. Diegene wat ’n volle dag gewerk het, ontvang dieselfde bedrag as 
diegene wat slegs ’n paar uur gewerk het. Die gelykenis wek die indruk dat die 
eienaar buitengewoon goed gehandel het, maar Ford (2009:4) wys daarop dat 
die teendeel waar is. Hy het nie goed gehandel soos hy te kenne gee nie, maar 
het mense steeds uitgebuit. Dagloners in daardie samelewing was uiters weerloos 
en diegene wat ’n volle dag gewerk het, moes in alle billikheid meer betaal 
gewees het as diegene wat later ingeval het. Net soos die eienaar se verweer dat 
hy “goed is”, nie waar is nie, is die VSA se verweer dat hulle goed is, nie waar 
nie. Ford (2009:22) skryf dan: “We thereby go on believing that we are good – 
and if the Iraqi people oppose us, they must be evil. Along with the vineyard 
owner, we too have the arrogance to say, ‘Is your eye evil because we are 
good?’”  
  
4.2.3 Jaarlikse seminare dwarsoor die VSA 

Die Jesus Seminaar bied sedert 1995 dwarsoor die VSA tussen 20 en 25 seminare 
per jaar aan. Hierdie “Jesus Seminar on the Road” (JSOR) het toevallig begin toe 
’n predikant Funk versoek het om by haar gemeente te kom optree en hy vir Roy 
Hoover genooi het om hom te vergesel (Hoover 2010:27). Tydens hierdie 
seminare lewer van die lede en ander teoloë lesings vir kerklidmate en ander 
belangstellende lede van die publiek. Dit vind klaarblyklik groot byval. Ook op 
hierdie manier word religieuse geletterheid dus bevorder. Wat interessant kan 
wees, is dat vroulike teoloë hulle gewig agter die JSOR ingooi en daaraan 
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deelneem, al verskil hulle van die seminaarlede se werkwyse. Elisabeth Schüssler 
Fiorenza en Anne Primavesi tel onder hierdie groep vroulike teoloë. 

 
5. Was die aksies geslaagd en wat lê voor? 

Vra ’n mens jou af of die Jesus Seminaar suksesvol was en of hulle werklik oor 
die afgelope 25 jaar godsdienstige geletterdheid in die VSA bevorder het, is ’n ja-
antwoord gepas. Die dagbladpers het die seminaar, hul werkwyse en die resultate 
van hul navorsing aanvanklik goed bekendgestel. Mense het kennis geneem en 
daar was veral in konserwatiewe kerklike kringe hewige gesprekke en debat oor 
hul werkwyse en die resultate van hul navorsing. Die woorde “Jesus Seminaar” 
vervul steeds konserwatiewe kerklidmate met wrewel – selfs hier in Suid-Afrika 
(vgl. Verhoef 2005:23–35). Een van die redes is die feit dat die Nuwe-
Testamentici wat by die Jesus Seminaar betrokke is, op grond van hul vertolking 
van die tekste in die sinoptiese evangelies aanvaar dat Jesus nie homself as 
bestaande uit twee nature beskou het nie. Voorts dat hy (as Joodse profeet) die 
idee van ’n Drie-eenheid totaal vreemd sou vind.23 

Wanneer ’n mens na die indrukwekkende lys boeke kyk wat Polebridge Press die 
afgelope 25 jaar gepubliseer het, asook na die studiegidse en DVD’s, kan ’n mens 
nie anders as om onder die indruk te kom van goeie beplanning nie. Hierdie 
materiaal help om die inligting te dissemineer. ’n Mens moet egter nie onder die 
waan verkeer dat dit fundamentalisme in die VSA stuit nie. Die gewildheid van die 
Left behind-boeke reflekteer hoe moeilik dit is om kerklidmate tot ander insigte te 
bring. Die seminare wat landwyd in kerke aangebied word, dien wel as ’n goeie 
teenvoeter vir fundamentalisme en die letterlike interpretasie van byna alle 
Bybeltekste. 

Tydens die 25-jarige feesvieringe in Oktober 2010 is daar aangekondig dat die 
seminaarlede hulle die volgende paar jaar met die vraagstuk van God gaan besig 
hou. Daar word reeds van “The God Seminar” gepraat en Thomas Sheehan het 
tydens die feesvieringe ’n lesing met die titel “What is (are) the God question(s)?” 
gelewer. Dit het ’n voorsmaak gegee van wat onder die vergrootglas gaan kom. 
Nadat die seminaar intensief oor Jesus se woorde en dade navorsing gedoen en 
gesprek gevoer het, is die logiese stap seker om nou oor God te praat. Wanneer 
Jesus van Nasaret nie meer as “waarlik God en waarlik mens” beskou word nie, 
bring dit die tradisionele Christelike verstaan van God in die gedrang en moet 
daar nuut besin word oor God en spesifiek die Drie-eenheid. Die seminaarlede 
gaan hier gewis moeilike vaarwaters binne, want anders as met hul vorige 
handelings sal hulle nie maar deur middel van stemmings uitsprake oor God kan 
maak nie. Kennedy (2006:255) sê tereg: “Humans have no sure way of 
demonstrating that anything they ever say of God represents God in the least.” 
Dis een ding om stellige uitsprake oor Jesus se woorde en dade te maak, maar 
dis ’n perd van ’n ander kleur om stellige uitsprake oor God te kan maak. 

Wat kritiek op die Amerikaanse imperialisme betref, is die klanke uit die Westar 
Instituut en die Jesus Seminaar nog gedemp, maar daar is lede en medewerkers 
wat hulle nie laat stuit om kritiek uit te spreek nie. Taylor (2005:163) se oordeel, 
“In the United States, [...], counterimperial Christian groups are few and far 
between. May they one day grow stronger”, kan slegs beaam word. Mag die hoop 
dus nie beskaam nie dat daar uit die geledere van die Jesus Seminaar duideliker 
kritiek op die VSA-imperium en sy handelinge na vore sal kom. Mag hul 
besinnings oor die Christelike verstaan van God en die God wat Jesus van Nasaret 
verkondig het, ’n bydrae lewer daartoe. 
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Eindnotas 

1 Die 25ste verjaardagviering is 13–16 Oktober 2010 in Santa Rosa (Kalifornië) 
gevier. Ek het dit bygewoon om eerstehands te ervaar hoe hulle seminare inrig. 
Afgesien van ’n terugblik en ’n toekomsblik het die fokus tydens die seminaar op 
Jesus se opstanding en Paulus se eiendomlike briewe geval. Twee boeke wat as 
onderbou vir die lesings gedien het, is onder andere te koop aangebied: The 
trouble with resurrection (Scott 2010) en The authentic letters of Paul (Dewey 
e.a. 2010). 

2 Die tweede Golf-oorlog van 1991 is, volgens Regan (2002:214–20), die laaste 
een van die vyftig belangrikste oorloë die afgelope 2 500 jaar. Die rede? Die 
gesofistikeerde wapentuig wat gebruik is en die eensydigheid van die oorlog. 
Saddam Hoessein se magte was nie opgewasse teen die geallieerde magte nie. 
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Maar dan wys hy daarop dat die Amerikaners, soos so dikwels in die verlede, ’n 
bedenklike rol in die oorlog gespeel het. Hulle het Hoessein se magte uit Koeweit 
verdryf, maar hom nie uit die saal gelig nie. Hulle het hom met ’n sterk genoeg 
weermag agtergelaat sodat hy steeds die septer in Irak kon swaai — natuurlik tot 
voordeel van die VSA: “If Desert Storm was not decisive it was because the 
Americans did not want it to be” (Regan 2002:220). 

3 Die Bisitun-inskripsie word net so belangrik geag as die Rosettasteen. 
Laasgenoemde het geleerdes gehelp om die Egiptiese hiërogliewe te ontsyfer, 
terwyl eersgenoemde hulle gehelp het om die Akkadiese en Babiloniese 
spykerskrif te ontsyfer. Die omgewing van die Bisitun-inskripsie word vandag 
deur UNESCO as ’n wêrelderfenisterrein erken. 

4 Dit sou byna 550 jaar duur voordat die Perse weer in staat was om ’n ryk in hul 
tradisionele gebied tot stand te bring. In die derde eeu n.C. het die Sassaniede-
dinastie op die toneel verskyn en verhinder dat die Romeinse keisers hier ’n 
vastrapplek kry. Selfs die keisers van die Bisantynse Ryk kon nie daarin slaag om 
Persië in te palm nie. In 642 n.C. is die Sassaniede-ryk deur Moslem-Arabiere 
binnegeval en is dit deel van die Arabiese Ryk gemaak. Die Persiese geskiedenis 
word dus gekenmerk deur ’n wisseling in periodes van onafhanklikheid en 
periodes van oorheersing deur ander. 

5 Die ouer benaming vir hierdie inskripsie is die “Behistun-inskripsie”. Beide 
benamings word egter in die literatuur gebruik. 

6 Die term god is eintlik ’n generiese term wat nie met ’n hoofletter geskryf 
behoort te word nie, maar dit het standaardpraktyk geword om ’n onderskeid te 
tref tussen God en die gode. Eersgenoemde verwys dan na die God van die 
Christelike godsdiens, wat ook as die “Drie-eenheid” bekend staan. Die Drie-
eenheid word as die enigste ware God voorgehou, terwyl alle ander gode (hoe 
hulle ook al benaam word) as afgode of nonentiteite beskou word. Wanneer 
Christene ’n onderskeid tussen God en die gode tref, wek dit ook die indruk dat 
daar ’n rangorde is. Wat eintlik maar gebeur, is dat Christene vanuit húl 
perspektief na ander godsdienste kyk en die Christelike God dan voorhou as die 
enigste ware en lewende God wat bo ander uittroon. Ná die Protestantse 
Reformasie was Christene baie meer daarop ingestel om die term Drie-eenheid 
(of Drievoudigheid) te gebruik wanneer hulle oor húl God gepraat het, maar 
daardie term het grootliks in onbruik verval. Verder het dit in die Westerse 
Christendom ingeburger geraak om bloot van God te praat sonder om die God te 
benaam of te omskryf. Na regte het die Christelike godsdiens die afgelope jare 
vervlak tot ’n soort Jesus-godsdiens. In hierdie artikel wyk ek van die 
standaardpraktyk af en skryf ek deurgaans “God”, of dit nou die Christelike God 
of ander sogenaamde gode is. 

7 Oor keiser Konstantyn en sy handelinge het Botha (2006a, 2006b) ’n 
insiggewende artikel geskryf. Dit berus op ’n lesing wat hy op 26 Maart 2006 
tydens ’n byeenkoms van die Nuwe Hervorming Netwerk in Midrand gelewer het. 

8 Mackey (1983:581) verwoord dit soos volg: “The doctrine of the Trinity is 
primarily a christological doctrine and its most widely accepted form is a product 
mainly of the fourth century AD.” 

9 ’n Paradigmaverandering behels ’n grondige verskuiwing in hoe navorsers na die 
objek van hul studie kyk en dit dan dienooreenkomstig bestudeer (vgl. Kuhn 
1970:85). In die geval van die Bybel hang dit saam met ’n verskuiwing van die 
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beskouing dat die Bybel die onfeilbare Woord van God is na die beskouing dat dit 
feilbare menslike geskrifte is. 

10 Volgens berekeninge is meer as 10 miljoen eksemplare van hierdie boek 
verkoop (Gold 2006:35). 

11 Lahaye en Jenkins het nie minder nie as twaalf boeke in die reeks Left behind 
gepubliseer. Dit het afgeskop met die boek Left behind: A novel of the earth’s last 
days (1995) en geëindig met Glorious appearing: The end of days (2004) – almal 
gepubliseer deur Tyndale House in Wheaton. Rondom dié reeks het daar intussen 
’n hele geldmaak-industrie ontstaan (Gold:2006:36). 

12 Bacevich (2002:244) sluit sy boek met die volgende sinne af: “The question 
that urgently demands attention – the question that Americans can no longer 
afford to dodge – is not whether the United States has become an imperial 
power. The question is what sort of empire they intend theirs to be.” 

13 Oor die vervlegtheid van fundamentalisme en imperialisme maak Horsley 
(2003:142) die volgende opmerking: “Especially striking to people from outside 
the United States is how fanatically religious American imperialism can be.” 

14 Funk se stellings is ook op die internet beskikbaar (Funk 1998). 

15 In die RSA het iets soortgelyks gebeur. Van Aarde (2001) se boek oor die 
historiese Jesus is deur König (2009:236–74) getipeer as ’n boek wat die 
evangelie in die gedrang bring. Van Aarde is die enigste Suid-Afrikaanse Nuwe-
Testamentikus wat lid is van die Jesus Seminaar, terwyl König ’n sistematiese 
teoloog in die evangeliese tradisie is. Casey (2010:21) se opmerking oor die 
kritiek van konserwatiewe VSA-teoloë is hier ter sake: “Some of them write books 
which appear to assume that, if they can demonstrate that the Jesus Seminar is 
wrong, they thereby demonstrate the absolute truth of Protestant 
fundamentalism or Catholic orthodoxy [...].” 

16 Spong het met verskeie publikasies daartoe bygedra om die nuwere kennis met 
die gewone publiek te deel. Hy het ’n buitengewone vermoë om met mense te 
kommunikeer en sy boeke is byna deur die bank topverkopers. Onder die 
topverkopers tel: Why Christianity must change or die: A bishop speaks to 
believers in exile (1998); A new Christianity for a new world: Why traditional faith 
is dying and how a new faith is being born (2002); Jesus for the non-religious: 
Recovering the divine at the heart of the human (2007). 

17 Miller bespreek hierdie werkwyse van die seminaarlede in ’n hoofstuk van die 
boek waarin hy reageer op die kritiek van ander. Volgens hom beskou 
seminaarlede hul navorsingsresultate allermins as “evangelie”. “It would be a 
disappointing irony if our judgments were ‘taken as gospel’” (Miller 1999:60), is 
sy eie woorde. 

18 Botha (1990:33–4) het ’n dekade gelede ’n artikel oor die Jesus Seminaar 
gepubliseer. Hierin het hy verslag gelewer oor hul werkwyse en wat hul oogmerk 
was. Hy het positief geoordeel oor aspekte van die navorsing, maar was 
ongemaklik met die onderskeid tussen Jesus van Nasaret en Jesus Christus van 
die Christelike tradisie. 

19 Carroll was nie ’n lid van die Jesus Seminaar nie, maar ’n Skotse Ou-
Testamentikus. Sy oortuigings resoneer egter met dié van die seminaar. Hy het 
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met sy boek Wolf in the sheepfold (1991) konserwatiewe Christene in Brittanje 
die harnas ingejaag deur uit te wys dat deeglike eksegese van die Bybel nie die 
leerstellings van die Christelike godsdiens ondersteun nie. Dit het daarop 
uitgeloop dat die eerste uitgewer (SPCK) nie die boek wou herdruk nie. Die 
tweede druk is deur SCM Press behartig. Hulle het dit onder die nuwe titel Wolf in 
the sheepfold: The Bible as problematic for theology (1997) gepubliseer. 

20 Dit is nie moontlik om in hierdie artikel ’n volledige lys van gepubliseerde boeke 
te verstrek nie, maar die volgendes verdien om vermeld te word: In parables: 
The challenges of the historical Jesus (Crossan 1992); John the Baptist and 
Jesus: A report of the Jesus Seminar (Tatum 1994); The parables of Jesus: Red 
letter edition (Funk, Scott en James 1998); The apocalyptic Jesus: A debate 
(Miller 2001); Born divine: The births of Jesus and other sons of God (Miller 
2003); The future of the Christian tradition (Miller 2006); Finding the historical 
Jesus: Rules of evidence (Scott 2008). 

21 Onder die boeke van Cupitt (’n Britse teoloog en godsdienswetenskaplike) tel: 
Reforming Christianity (2001); Life, life (2003) en Above us only sky (2008). 
Onder die boeke van Geering (’n Nieu-Seelandse teoloog en 
godsdienswetenskaplike) tel: Coming back to earth: From gods, to God to Gaia 
(2009). Onder die boeke van Lüdemann (’n Duitse Nuwe-Testamentikus) tel: 
Eyes that see not: The Pope looks at Jesus (2008). Onder die boeke van Leaves 
(’n Australiese teoloog) tel: The God problem: Alternatives to fundamentalism 
(2006) en Religion under attack: Getting theology right (2010). 

22 Ons het hier met ’n radikale verandering te doen. Oor God, Jesus en mense 
word anders gedink en gepraat as hoe Christene oor die algemeen oor hulle dink 
en praat. 

23 Daar is Nuwe-Testamentici wat meen dat die seminaarlede verkeerd te werk 
gaan en die antieke bronne totaal verkeerd vertolk. Wright (1999) is een van 
hulle. Powell (1998:65–81), daarenteen, spreek ’n baie gebalanseerde oordeel uit 
oor die Jesus Seminaar en die lede se werkwyse in sy boek Jesus as a figure in 
history. 
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Abstract 

Virtues and character strengths as predictors of academic 
achievement 

This study aimed at providing empirical data on the relationship between 
academic achievement and Peterson and Seligman’s (2004) virtues of wisdom 
and knowledge while controlling for intelligence. Specific character strengths, 
namely creativity, curiosity, open-mindedness, love of learning, and perspective 
(also known as wisdom) are associated with these two virtues (Peterson and 
Seligman 2004). The participants were all registered undergraduate students and 
the sample consisted of 147 participants, 36 of whom were male and 111 female. 
Pearson’s product-moment correlation coefficients indicated a statistically 
significant positive relationship between curiosity, open-mindedness, love of 
learning and academic achievement. Open-mindedness (r = 0,425) was found to 
have the strongest relationship to academic achievement. When the five 
character strengths were added to intelligence in a hierarchical multiple 
regression analysis, all predictors explained 28,6% of the variance in academic 
achievement. Peterson and Seligman’s (2004) virtues of wisdom and knowledge 
explained 22,3% of the variance in academic achievement. Therefore the multiple 
regression analysis produced evidence that a statistically significant predictive 
relationship exists between wisdom and knowledge and academic achievement. 
Although the correlation between gender and academic achievement is unclear, 
this factor was not taken into account in this study. The study also has limited 
generalisability due to its focus on undergraduate students. It is also important to 
note that most of the constructs that were measured are difficult to 
conceptualise. This study can, however, provide a basic framework for future 
studies relating to the area of positive psychology and academic achievement. An 
understanding of the role of virtues and their associated character strengths can 
contribute to the assessment of student motivation and potential and the 
development of psychological interventions within the South African educational 
context. Future studies could include examining the effect of gender and utilising 
measurement instruments for wisdom that are more appropriate for a younger 
age range. 

Keywords: Positive psychology, virtues, character strengths, wisdom, knowledge 
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Opsomming 

Die doel van hierdie studie was om empiriese data rakende die verhouding tussen 
akademiese prestasie en Peterson en Seligman (2004) se deugde wysheid en 
kennis te verskaf terwyl daar vir intelligensie gekontroleer word. Die 
karaktersterktes kreatiwiteit, nuuskierigheid, onbevooroordeeldheid, liefde vir leer 
en wysheid of perspektiefneming word met hierdie twee deugde geassosieer 
(Peterson en Seligman 2004). Die deelnemers was almal geregistreerde 
voorgraadse universiteitstudente en die steekproef het bestaan uit 147 
deelnemers, van wie 36 manlik was en 111 vroulik. Pearson se produk-moment-
korrelasie-koëffisiente het ’n statisties beduidende positiewe verband tussen 
nuuskierigheid, onbevooroordeeldheid, liefde vir leer en akademiese prestasie 
aangedui. Oop gesindheid (r = 0,425) het die sterkste verband met akademiese 
prestasie gehad. Toe die vyf karaktersterktes by intelligensie in ’n hiërargiese 
meervoudige regressie-ontleding gevoeg is, het al vyf voorspellers 28,6% van die 
variansie in akademiese prestasie verklaar. Peterson en Seligman (2004) se 
deugde wysheid en kennis het 22,3% van die variansie in akademiese prestasie 
verklaar. Die meervoudige regressie-ontleding het dus bewyse verskaf dat 
wysheid en kennis wel voorspellers van akademiese prestasie kan wees. Alhoewel 
die invloed van geslag op akademiese prestasie onduidelik is, is dié faktor nie in 
hierdie studie in berekening gebring nie. Die studie het verder beperkte 
veralgemeningswaarde, aangesien dit slegs op voorgraadse studente gefokus het. 
Dit is ook belangrik om daarop te let dat die konstrukte wat gemeet is, moeilik is 
om te konseptualiseer. Hierdie studie kan egter ’n eenvoudige raamwerk verskaf 
vir toekomstige studies in die veld van positiewe sielkunde en akademiese 
prestasie. ’n Begrip van die rol van deugde en hul bypassende karaktersterktes 
kan bydra tot die evaluering van studente-motivering en -potensiaal en die 
ontwikkeling van sielkundige intervensies binne die Suid-Afrikaanse 
opvoedkundige konteks. Toekomstige studies kan oorweeg word om die effek van 
geslag te ondersoek en meetinstrumente van wysheid te gebruik wat meer 
toepaslik is vir ’n jonger ouderdomsgroep. 

Trefwoorde: Positiewe sielkunde, deugde, karaktersterktes, wysheid, kennis 
 
 
 
1. Inleiding 

Verskeie studies het akademiese sukses al aan persoonlikheidseienskappe soos 
nougesetheid (bv. Wagerman en Funder 2007), oopheid tot ervaring, inskiklikheid 
(bv. Laidra, Pullmann en Allik 2007), ekstraversie en perfeksionisme (bv. Pulford 
en Sohal 2006) gekoppel. Onlangs is ook aangedui dat akademiese prestasie 
onafhanklik van kognitiewe vaardigheid bestaan (Bratko, Chamorro-Premuzic en 
Saks 2006). 

Met die verskyning van die veld van positiewe sielkunde, wat optimale menslike 
funksionering beklemtoon (Seligman en Csikszentmihalyi 2000), het die rol van 
positiewe-sielkunde-korrelate van akademiese prestasie belangstelling ontlok. 
Pajares (2001) het byvoorbeeld gevind dat positiewe-sielkunde-konstrukte, soos 
optimisme en waargenome egtheid, korreleer met beter akademiese prestasie. 
Pajares (2001) het tot die slotsom gekom dat positiewe-sielkunde-konstrukte kan 
bydra tot die verklaring van akademiese motivering en prestasie. 

Meer onlangs het Peterson en Seligman (2004) voorgestel dat die deugde 
wysheid en kennis en hulle gepaardgaande groepering karaktersterktes moontlik 
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met akademiese prestasie geassosieer kan wees. Volgens Peterson en Seligman 
(2004) bestaan hierdie groepering uit kreatiwiteit, nuuskierigheid, 
onbevooroordeeldheid, liefde vir leer en wysheid of perspektiefneming. Alhoewel 
tentatiewe verhoudings tussen sekere van hierdie sterk punte, byvoorbeeld 
kreatiwiteit (Cassandro en Simonton 2003), onbevooroordeeldheid (Nijhuis, 
Segers en Gijselaers 2007) en akademiese prestasie, aangedui is, is daar 
skynbaar nog geen sistematiese studie onderneem om vas te stel hoe die vyf 
sterk punte as ’n groep verband hou met akademiese prestasie nie. 

Daar is reeds studies verbandhoudend met akademiese prestasie binne die Suid-
Afrikaanse konteks onderneem (bv. Van Eeden, De Beer en Coetzee 2001; Van 
Lill 2005), maar weinig daarvan het op persoonlikheidskorrelate gefokus en geen 
het skynbaar nog deugde geïmpliseer nie. ’n Begrip van die rol van 
persoonlikheidseienskappe en veral deugde sou kon bydra tot die evaluering van 
leerdermotivering en -potensiaal en moontlik kon lei tot die ontwikkeling van 
sielkundige intervensies binne die Suid-Afrikaanse opvoedkundige konteks. 

Hierdie studie het dus ten doel gehad om die rol van wysheid en kennis en hul 
gepaardgaande karaktersterktes, spesifiek kreatiwiteit, nuuskierigheid, 
onbevooroordeeldheid, liefde vir leer en wysheid, in die voorspelling van 
akademiese prestasie onder universiteitstudente te ondersoek. Die klem was op 
hierdie deugde as ’n groep, soos beskryf deur Peterson en Seligman (2004). 

 
2. Positiewe sielkunde en akademiese prestasie 

Akademiese prestasie speel ’n belangrike rol in mense se lewens en dit blyk dat 
beter akademiese prestasie tot meer geleenthede, insluitend aanstellings en 
bevordering, kan lei. Studies oor akademiese prestasie het reeds verskeie 
konstrukte met akademiese sukses geassosieer. Aspekte soos gesinsagtergrond, 
sosiale betrokkenheid, sosiale ondersteuning en opvoedkundige omgewings wat 
bemeestering, begrip en verbetering van vaardighede en kennis beklemtoon 
(Marjoribanks 2004; Meece, Anderman en Anderman 2006), asook ouerlike 
betrokkenheid (Fan en Chen 2001), is reeds geïmpliseer. 

Individuele kenmerke wat met akademiese prestasie geassosieer word, sluit 
intelligensie (Chamorro-Premuzic, Furnham en Ackerman 2006; Imbrosciano en 
Berlach 2003), algemene hanteringsvaardighede (DeBerard, Spielmans en Julka 
2004) en akademiese selfkonsep (Muijs 1997) in. Persoonlikheidseienskappe is 
veral van belang vir hierdie studie, aangesien dit tipies ondervang word deur 
positiewe-sielkunde-konstrukte. Daar is onlangs ’n sterk verband gevind tussen 
akademiese prestasie en die Vyf-faktor-trekteorie, bestaande uit oopheid tot 
ervaring, pligsgetrouheid, ekstraversie, inskiklikheid en neurotisisme. Wagerman 
en Funder (2007) het byvoorbeeld positiewe korrelasies tussen inskiklikheid en 
akademiese prestasie gerapporteer en Baker en Bichsel (2006) het bevind dat 
inskiklikheid en ekstraversie positiewe voorspellers van akademiese prestasie vir 
individue tussen die ouderdom van 19 en 60 jaar is. Verder het oopheid tot 
ervaring en pligsgetrouheid as positiewe voorspellers van akademiese prestasie 
onder hoërskoolleerders verskyn. Neurotisisme, daarenteen, word merendeels 
gerapporteer as ’n negatiewe korrelaat (Laidra e.a. 2007). 

Kenmerke wat verband hou met positiewe sielkunde kan ook met akademiese 
prestasie in verband gebring word. Positiewe sielkunde fokus op aspekte van 
optimale menslike funksionering (Seligman en Csikszentmihalyi 2000). Sheldon 
en King (2001:216) het positiewe sielkunde soos volg beskryf: “It is nothing more 
than the scientific study of ordinary human strengths and virtues; positive 
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psychology is thus an attempt to urge psychologists to adopt a more open and 
appreciative perspective regarding human potentials, motives and capacities.” 

Vanuit die dissipline van die positiewe sielkunde is ’n klassifisering van sterk 
punte in die sogenaamde “Manual of Sanities” geïdentifiseer. Hierdie handleiding 
word met ander handleidings, soos die Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM) en die International Classification of Diseases (ICD), vergelyk. In 
die “Manual of Sanities” word onderskei tussen deugde as kernkenmerke wat 
deur filosowe en godsdienstige denkers gewaardeer word en karaktersterktes wat 
die sielkundige bestanddele is wat deugde definieer. Daar is ook verwysing na 
spesifieke gewoontes wat mense daartoe lei om sekere karaktersterktes in sekere 
situasies te vertoon (Peterson en Seligman 2004). 

’n Subgroep deugde, volgens Peterson en Seligman (2004), is wysheid en kennis. 
Hierdie subgroep verwys na die karaktersterktes kreatiwiteit, nuuskierigheid, 
liefde vir leer, onbevooroordeeldheid en wysheid of perspektief. 

Kreatiwiteit kan in terme van twee komponente beskryf word. Eerstens moet ’n 
kreatiewe persoon idees of gedrag skep wat as oorspronklik geag word. 
Tweedens moet die idees of gedrag buigsaam wees (Peterson en Seligman 2004). 
Metings van kreatiwiteit kan in drie tipes verdeel word, naamlik produkmetings 
(waar die kreatiewe idee ’n konkrete vorm aanneem), prosesmetings (waar die 
fokus op eksterne gedrag eerder as interne geestestoestande is), en 
persoonsmetings (waar vereis word dat die individu oor die vermoë beskik om 
spesifieke kognitiewe prosesse te gebruik) (Simonton 2003). 

Kreatiwiteit en akademiese prestasie is oor die afgelope drie dekades deur 
verskeie navorsers ondersoek. Getzels en Jackson (1962) het eerste ’n groep 
studente beskryf wie se kreatiewe vaardighede in die boonste 20 persent van die 
skool was, maar wie se intelligensie in die lae 80 persent geval het. Hierdie groep 
het egter net so goed gepresteer in gestandaardiseerde prestasietoetse as ’n 
groep wie se intelligensie in die boonste 20 persent was, maar hul kreatiwiteit in 
die lae 80 persent. Sedertdien het bekende navorsers soos Sternberg (2001) die 
belangrikheid van kreatiwiteit in opvoedkundige omgewings beklemtoon, 
alhoewel die verband tussen kreatiwiteit en akademiese prestasie nog nie 
voldoende bevestig of verklaar is nie (Mumford 2003). 

Nuuskierigheid en die verwante konstrukte belangstelling, soeke tot die 
ongekende en oopheid tot ervarings verwys na ’n persoon se intrinsieke begeerte 
om ervaring en kennis op te doen (Peterson en Seligman 2004). Wanneer 
nuuskierigheid as oopheid tot ervarings gedefinieer word, het verskeie studies 
positiewe verbande met akademiese prestasie gevind (Nijhuis e.a. 2007; Pulford 
en Sohal 2006). As ’n algemene kognitiewe vaardigheid word nuuskierigheid ook 
geassosieer met beter leervaardighede en prestasie in akademiese omgewings 
(Harackiewicz, Barrin, Tauer en Elliot 2002). Verder het Ainley (1998) gevind dat 
studente wat belangstelling getoon het in ’n wye domein van leer, ook hul 
skoolervaring as meer bevredigend gerapporteer het, dit as belangrik vir hul 
toekoms beskou het, goeie verhoudings met hul onderwysers gehad het, en ’n sin 
vir toekomstige sukses vertoon het. 

Onbevooroordeeldheid verwys na die soeke vir bewyse teen die mens se eie 
gunsteling-oortuigings, -planne of -doelwitte. Hadis (2005) het ondersoek 
ingestel na die redes waarom studente wat oorsee gaan studeer het, akademies 
beter presteer wanneer hulle na hul tuisland terugkeer. Hy het tot die slotsom 
gekom dat die antwoord by twee aspekte berus, naamlik onafhanklikheid en 
onbevooroordeeldheid. Beide hierdie aspekte word skynbaar aangeleer deur die 
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ervaring van oorsese studie. Volgens Hadis (2005) beïnvloed 
onbevooroordeeldheid nie akademiese prestasie direk nie, maar lê dit eerder die 
fondament vir ’n globale ingesteldheid en ’n intrinsieke waardering vir opvoeding. 

Onbevooroordeeldheid sluit ook die vermoë tot kritiese denke in (Peterson en 
Seligman 2004). Volgens Pascarella en Terenzini (1991) behels kritiese denke die 
vermoë om sentrale punte in ’n argument te herken, kernverhoudings te 
identifiseer, afleidings uit argumente te maak en bewyse te evalueer. Daar is 
gevind dat kritiese denke deur sekere opvoedkundige prosesse ontwikkel. Lundy, 
Irani, Ricketts e.a. (2002) het byvoorbeeld gevind dat kritiese denke as ’n 
disposisie versterk het deur die verloop van ’n voorgraadse klas in 
plantbiotegnologie. Portuurinteraksie is ook geïmpliseer in die versterking van 
studente se kritiese denkvaardighede (Anderson en Soden 2001). In terme van 
akademiese prestasie het Ip, Lee, Lee e.a. (2000) gevind dat ’n betekenisvolle 
positiewe korrelasie tussen graadpunt-gemiddeld en kritiese denke by 
verpleegkundestudente voorkom. 

Liefde vir leer verwys na die wyses waarop ’n persoon nuwe inligting en 
vaardighede benader. Dit sluit ook die belangstelling in wat die persoon in sekere 
inhoud toon. Hierdie sterk karaktereienskap word daarom geassosieer met die 
vermoë en gewilligheid om kognitief te verkeer (Peterson en Seligman 2004). 
Daar is tentatiewe aanduidings dat studente wat ’n besondere liefde vir leer 
vertoon of wat aangemoedig word om ’n groter liefde vir leer te ontwikkel, 
akademies beter presteer. Steele (1997) het byvoorbeeld ’n skoolintervensie 
opgestel wat studente in minderheidsgroepe gehelp het om ’n liefde vir leer te 
ontwikkel, en dit het gelei tot ’n laer uitvalkoers. 

Wysheid, ook bekend as perspektief, kan op drie moontlike wyses 
gekonseptualiseer word, naamlik in terme van wyse prosesse, wyse produkte of 
wyse individue. Daar is egter oorvleuelings tussen die konseptualiserings van 
wysheid (Peterson en Seligman 2004). Baltes en Staudinger (aangehaal in 
Seligman en Csikszentmihalyi 2000:11) beskou wysheid byvoorbeeld as “the 
embodiment of the best subjective beliefs and laws of life that have been sifted 
and selected through the experience of succeeding generations. Wisdom is 
defined as an expert knowledge system concerning the fundamental pragmatic 
issues of existence”. Volgens Sternberg en Lubart (2001) hou wysheid en 
intelligensie verband met mekaar, aangesien beide redenering en 
probleemoplossing behels. Wanneer wysheid egter in oorweging gebring word ten 
opsigte van akademiese prestasie, maan Sternberg (2001) dat alhoewel 
intelligensieverwante vaardighede belangrik is, dit nie ’n genoegsame basis vir die 
konseptualisering van wysheid is nie. Verder blyk dit dat daar tans steeds ’n 
gebrek aan navorsing rakende die verhouding tussen akademiese prestasie en 
wysheid is. 

 
3. Metode 

3.1 Deelnemers 

Die deelnemers was 147 eerste- en tweedejaaruniversiteitstudente vanuit die 
geesteswetenskappe-, natuurwetenskappe-, regte-, bestuurswetenskappe- en 
opvoedkunde-fakulteit. Vrywillige deelname aan die studie is tydens lesings 
geadverteer. Die gerieflikheidsteekproef het bestaan uit 36 mans en 111 dames 
tussen die ouderdom van 18 en 19 jaar. Die steekproef het verder ’n 
kultuurverdeling van 82 persent swart studente, 10 persent wit studente, 6 
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persent Indiërstudente en 2 persent bruin studente bevat. Al die deelnemers het 
gewilligheid om aan die studie deel te neem, aangedui en is verseker van 
anonimiteit. 

3.2 Meetinstrumente 

Die studie se doel was om sekere deugde as voorspellers van akademiese 
prestasie te ondersoek; dus moes daar eers verseker word dat die moontlike 
effek van intelligensie uitgeskakel word. Cattell se Kultuurbillike toets, Skaal 3, is 
dus ingesluit by die toetsbattery wat elke deelnemer moes voltooi. Cattell se toets 
meet individuele vloeibare intelligensie en beperk die invloed van verbale 
vloeiendheid, kulturele klimaat en opvoedkundige vlak. ’n Betroubaarheid van 
0,76, konsepgeldigheid van 0,85 en konkrete geldigheid van 0,66 is vir Cattell se 
Kultuurbillike toets aangedui (IPAT 1973). 

Om kreatiwiteit te meet, is Runco se Begripvormende Gedragskaal (RBGS) 
gebruik. Die RBGS is ’n selfrapportering-meting van kreatiwiteit wat bestaan uit 
23 items wat ’n individu se gebruik van, en vaardigheid met, kreatiewe idees 
reflekteer. Antwoorde op die skaal strek vanaf 1 (Nooit) tot 5 (Baie gereeld), en 
ongeveer ’n kwart (n = 6) van die items is omgekeerd gestel (Runco, Plucker en 
Lim 2001). Runco e.a. (2001) het voorgestel dat daar een of twee verborge 
faktore in die skaal bestaan. Die eerste faktor meet die skep van idees oor die 
algemeen en die tweede faktor meet begripvorming sonder ’n spesifieke fokus. 
Hulle het egter tot die slotsom gekom dat ’n een-faktor-oplossing meer 
interpreteerbaar is as ’n twee-faktor-oplossing. Peterson en Seligman (2004) 
beveel RBGS aan vir die meting van kreatiwiteit en wys daarop dat verskillende 
meetinstrumente van kreatiwiteit eintlik dieselfde basiese konsep meet, ongeag 
of dit die kreatiewe produk of gebruik van kreatiewe prosesse meet. Cronbach se 
alfa word gerapporteer as hoër as 0,9. Hierdie studie het ’n bevredigende alfa van 
0,89 gevind. 

Die Behoefte aan Kognisie-skaal (BKS) is gebruik om nuuskierigheid te meet. Die 
BKS evalueer die wyse waarop individue take en inligting hanteer, spesifiek die 
graad waartoe hulle dit geniet om komplekse probleme op te los. Peterson en 
Seligman (2004) beveel die BKS aan vir die meting van individuele verskille in 
nuuskierigheid en wys daarop dat toleransie vir en genot met die inspanning van 
denke ’n laer-orde-faktor van nuuskierigheid vorm. In sy verkorte vorm, soos hier 
gebruik, bestaan die BKS uit 18 stellings. Nege stellings is positief bewoord, 
terwyl die oorblywende nege negatief bewoord is. ’n Nege-punt-Likertskaal is 
gebruik waar response kon strek vanaf baie sterk meningsverskille tot baie sterk 
saamstemming (Sadowski 1993). Cacioppo, Petty en Kao (1984) het die verkorte 
vorm van die BKS geëvalueer en ’n Cronbach-alfa van 0,9 gevind. Hierdie studie 
het ’n bevredigende alfa van 0,81 gevind. 

As ’n meting van onbevooroordeelheid is die Aktief Onbevooroordeelde Denke-
skaal (AODS) ingesluit. Volgens Peterson en Seligman (2004) kan die AODS 
gebruik word om toeganklikheid tot nuwe ervarings en denkwyses te meet. Die 
AODS is ’n 41-item-meetinstrument wat onbevooroordeelde waardes, 
dogmatisme, buigsame denke en identifikasie van oortuigings op ’n ses-punt-
skaal evalueer. Response kan strek vanaf 1 (Stem glad nie saam nie) tot 6 (Stem 
baie sterk saam). Hoe hoër die telling, hoe groter die geneigdheid tot 
onbevooroordeelde denke. ’n Lae telling dui op weerstand teen verandering van 
oortuigings. Die gesplete-helfte-betroubaarheid van die AODS is 0,75 en die 
Cronbach-alfa is vasgestel as 0,83 (Stanovich en West 2007). Hierdie studie het 
’n bevredigende alfa van 0,83 gevind. 
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Om liefde vir leer te meet, is die Werkvoorkeur-inventaris (WVI) ingespan. Die 
studente-weergawe is gebruik, aangesien dit effens ander bewoording by items 4, 
10, 16, 19 en 22 bevat om die skaal toepaslik te maak vir studente. Die WVI is ’n 
30-item-meting van intrinsieke motivering (om werk te doen sonder enige 
oënskynlike eksterne gewin), ekstrinsieke motivering (om werk te doen vir een of 
ander beloning, byvoorbeeld erkenning) en algemene motiveringsoriëntasies tot 
leer (Amabile, Hill, Hennessey en Tighe 1994). Die WVI kan gebruik word vir die 
meting van ’n liefde vir leer, aangesien die items op hierdie skaal fokus op die 
redes hoekom die individu betrokke raak by sekere aktiwiteite, byvoorbeeld as ’n 
uitdaging, om nuuskierigheid te bevredig, om belangstelling te prikkel, en so 
meer. Volgens Peterson en Seligman (2004) is die WVI een van die mees 
algemeen gebruikte meetinstrumente van motiveringsoriëntasie. Die 
meetinstrument gebruik ’n vier-punt-skaal wat strek vanaf 1 (Nooit of amper 
nooit waar van my nie) tot 4 (Altyd of amper altyd waar van my). Hoër tellings 
dui op hoër motivering. Cronbach se alfawaardes is vasgestel tussen 0,78 en 
0,79. Hierdie studie het ’n effens lae alfa van 0,61 gevind. Toets-hertoets-
betroubaarheid strek vanaf 0,7 tot 0,8 (Loo 2001). 

Om wysheid te ondersoek, is die Driedimensionele Wysheidskaal (3D WS) 
gebruik. Die 3D WS bestaan uit items wat die volgende komponente van wysheid 
meet: die kognitiewe komponent (die begeerte om die waarheid te wete te kom), 
die reflektiewe komponent (om ’n duidelike persepsie van realiteit te openbaar) 
en die affektiewe komponent (empatie en meegevoel). Items strek vanaf 1 (Stem 
sterk saam) tot 5 (Stem glad nie saam nie) (Ardelt 2003). Cronbach se alfa word 
as 0,71 tot 0,85 gerapporteer en Ardelt (2003) wys op ’n hoë toets-hertoets-
betroubaarheid van 0,85. Hierdie studie het ’n bevredigende alfa van 0,77 gevind. 

Om ’n aanduiding van deelnemers se akademiese prestasie te kry, is hul finale 
punt in sielkunde verkry. Hierdie punt bestaan uit die gemiddelde punt in drie 
semestertoetse (Februarie, April en Mei) en ’n eksamen in Junie. Die punt is met 
die student sowel as die universiteit se toestemming verkry. 

3.3 Prosedure 

Daar is oor ’n tydperk van drie weke verskeie tydgleuwe vasgestel waartydens 
deelnemers aan die studie kon deelneem. Groepe van tussen 20 en 60 studente 
is saam in Engels geëvalueer. Geleentheid vir vrae voor die aanvang van die 
studie en tussen metings is ook verskaf. Elke deelnemer het ’n biografiese vraelys 
voltooi waarop ouderdom, geslag en studentenommer gevra is. Elke groep het 
saam Cattell se Kultuurbillike toets voltooi, aangesien dit onderhewig is aan 
tydsbeperkings. Daarna kon elke deelnemer op sy of haar tyd binne die lokaal die 
items op die oorblywende meetinstrumente beantwoord. 

3.4 Etiese oorwegings 

Elk van die studente het vrywillig aan die studie deelgeneem en was ten volle 
ingelig rakende die aard van die studie. Deelnemers is verseker dat hul inligting 
vertroulik gehou sou word en daar is aan hulle verduidelik dat hulle te eniger tyd 
die lokaal en studie mag verlaat sonder enige nadelige gevolge. 

 
4. Resultate 

Die gemiddeldes en standaardafwykings van die vyf karaktersterktes, intelligensie 
en akademiese prestasie word in Tabel 1 weergegee. Met behulp van Pearson se 
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korrelasie-koëffisiënt is ’n korrelasiematriks opgestel wat die verhoudings tussen 
die verskillende karaktersterktes en akademiese prestasie weergee. 

 

Die resultate word in Tabel 2 weergegee. 

 

’n Hiërargiese meervoudige regressie-ontleding is gebruik om te bepaal in watter 
mate die vyf karaktersterktes as ’n groep die variansie in akademiese prestasie 
voorspel wanneer daar gekontroleer word vir die moontlike invloed van 
intelligensie. 

Intelligensie is dus by Stap 1 ingevoer en die vyf karaktersterktes is by Stap 2 
ingevoer. Die resultate van die hiërargiese meervoudige regressie-ontleding word 
in Tabel 3 gerapporteer. 

 

Soos in Tabel 3 se voetnota aangedui word, verklaar intelligensie as enigste 
voorspeller 6 persent van die variansie in akademiese prestasie statisties 
betekenisvol (R2 = 0,063; F(1, 144) = 9,654; p < 0.005). Wanneer die vyf 
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karaktersterktes bygevoeg word, verklaar dit ’n bykomende 22,3 persent van die 
variansie in akademiese prestasie statisties betekenisvol (R2 = 0,286; F(5, 139) 
= 8,680; p < 0,001). Al die voorspellers saam verklaar 29 persent van die 
variansie in akademiese prestasie. In die teenwoordigheid van al die ander 
voorspellers lewer onbevooroordeelheid die grootste statisties betekenisvolle, 
unieke bydrae tot die variansie in akademiese prestasie (r = 0,368; t = 5,127; p 
< 0,01). 

Nuuskierigheid is die tweede grootste statisties betekenisvolle voorspeller (r = 
0,148; t = 2.058; p <0,05). 

Liefde vir leer volg derde (r = 0,165; t = 2,301; p <0,05) as unieke, statisties 
betekenisvolle voorspeller van akademiese prestasie. Cohen se f2 is gevind as 
0,32. Dit wil sê, die effekgrootte kan beskou word as groot (Cohen 1988) en dit 
dui op die hoeveelheid totale variansie in die afhanklike veranderlike wat 
voorspelbaar is uit ’n begrip van die vlakke van die onafhanklike veranderlikes 
(Tabachnick en Fidell 2007). 

 
5. Bespreking 

Die resultate dui daarop dat die deugde kennis en wysheid, soos beskryf deur 
Peterson en Seligman (2004), ’n betekenisvolle stel voorspellers van akademiese 
prestasie vorm deur nagenoeg 22 persent van die variansie te verklaar. Gegewe 
dat ’n verskeidenheid ander omgewings- en individuele faktore, soos 
skoolomgewing en akademiese selfkonsep, ook ’n rol speel in akademiese sukses, 
is die resultaat van hierdie studie belangrik. Die effekgrootte neig dan ook tot ’n 
groot effek. 

Dit is nie verbasend dat intelligensie as ’n voorspeller van akademiese prestasie 
ontbloot is nie. Navorsers soos Chamorro-Premuzic e.a (2006) en Imbrosciano en 
Berlach (2003) het ook bevind dat intelligensie nou verband hou met akademiese 
prestasie dwarsdeur die individu se opvoedkundige loopbaan. In die huidige 
studie het intelligensie egter ’n redelik klein bydrae tot die voorspelling van 
akademiese prestasie gelewer. Die rede vir hierdie klein dog statisties 
betekenisvolle bydrae kan moontlik verklaar word aan die hand van die aard van 
die deelnemers. Aangesien die deelnemers aan die studie almal 
universiteitstudente was, beteken dit hulle het reeds toegang tot tersiêre studie 
gekry en besit derhalwe reeds ’n vereiste vlak van intelligensie daarvoor. 
Universiteitstoelating het dus reeds opgetree as ’n seleksieprosedure en 
gedeeltelik gekontroleer vir die effek van intelligensie op akademiese prestasie. 

In hierdie studie is gevind dat Peterson en Seligman (2004) se vyf 
karaktersterktes wat met wysheid en kennis geassosieer word, naamlik 
kreatiwiteit, nuuskierigheid, onbevooroordeeldheid, liefde vir leer en wysheid, 
gesamentlik ’n bydrae lewer tot die verklaring van akademiese prestasie. 
Nuuskierigheid, onbevooroordeeldheid en liefde vir leer het spesifiek betekenisvol 
bygedra tot die voorspelling van akademiese prestasie. Dit wil dus voorkom asof 
positiewe-sielkunde- sterk punte instrumenteel sou kon wees in die verklaring 
van individuele verskille in akademiese prestasie. 
  
Alhoewel navorsers ’n verwantskap tussen kreatiwiteit en intelligensie gevind het, 
het hierdie studie geen statisties betekenisvolle verhouding tussen kreatiwiteit en 
akademiese prestasie aan die lig gebring nie. Dit wil sê, die verhouding tussen 
kreatiwiteit en intelligensie impliseer nie noodwendig ’n verwantskap tussen 
kreatiwiteit en akademiese prestasie nie, alhoewel intelligensie tipies beskou word 
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as ’n betekenisvolle voorspeller van akademiese prestasie. Hierdie resultaat mag 
moontlik die botsende resultate wat in die literatuur gerapporteer word, reflekteer 
(Mumford 2003). Ai (1999) het byvoorbeeld uitgewys dat die verhouding tussen 
kreatiwiteit en akademiese prestasie moontlik ook beïnvloed sou kon wees deur 
geslagsverskille of die gebruik van verskillende meetinstrumente. ’n Ander 
moontlike verklaring kan wees dat akademiese prestasie op universiteitsvlak nie 
in ’n groot mate deur kreatiwiteit geraak word nie, aangesien daar dalk minder 
ruimte vir kreatiwiteit in so ’n omgewing kan wees. 

’n Statisties betekenisvolle verband tussen nuuskierigheid en akademiese 
prestasie is gevind en naas onbevooroordeeldheid was nuuskierigheid ook die 
tweede sterkste voorspeller van akademiese prestasie in die regressie-ontleding. 
Hierdie resultaat stem ooreen met soortgelyke uitkomste wat deur ander studies 
gerapporteer is (bv. Ainley 1998; Harackiewicz e.a. 2002). Volgens Peterson en 
Seligman (2004) verteenwoordig nuuskierigheid, belangstelling, nuutheidsoeke 
en oopheid vir ervaring ’n persoon se intrinsieke begeerte tot ervaring en kennis. 
Dit kan dus wees dat individue wat hoog meet op nuuskierigheid, ’n intrinsieke 
begeerte het om te leer en kennis te verkry en derhalwe dan ook akademies 
beter presteer. 

Min studies toon ’n verband tussen onbevooroordeeldheid en akademiese 
prestasie. Hadis (2005) het egter tot die slotsom gekom dat daar ’n verband 
tussen onbevooroordeeldheid en akademiese prestasie bestaan. In hierdie studie 
het onbevooroordeelheid uitgestaan as die sterkste voorspeller van akademiese 
prestasie. Onbevooroordeeldheid word ook beskryf as kritiese denke (Peterson en 
Seligman 2004). Pascarella en Terenzini (1991) het, meer spesifiek, uitgewys dat 
kritiese denke onder andere vereis dat kernsake en aannames in ’n argument 
geïdentifiseer moet word, korrekte afleidings gemaak moet word en logiese 
gevolgtrekkings gevorm moet word. Sekere areas in tersiêre onderrig maak 
sterker staat op hierdie aspekte en dit is dus moontlik dat die student wat sy of 
haar studies op só ’n wyse benader, beter sal identifiseer met die leermateriaal 
en dan ook akademies beter sal presteer. 

Soortgelyk aan die huidige studie het onlangse navorsing ’n nou verband tussen 
liefde vir leer en akademiese prestasie gevind (Steele 1997). Volgens Peterson en 
Seligman (2004) is mense wat ’n liefde vir leer toon, kognitief betrokke by dit wat 
hulle leer en vertoon hulle ook ’n besonderse belangstelling daarin. Hulle sal dus 
moontlik meer moeite doen daarmee en meer tyd insit om die inhoud te probeer 
verstaan. Aangesien tersiêre studente hul studierigting kies en werk na die doel 
om ’n graad te ontvang, kan gespekuleer word dat liefde vir leer in hierdie opsig 
juis ’n nou verband met akademiese prestasie sal toon. 

Alhoewel die verband tussen wysheid en akademiese prestasie nie duidelik in die 
literatuur na vore kom nie, het verskeie studies ’n verband tussen wysheid en 
intelligensie gevind (bv. Sternberg en Lubart 2001). Die huidige studie het egter 
nie ’n betekenisvolle verband tussen wysheid en akademiese prestasie gevind nie. 
Verskeie verklarings kan hiervoor geopper word. Wysheid as konsep word nie 
duidelik gedefinieer nie en dit lei tot probleme met die operasionalisering van 
hierdie konsep. Die meetinstrument wat in hierdie studie gebruik is om wysheid 
te meet (die 3D WS), word ook gewoonlik eerder op ouer individue toegepas. 
Daar moet egter uitgewys word dat navorsers soos Richardson en Pasupathi 
(2005) die standpunt handhaaf dat wysheid reeds in adolessensie vasgelê word, 
aangesien die hoërvlak kognitiewe vaardighede wat vir wysheid nodig is, tydens 
hierdie tydperk ontwikkel. Om die 3D WS as meetinstrument op ’n 
studentebevolking toe te pas, kan dus steeds as geregverdig beskou word. 
 

253



LitNet Akademies – Jaargang 8(1) – Maart 2011 
 

 

 

ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za 

6. Ten slotte 

Tekortkominge in hierdie studie moet onder die loep geneem word. 

Vorige studies het gemengde resultate ten opsigte van die verband tussen geslag 
en akademiese prestasie getoon. Hierdie studie het egter nie geslag by die 
statistiese ontledings in berekening gebring nie, alhoewel mans en dames in 
ongelyke getalle by die studie betrek is. 

Verder word die gebruik van studente in sielkundige navorsing gereeld 
gekritiseer, maar in die geval van die bestudering van akademiese prestasie skyn 
die keuse van bevolking juis relevant te wees. Of hierdie resultate ook onder 
skoolgroepe of ouer volwassenes gevind sou word, is egter onduidelik. 

Alhoewel studente in hierdie studie uit verskillende fakulteite gekom het, is slegs 
hul finale punt in sielkunde as aanduiding van hul akademiese prestasie gebruik. 
Of dit ’n genoegsame aanduiding van hul akademiese prestasie oor die algemeen 
is, is onduidelik. 

Die meetinstrumente wat in hierdie studie gebruik is, met die uitsondering van 
die WVI, wat ’n effens laer alfakoëffisiënt getoon het, het almal ’n goeie 
betroubaarheid en geldigheid getoon en is ook gekies op grond van sowel die 
wyse waarop elk die konsep geoperasionaliseer het as die aanbeveling van 
Peterson en Seligman (2004) by hul beskrywing van die vyf karaktersterktes. 

Die 3D WS-meetinstrument se toepaslikheid vir die meting van wysheid onder ’n 
jonger bevolking is ook onduidelik. 

Oor die algemeen moet uitgewys word dat die betroubaarheid en geldigheid van 
die meetinstrumente in hierdie studie binne die Suid-Afrikaanse kulturele 
omgewing nie vasgestel is nie. 

Ten opsigte van kulturele agtergrond moet Peterson en Seligman (2004) se 
raamwerk ook nader ondersoek word. Alhoewel Peterson en Seligman (2004) 
benadruk dat hul raamwerk van waardes en deugde universeel is, kan 
bevraagteken word of hierdie baie subjektiewe aspekte almal wel universeel 
onder alle kulture dieselfde waarde het. Dit kan wees dat ander kultuurspesifieke 
waardes en deugde by sekere kulture as belangrik geag word, maar nie in 
Peterson en Seligman (2004) se raamwerk opgeneem is nie. Peterson en 
Seligman (2004) se deugde wysheid en kennis is dus dalk nie in alle kulture so 
van toepassing nie. 

Ten spyte van bogenoemde tekortkominge het hierdie studie ’n belangrike stap 
gedoen om moontlike verbande tussen sekere positiewe-sielkunde-eienskappe en 
akademiese prestasie uit te lig. Onbevooroordeeldheid, nuuskierigheid en liefde 
vir leer het uitgestaan as eienskappe wat gekoester kan word ten einde die jong 
volwassene se akademiese prestasie aan te moedig. 
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Abstract 

“My sin is ever before me”: The role of confession in C. Louis 
Leipoldt’s Die heks (The witch) (1923) 

Since the publication of C. Louis Leipoldt’s award-winning drama Die heks in 
1923, literary experts have described certain aspects of the text as problematic: 
Leipoldt’s own description of the drama as a one-act play; the use of the singular 
form in the title; the fainting of the Cardinal in the second act; and the alleged 
dwindling of suspense in the denouement (the third act). In this article the 
validity of these objections are investigated with reference to the crucial role 
confession plays in Die heks. This is possible only when the importance of 
confession is understood against the historical background and genesis of the 
dramatic events in Leipoldt’s play. In this regard a significant point of departure is 
that the historical context of Die heks is much more than merely a colourful 
backdrop to the action; rather, it is integral to an informed appraisal of the 
drama, because of its emphasis on the importance of confession (or the 
reluctance to confess) and the double trial. It also offers satisfactory explanations 
for most objections that have been raised by critics in the past. Finally it 
transpires that Die heks is much more than a typical account of inner struggles 
and injudicious decisions. 

Key words: Die heks, C. Louis Leipoldt, drama, confession, penance, witch-hunt, 
trial, historical context 

Opsomming 

C. Louis Leipoldt se bekroonde drama Die heks is in 1923 gepubliseer. Sedert die 
verskyning daarvan is bepaalde aspekte van die teks deur literatore as 
problematies uitgesonder: Leipoldt se eie beskrywing van die drama as ’n drama 
in een bedryf; die dramatitel (in die enkelvoud); die flouwording van die 
Kardinaal aan die einde van die tweede toneel; en die beweerde verslapping van 
die spanningslyn in die slottoneel van die drama. In hierdie artikel word die 
geldigheid van bogenoemde besware oorweeg aan die hand van die belangrike rol 
wat belydenis in Die heks speel. Die belang van belydenis in die drama moet 
veral teen die historiese agtergrond en ontstaansgeskiedenis van die 
dramagebeure verstaan word. In hierdie opsig is ’n belangrike vertrekpunt dat die 
historiese konteks nie bloot kleurvolle agtergrond en/of kuriositeit is nie, maar 
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onontbeerlik is vir ’n ingeligte taksering van die drama, aangesien dit klem plaas 
op die belang van belydenis (al dan nie) en die dubbele verhoor in die drama. Dit 
bied ook bevredigende verklarings vir die besware wat in die verlede deur 
literatore geopper is. Uiteindelik blyk dit dat daar in Die heks véél meer op die 
spel is as ’n tipies menslike verhaal van innerlike worsteling en onoordeelkundige 
besluite. 

Trefwoorde: Die heks, C. Louis Leipoldt, drama, belydenis, boetedoening, 
heksejag, verhoor, historiese konteks 
 
 
 
1. Inleiding 

Sedert die verskyning van C. Louis Leipoldt se Die heks in 1923 is bepaalde 
aspekte van die teks deur literatore as problematies uitgelig: Leipoldt se 
beskrywing van die drama as ’n eenbedryf in die subtitel; die dramatitel (in die 
enkelvoud); die flouwording van die Kardinaal aan die einde van die tweede 
toneel; en die beweerde verslapping van die spanningslyn in die derde (slot-) 
toneel. 

Hoewel Leipoldt self na Die heks as “’n Toneelstuk in Een Bedryf” (i)1 verwys, 
kom Cloete (1966) en Smuts (1986) tot die gevolgtrekking dat dit nié ’n 
eenbedryf is nie, maar eerder ’n kort drama in drie bedrywe “wat elke keer ’n 
ruimtewisseling meebring, veral in die tweede ‘toneel’, ook met ’n heel ander 
rolbesetting” (Cloete 1966:1). Hulle verwys egter nie in hul onderskeie 
besprekings na moontlike redes waarom dit vir Leipoldt belangrik was dat die 
leser die drama as ’n eenbedryf beskou nie. 

Wat die titel betref, vind literatore dit vreemd dat heks in die enkelvoud daar 
voorkom, veral indien in ag geneem word dat daar eintlik sprake is van twéé 
vroue wat van heksery verdink word (Elsa én Janetta) en dat dit in die eerste plek 
nie oor dié karakters gaan nie, maar eerder oor die Kardinaal. Die Kardinaal is 
byvoorbeeld die enigste karakter wat in al drie tonele die fokus van gebeure is. 

Oor die flouwording van die Kardinaal aan die einde van die tweede toneel is daar 
al baie geskryf. Malherbe (1948) verwoord die aanvanklike gevoel wanneer hy in 
sy bespreking van die drama kritiek lewer op dié toneel, wat volgens hom ’n 
antiklimaks verteenwoordig, aangesien “liggaamlike swakheid die stryd aan die 
slot besleg”. Viljoen (1998:582) brei hierop uit wanneer sy in haar Leipoldt-profiel 
beweer: 

Die Kardinaal se floute aan die einde van hierdie toneel (toneel 2 – 
weliswaar goed voorberei deur verwysings na sy swakheid en moegheid) 
verhinder dat hy werklik met die probleem van ’n keuse gekonfronteer 
word. Uiteindelik word die tragiese afloop van die drama nie van 
toepassing gemaak op die karakter wat worstel met ’n keuse nie, maar op 
die vroue wie se dood op die brandstapel nie verhinder kon word nie. 

Hoewel Smuts (1956:56) oortuigende argumente aanvoer dat dié insident wel 
verantwoord is, erken hy tog dat ’n mens sou kon beweer dat die dramaturg hier 
’n gerieflike uitweg kies om die spel tot ’n einde te voer – hy ontduik die logiese 
alternatief, naamlik om die Kardinaal nié te laat flou word nie (of hom betyds 
weer te laat bykom) en hom sy stryd op geestelike vlak te laat volstry. 
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Volgens Cloete (1966:4) word die rede vir die Kardinaal se floute in die drama 
self gegee. Hy is van mening dat die Kardinaal simbolies “doodgespeel” word deur 
Elsa “in en deur die pragtige drama binne die drama, haar dodekomedie (of 
droom- of hemelkomedie) in die tweede toneel”. Hierdie interpretasie word egter 
deur Brink (1974:119–22) verwerp, omdat die tweede toneel volgens hom 
“hoogstens vir ’n paar oomblikke die illusie van ’n herskape verlede” suggereer, 
omdat dit vir Elsa “’n desperate en patetiese en bowenal psigologies verklaarbare 
poging (bly) om haarself ’n rukkie om die bos te lei”, en omdat haar komediespel 
nie vir Janetta óf die Kardinaal werklik waar word nie. 

Ná die spanningshoogtepunt wat die Kardinaal se flouwording aan die einde van 
die tweede toneel meebring, word die slottoneel volgens Kannemeyer (1966) en 
Conradie (1972) te lank deur Placido en Eugenio se gesprek uitgerek, met die 
gevolg dat die spanning verslap en die ontknoping “mat verloop”: 

Die eerste helfte, waarin die twee broeders aan die woord is, roep in 
hoofsaak die floute van die vorige aand in herinnering, en bied dan feitlik 
’n lopende kommentaar op die voorbereidings vir die verbranding wat 
Placido deur die oop venster volg. Die dialoog is dus op sigself nie primêr 
dramaties nie – dit rig die aandag op iets wat buite die verhoogruimte 
plaasvind, waardeur die woorde van die twee broeders iets beskrywends 
kry. Ook as die Kardinaal wakker word, beweeg die drama, ten spyte van 
die sterk dramatiese uitroepe, taamlik moeisaam na die einde. 
(Kannemeyer 1966:16) 

Ofskoon literatore hulle in die verlede tot uiteenlopende, dikwels 
nieverbandhoudende, elemente van die drama gewend het om verklarings vir 
bogenoemde probleemaspekte te probeer vind, wil dit voorkom asof daar steeds 
nie bevredigende oplossings vir alle besware voorhande is nie. Terselfdertyd skep 
dié literatore se verklarings die indruk dat Die heks in die eerste plek ’n tipies 
menslike verhaal is (die gewetensworsteling van enige individu onder 
problematiese omstandighede) wat slegs toevallig teen die agtergrond van 
bepaalde historiese gebeure (die heksevervolgings in Wes-Duitsland vroeg in die 
15de eeu) afspeel. 

 
2. Probleemstelling 

In hierdie artikel word die geldigheid van bogenoemde besware oorweeg aan die 
hand van die belangrike rol wat belydenis in Leipoldt se Die heks speel. Binne die 
konteks van dié betoog word daar nie met belydenis bedoel die “plegtige 
verklaring van geloof” of “aanneming as lidmaat (in die kerk)” (Odendal en 
Gouws 2005:80) nie, maar eerder berouvolle (skuld)erkenning in ’n geregtelike 
en/of kerklike sin. In Die heks is daar byvoorbeeld nie net sprake van ’n 
amptelike geregtelike verhoor (die vervolging van die sogenaamde “hekse” Elsa 
en Janetta) nie, maar ook van ’n tipe self- of gewetensverhoor deur die Kardinaal, 
wat duidelik met die Rooms-Katolieke sakrament van boetedoening verband hou. 
In elkeen van dié verhoorsituasies speel belydenis ’n deurslaggewende rol. 

Die rol en belang van belydenis in die drama moet veral verstaan word teen die 
historiese agtergrond waarteen Leipoldt die dramatiese gebeure situeer. In 
hierdie opsig is ’n belangrike vertrekpunt dat die ontstaansgeskiedenis en 
historiese konteks van die drama véél meer is as bloot kleurvolle agtergrond, 
kuriositeit of moontlike verryking van die uiteindelike lees- en/of kyk-ervaring. 
Kennis van die historiese konteks – by name die heksevervolging in 15de-eeuse 
Europa, maar ook die ontstaansgeskiedenis van die drama self – is onontbeerlik 
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vir ’n ingeligte taksering van die drama, aangesien dit bevredigende antwoorde 
bied op die besware wat deur literatore geopper is. Indien die rol van belydenis 
binne dié historiese konteks verreken word, verkry die teks boonop insiggewende 
interpretasiemoontlikhede en betekenisresonansies. 

Uiteindelik is daar in Die heks dus véél meer op die spel as die tragiese gevolge 
van ’n enkele onoordeelkundige beslissing in die verlede en die gebrek aan ’n 
oordeelkundige besluit in die hede. 

 
3. Ernst von Wildenbruch se “Das Hexenlied”  

In ’n Standpunte-artikel speur Burgers (1951:47–52) die ontstaansgeskiedenis 
van Leipoldt se Die heks na. Hy wys daarop dat die drama oorspronklik tydens ’n 
enkele sitting in Engels geskryf is, daarna as Die hamer van die hekse in 
Afrikaans vertaal is, en uiteindelik in 1923 as Die heks verskyn het. Burgers fokus 
die aandag op veral twee tekste wat as inspirasie vir die skryf van Die heks kon 
gedien het, naamlik ’n gebarespel deur Max Reinhardt gebaseer op Friedrich 
Freska se Sumurūn en Ernst von Wildenbruch se gedig “Das Hexenlied”. 

Burgers wys op talle inhoudelike en tematiese ooreenkomste tussen Von 
Wildenbruch se gedig en Leipoldt se drama. ’n Ooreenkoms wat hy egter nie 
aandui nie – en wat besonder belangrik blyk te wees – is die pertinente rol wat 
belydenis (of anders gestel, ’n bieghandeling) in albei tekste speel. 

Von Wildenbruch se gedig bevat ’n verhaal uit die tyd van die heksevervolging in 
Europa (spesifiek Duitsland) van ’n sekere broeder Medardus wat jare lank in ’n 
klooster gewoon het, waar hy bewonder en geëer is vir sy merkwaardige 
toewyding en godsvrug. Wanneer hy as ou man op sy doodsbed lê, word ’n 
biegvader op seremoniële wyse na sy kamer ontbied:2 

At Herzfeld abbey, the prior told 
How brother Medardus, grown weak and old, 
Could scarcely, he thought, outlive the day: 
“Haste, brother confessor,” said he, “away 
And bid him confess his sins to thee, 
Although I know that few they be: 
The cloister fifty years today 
He serves, and in its shades grew gray; 
By fast and penitences he, 
Prepared, awaits eternity.” (1916:4, my kursivering) 

Wanneer hy die drumpel van broeder Medardus se kamer betree, is daar by die 
biegvader die aanname dat die bejaarde priester weinig (indien enigiets) te bely 
het. Die feit dat broeder Medardus met gevoude arms en starende oë ’n vreemde, 
wanhopige lied lê en sing, stem die biegvader egter agterdogtig: 

The confessor crossed the threshold well 
And strode within Medardus’ cell: 
And hour on hour the hours fared;  
The monks in wonder looked and glared: 
“Medardus, blameless in words and acts 
What can he reveal about sinful facts?” 
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[…] white, haggard, thin, 
Medardus lay on a poor cot within, 
His folded hands in prayer, 
His eyes with livid fire aglare: 
From stammering, quivering lips, a song 
Unending, wild, was forced along: 
A song so strange, a song forlorn, 
Of longing love, of blasphemous scorn. 
As if from far-off lands the air 
Brought perfumes captivating, rare: 
It was a song unlike a note 
That ever came from human throat; 
A wail of woe, then frenzied zest. 
With terror, rapture filled each breast. (4–6) 

Uiteindelik bely broeder Medardus, met trane wat oor sy wange loop, ’n 
buitengewone (en uiters ontstellende) ervaring wat hy as jong priester in die 
einste abdy beleef het. Een donker en stormagtige nag is hy na die abdy se 
kerker ontbied, waar ’n mooi, jong vrou gewag het om die volgende oggend as 
heks verbrand te word. Dit was sy taak om haar sondige siel deur middel van 
gebed te probeer red. Uit jammerte en liefde het sy hart egter week geword vir 
haar, want sy het teenoor hom bely dat sy onskuldig is: sy het grootgeword 
onder die sorg van haar ouma, wat kennis gehad het van helende kruie, waarmee 
sy baie siek mense genees het. Ten spyte hiervan is die ouma as heks verbrand. 
Van haar ouma het die meisie ’n wonderlike ou lied geleer wat sy dikwels gesing 
het sonder dat sy geweet het wat die woorde beteken. Die gevolg was dat ook sý 
in hegtenis geneem en veroordeel is om as heks verbrand te word. In die kerker 
smeek sy broer Medardus om haar lewe te red en saam met haar te vlug. Sy 
beloof om hom ’n skat in ’n verre land te gaan wys en die liefde van ’n vrou te 
laat smaak: 

A sob deep out of her bosom sprang, 
From stammering lips a whisper rang: 
“Thou canst still weep? Thou weepest for me? 
As I love the good Saviour, I love also thee.” 
I was seized by fright at her words of disgrace: 
“Recall the hour; remember the place 
Thy body tomorrow in flames shall burn: 
Repent, confess, to Heaven turn!” 
With startled mien she said to me: 
“Why must I do penance? From guilt I am free. […] 

“Oh, save me!” said she. “Oh, save me!” she cries: 
“To live is so sweet, and death is so dire, 
And dreadful the anguish to perish by fire: 
No creature have I offended or grieved, 
No sin have I done, no witchcraft conceived: 
The hearts of men are just like stone,  
But thou art good, thou still canst moan: 
The jailer sleeps, the door is free. 
Come, let me fly, and fly with me!” (10-12, my kursivering) 

Hoewel heeltemal betower deur hierdie aanvallige meisie, word broeder Medardus 
deur ’n stem gewaarsku en “verhoed” om haar te soen. Hy stoot haar eerder van 
hom af weg en laat haar wenend agter. Die volgende oggend drom die mense 
saam om die “heks” te sien brand. Terwyl Medardus na vore tree om die 
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kruisbeeld te maak, knik die meisie vir hom en glimlag soet. Wanneer die 
brandstapel aangesteek word, begin sy ’n betowerende lied te sing. Sy hou aan 
sing, selfs wanneer die vlamme haar voete raak. Dit is dié einste “hekselied” wat 
broeder Medardus helder en dwingend op sy sterfbed hoor. In sy sterwensuur 
sien hy die meisie as ’n rein vrou vol warm liefde, en met ’n uitroep dat hy kom 
om vir ewig by haar te wees, sterf hy: 

“[…] Thou offerest the blessing my crime cast aside, 
For me, heaven’s door thou openest wide: 
After fifty years of penance and pain, 
I come and forever with thee shall remain!” (17, eie kursivering) 

Aan die hand van broeder Medardus se skuldbelydenis (bieghandeling) in die 
hede van die gedig word die voorafgaande vyftig jaar van sy lewe in herinnering 
geroep. ’n Sentrale insident tydens dié periode is die belydenis van die mooi, jong 
meisie teenoor hom dat sy verkeerdelik op aanklagte van heksery skuldig bevind 
is en tereggestel gaan word. Ten spyte daarvan dat sy op haar onskuld aandring, 
word sy oplaas wel as “heks” verbrand. Hoewel broeder Medardus haar dus in 
haar sterwensuur in die steek laat, het hy op sy doodsbed die gevoel dat die 
meisie – nou ’n aanvallige, rein vrou – hom nie net vir sy verraad vergewe nie, 
maar ook die deure van die hemel vir hom oopmaak. 

 
4. Leipoldt se Die heks 

In Die heks, wat in 1425 in die denkbeeldige Ahrweiler-kasteel in Wes-Duitsland 
teen die agtergrond van die heksevervolging afspeel, is daar eweneens sprake 
van ’n bieghandeling in die hede van die drama wat direk verband hou met ’n 
gedwonge belydenis (deur middel van foltering verkry) in die onlangse verlede 
(kort voordat die dramagebeure ’n aanvang neem). Kannemeyer (1966:11) wys 
in sy bespreking van die drama daarop dat die aksent in Die heks val “op die 
hoofpersoon en sy besondere geskiedenis wat oor ’n hele aantal jare strek”. Dit 
het, volgens hom, tot gevolg dat “nie alleen die hede waarin die karakters 
verskyn, in die spel aangebied word nie, maar ook die verlede wat die optrede 
van die hooffiguur voortdurend beïnvloed” (1966:11). 

Dié afwisseling van tye het egter ook tot gevolg dat twee prosesse gelyklopend in 
die drama uitgebeeld word: ’n regsproses (die vervolging en teregstelling van 
Elsa en Janetta in die verlede) en ’n kerklike proses (wat met die sakrament van 
boetedoening ooreenstem) in die hede. Albei prosesse neem die vorm van ’n 
verhoor aan – ’n geregtelike verhoor in die geval van Elsa en Janetta en ’n 
selfverhoor in die geval van die Kardinaal. Die regsproses vind in ’n kerklike 
konteks plaas in dié opsig dat die Kerk hier die rol van ondervraer en regter 
vertolk, terwyl die kerklike proses duidelik elemente van ’n geregtelike proses 
vertoon. In dié verband merk Carroll-Clarke (1997:1) byvoorbeeld op: 

“[C]onfession” […] is said to take place in the “tribunal of penance”, 
because it is a judicial process in which the penitent is at once the 
accuser, the person accused, and the witness, while the priest pronounces 
judgement and sentence. The grace conferred is deliverance from the guilt 
of sin and, in the case of mortal sin, from its eternal punishment; hence 
also reconciliation with God, justification. 

Die twee verhore waarvan daar in Die heks sprake is, is: 
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1. Die verhoor van die “hekse” Elsa en Janetta, wat met die aanvang van die 
drama reeds afgeloop is (slegs die vonnis moet nog deur die Kardinaal 
onderteken en aan die Keiser gestuur word). In dié verhoor, wat veral 
deur middel van karakters (soos Placido, Elsa en Janetta) se gesprekke in 
die hede belig word, speel die getuienis van benadeelde individue (soos 
Hans Swieten en Andreas Brummer), asook die twee vroue se weiering om 
hul “skuld” as hekse te bely ten spyte van foltering, ’n deurslaggewende 
rol. 

2. Die (self)verhoor van die Kardinaal, wat gedurende die drie tonele 
dramaties ontplooi en eers teen die einde van die drama ’n “klimaks” 
bereik. Ten opsigte van dié verhoor tree Placido en Eugenio byvoorbeeld 
as (karakter)getuies op, terwyl Elsa (maar veral ook die Kardinaal self) as 
aanklaer optree.  

4.1 Die verhoor van die “hekse” Elsa en Janetta  

As twee “vreemdelinge” uit Italië word Elsa en haar buite-egtelike dogter, 
Janetta,3 in Duitsland skuldig bevind aan heksery en in die kerker van die 
Ahrweiler-kasteel aangehou, waar hulle hul vonnis – verbranding op die 
brandstapel – afwag. Vanaf die 14de tot die 18de eeu is talle mense, van wie die 
oorgrote meerderheid vroue was, in Europa op grond van vermeende heksery 
vervolg en (meestal by wyse van verbranding) tereggestel. 

In Middeleeuse Europa het die begrip heksery na een of albei van die volgende 
twee aktiwiteite verwys: 

1. Die beoefening van “swart” (skadelike) toorkuns of die uitvoering van 
skadelike handelinge deur middel van die een of ander buitengewone, 
geheimsinnige, okkultiese of bonatuurlike mag. Hekse is beskou as 
individue wat oor die een of ander buitengewone of geheimsinnige mag 
beskik het om bose dade te verrig. Die wesenskenmerke van dié dade was 
dat hulle magies eerder as godsdienstig, en skadelik eerder as voordelig 
van aard was (Levack 1995:4). Hekse is dus dikwels blameer vir die 
ongelukke wat mense getref het en waarvoor daar nie verklarings op 
grond van die wetenskaplike kennis van die tyd gegee kon word nie, soos 
die langdurige siekte of dood van mense, ongelukke, storms en misoeste 
(vgl. Smuts 1986:47). 

2. Duiwelaanbidding (diabolisme). Daar is geglo dat hekse ’n geheime 
verbond met die duiwel gesluit het. In hierdie opsig merk Levack (1995:8) 
op: “The emergence of the belief that witches were not merely magicians 
but also Devil-worshippers changed the nature of the crime of witchcraft. 
It made witches not simply felons, similar to murderers and thieves, but 
heretics and apostates, intrinsically evil individuals who had rejected their 
Christian faith and had decided instead to serve God’s enemy, the Devil.” 
Voorts is daar geglo dat hekse kollektief aan godslasterlike, immorele en 
obsene rites (sogenaamde heksesabatte) deelneem, dat hulle kan vlieg en 
dat hulle onder bepaalde omstandighede ook dierlike vorms kon aanneem 
– soos dié van katte, uile en wolwe.  

Verreweg die meeste “hekse” was vroue wat uit die laer klasse van die 
samelewing gekom en dikwels die heersende patriargale opvattings ten opsigte 
van vroulikheid uitgedaag het (Hester 2002:276–88). Ten tye van die 
heksevervolgings in Middeleeuse Europa was die patriargale ideaal vir vroue dat 
hulle stil en “op hulle plek” sou wees, en in alle opsigte onderdanig aan hulle 
mans. Die huwelik, as domein vir heteroseksuele, prokreatiewe seksualiteit onder 
die beheer van mans, is as die enigste geskikte plek beskou waarin seksuele 
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aktiwiteit deur vroue kon plaasvind. Talle vroue is gestraf omdat hulle buite-
egtelike kinders gekry het of hulle aan heteroseksuele omgang buite die huwelik 
“skuldig” gemaak het. Volgens Larner (2002:273) is die stereotipe heks ’n 
onafhanklike, volwasse vrou wat nie voldoen aan die manlike opvatting van 
“toegelate” vroulike gedrag nie. 

Tydens die Europese heksevervolgings het groot streeksvariasies voorgekom: 
daar was relatief min teregstellings in Italië, Nederland en Spanje gedurende die 
hele tydperk. So ook in Engeland, totdat daar in 1645 ’n skrikwekkende toename 
in verhore en teregstellings was. In Duitsland en Skotland (veral ná 1620) het 
daar egter deurgaans grootskaalse vervolgings plaasgevind (Kieckhefer 2002:25–
35). Dat Leipoldt die dramagebeure dus spesifiek in Duitsland laat afspeel, het in 
die lig hiervan sin. 

In die verhoor van ’n persoon wat gedurende die 13de tot die 15de eeu van 
heksery verdink en aangekla is, het skuldbelydenis deur die aangeklaagde ’n 
deurslaggewende rol gespeel. Dit was egter nie altyd die geval nie. Vóór die 13de 
eeu is daar byvoorbeeld ’n beskuldigende strafregstelsel in Europa gevolg 
waarvolgens dit baie moeilik was om misdade soos heksery te vervolg. Volgens 
dié stelsel is ’n strafregtelike geding deur ’n privaat persoon – gewoonlik die 
verontregte party of ’n familielid – aanhangig gemaak én deurgevoer. Die aanklag 
was ’n formele, openbare, beëdigde verklaring wat aanleiding gegee het tot ’n 
verhoor voor ’n regter (Kieckhefer 2002:25–35). Indien die aangeklaagde skuld 
bely het, of die aanklaer onweerlegbare getuienis kon lewer wat die beskuldigde 
met die misdaad verbind het, het die regter die beskuldigde skuldig bevind en 
dikwels ’n skrikwekkende straf opgelê. Indien daar egter enige twyfel was, het die 
hof ’n appèl tot God gerig om aan die hand van die een of ander beproewing 
(ordeal) uitsluitsel te gee oor die aangeklaagde se skuld of onskuld. Die gewildste 
hiervan was die sogenaamde vuur- of waterproef. Die regsproses was dus ’n 
irrasionele proses waarin menslike oordeelsvermoë geringgeskat is. 

Aan die begin van die 13de eeu is dié regstelsel laat vaar ten gunste van ’n meer 
ondersoekende strafregstelsel (Kieckhefer 2002:25–35; Langbein 1978) waarin 
die Kerk die leiding geneem het. Dié stelsel is tot in die 15de eeu gevolg. Nie net 
het die prosedures ten opsigte van die instel van regstappe verander nie, maar 
ook die prosedures ten opsigte van die verhoor as sodanig. Dit was nou nie meer 
net ’n privaat persoon wat regstappe kon instel nie; die lede van ’n gemeenskap 
of die beamptes van die hof kon ook ’n saak aanhangig maak indien hulle oor die 
nodige getuienis (dikwels by wyse van hoorsê bekom) beskik het. Die bewyslas 
het nie meer gerus op die aanklaer nie; die regter en ander regsbeamptes (lees 
kerkamptenare) het die saak nou self ondersoek. Dit het hulle gedoen hoofsaaklik 
deur geheime ondervragings van die beskuldigde en die getuies, wat hulle dan in 
beëdigde verklarings aangeteken het. Op grond hiervan is die feite van die saak 
beoordeel en is daar uitsluitsel gegee oor die skuld of onskuld van die 
aangeklaagde én die uiteindelike straf wat opgelê is. Dit was dus ’n baie meer 
rasionele proses wat op menslike oordeel gesteun het. Ook die bewyslas was 
besonder streng: sonder die getuienis van twee ooggetuies of ’n skuldbelydenis 
deur die aangeklaagde kon die beskuldigde nie skuldig bevind word nie. Tog was 
dié regstelsel alles behalwe onfeilbaar. Heksery is beskou as ’n sogenaamde 
“verborge misdaad” en gevolglik was dit byna onmoontlik om twee ooggetuies te 
vind wat kon getuig. Regters moes hulle dus uitsluitlik verlaat op die 
skulderkenning van die aangeklaagde. Omdat belydenisse nie altyd voorhande 
was nie, het die regsowerhede, en later ook die Kerk (in 1252), die gebruik van 
foltering toegelaat om belydenisse of versweë inligting van weerspannige getuies 
te verkry. Die toelating van foltering is geregverdig deur die besonder 
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aanvegbare aanname dat ’n persoon wat aan intense fisieke pyn onderwerp word, 
meer geneig sal wees om die waarheid te vertel (Langbein 1978). 

Hoewel foltering toelaatbaar was slegs in daardie gevalle waar ’n sterk 
skuldvermoede bestaan het, met ander woorde die getuienis van een ooggetuie 
of oortuigende omstandigheidsgetuienis (Langbein 1978:14), en die herhaling 
van foltering of die foltering van swanger vroue en kinders streng verbied is, is 
heksery as ’n crimen exceptum – ’n buitengewone misdaad – beskou en het alle 
prosedurele bepalings nie altyd gegeld nie. Boonop het talle regters hulle nie aan 
die reëls gesteur nie, met die gevolg dat growwe menseregteskendings 
voorgekom het. 

In Die heks word die meeste inligting ten opsigte van Elsa en Janetta se verhoor 
by monde van broeder Placido aan die leser oorgedra, enersyds omdat hy as 
sekretaris van die Kardinaal verantwoordelik is vir die opskryf van die beëdigde 
verklarings, die ondertekening van die vonnis (deur die Kardinaal) en die 
aanstuur van alle dokumente na die Rykskanselier, en andersyds omdat hy 
waarskynlik dié karakter in die drama is wat die onwrikbaarste in die Kerk se 
saak teen die “hekse” glo. 

Placido se opmerking dat dit vir die Kardinaal belangrik is dat alles ten opsigte 
van dié verhoor “op regswyse geskied” (3), is egter baie ironies. Die Kardinaal 
onderteken die vonnis byvoorbeeld “sonder om dit deur te lees” (9) en vra 
broeder Placido eers daarná uit oor die verklarings wat gelewer is. Ten spyte 
daarvan dat die Kardinaal dieselfde oggend nog die getuienis aangehoor het, is hy 
laat die aand reeds onseker oor wat getuig is: 

KARDINAAL 

Daar was vyf getuies – nee, ses, teen hulle. Algar gemeentelede, nooit 
onder sensuur nie. Algar het op die Heilige Kruis gesweer. Wat het hulle 
getuie, Placido? (9) 

Hy vra dus vir broeder Placido om die getuienis weer aan hom voor te lees:  

BROEDER PLACIDO 

(Lees met ’n dreunerige stem.) “Hans Swieten, getuie, item, dat 
genoemde heks in ’n swart kat verander het en in dié gedaante voor sy 
deur gesit en huil het op dieselfde nag toe sy dogtertjie van die koors 
gesterwe is; item, dat dieselfde hierbowe genoemde heks die watervrees 
op sekere Andreas Brummer gesit het, ten einde genoemde Andreas 
Brummer van genoemde watervrees te doen sterwe; item, dat genoemde 
heks tesame met haar voorgenoemde dogter Janetta sy seun Hendrik 
betower het voorlaaste winter, en deur die betowering genoemde Hendrik 
gestorwe is aan ’n longbloeding waaraan geen arts iets kon doen nie; 
item, dat genoemde heks die pes onder sy bokke gesit het met die gevolg 
dat drie daarvan dood is. Andreas Brummer, gemeentelid, getuie dat 
genoemde heks die voorgenoemde watervrees op hom gesit het, waardeur 
hy watersku geword is en slegs genees is deur middel van die heilige been 
van St. Thomas van Canterbury; item, dat genoemde heks, tesame met 
haar voorgenoemde dogter Janetta, aan sy vrou etlike liggaamlike plae en 
letsels deur middel van betowering …” (10) 

267



LitNet Akademies – Jaargang 8(1) – Maart 2011 
 

 

 

ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za 

Ten spyte daarvan dat bostaande getuienis op ongegronde en bygelowige 
aannames gebaseer is wat geen direkte verband tussen die aangeklaagdes en die 
gebeure bewys nie, en die beweerde “misdade” boonop eerder natuurlike as 
bonatuurlike oorsake het, word dit deur die kerklike amptenare in die drama as 
oortuigend beskou. As vreemdelinge en vroue is Elsa en Janetta dus uitgelewer 
aan ’n regstelsel wat hulle skuldig bevind nog voordat hulle verhoor is. Boonop 
word hulle, selfs in die afwesigheid van onweerlegbare getuienis, gefolter (met 
warm ysters gebrand) ten einde ’n persoonlike skuldbelydenis van hulle te verkry.  

Terwyl broeder Placido sy aandag nougeset op die ontplooiende verhoor en die 
“verdiende loon” van die twee vroue rig, wil dit voorkom asof die Kardinaal die 
verhoor – soos al die ander verhore teen sogenaamde “hekse” – eerder uit sy 
gedagtes probeer weer. Dit is asof hy doelbewus nié daaraan wil dink of herinner 
wil word nie; dis asof hy dit probeer wégdink. Op sy beurt staar broeder Placido 
hom so blind teen dit wat hy wíl sien dat hy sekere ooglopende aspekte miskyk, 
byvoorbeeld die feit dat die getuienis wat hy aan die Kardinaal voorlees, geen 
ooggetuieverslae is nie, maar eerder hoorsê- of omstandigheidsgetuienis; dat al 
die “misdade” waarna verwys word, voor die hand liggende of natuurlike oorsake 
het; dat hoewel die twee vroue nie “mense uit dié streek” (11) is nie, hulle ’n 
stukkie papier aan die Kardinaal stuur waarop sy “eie wapenseël” (12) verskyn en 
wat boonop ook ’n stukkie perkament en ’n haarkrulletjie bevat; en dat Elsa en 
Janetta die Kardinaal se ring in hulle besit het ná sy flouwording in die kerker 
(terwyl dit hoogs onwaarskynlik is dat twee vasgekettingde vroue dit van hom 
sou kon afneem/steel). 

Die belangrikste prosedurele “fout” wat in die verhoor van die twee vroue begaan 
word, is dat hulle skuldig bevind en veroordeel word selfs al bely hulle nié skuld 
op die aanklagte teen hulle nie. Uit die Kardinaal en broeder Placido se gesprek in 
die eerste toneel van die drama blyk dat die twee vroue nooit die aanklagte teen 
hulle erken (óf ontken) het nie: “Sy was trots, selfs onder die foltering; en selfs 
haar dogter was soos ’n steen toe ons haar met die heet ysters gebrand het” 
(11). Tog wil dit in die tweede toneel, wanneer die Kardinaal by Elsa wil weet wat 
haar naam is, aanvanklik voorkom asof sy wel haar aandadigheid aan heksery 
bely: 

ELSA 

(Verbaas.) My naam, Eminenza? Ag, elkeen weet dit. Hulle noem my Elsa 
die Heks, Elsa die Swart Kat, Elsa die Padda, Elsa die Dienares van 
Meester Leonard. Soms noem hulle my Elsa die Sieketrooster, Elsa wat die 
Arm Mense Liefhet, omdat ek hulle versorg as hulle siek is, en omdat ek 
met hulle saamween as hulle smart het. Maar ’n mens vergeet gou, en 
meestal is ek Elsa die Heks. (18) 

Die tweede deel van Elsa se antwoord is egter duidelik ’n verontskuldiging. Sy rig 
eerder ’n beskuldiging teen diegene wat ’n onskuldige vrou durf vervolg en wys 
juis op daardie aspekte wat haar ten opsigte van die geldende definisie van die 
tyd nié ’n heks maak nie: medemenslikheid, empatie, versorgende en 
koesterende gedrag, en welwillendheid. Hierbenewens is daar ook ’n subtiele 
beskulding teen die Kardinaal in haar laaste sin: hý het haar en sy dogter immers 
38 jaar vantevore vergeet en versaak. 

Eers in die derde toneel, nadat hy sy bewussyn herwin het en Elsa en Janetta 
reeds “vir tien minute” (35) aan die brand is, roep die Kardinaal ontsteld uit dat 
die twee vroue “onskuldig” (34) is. Hierdie onskuldigbevinding is nie die gevolg 
van enige nuwe regsinligting of getuienis nie. Sodra hy vasstel dat Elsa eintlik 
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Orsinia, die ma van sy liefdeskind (Jeronima) is, is hy opsluit daarvan oortuig dat 
hulle onskuldig moet wees. Op dié wyse word die gedagte bevestig dat hekse 
dikwels beskou is as iets wat vreemd, onverklaarbaar en algeheel anders is. 
Sodra die Kardinaal besef dat die vroue aan hom bekend is, maak hy die afleiding 
dat hulle onskuldig is. 

4.2 Die Kardinaal se “self-/gewetensverhoor” 

In die loop van Leipoldt se drama word ’n gewetenstryd by die Kardinaal 
uitgebeeld wat só intens is dat ’n mens daarna as ’n self- of gewetensverhoor kan 
verwys. Dié innerlike worsteling, wat uiteindelik op ’n besonder emosionele 
belydenis uitloop, vertoon interessante ooreenkomste met die sakrament van 
boetedoening (penance) soos wat dit in die Rooms-Katolieke Kerk beoefen is en 
steeds word. Boetedoening is ’n sakrament van die Nuwe Verbond wat deur 
Christus ingestel is en waarvolgens vergifnis van sonde aan ’n dooplidmaat 
toegestaan word aan die hand van vryspraak deur ’n priester op voorwaarde dat 
die betrokke dooplidmaat sy/haar sondes bely en onderneem om die toebedeelde 
boete daarvoor te doen (McNeill en Gamer 1990). 

In 1215, ’n dekade voor die gebeure wat in Die heks uitgebeeld word, het die 
Vierde Lateraanse Konsilie bepaal dat alle Christene verplig was om jaarliks hul 
sonde amptelik teenoor ’n priester te bely (Carroll-Clark 1997). 

Simone de Hinton (soos aangehaal in Waltz 1936:283–368) onderskei tussen drie 
fases van boetedoening, naamlik: (i) berou of gewetenswroeging, (ii) belydenis 
(’n vertroulike bieghandeling teenoor ’n priester of ander kerklike gevolmagtigde) 
en (iii) betaling (bereidwilligheid om die toebedeelde boete te doen). 

Die grootste gedeelte van die Kardinaal se innerlike stryd (selfverhoor) stem dus 
ooreen met die eerste fase wat De Hinton ten opsigte van boetedoening 
onderskei, naamlik berou of gewetenswroeging. In die slottoneel van die drama, 
wat nie sonder melodrama is nie, bely die Kardinaal sy “oortredinge” (fase twee) 
wanneer hy op die vloer neerval, sy gesig in sy hande verberg en snikkend tot die 
“Moeder van God” (35) bid. Die implikasie is dat die Kardinaal lewenslank sal 
moet “betaal”/ ”boete doen” vir sy onvermoë om die teregstelling van sy 
jeugminnares, Orsinia, en sy dogter, Jeronima, op die brandstapel te voorkom. 
Die derde fase word dus nie in die drama self uitgebeeld nie – die suggestie is dat 
dit vir die Kardinaal nog voorlê. 

Wat die Kardinaal se “selfverhoor” betref, tree broeders Placido en Eugenio op as 
karaktergetuies. Tydens hulle gesprek in die eerste toneel van die drama 
verwoord hulle die teenstrydige aspekte van die Kardinaal se geaardheid, naamlik 
sy inherente menslikheid binne ’n onmenslike bestel enersyds, en sy onwrikbare 
pligsbesef en lojaliteit aan die Kerk andersyds (vgl. in dié verband ook die 
besprekings van Cloete (1966), Conradie (1972) en Smuts (1986)). Veral 
laasgenoemde gee daartoe aanleiding dat die Kardinaal sy fisieke gesondheid 
toenemend ten koste van sy geestelike ywer begin afskeep. Dat die Kardinaal 
doelbewus nalaat om genoeg te eet en te rus, kan egter ook as ’n tipe 
selffoltering beskou word – ’n poging om te probeer vergoed (of boete te doen) 
vir die latente skuldgevoel wat hy as gevolg van sy pligte as “Hamer van die 
Hekse” ervaar. Broeder Eugenio merk byvoorbeeld by geleentheid op: “Die 
brandstapels en die koppe afslaan is nie werk vir hom nie” (7). Die ironie is egter 
dat die Kardinaal ook “geen las (kan) dra as hy nie eet nie” (7). 
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In die tweede toneel van die drama tree Elsa as ’n tipe aanklaer op wat die 
Kardinaal onder kruisverhoor neem en hom konfronteer met sekere waarhede uit 
die verlede. Die Kardinaal vind dié onthullings so ontstellend dat hy aan die einde 
van die toneel flou word. Vanweë sy floute kan hy in die slottoneel dan nié 
verhoed dat die twee vroue op die brandstapel sterf nie, ten spyte daarvan dat hy 
desperaat uitroep dat hulle onskuldig is, dat die vonnis herroep en hulle ten alle 
koste gered moet word. Teenoor broeders Placido en Eugenio, en voor die 
aangesig van God, bely die Kardinaal in sy slotgebed skuld en aandadigheid aan 
die dood van die twee vroue, maar by implikasie ook van al die vroue wat 
gedurende sy kardinaalskap onnodig en onskuldig as “hekse” verbrand is: 

KARDINAAL 

(Met ’n snik.) Moeder van God, wees genadig vir my, arme sondaar! 
(Geskreeu buite.) Wees my genadig, o God, wees my genadig! (PLACIDO 
en EUGENIO val op hul knieë naas hom. Die KARDINAAL snik onderwyl hy 
bid. Nou en dan word die geskreeu buitekant herhaal.) Amplius lava me ab 
iniquitate mea … peccatum meum contra me est simper … (Sy stem 
breek.) Miserere mei … secundum magnam misericordiam tuam … (35) 

Dit is veelseggend dat die Kardinaal nie hier bid vir die vroue wat sterf nie, maar 
vir homself. ’n Gedeelte van sy gebed is ’n aanhaling uit die eerste drie verse van 
Psalm 51 (volgens die Latynse Vulgaat), waarin Dawid sy skuld aan owerspel met 
Batsèba voor God erken. 

Op dié wyse word die Kardinaal se skuldbelydenis rakende sy minnares en kind 
met dié van die owerspelige koning Dawid en die hunkerende broeder Medardus 
van Von Wildenbruch se “Das Hexenlied” in verband gebring. 

 
5. Slotopmerkings 

Die ontstaansgeskiedenis en die historiese agtergrond van Die heks, naamlik die 
vervolging en teregstelling van “hekse” deur die Kerk in Middeleeuse Europa, 
vorm dus die konteks waarbinne die verhoor van Elsa en Janetta, maar ook die 
self-/gewetensverhoor van die Kardinaal, geïnterpreteer behoort te word. Indien 
die rol van belydenis in dié onderskeie verhore in ag geneem word, kan die 
meeste besware wat literatore sedert die drama se verskyning daarteen geopper 
het, weerlê word. 

Hoewel die drama nie streng voldoen aan die strukturele vereistes van ’n 
eenbedryf nie, is die subtitel – “’n Drama in Een Bedryf” – dalk ’n aanduiding dat 
die drie tonele nie as afsonderlike eenhede of losstaande episodes beskou behoort 
te word nie, maar eerder as onderdele van ’n kort, gedronge geheel, waarin twee 
vergelykbare prosesse (of “verhore”) teenoor mekaar afgespeel word. 

Voorts is die Kardinaal se flouwording aan die einde van die tweede toneel nié ’n 
antiklimaks nie, maar ’n verwikkeling van sy fisieke wankeling aan die einde van 
die eerste toneel en boonop ’n onontbeerlike katalisator vir die gebeure in die 
laaste toneel. Die Kardinaal se fisieke ineenstorting, sy floute wat hom die 
grootste gedeelte van die derde toneel (letterlik en figuurlik) lamlê, en die 
verbranding van die “onskuldige” hekse is in ’n sekere sin voorwaardes vir sy 
skuldbelydenis aan die einde van die drama. Indien ’n leser slegs sou fokus op die 
“besluit” wat die Kardinaal ten opsigte van Elsa en Janetta moet neem, sou 
inderdaad beweer kon word dat die spanningslyn in die derde toneel verslap. 
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Neem ’n mens egter in ag dat dit juis die uiteindelike skuldbelydenis van die 
Kardinaal is wat sentraal staan ten opsigte van sy self-/gewetensverhoor, is daar 
wel sprake van ’n geleidelike opbou van spanning in dié toneel.  
 
Indien die historiese verloop van die heksevervolging in Europa in gedagte gehou 
word, sou die dramaturg die drama nie kon geëindig het deur ’n daadkragtige 
verset deur die Kardinaal (as kerkvader) teen die verbranding van hekse nie. (Die 
vervolging en verbranding van hekse deur die Kerk was immers nog tot in die 
17de/18de eeu in Europa aan die orde van die dag.) 

Die Kardinaal ondergaan ’n proses van selffoltering, met die gevolg dat hy fisiek 
swik en uiteindelik ook bely. Meer nog, ten einde te kan bely, móét hy fisiek faal. 
Dit is veral belangrik dat die leser dus die twee vroue as “onskuldig” beskou, 
hoewel hulle steeds ten spyte hiervan gevonnis word en op die brandstapel 
omkom. 

Deurdat die Kardinaal uiteindelik skuld bely en direk verantwoordelik is vir Elsa en 
Janetta se vlammedood, kan hy volgens die Middeleeuse definisie van hekse(ry) 
ten slotte as “die heks” van die dramatitel beskou word. Dit is hý wat in ’n sekere 
sin van gedaante verwissel, vanaf liefdevolle boereseun wat “sy vader se akkers 
gespit het” (5) tot ’n ongenaakbare monnik met ’n stem “so sag as dié van ’n 
engel, maar so genadeloos as die laaste basuin” (15); dit is hý, veel eerder as 
Elsa en Janetta, wat oor buitengewone mag(te) beskik; en dit is hý wat 
uiteindelik die dood van twee onskuldige vroue veroorsaak. In die lig hiervan is 
dit besonder betekenisvol dat broeder Eugenio se laaste woorde is: “Mag die 
Heilige ons beskerm. Hoogeerwaarde is betower” (my kursivering) (33). 
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Eindnotas 

1 Alle bladsynommers tussen hakies (sonder skrywersnaam en publikasiedatum) 
verwys na Leipoldt, C.L. 1923. Die heks. Kaapstad: Nasionale Boekhandel Beperk. 

2 Dié en ander aanhalings uit Ernst von Wildenbruch se “Das Hexenlied” is 
oorgeneem uit die Engelse vertaling van die gedig deur Carter S. Cole (1916). 

3 Hoewel hulle in die hede van die drama as Elsa en Janetta bekend staan, het 
hulle in Italië onderskeidelik die name Orsinia en Jeronima gehad. 
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