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Opsomming 

 

In hierdie tesis word ondersoek ingestel na die vertaalstrategieë domestikering 

(domestication) en vervreemding (foreignisation) van Venuti (1995), soos deur Antjie 

Krog in die bundel die sterre sê ‘tsau’ (2004) toegepas.  Die analise word gedoen vanuit 

’n deskriptiewe benadering met die fokus op Deskriptiewe vertaalstudie (DTS) en die 

poststrukturalistiese konsep différance van Derrida (1982).  Die navorser argumenteer dat 

Krog in die bundel 1) die doeltaalleser na die bronteks neem; 2) baie sigbaar is as vertaler 

en digter deur byvoorbeeld die gebruik van annotasies; en 3) die bronteks ook na die 

doeltaalleser bring deurdat sy in hierdie spesifieke bundel na haar eie digstyl toe 

domestikeer.  

 

Die inleidende hoofstuk word gevolg deur ’n uiteensetting van die vertaalteoretiese 

modelle soos dit betrekking het op die ondersoek.  Venuti se vervreemding-

/domestikering-teorie word bespreek, asook die teoretiese modelle DTS en aspekte van 

dekonstruksie en différance.  Die deskriptiewe model van Lambert en Van Gorp (1985) 

word uiteengesit as basismodel vir die analise van die bundel.  In ’n volgende hoofstuk 

word ’n literêr-historiese oorsig van die /Xam-taal en -kultuur gegee, ten einde die bron- 

sowel as die doelteks te kontekstualiseer.  ’n Hoofstuk word gewy aan aspekte van Krog 

se poëtika en vertaalbenadering wat relevant is tot die analise.  In die praktiese toepassing 

van die tesis word vyf gedigte uit die bundel op makro-, mikro- en sistemiese vlak 

bespreek ten einde die vertaalstrategie van Krog asook die aanwesigheid van haar eie 

digstyl in die tekste vas te stel.  Die mate waarin die bevindings waartoe die navorser in 

die analise gekom het, ooreenstem met of afwyk van die hipotese word in die finale 

hoofstuk hanteer.   
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Summary 

 

In this thesis the translating strategies of domestication and foreignisation in Antjie 

Krog’s anthology die sterre sê ‘tsau’ (2004) are investigated.  A descriptive approach is 

followed in the analysis, with the main focus on Descriptive Translation Studies (DTS) 

and the poststructuralist concept différance (Derrida 1982).  The researcher states that 

Krog, in her translation of the /Xam narratives, 1) follows a foreignising strategy by 

moving the target reader towards the source text; 2) is visible as translator as a result of 

her use of annotations, for example; and 3) that, in addition to foreignisation, she moves 

the source text towards the target reader by domesticating towards her own poetic style.   

 

The introductory chapter is followed by a discussion of those translational models 

relevant to the analysis.  The discussion focuses on Venuti’s (1995) model of 

domestication/ foreignisation, as well as on some aspects of deconstruction and 

différance. Lambert and Van Gorp’s (1985) descriptive model is expounded as the 

primary model for the analysis of the anthology.  The following chapter involves a 

literary historic overview of the language and culture of the /Xam in order to fully 

contextualise both the source and target texts.  In the following chapter the most relevant 

aspects of Krog’s poetics and translational strategy are discussed as far as they coincide 

with the main argument of the thesis.  In the practical part of the thesis five poems from 

the anthology are discussed on macro-, micro- and systemic level in order to establish 

Krog’s translational strategy as well as the presence in the translation of her poetic style.  

In the final chapter the extent to which the findings in the analysis correspond to the 

hypothesis is concluded.   
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1. Inleiding 

 

1.1. Agtergrond 

 

Die onderwerp van hierdie studie spruit enersyds uit ’n belangstelling in wyses waarop 

inheemse literatuur in ’n Suid-Afrikaanse, en spesifiek ’n Afrikaanse konteks vertaal 

word, en andersyds uit ’n belangstelling in die antropologie en argeologie van die 

uitgestorwe kultuur van die Boesmans1 in Suid-Afrika.  Sedert /Xam2 as Boesman-dialek 

deur die Duitse taalkundige dr W.H.I. Bleek en sy skoonsuster Lucy Lloyd teen die einde 

van die 19de eeu getranskribeer en opgeskryf is, dien die materiaal as basis vir herskrewe 

sowel as nuutgeskrewe prosa, poësie, en vertalings in Engels en tot ’n mindere mate in 

Afrikaans.  Teen die agtergrond van die gewelddadige koloniale geskiedenis in Suid-

Afrika is daar ’n verrassende aantal Afrikaanse gedigte reeds vanaf die laat 19de eeu oor 

die Boesmans en hulle kultuur (Van Vuuren 2003:123).   

 

Antjie Krog, een van Suid-Afrika se voorste digters en vertalers, lewer deur haar 

vertaling van geselekteerde /Xam-narratiewe in Afrikaans ’n belangrike bydrae tot die 

verryking en uitbouing van wat beskou word as die kanon van die Suid-Afrikaanse 

letterkunde.  Sy herontdek en herwin as’t ware die mondelinge tradisie van die /Xam as 

deel van Suid-Afrika se literêre en kulturele erfenis en gee dié uitgedelgde volk ’n 

waardige stem en teenwoordigheid in Afrikaans.  Die versameling verse getiteld die 

sterre sê ‘tsau’: /Xam-gedigte van Diä!kwain, Kweiten-ta-//ken, /A!kúnta, /Han≠kass’o 

en //Kabbo gekies en versorg deur Antjie Krog (2004) is gebaseer op drie bronne: die 

oorspronklike getranskribeerde manuskripte van W.H.I. Bleek en L.C. Lloyd in die 

Jagger-biblioteek van die Universiteit van Kaapstad; Specimens of Bushman Folklore 

(1968), die eerste publikasie oor die /Xam-kultuur saamgestel uit die manuskripte deur 

W.H.I. Bleek en L.C. Lloyd; en  Stories that float from afar (2002), ’n versamelbundel 

                                                 
1 Hierdie benaming word gebruik bo “San”.  Die antropoloog Robert Gordon (Gordon & Sholto Douglas 
2000:6) meen die benaming San (vabond, rondloper) is meer pejoratief.   
2 Getranskribeerde tekste van die Boesman-dialek !Kung is ook as bylae tot Specimens of Bushman 

Folklore (1968) ingesluit.   
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saamgestel deur J.D. Lewis-Williams.  As vertaler het Krog dus met drie brontekste 

gewerk.   

 

1.2. Doelstelling 

 

Die studie kyk vanuit ’n vertaalteoretiese oogpunt na die Afrikaanse vertaling van /Xam-

narratiewe soos dit verskyn in Krog se jongste bundel, die sterre sê ‘tsau’ (2004)3.  ’n 

Vertaalteoretiese benadering behels dat die vertaling beoordeel word aan die hand van ’n 

hipotese gebaseer op die toepassing van een of meer vertaalteoretiese modelle.  Die 

oorkoepelende doelwit van enige vertaalteoretiese beoordeling is om te toon in watter 

mate die benadering(s) wat in die vertaalproses gevolg is, die aard van die vertaling 

bepaal.   Die doel van hierdie studie is om Krog se vertaling binne die raamwerk van 

Deskriptiewe vertaalstudies (DTS) te bestudeer, met die primêre fokus op Venuti (1995) 

se domestikering-/vervreemding-teorie4 as moontlike vertaalstrategie van Krog as 

vertaler.   

 

1.3. Hipotese en teoretiese benadering 

 

Die tweeledige studie is gedoen teen die agtergrond van bogenoemde teoretiese modelle 

en die navorser argumenteer gevolglik dat 1)  Krog die doeltaalleser na die bronteks 

neem; 2) Krog baie sigbaar is as vertaler en digter deur byvoorbeeld die gebruik van 

annotasies; en 3) Krog die bronteks ook na die doeltaalleser bring deurdat sy in hierdie 

spesifieke bundel na haar eie digstyl toe domestikeer.   

 

Die problematiek by ’n vertaling soos die sterre sê ‘tsau’ is die implisiet veelvlakkige 

aard van die vertaalproses.  Die veelvlakkigheid lê onder andere in die teenwoordigheid 

van ’n bronteks wat sowel in geskrewe as in orale vorm bestaan.  Afgesien van die 

                                                 
3 Die titel van die doelteks word voorts sonder die subtitle en die verwysing na die datum van uitgawe 
gebruik omdat dit die hoofteks van die bespreking vorm en baie daarna verwys word. 
4 Venuti (1995) – domestication/foreignisation.  Die terme staan gewoonlik in ’n verhouding van 
uitheems/inheems teenoor mekaar.  /Xam staan in Suid-Afrika in tyd en in ruimte verwyderd van die 
huidige konteks van die kultuur en taal wat Afrikaans is.  Die /Xam-taal sou derhalwe as die inheemse, en 
die Afrikaanse taal as die uitheemse in die spesifieke konteks beskou kon word.   
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outentisiteit van die geskrewe bronteks, het die vertaler ook te make met die orale tradisie 

van die /Xam en dit is juis hierdie mondelinge narratiewe (soos aan Bleek en Lloyd 

oorgedra) wat as die bronmateriaal beskou kan word.  Die problematiek van die geskrewe 

bronteks lê daarin dat die vertaler hoofsaaklik met ’n teks (Specimens of Bushman 

Folklore, 1968) werk wat reeds uit die getranskribeerde /Xam-teks vertaal is.  Die 

herskryf van die getranskribeerde manuskripte deur Bleek en Lloyd in ’n 19de-eeuse 

Engelse register het dus noodwendig met verliese gepaardgegaan.  Die verlies aan 

semantiese, grammatikale en selfs poëtiese en fonetiese elemente reeds tydens die orale 

oordrag van die narratiewe, is iets waarvoor selfs nie die transkribeerders volledig 

voorsiening kon maak nie.  Enige vertaling in Afrikaans van die oorspronklike Engelse 

vertalings, lewer dus bykomende problematiek.  Dit is ’n kwessie wat deur die loop van 

die bespreking en analise van die vertaling aandag sal geniet soos dit betrekking het op 

die onderskeie elemente van die vertaalproses en die vertaalproduk.   

 

Venuti (1995:18) definieer vreemdheid as die “cultural other” – die kultuurvreemde – 

daardie deel van die vreemdheid van die bronkultuur wat pertinent in die bronteks blyk 

en die bronteks dus eie maak aan die bronkultuur soos dit op daardie tydstip en plek 

gedefinieer is.  Indien hierdie vreemdheid verstaanbaar gemaak word in die doelteks en 

doelkultuur, beteken dit dat Krog die teks uiteraard sou moes domestikeer in ’n poging 

“to bring back a cultural other as the same, the recognisable ...” (ibid.). 

 

Venuti (1995:18) beskou die proses van vertaling as kragtig, maar terselfdertyd as 

gewelddadig in die sin dat dit die vreemde teks kan verarm en dit kan trivialiseer en 

sodoende die kultuur van die vreemde heeltemal kan uitsluit uit die kultuur van die 

bekende.  Hierdie implisiet gevaarlike potensiaal wat vertaling inhou, maak die proses 

van domestikering juis van toepassing op vertalings waar etnisiteit en kulturele 

appropriasie (Venuti 1995:161) ter sprake is, soos in die geval van die vertaling van verse 

uit ’n historiese konteks.  Die doelbewuste aggressie waarmee die linguistiese en 

kulturele vreemdheid (wat as verskille voorkom in die doelteks) van die bronteks vervang 

word met ’n teks wat vir die doeltaalleser toeganklik en verstaanbaar is, word beskou as 

die primêre oogmerk van domestikering.   
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Die navorser voer egter ook aan dat Krog van vervreemding gebruik maak deurdat sy in 

die proses om linguistiese en kulturele verskille van die bronteks te herskryf om dit by die 

linguistiese en kulturele milieu van die doeltaal en -kultuur aan te pas, juis ook die 

teenwoordigheid van die vreemde in die doelteks beklemtoon en erkenning daaraan gee 

deur haar gebruik van annotasies, en die behoud van vreemde elemente soos woordkeuses 

en grammatikale konvensies wat afwyk van die norm in die doeltaal.  Hierdeur sou sy dus 

tot ’n mate ook die linguistiese en kulturele konvensies en waardes van die doeltaal 

doelbewus verbreek en dit tot ’n groot mate omvergooi. 

 

Viljoen (2004:4) praat in haar verwysing na Krog se vertaling van inheemse verse in 

Afrikaans in Met woorde soos met kerse
5
, van ’n vertaling “that will foster dialogue 

between the ‘domestic’ and the ‘foreign’ in South Africa through the introduction of [...], 

cultural backgrounds, historical perspectives and literary techniques to Afrikaans.”  

Hierdie dialoog impliseer noodwendig kommunikasie tussen kulture en oor linguistiese 

grense wat uiteindelik lei tot die ontstaan van ’n baie ingewikkelde web van betekenisse, 

stemme, benaderings en perspektiewe.  Deskriptiewe vertaalstudies bied een manier om 

die gedrag van die vertaler binne hierdie veelvuldigheid van teoretiese benaderings en 

kulturele perspektiewe te beskryf.  Een van die hoofdoelwitte van DTS is om vertaling 

(en ook die produk daarvan) as fenomeen te beskryf soos dit in die wêreld van ons 

ervaringe manifesteer.  Die deskriptiewe raamwerk stem in ’n groot mate ooreen met dié 

van die Manipuliste “who strongly argue[s] for a focus on aspects and processes of 

manipulative behaviour as a way of accounting for the socio-cultural, ideological and 

literary constraints within which translation, and indeed all forms of writing operate in 

the target culture” (Hatim 2001:62).   

 

Toury (1995:54) beskou die blote keuse van tekste en die gepaardgaande sosio-kulturele, 

ideologiese en literêre beperkinge waarvan Hatim praat as die gevolg van die werking 

van sekere norme binne die doeltaal en -kultuur.  Afgesien van die evaluering van 

individuele vertalings fokus ’n deskriptiewe benadering op die beskrywing en verklaring 

                                                 
5 Krog (2002a) se vertaling van verse uit tien van die inheemse tale van Suid-Afrika (Afrikaans en Engels 
uitgesluit).      
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van vertaalgedrag met die belangrikste vrae wie vertaal wat, wanneer, hoe, vir wie, binne 

watter konteks, met watter effek, en altyd hoekom, as primêre uitgangspunt (Hermans 

1994:16).  Toury (1995:56) sien vertaling dus as normgedrewe, en om dit so te sien, “... is 

to deal with at least two languages and two cultural traditions, i.e., at least two sets of 

norm-systems on each level.[...]  The translator either subjects him-/herself to the original 

text and its norms, or to the norms in the target culture...”, wat dan uiteindelik lei tot die 

onvermydelikheid van verskuiwings weg van die bronteks (doelgeoriënteerd), of 

verskuiwings in die rigting van die bronteks (brongeoriënteerd).  Hierdie besluit-

nemingsproses word bepaal deur die inisiële norm
6 (vergelyk par. 2.3.2.3.1.).  Dit is 

hierdie inisiële norm wat Krog moontlik sou rig in haar besluitnemingsproses.   

 

Moontlike kritiek teen ’n deskriptiewe benadering sou kon wees die totale fokus op die 

doeltaal, want soos Hermans (1994:17) tereg sê, wat saak maak binne hierdie benadering 

is die vertaling (hetsy dit beskou word as ’n verwerking, herskrywing of nabootsing), die 

vertaler en “... those ideologies that governed his/her decisions, resulting in a given 

translated text.”  In die geval van die /Xam-tekste is die bronteks(te) gesitueer in ’n 

gegewe konteks wat juis die impuls agter die vertaalbaarheid al dan nie daarvan was.  Die 

bronteks kan nie geïgnoreer word nie en ’n fokus daarop is van uiterste belang ten einde 

’n volledige empiries-gemotiveerde ondersoek na en beoordeling van die vertaling 

daarvan te doen.   

 

Die navorser hoop om met die studie ’n bydrae te lewer tot die vertaalteorie deur aan te 

toon hoe modelle wat tot dusver grotendeels op Engelse vertalings binne die Anglo-

Amerikaanse7 tradisie toegepas is, ook in Suid-Afrika relevant kan wees en op ’n 

minderheidstaal soos Afrikaans en ’n uitgestorwe taal soos /Xam toegepas kan word.  

Volgens Venuti se teorie is Engels as wêreldtaal die dominante taal waarin vertaal word.  

Afrikaans neem in die geval van ’n bundel soos die sterre sê ‘tsau’ die plek in van 

Engels, en /Xam die plek van die minderheidstale waaruit daar vertaal word.  Die 

navorser hoop wel ook om ’n bydrae te lewer tot die tradisie van vertaling binne die Suid-

                                                 
6 Vergelyk Toury (1995:56).   
7 Brits-Amerikaanse tradisie, vergelyk Venuti (1995).  
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Afrikaanse literêre wêreld deur te wys dat kulturele inklusiwiteit as deel van die skryf- en 

vertaalproses ’n belangrike element is in die bepaling en voortbestaan van identiteit, 

asook die uitbou van ’n literêre kanon van die doeltaal.   

 

1.4. Metodologie 

 

Die studie is nie ’n literêr-estetiese analise van die sterre sê ‘tsau’ nie, maar ’n 

deskriptiewe analise waar die fokus veel meer op die sintaktiese en semantiese aspekte 

van die doelteks val as op die literêre aspekte van die bron- en doelteks onderskeidelik.  

Gevolglik is José Lambert en Hendrik van Gorp (1985) se model vir die beskrywing van 

vertalings in die analise gebruik.  Die model is sowel teoreties as hipoteties en fokus op 

die verhoudings wat die produksie en vorming van werklike vertalings rig, en dus ook 

watter van dié verhoudings waargeneem kan word in die beskrywing van vertalings.  Dit 

fokus dus op vraag en antwoord eerder as op ’n reeks stellings en teenstellings.  Die 

model bied ’n semiotiese en funksionele sisteembenadering tot die bestudering van ’n 

baie komplekse verhouding tussen wat genoem word voorlopige data, die makrotekstuele 

vlak, die mikrotekstuele vlak en die sistemiese konteks.  Die model funksioneer 

hoofsaaklik in sy teoretiese hoedanigheid tussen twee literêre sisteme waarbinne die 

geskrewe teks primêr staan.  In die geval van hierdie studie, was daar meer as twee 

sisteme om in ag te neem: die orale sisteem van die /Xam; die Engelse literêre sisteem 

van die 19de eeu (wat die eerste vertaalde tekste verteenwoordig); en die literêre sisteem 

van Afrikaans.  Dit het die toepassing van die model gekompliseer en ’n uitbreiding of 

aanpassing daarvan was noodsaaklik.  Wat wel sentraal staan tot die model is dat dit poog 

om die ope verhouding tussen bogenoemde sisteme vas te stel – ’n verhouding waarvan 

die aard afhang van die prioriteite en/of voorkeure en kenmerke van die vertaler se 

gedrag as funksie van die dominante norme van die doelsisteem.   

 

Een uit elk van die vyf /Xam-vertellers se gedigte is uit die bundel gekies vir analise in 

die studie.  Die keuse is gemaak met die doel om so verteenwoordigend moontlik te wees 

van die verskeidenheid narratiewe en style wat Krog in die bundel ingesluit het.  Krog 

(2004:10) is self van mening dat die onderskeie gedigte in styl, toon en getrouheid aan 
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die bronteks van mekaar verskil en dat dit nie noodwendig bewus so gebeur het nie.  Die 

gekose gedigte verteenwoordig dus so getrou moontlik die verskillende uitdagings wat 

die onderskeie brontekste aan die vertaler gestel het.   

 

1.5. Struktuur 

 

In hoofstuk 2 word die verskillende vertaalteoretiese benaderings binne die hipotese van 

die studie bespreek.  Weens die kultuurspesifiekheid van die sterre sê ‘tsau’, word die 

relevansie van die term kultuur binne ’n vertaalkonteks bespreek.  Venuti se 

domestikering-/vervreemding-teorie word in diepte bespreek waar dit spesifiek 

betrekking het op die bundel.  Motivering vir ’n deskriptiewe ondersoekbenadering word 

gegee, terwyl die studie binne ’n post-strukturalistiese konteks geplaas word deur ’n 

fokus op die konsepte van différance en dekonstruksie.  As praktiese element binne die 

studie word die Lambert en Van Gorp-model (1985) uiteengesit.  Hoofstuk 3 bied ’n 

kontekstuele posisionering van die /Xam-narratiewe – die historiese posisie van die 

Boesmans asook die uitsterf van die /Xam-kultuur en -taal geniet aandag.  Dit dien as 

inleiding tot ’n bespreking van die orale literatuur van die /Xam.  ’n Kort oorsig word 

gegee oor bestaande literatuur in Suid-Afrika wat spesifiek betrekking het op die korpus 

vertaalde Boesman-verse in Engels sowel as Afrikaans.  Dit dien as konteks vir die 

bestudering van Krog se vertaling binne hierdie korpus en ook binne die 

linguistiese/antropologiese veld waarbinne die vertaling gesitueer is.   

 

Hoofstuk 4 handel oor die poëtika van Krog en haar vertaalbenadering in die algemeen.  

Die kontekstualisering van Krog se digstyl is noodsaaklik om haar benadering tot die 

vertaling uit hoofsaaklik Engelse brontekste uit ’n vertaalteoretiese oogpunt te 

interpreteer.  Hierdie bespreking dien as raamwerk vir en agtergrond tot Krog se 

vertaalstrategie en die uitbouing daarvan binne die vertaling van die sterre sê ‘tsau’.  In 

hoofstuk 5 word vyf van die vertalings in die sterre sê ‘tsau’ geanaliseer (bladsynommer 

in bronteks; informant): “die gebreekte snaar” (13; Diä!kwain); “die heropstanding van 

die volstruis” (29; /A!kúnta); “wat die sterre sê” (31; /Han≠kass’o); “/Xam-

voorgevoelens” (42; //Kabbo); en “wat die man doen met sy swanger vrou” (21; Kweiten-
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ta-//ken).  Die analise is gedoen aan die hand van die Lambert en Van Gorp-model 

(1985:42), aan die hand van Krog se eie digstyl, en aan die hand van die vertaalteoretiese 

modelle soos uiteengesit.  Hoofstuk 6 bestaan uit die gevolgtrekking en die motivering 

vir die bewys of weerlegging van wat as die hipotese gedefinieer is, terwyl verdere 

studiemoontlikhede bespreek word.   

 

1.6. Woordelys 

 

Die volgende gekontesteerde begrippe word nie omvattend in die teks beskryf nie, en 

word gevolglik hieronder kortliks verklaar: 

 

Etnosentrisme verwys na die oortuiging dat die wêreldbeeld van jou eie kultuur sentraal 

staan tot alle vorme van realiteit (Bennet, aangehaal in Katan 1999:18). 

Inheemse dui hier op dit (literatuur, taal, kultuur ens.) wat beperk is tot Suid-Afrika of 

Afrika, en wat van nature hier voorkom.   

Die term kultuur staan sentraal tot die kontekstuele posisie van tekste.  In antropologiese 

terme word daarna verwys as die materiële en spirituele kenmerke en/of gebruike van ’n 

spesifieke groep mense. 

Primitief word hier gebruik in die konteks van 19de-eeuse opvattings oor geloof en 

kulturele gebruike wat nie-kompleks (m.a.w. eenvoudig) is, met ’n gebrek aan historiese 

ontwikkeling (Lovin & Reynolds 1992:268). 

Die term tradisioneel sluit aan by kultuur, en verwys hier na dit wat volgens tradisie 

geskied, of op oorlewering berus (Odendaal & Gouws 2000:1172); dus nie die binêre 

opposisie tradisioneel vs. modern nie (vergelyk Lovin & Reynolds 1992:268). 

In kulturele terme verwys volk na ’n groep mense wat op grond van eenheid van taal en 

historiese ontwikkeling ’n besef van samehorigheid besit; of as sodanig bestempel word. 
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2. Literatuuroorsig 

 

2.1. Inleiding 

 

Die evaluering van die sterre sê ‘tsau’ is gedoen vanuit verskeie vertaalteoretiese 

benaderings.  Dit stel die navorser in staat om op grond van sekere kenmerke van die 

onderskeie benaderings die vertaalstrategie (dalk implisiet) van die vertaler, die vertaling 

self, en die posisie van die vertaling binne die groter literêre sisteem te analiseer.  In 

hierdie afdeling word daar gevolglik gekyk na Venuti se domestikering-/vervreemding-

teorie as moontlike strategie van Krog as vertaler; en word DTS bespreek as benadering 

wat die navorser gevolg het in die bestudering en analise van die vertaling.  Die 

oorsprong van DTS in die Polisisteemteorie en die skakel wat beide het met die 

Manipulasieteorie, word bespreek in die mate waartoe laasgenoemde teoretiese 

benaderings in die vertaling manifesteer.  Derrida (1982) se konsep différance word 

gedeeltelik ingespan as analitiese vaardigheid binne die diskoers van dekonstruksie.   

 

Verder is vertaling van nature kultuurgebonde.  Die rasionaal agter so ’n stelling is dat 

elke teks (bron- en doelteks) binne ’n spesifieke konteks geskep word, ’n konteks wat 

uiteraard binne ’n spesifieke kultuur gesitueer is.  Hierdie konsep hou sekere implikasies 

in vir benaderings tot vertaling in die algemeen, maar ook vir benaderings tot die 

vertaling van tekste in ’n uiteenlopende kulturele konteks in die besonder.  Nord (1991:7) 

beskou beide die bron- en doelteks as kultuurgebonde linguistiese tekens wat gevolglik 

bepaal word deur die kommunikatiewe situasie waarin hulle onderskeidelik ’n gegewe 

boodskap oordra.  Vertaling is baie nou verbind met taal en kultuur, want taal het nie 

slegs semantiese waarde nie, maar ook kultuurgebonde betekenis.   

 

2.2. Die ideologie van kultuur 

 

Die gebruik van die woord kultuur in hierdie studie vra om ’n verduideliking op grond 

van die posisie van die woord binne ’n vertaal- en linguistiese konteks.  Die manier 

waarop kultuur benader word binne die vertaalkunde is deels beïnvloed deur die 
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groeiende bewussyn van kulturele identiteit soos deur sosiale antropoloë8 (Sahlins 1999) 

waargeneem, en deels deur die definisie daaraan gegee in die era van die Romantisisme9, 

naamlik “a distinct complex of norms and practices that pertains to the history of a 

specific community and that finds its expression in the language of this community” 

(Lianeri 2002:3).  Die basiese teoretiese aanname is dat gemeenskappe hulle lewens en 

sosiale strukture volgens verskillende kulturele elemente konseptualiseer.  Kulturele 

diversiteit word gebruik om die eenheid en beperkinge van gemeenskappe of same-

lewings op ’n spesifieke wyse te definieer.  Katan (1999:19-21) sien elke aspek van 

kultuur as ’n skakel met ’n sisteem waar die kontekstualisering van gedrag tesame met 

die kognitiewe onderliggende patrone van oorsaak en gevolg, saamwerk om die konsep 

van ’n spesifieke kultuur as ’n dinamiese sisteem te skep – ’n sisteem wat gedurig deur 

die betrokke partye (individue of groepe) verander en vertolk word.  Goodenough 

(aangehaal in Wilss 1996:85) sien kultuur as die organisasie van dinge, mense, gedrag of 

emosies – die vorms en modelle waarvolgens mense ervaar, assosieer en interpreteer.  Dit 

wat uit hierdie persepsies geskep word, sê Goodenough, is die newe-produkte van 

kultuur.  Taal is gesetel in kultuur en vice versa.  Taal is sowel ’n kulturele as ’n 

linguistiese produk (ibid.). 

 

Die relevansie van kultuur as ’n dinamiese sisteem vir die bespreking van die sterre sê 

‘tsau’ lê daarin dat die navorser hier te doen het met ’n kultuurspesifieke teks waarin alles 

wat aangebied word met ’n baie werklike situasie (in die hede of verlede) van 

gedragspatrone, oorsaak en gevolg, en die dinamiek van ’n samelewing, geassosieer kan 

word.  Kultuur is dit waarmee elke persoon kan identifiseer.  Katan (1999:169-170) 

beskou die fundamentele aspekte rondom kultuur as die omgewing (fisiese, politiese, 

klimaats-, ruimtelike, beboude); gedrag; vaardighede (taal, rituele, waardes, gelowe) en 

die identiteit van ’n individu of ’n groep, en koppel dit aan vyf algemene kenmerke van 

menslike groepe, naamlik ingebore gedrag, die mens-natuur-verhouding, die temporele 

                                                 
8 Vergelyk Sahlins (1999); en Rubel & Rosman (2003).   
9 Gekenmerk, volgens Du Plooy (2002:269), deur die klem op die donker aspekte van taal; weerstand teen 
helder en geskikte (adequate) interpretasie; en die uitdrukkingsvlak van ’n teks op strukturele, sintaktiese, 
klank- en metaforiese vlak wat die semiotiese en semantiese inhoud kompliseer sodat betekenis verberg 
word.  
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fokus op die lewe, die modaliteit van menslike aktiwiteit, en die mens-mens-verhouding 

(Katan 1999:170). 

Bogenoemde kan gesien word as agtergrond tot die teenwoordigheid van ’n tekselement 

in vertaling wat Geertsema (1996:5) die ‘klassieke’10 noem.  Volgens Geertsema dien die 

klassieke teks, soos dit in die vertaling manifesteer, as metafoor vir die klassieke teks 

self.  Die klassieke teks (bronteks) word as’t ware ’n spook, ’n eggo van homself in sy 

nadoodse lewe, d.i. in die vertaling.  Op dié wyse oorleef die teks dus, en die vertaling 

word ’n manifestasie van die ‘ander’, die kultuurvreemde teks.  Vertaling, volgens De 

Man (1985:37, aangehaal in Geertsema 1996:3) “… disarticulates the original …”, maar 

dit streef ook terselfdertyd na die behoud en die bevestiging van die oorsprongsidentiteit 

van die ‘ander’.  Dit is binne hierdie proses van herskepping wat die konsepte 

domestikering en vervreemding in die vertaling van die /Xam-narratiewe verstaan moet 

word.  Volgens Benjamin (2000:20) is die primêre doel van die vertaler “... finding that 

intended effect into which he is translating, which produces in it the echo of the 

original...”.  Hiermee saam verteenwoordig die vertaling dus die voortgesette lewe van 

die oorspronklike.  ’n Vertaling van ’n literêre werk, sê Benjamin (ibid.), kommunikeer 

nie net bloot woordeboekbetekenisse of die basiese elemente van narratiewe prosa of 

poësie nie, maar ook ’n interpretasie wat deel uitmaak van die potensieel ewige lewe van 

die teks in komende generasies.  Hierdie interpretasie is dan ’n interpretasie wat sowel 

deur die doeltekslesers as die brontekslesers gedeel word.  Op dié wyse word ’n 

gemeenskaplike verstaan van die vreemde kultuur bewerkstellig – ’n verstaan wat deels 

ook die historiese konteks van die vreemde teks herskep – hoewel vir doeltekslesers 

(Venuti 2000:5). 

 

Volgens Berman (aangehaal in Lianeri 2002:4) bestaan daar ’n belangrike skakel tussen 

die teoretiese diskoers van vertaling en ’n veel meer moderne bewussyn van kultuur, kuns 

en literatuur.  Berman sien hierdie kulturele bewussyn as ’n proses eerder as ’n finaliteit, 

                                                 
10 Die term ‘klassieke’ word hier gebruik na analogie van die klassieke tekste soos dit in vertalings of 
herskrywings figureer.  Die ‘klassieke’ word hier beskou as ekwivalent vir die bronteks in die sin dat die 
bronteks geen oorspronklike betekenis in die doelkultuur kan hê buite die grense van die vertaling self nie: 
“The classic results from the interplay of the translation upon its original as much as of the original upon its 
translation” (Geertsema 1996:5). 
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’n proses waartydens die individu ’n selfbewussyn kry deur sy/haar ontmoeting met die 

kultuurvreemde.  Hierdie siening het meegebring dat vertaling nie net beperk is tot vorme 

van interlinguistiese herskrywing nie, maar dat dit wel elke blik op die ‘ander’ of die 

kultuurvreemde insluit – van die vertaling van die realiteit of werklikheid in woorde/taal, 

tot die interpretasie en herformulering van ’n teks in die individu se eie taal (Lianeri 

2002:4).   

 

Schleiermacher, Duitse filosoof van die 19de eeu, het die problematiek van 

vertaalbaarheid aan ’n hermeneutiese teorie van interpretasie gekoppel en daardeur die 

kulturele verskille tussen die linguistiese gemeenskappe van die bronteks en doelteks 

onderskeidelik erken.  Dit is binne hierdie teorie wat die konsepte van onvertaalbaarheid, 

en vertaling as ’n vrugtelose praktyk onderskeidelik ontstaan het.  Schleiermacher se 

teorie het juis die asimptomatiese verhouding tussen brontaal/-kultuur en doeltaal/-

kultuur vooropgestel, en daardeur dus ook die onmoontlikheid van ’n getroue oordrag van 

’n teks tussen bron- en doeltaal.  Die twee opsies wat bogenoemde teorie aan die vertaler 

bied kan opgesom word in die volgende woorde van Schleiermacher: “Either [he] leaves 

the author in peace, as much as possible, and moves the reader towards him; or he leaves 

the reader in peace, as much as possible, and moves the author towards him” (Lefevere 

1977:74).   

 

2.3. Vertaalteoretiese konsepte 

 

2.3.1. Domestikering/Vervreemding 

Schleiermacher se teorie is verder ontwikkel tot wat Venuti (1995:18, 20) domestikering 

en vervreemding noem: óf die vertaler bring die skrywer/outeur direk na die wêreld van 

die leser en stel hom/haar op gelyke vlak met die leser; óf die vertaler verplaas die leser 

na ’n wêreld wat vreemd is aan hom/haar.  Lianeri (2002:7) beweer dat vertaling, in 

bogenoemde twee gevalle, slegs moontlik is op grond van die onvermoë daarvan om die 

outeur/skrywer en die leser in ’n gedeelde kulturele domein te laat ontmoet.  Tog hou die 

utopiese dimensie van vertaling juis die moontlikheid van hierdie onvermoë in.  Die 

bekende (doelteks) word geskryf met die bedoeling om die vreemde (bronteks) te 
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kommunikeer, en in die bedoeling lê opgesluit die verwagting dat ’n leesgemeenskap 

rondom die vertaling geskep sal word wat ’n belangstelling in die bekende sowel as in die 

vreemde sal toon.  Dit is slegs deur die teenwoordigheid van die vreemde konteks in die 

bekende konteks van die vertaling dat daar ’n gemeenskaplike verstandhouding tussen 

vreemde en bekende leser kan plaasvind.  

 

Die onvermoë waarvan Lianeri (2002:7) praat, werp lig op die implisiete paradoks binne 

Schleiermacher se teorie, want as kulture in so ’n mate van mekaar verskil dat tekstuele 

oordrag onmoontlik is, hoe kan die vertaler dan die skrywer/outeur na die leser bring of 

vice versa? (ibid.).  Hoe kan vervreemding plaasvind sonder dat kulturele uniekheid 

negeer word?  As die grense van die doelkultuur verplaas en getransformeer word, wat 

bly dus oor van die bestaan van verskillende kulture?  Venuti (1995) definieer die 

konsepte van vervreemding en domestikering in terme van ’n kontinuum eerder as ’n 

binêre opposisie, en bied só ’n middeweg (Lianeri 2002:16)11.  Binne dié definisie is geen 

vertaling eksklusief gedomestikeer of eksklusief vervreem nie.  Soos in die hipotese van 

die studie geargumenteer (vergelyk par. 1.3.), blyk hierdie definisie van Venuti ook deel 

te wees van Krog se vertaalstrategie in die sterre sê ‘tsau’ deurdat sy sowel die leser na 

die bronteks neem as die bronteks na die leser.  Venuti (1995:17, 61) sien vertaling, en 

elke proses daarvan as transformerend en kreatief, selde deursigtig, maar beslis 

interpretatief.  

 

Taal is die uitdrukking van denke, en betekenis ’n plek van veelvuldige konstruksies, en 

daarom word vertaling oor die algemeen beskou as die proses waartydens die vreemde 

teks gedomestikeer word deur elemente van die brontaal en -kultuur (Venuti 1998a:1).  

Die essensie van domestikering lê in die aksie wat die vertaler uitvoer om die 

kultuurvreemdheid van die bronkultuur wat pertinent teenwoordig is in die bronteks oor 

te dra na die doelteks en dit verstaanbaar te maak vir die doelkultuur.  Dit sou beteken dat 

                                                 
11 Daar is wel die implisiete teenstrydigheid in Venuti (1995:100-118) se teorie.  Hy stel twee paradigmas 
voorop: die een noem hy vloeiendheid (fluency), en die ander vervreemding (foreignisation); die een maak 
gebruik van of kies toeganklike linguistiese en kulturele terme binne die doeltaalkultuur, en die ander kies 
alternatiewe.  Daar blyk, in dié geval, geen middeweg te wees nie.   
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die vreemdheid op so ’n wyse in die doelteks voorgestel word dat dit bekend, herkenbaar 

is vir die leser.  Venuti (2000:468) sê dan ook tereg: 

Translation never communicates in an untroubled fashion because the translator 

negotiates the linguistic and cultural differences of the foreign text by reducing 

them and supplying another set of differences, basically domestic, drawn from the 

receiving language and culture to enable the foreign to be received there. 

 

Tog is domestikering nooit werklik interkulturele kommunikasie nie: “... [it] make[s] 

possible only a domesticated understanding, however much defamiliarized, however 

much subversive or supportive of the domestic” (Venuti 1998a:1).  Die kultuur van die 

vreemde word nooit in die onbekende, vreemde hoedanigheid van die doelteks weergegee 

of voorgestel nie.  Dit is om hierdie rede dat daar gepraat kan word van die gevaar van 

etnosentrisme in die doelkultuur asook van die gewelddadigheid van die vertaalproses 

(“violence of translation”) waarteen Venuti (1995:18-21) waarsku.  Dit is die skendende 

getrouheid (“abusive fidelity”) teenoor die bronteks wat vertaling inhou en wat Gentzler 

(2001:39) definieer as “... a very powerful and very violent act”, in die sin dat dit die 

bronteks kan verarm en dit kan trivialiseer en sodoende die kultuur van die vreemde 

heeltemal kan uitsluit uit die kultuur van die bekende.  In die geval van die vertaling van 

Krog, is dit juis hierdie implisiet gevaarlike potensiaal van die proses van domestikering 

wat dit relevant en van toepassing maak op ’n vertaling waar etnisiteit en kulturele 

appropriasie ter sprake is, en waar dit so deel is van die teks12 en die konteks van die teks, 

dat daar ’n mate van onvermydelikheid is in die oordrag daarvan na die doelteks en -

kultuur.  Lewis (2000:271) heg aan die skendende kwaliteit van vertaling ’n dubbele 

funksie waarby hy impliseer dat elke taal (hetsy bron- of doeltaal) die ander skend.  Die 

stelling dat alle vertaling fundamenteel domestikerend is, oftewel in die doelkultuur 

geïnisieer word, sou kon geld, omdat daar binne elke aksie wat vertaling insluit, die 

etnosentriese impuls opgesluit is (Venuti 1995:101). 

 

                                                 
12 Teks = konteks, inhoud, betekenis en die konseptuele waarde van dit wat vertaal word – hierdie intra-
tekstuele elemente kan nie afwesig wees in die doelteks nie.  Daar kan gepraat word van die teks as ’n  
kulturele artefak.   
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Domestikering impliseer vloeiendheid (fluency) en deursigtigheid (transparency).  

Eersgenoemde streef na lineêre sintaksis, beheerde teenstrydighede, linguistiese 

konsekwentheid en ritme, terwyl die suksesvolle implementering van tekstuele 

manipulasie die effek van deursigtigheid skep.  ’n Vloeiende strategie verberg 

terselfdertyd die linguistiese en kulturele verskille van die bronteks: dit word herskryf in 

die skynbaar deursigtige diskoers wat die doeltaal domineer, en dit word met ander 

doeltaalwaardes en sosiale opvattings gekodeer.  Binne hierdie proses van herskrywing, 

vind akkulturasie plaas tot die mate waartoe die doeltaalleser sy/haar eie kultuur in die 

kultuur van die vreemde raaksien.  ’n Vertaling is nooit ten volle getrou (faithful
13) aan 

die bronteks nie, maar altyd gedeeltelik ‘vry’ deurdat dit nooit ’n definitiewe identiteit 

bevat nie, maar slegs ’n tekort of ’n oormaat (Venuti 1992:8).  Dus kan dit nooit ’n 

deursigtige voorstelling wees nie.  Domestikering skep ten beste die illusie van 

deursigtigheid, en verteenwoordig ’n interpretatiewe transformasie wat die veelvuldige en 

verdeelde betekenisse van die vreemde teks blootlê en dit vervang met ’n stel betekenisse 

wat in dieselfde opsig veelvuldig en verdeeld is.   

 

Dit is bogenoemde konsepte van vloeiendheid en deursigtigheid waarvan Venuti ontslae 

wil raak deur die toepassing van wat hy noem vervreemding en waarmee hy bedoel die 

gebruik van ’n diskursiewe strategie wat nie slegs afwyk van die heersende diskoers in 

die doeltaal nie, maar wat ook die kontemporêre kanon van uitheemse literatuur binne die 

doeltaal uitdaag, as’t ware (Venuti 1995:148).  Die vertaler “... seeks to reproduce those 

very features of the foreign text that ‘abuse’ or resist the prevailing forms and values in 

the receiving culture, thereby allowing the translator to be faithful to aspects of the source 

text, but still participate in effecting cultural change in the target language” (Venuti 

1992:12-13; 1995:182-183).  Die vertaler moet dus toelaat dat sy/haar eie taal beïnvloed 

word, selfs deurdring word deur die vreemde taal, sodat dit verdiep, getransformeer word.  

Benjamin (2000:22) beskryf op dieselfde wyse vertaling as ’n bevrydende proses 

waartydens die vertaler “... release[s] in its own language that pure language which is 

under the spell of another, to liberate the language imprisoned in a work in his/[her] 

recreation of that work.”  Alle vertalings word nie noodwendig vanuit hierdie 

                                                 
13 Vergelyk Nord (1997:48).   
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veronderstelling gedoen nie.  In die geval van vertaling uit ’n dominante taal soos Engels 

in ’n minder-dominante taal soos Afrikaans wil die vertaler juis die taal van die 

doelkultuur bevorder en uitbou sonder die oorheersende invloed van Engels en wil hy/sy 

die teks dus ten volle domestikeer.  Afrikaans staan in ’n sekere sin teenoor Engels soos 

wat /Xam teenoor Afrikaans staan.  In die geval van die vertaling van ’n teks wat ’n 

uitgestorwe taal verteenwoordig (/Xam), sou dit juis die plig van die vertaler wees om die 

vreemdheid van die bronteks (nie-dominante taal) in so ’n mate te gebruik dat die 

dominante doeltaal (Afrikaans) binnegedring, verdiep en getransformeer word.   

 

Die linguistiese en kulturele oorwegings tydens die proses van vervreemding sluit onder 

andere in poststrukturele strategieë wat die werk van die vertaler voorafgaan, 

woordspelings, neologismes, argaïsmes, dialekte, satire, gefragmenteerde sintaksis en 

eksperimentele vorme – kort gestel, alles wat lei tot ’n gefragmenteerde, nie-deurlopende 

finale teks.  Dit is juis hierdie strategieë wat die illusie van deursigtigheid (kenmerkend 

van die Anglo-Saksiese tradisie) blootlê en die vertaler se werk sigbaar maak.  Dit is juis 

ook hierdie tegnieke wat belangrike elemente van die bronteks bewaar sodat dit nie 

aangepas of oorgesien word tot op die punt van onsigbaarheid nie (Gentzler 2001:39).  

Tog is die proses van vervreemding nooit heeltemal vry van die waardes en agendas van 

die doelkultuur nie, en is die etnosentriese geweld waarvan Venuti (1995:94) praat in 

elke/enige kontak met die kultuurvreemde teenwoordig.  Dit is belangrik om te onthou 

dat vertaling nie slegs die appropriasie is van voorheen bestaande tekste nie; dit is die 

materialisering van die doeltaallesers se verhouding met vreemdheid, met die ervaring – 

deur taal – van dit wat verskillend is (Simon 1992:161).  Die doel van vertaling is tog om 

die kulturele verskille wat deur taal beliggaam word te kommunikeer, en op simboliese 

vlak word vertaling die representasie van die verband tussen ekwivalensie en verskille in 

kulturele omgang: vertaling maak kommunikasie moontlik sonder die eliminasie van die 

gronde van spesifisiteit (Simon 1992:159).   

 

Belangrik om in ag te neem by die gebruik of toepassing van die konsepte domestikering 

en vervreemding, is dat beide skuldig is aan die gevaar van die gewelddadigheid van 

vertaling en gevolglik ook die ontkenning van die uniekheid van kultuur.  In die uiterste 
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geval ontken domestikering tot ’n groot mate die bronkultuur en verarm dit die bronteks; 

maar op dieselfde wyse ontken die proses van vervreemding die bestaan van ’n 

doelkultuur, en word die doeltaal verarm deurdat die taal sowel as die kultuur negeer 

word.  Die eliminasie van spesifisiteit verklaar tot ’n mate hierdie tweeledige kulturele 

ontkenning en laat ruimte vir ’n oorvleuelende benadering waar elemente van beide 

teorieë teenwoordig is. 

 

2.3.2. Deskriptiewe benadering 

Die deskriptiewe paradigma bied reeds vanaf die jare 1960 ’n raamwerk waarbinne 

verskeie navorsers vertaling benader en bestudeer.  Die beweging het sy oorsprong in die 

Russiese Formaliste14 en die Israeliese navorsers Itamar Even-Zohar en Gideon Toury, 

onder andere.  Die term deskriptief (binne vertaalkunde) het hoofsaaklik ontstaan in 

reaksie op wat beskou is as ’n primêr preskriptiewe benadering wat daarop gemik was om 

reëls, norme en riglyne daar te stel vir die wyse waarop vertaling in die praktyk beoefen 

moet word, sowel as vir vertaalopleiding (Hermans 1999:7).  Die deskriptiewe 

benadering fokus op die werklike proses van vertaling – ’n beskrywing dus van die 

fenomeen van vertaling en vertaalprodukte. 

 

2.3.2.1. Polisisteemteorie 

Die term ‘polisisteem’ is vir die eerste keer in die sestigerjare deur Even-Zohar gebruik 

as reaksie op die kontemporêre metode van vergelykende studies gegrond op die 

beoordeling van die bron- en doelteks buite die konteks van die literêre produk15 van 

beide die bron- en doelkulture.  Volgens Even-Zohar (2000:192) bestaan daar ’n verband 

tussen vertalings in ’n gegewe doelkultuur in die opsig dat 1) die seleksie van die 

brontekste deur die literatuur van die doeltaal bepaal word, en 2) die werke tot spesifieke 

norme, gedragspatrone en beleidsrigtings van die doelkultuur konformeer in hulle gebruik 

van die literêre repertoire, wat op hulle beurt weer skakel met ander ko-sisteme binne die 

doelkultuur.  Hy beskou vertaalde literatuur derhalwe nie net as ’n integrale sisteem binne 

                                                 
14 Die belangrikste bydrae van die Formaliste is die konsep van sisteme, soos reeds in die jare 1920 
ontwikkel.  Vergelyk die werk van Roman Jakobson (1959) en Anton Popovič (1967).   
15 Die literêre produk word deur Even-Zohar (1997:27) beskryf as “... any performed set of signs and/or 
materials, ... including a given behaviour ... an utterance, a text, an artifact, an edifice, an ‘image’ ... the 
concrete instance of culture”. 
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die groter polisisteem nie, maar as ’n aktiewe en dinamiese sisteem daarbinne wat 

gekenmerk word deur interne opposisies en verskuiwings16 (Hermans 1985:11).  Die 

opposisies verwys hier onderskeidelik na primêre en sekondêre modelle, die kern en 

periferie van die sisteem, gekanoniseerde vs. nie-gekanoniseerde werke, en bevoorregte 

en nie-bevoorregte genres.   

 

Bogenoemde opposisies lei uiteraard tot konflik en stremming, wat aan die sisteem sy 

dinamiese en onstabiele karakter verleen.  Hieruit blyk ook duidelik dat die polisisteem 

van ’n gegewe nasionale literatuur slegs een element is van die groter sosio-kulturele17 

polisteem waarbinne uiteraard ook ander polisisteme afgesien van die literêre, bestaan.  

Die relevansie van Polisisteemteorie vir DTS en die betrokke studie, is dat literatuur nie 

slegs as ’n versameling tekste geklassifiseer word nie, maar wel as ’n stel faktore wat die 

produksie, bevordering en die ontvangs van hierdie tekste rig of bepaal.  Die 

fundamenteel nie-preskriptiewe en doelgeoriënteerde benadering bevry die navorser van 

’n eng fokus op die vertaalde teks as ’n afgesonderde entiteit binne die polisisteem van 

die doeltaal.   

 

2.3.2.2. Manipulasieteorie 

Beide die Polisisteemteorie en DTS gaan van die veronderstelling uit dat daar geen a 

priori stellings gemaak word oor wat vertaling is, wat dit veronderstel is om te wees, of 

watter tipe verhouding die doelteks met sy bronteks behoort te hê nie.  Dit sluit tot ’n 

groot mate aan by die Manipuliste “... who strongly argue[s] for a focus on aspects and 

processes of manipulative behaviour as a way of accounting for the socio-cultural, 

ideological and literary constraints within which translation, and indeed all forms of 

writing operate in the target culture” (Hatim 2001:62).  Dit is binne hierdie definisie wat 

die konsep van vertalings as perifere werke binne die literêre sisteem van die doeltaal van 

belang is (Even-Zohar 2000:192).  Beide die Polisisteemteoretici en die Manipuliste kyk 

na die tipe tekste asook na die wyses waarop die tekste deur beide die bron- en 

doelkulture vir vertaling geselekteer word.  Tekste word byvoorbeeld gekies op grond 

                                                 
16 Vergelyk ook Toury (2000:201) se omskrywing van verskuiwings: “Shifts ... which are obligatory, non-
random, not idiosyncratic and norm-governed”. 
17 Materiële kultuur binne instansies, ekologie, ens. (Hatim 2001:233).   
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van die versoenbaarheid met die kanon, of op grond van die mate waarin die taal van die 

doelteks tot die bestaande norme en modelle binne die doelsisteem as geheel konformeer.   

 

Dit is hoofsaaklik Andre Lefevere, Theo Hermans en José Lambert wat as teoretici binne 

die Manipulasiegroep die siening huldig dat “all translation implies a certain degree of 

manipulation of the source text for a certain purpose” (Hermans 1985:11).  Hiervolgens 

word die riglyne en doelwitte van die vertaalaktiwiteit deur sekere kragte vasgestel – die 

bronteks word met ander woorde gekies met ’n spesifieke doel in gedagte.  Die 

Manipulasieteorie lê groot klem op die invloed wat die inisieerder van die doelkultuur op 

vertaalprojekte het.  Die kulturele klimaat, die verwagtinge van die doeltekslesers en die 

ekonomiese en sosiale toestande is enkele faktore wat die inisieerder in so ’n mate 

beïnvloed dat brontekste meestal nie deur die vertalers self gekies word nie, maar deur 

die inisieerder wat die hele proses beheer (Aksoy 2001:3).  Die rol van ’n inisieerder by 

die vertaling van die sterre sê ‘tsau’ en die mate van manipulasie deur Krog, is kwessies 

wat in hoofstuk 5 aandag geniet.   

 

Lefevere (1992:14) beskou die literêre sisteem (soos teenwoordig binne die polisisteem) 

as ’n meganisme wat 1) die literêre sisteem self van buite beheer en die verhoudings 

binne die omgewing van die sisteem definieer (beskerming en ideologie), en 2) die orde 

binne die literêre sisteem handhaaf (poëtika18).  Hiermee saam kan Aksoy (2001:4) se 

omskrywing van ideologie gelees word, naamlik, 1) die idees, waardekonsepte en 

aannames, hetsy kultureel of polities, wat verband hou met die mag en outoriteit van 

persone of instansies in ’n gegewe gemeenskap, en 2) die voorstelle en aannames wat 

vertalers bewus of onbewus oor hulleself het en wat dus hulle aksies rig19.  Dit is veral 

laasgenoemde definisie van ideologie waarop die navorser sal fokus wanneer Krog se 

vertaalbenadering binne die deskriptiewe raamwerk in hoofstuk 5 bespreek word. 

 

 

                                                 
18 Lefevere (1992:26) definieer die term poëtika as bestaande uit twee komponente: 1) alle literêre metodes, 
genres, motiewe, prototipiese karakters en situasies, en simbole, en 2) die konsep van die rol van literatuur 
in die sosiale sisteem in die geheel.   
19 Vergelyk Ghazala (2002).   
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2.3.2.3. Deskriptiewe vertaalstudie 

Die deskriptiewe raamwerk, en spesifiek DTS, hanteer die vertaling as teks soos die 

doelteks dit voordoen en probeer vasstel watter faktore en in watter mate die faktore tot 

die spesifieke aard van die betrokke doelteks bygedra het.  Dit is binne die breër 

perspektief van die Polisisteemteorie wat die verskuiwings gesien moet word as ’n 

aanduiding van die werking van norme.  Die relevante verskynsels, rolspelers en 

verskuiwings van die vertaalproses vir die deskriptiewe analis, is onder andere die sosio-

kulturele norme en teksliterêre konvensies in die doeltaal en -kultuur; die model 

waarvolgens die vertaler werk; dit wat beskou word as relevant; en die besluite wat die 

vertaler neem met betrekking tot die eindproduk (Hatim 2001:69).  Die belangrikste vrae 

wat oor die vertaalproses gevra kan word, sê Hermans (1994:16), is wie vertaal wat, 

wanneer, hoe, vir wie, in watter konteks, met watter effek – en altyd, hoekom.  Indien die 

fokus20 op die doelkultuur en die literêre sisteem van die doeltaal val, dan is die primêre 

bron van studie die vertaling self (hetsy dit as vertaling, verwerking of herskrywing 

beskou word), die vertaler, en daardie ideologieë wat sy/haar besluite beïnvloed en ’n 

gegewe vertaalde teks tot gevolg het (Hermans 1994:17). 

 

Vir die doel van ’n deskriptiewe studie, word ’n vertaling beskou as enige doeltaal-uiting 

wat as vertaling voorgehou of beskou word binne die doelkultuur.  Dit impliseer die 

teenwoordigheid van ’n ander uiting, naamlik ’n tekslinguistiese gegewe binne ’n ander 

sisteem, wat die vertaling in tyd voorafgaan en as basis dien vir die daarstel van 

laasgenoemde.  Volgens Toury (1985:19) tree vertalers in die eerste plek op in belang van 

die kultuur waarin hulle vertaal, en nie in belang van die bronteks, oftewel die 

bronkultuur nie.  Hierdie stelling is aanvegbaar in die geval van die sterre sê ‘tsau’, en 

die aanname word gevolglik gemaak dat Krog (bewus of onbewus) juis in belang van die 

brontaal/-kultuur vertaal (vergelyk hoofstuk 5).  Die stelling wat lui “... translations are 

facts of one system only: the target system...” (Toury 1985:19), is dan ook in Krog se 

geval as vertaler, negeerbaar. 

 

                                                 
20 DTS word daarvoor gekritiseer dat dit die bronteks uitsluit uit die analise, maar dit word juis gekenmerk 
deur die doelteks-georiënteerdheid omdat die milieu van die doeltaal die basis vorm vir alle waarnemings 
wat gemaak word (Toury 1995:36).   
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Toury (1985:19) stel ’n metodologie van vier stappe voor waarvolgens die navorser die 

proses van vertaling en die uiteindelike produk daarvan kan bestudeer.  Die metodologie 

word in die betrokke studie as aanvullend tot en in oorvleueling met die Lambert en Van 

Gorp-model (1985; vergelyk par. 2.4.) gebruik.  In die eerste plek word ’n teks wat as ’n 

vertaling in die doelkultuur beskou word, geïdentifiseer.  Die identifikasie vind plaas 

sonder enige verwysing na die ooreenstemmende bronteks en dus ongeag die bestaan al 

dan nie van so ’n bronteks.  In hierdie fase word daar bloot op die aanvaarbaarheid van 

die teks as ’n doelteks of ’n vertaling binne die doelsisteem gefokus.  In die volgende stap 

word vertaalverskynsels in die doelteks met dié in die bronteks deur middel van verge-

lykende analise bestudeer en word daar hoofsaaklik gefokus op oplossings (soos dit in die 

doelteks manifesteer) vir vertaalprobleme (in die bronteks).  Binne die deskriptiewe 

raamwerk veronderstel ’n doelteksoplossing nie noodwendig ’n bronteksprobleem nie; 

beide die oplossing en die probleem kom in die loop van die vergelykende analise 

gesamentlik tot stand.  ’n Fokus slegs op die bronteks sou die navorser kon mislei en die 

deskriptiewe proses reduseer tot die beskerming van die ‘regte’ van die oorspronklike, en, 

gevolglik dus ’n beoordeling op grond van die onreg teenoor die oorspronklike.   

 

In die derde stap word die verband tussen elke vertaalpaar (m.a.w. vir elke paar van 

doelteks- en brontekssegmente) geïdentifiseer en beskryf.21  In die vierde stap word 

hierdie verbande deur middel van die funksionele verhoudingsverwantskap, ekwiva-

lensie22, met die algemene konsep van vertaling wat die korpus onderlê, vergelyk.  Dit is 

veral laasgenoemde twee konsepte (ekwivalensie en die konsep van vertaling) wat die 

uiteindelike doel uitmaak van DTS as deel van sisteemstudie: die daarstelling van hierdie 

twee konsepte kan nie op enige gekontroleerde manier plaasvind as al die stappe wat dit 

voorafgaan nie volledig en in die korrekte volgorde uitgevoer word nie.  Dit is slegs 

wanneer die aard van ekwivalensie en die konsep van vertaling daargestel is, dat dit 

moontlik is om die proses van oorweging en besluitneming betrokke by die vertaalproses, 

                                                 
21 Dit is belangrik om in ag te neem dat dit wat as probleem en oplossing in hierdie studie hanteer word, nie 
noodwendig binne die raamwerk van ’n ander benadering/studie as sodanig beskou sal word nie. 
22 Hier beskou as konsep van die funksionele verhouding soos dit onderskei tussen vertaling en nie-
vertaling in spesifieke sosio-kulturele omstandighede van die doeltaal, en tussen geskik/nie geskik op grond 
van die heersende literêre modelle en norme.  Vergelyk Vertaalnorme (par. 2.3.2.3.1.), en différance (par. 
2.3.3.).  
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sowel as die stel stremmende faktore soos aanvaar deur die vertaler, vas te stel en te 

rekonstrueer (Toury 1985:22).  Die rekonstruksie word geformuleer op grond van die 

opponerende norme van die bron- en doelkulture wat onderskeidelik ’n invloed gehad het 

op die ontstaan van probleme en oplossings, verhoudings, en uiteindelik ook die visuele 

verwesenliking van die oplossings in ’n tekslinguistiese vorm – die vorm soos dit 

oorspronklik as vertaalverskynsel in die vertaling geïdentifiseer is.   

 

2.3.2.3.1. Vertaalnorme 

Die primêre oorwegings agter die besluite wat tydens die vertaalproses geneem word, is 

of die vertaler doelbewus sekere subjektiewe besluite geneem het, of hy/sy hom/haar 

neergelê het by die standaardpraktyke, en of hy/sy ongeskrewe gedragsreëls gevolg het.  

Hierdie oorwegings is gewortel in die konsep van die vertaalnorm – indien die navorser 

weet wat die vertaalnorm in ’n gegewe sosio-kulturele konteks behels, dan is dit moontlik 

om vas te stel tot watter mate die vertaler se gedrag in enkele spesifieke gevalle daarmee 

saamhang of daarvan afwyk.  Indien die vertaler bereid was om beperk te word deur 

norme in die doelkultuur, dan het dit uiteraard ook sy/haar vryheid beperk.   

 

Toury (1995:54) definieer norme as ’n tussengebied van intersubjektiewe faktore wat nóg 

absolute reëls nóg suiwer idiosinkrasieë (swakker beperkinge, subjektiewe besluite wat 

geneem word ongeag die konteks) behels.  Norme kan in dié opsig beskou word as 

“internalised and mutually recognised directives which lead members of a community to 

expect each of them to behave in certain ways in certain circumstances, in accordance 

with particular notions of what that community regards as proper or correct” (Hermans 

1994:17).  Taal word gedefinieer as ’n sosiale instelling op die vlak van konvensionele 

modelle en gepaste, sosiaal-aanvaarde maniere van kommunikasie (Coseriu, aangehaal in 

Hermans 1999:75).  Hy verwys onder andere na die sisteme wat taal onderlê, naamlik die 

werklike spraak- en linguistiese norme.  Die grense tussen die onderskeie tipes 

beperkinge is verspreid omdat norme self ook as sterker of swakker gradeer word. 
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Om vertaling as ’n normgedrewe23 aktiwiteit te sien, sê Toury (1995:56), is om met twee 

tale en twee kulturele tradisies om te gaan – oftewel, ten minste twee stelle normsisteme 

op elke vlak.  Die vertaler onderwerp hom/haar óf aan die oorspronklike teks en die 

gepaardgaande norme, óf aan die norme in die doelkultuur – wat uiteindelik lei tot ’n 

onvermydelike verskuiwing weg van die bronteks.  Die norm wat hierdie besluitnemings-

proses van die vertaler rig, word genoem die inisiële norm.   

 

In die eerste plek rig die inisiële norm die algemene voorkeurbenadering van ’n 

spesifieke vertaler tot ’n spesifieke teks, hoewel dit ook in die latere stadia van die 

vertaalproses ’n rol speel waar dit óf verband hou met óf afwyk van die algemene tendens 

van die vertaler, en dus die besluite van die vertaler ten opsigte van die hele teks, of dele 

daarvan, of selfs die kleinste detail daarvan, rig.  Indien die vertaler hom/haar aan die 

bronteks onderwerp, dan streef hy/sy na ’n geskikte (adequate) vertaling – wat ’n sekere 

mate van onversoenbaarheid van die vertaling met die linguistiese en literêre norme van 

die doelsisteem impliseer.  ’n Strewe na die doelteks, daarenteen, en die norme aanwesig 

binne die doelsisteem, bepaal die aanvaarbaarheid (acceptability) van die vertaling in die 

linguistiese en literêre polisisteem, asook die posisie daarbinne (Toury 1995:57).  Daar 

kan aanvaar word dat die proses van vertaling in die praktyk uit ’n kombinasie of ’n 

kompromie van bogenoemde twee uiterstes bestaan.  Die kompromie kan op verskillende 

vlakke lê, byvoorbeeld tussen die makro- en mikrovlak; tussen die inisiële besluit-

nemingsproses en besluitneming op mikrovlak; of selfs tussen mikro- en mikrovlak.  Die 

skakel met Venuti se teorie is duidelik: óf die vertaler en die leser beweeg nader aan die 

bronteks en dus weg van die doelkultuur, óf die vertaler en die leser bly binne die 

doelkultuur en bring die bronteks na hulle, óf die vertaler en die leser beweeg sowel 

nader aan die bronkultuur as die doelkultuur.  As vertaler sou Krog aan laasgenoemde 

inisiële norm voldoen.  Tot watter mate, en op watter vlak, vorm deel van die bespreking 

in hoofstuk 5. 

 

                                                 
23 Vergelyk ook Andrew Chesterman se klassifikasie van tegniese, prosessionele/produksie-/professionele 
norme (Hermans 1999:77-79), waar die fokus val op aanspreeklikheid, getrouheid, kommunikasie en 
bronteks-doelteks-verhoudings.  Die relatiewe aard van bogenoemde norme maak dit onderhewig aan 
kritiek.   
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Toury (1995:58) onderskei verder tussen twee groepe norme wat tydens die verskillende 

stadia van die vertaalproses werksaam is.  Voorlopige norme het te make met die 

teenwoordigheid en aard van ’n definitiewe vertaalbeleid binne die doelsisteem – met 

ander woorde daardie faktore wat die keuse van individuele tekste wat in ’n gegewe 

doeltaal of -kultuur opgeneem word, bepaal.  Die werking van bostaande norme in die 

vertaalproses van die sterre sê ‘tsau’ word nie binne hierdie studie hanteer nie.  

Operasionele norme, waaronder tekslinguistiese norme, hou verband met die besluite wat 

tydens die fisiese vertaalproses geneem word.  Tekslinguistiese norme beïnvloed die 

seleksie van linguistiese materiaal waarin die doelteks geformuleer word.  Die 

algemeenheid van hierdie norme maak dit van toepassing op meer as een vertaling, 

terwyl die spesifiekheid daarvan dit slegs van toepassing maak op ’n spesifieke tekstipe 

of vertaalstyl.   

 

Enige poging tot die identifisering en verstaan van norme is problematies, want norme is 

sosio-kultureelspesifiek, inherent onstabiel, en nóg waar nóg vals.  Geen enkele norm is 

relevant vir alle sektore van ’n samelewing nie; inteendeel, daar is ook geen nodigheid vir 

norme om oor kulture heen toepasbaar te wees nie.  Dit is slegs binne die sisteem waarin 

’n gegewe norm werksaam is, waar dit relevansie en betekenis kry.  Dit maak norme 

(kulturele, linguistiese en sosiale) universeel, maar terselfdertyd moeilik verifieerbaar.  

Hoe weet die navorser of ’n sekere norm die vertaalproses gerig het; en indien wel, of dit 

verander het; in watter mate dit verander het; en of dit ’n effek op die vertaalgedrag van 

die vertaler gehad het?  Norme stel bloot riglyne daar vir wat veronderstel is om plaas te 

vind volgens wat as aanvaarbaar en korrek beskou word.  En wat as aanvaarbaar en 

korrek beskou word in gedrags- en linguistiese terme, is ’n sosiale, kulturele en 

ideologiese konstruksie.  Die deskriptivis glo in die historiese kontekstualisering van 

norme.  Norme kan slegs beoordeel word volgens die posisie wat hulle binne die sosio-

kulturele konteks van die doelsisteem beklee of beklee het.   

 

2.3.2.3.2. Vertaalgedrag 

Ulrych en Bosinelli (1999:226) beskryf aanvaarbare vertaalgedrag as ’n relatiewe konsep 

wat afhang van, en bepaal word deur sistematiese observasies van werklike vertaalgedrag 
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binne moontlike bronteks-doelteks-verhoudings, asook deur die konvensies van vertaling 

wat die vertaalproses op verskeie maniere gerig het. 

 

Die soms onsistematiese gedrag van die vertaler verleen aan die navorser die geleentheid 

om deskriptief en empiries te werk te gaan ten einde die waarskynlike motivering agter 

individuele besluite van die vertaler te probeer vasstel.  Die vertaler se besluite kan 

uiteraard verskillend gemotiveer word in verskillende probleemareas op dieselfde wyse 

as wat dit oneweredig verspreid kan wees selfs tydens ’n vertaalproses waar die probleem 

beperk is tot een area.  Hierdie konsekwentheid, of eerder inkonsekwentheid in 

vertaalgedrag, is ’n konsep waarvan die graderingskurwe nie nul (heeltemal 

inkonsekwent) of 1 (absoluut konsekwent) kan wees nie (Toury 2000:208).  Die omvang 

van so ’n konsekwentheids-kurwe kan egter eers aan die einde van ’n studie vasgestel 

word as een van die gevolgtrekkings24. 

 

Die twee hoofbronne vir die bestudering van vertaalnorme in die algemeen is die 

vertaling self, en buite-tekstuele semi-teoretiese of kritiese formulerings soos preskrip-

tiewe teorieë van vertaling, en standpunte gehuldig deur vertalers, uitgewers, en 

redigeerders.  Hierdie studie konsentreer op eersgenoemde aangesien die teks aan die 

navorser die primêre produk van normgedrewe gedrag bied (indien teenwoordig).  Elke 

vergelyking is van nature slegs gedeeltelik en indirek omdat dit slegs fokus op sekere 

algemene aspekte van die objekte wat bestudeer word – aspekte wat slegs ’n deel van die 

geheel verteenwoordig.  Daarom, sê Toury (1985:36), word die vergelyking gedoen 

vanuit twee teoreties gefundeerde uitgangspunte, naamlik 1) die ekwivalensie-postulaat 

wat lui dat die vergelyking nie poog om vas te stel of daar ’n verhouding van 

ekwivalensie tussen bron- en doelteks bestaan nie, maar wel watter tipe/graad van 

ekwivalensie daar bestaan, en 2) die literêre aard van beide bron- en doelteks – ’n fokus 

dus op die literêre kwaliteite van die tekste.  

                                                 
24 Vergelyk Jay Jackson se ‘Return Potential Curve’, en Toury se drieledige model vir die 
verspreidingsbasis van basiese en sekondêre norme, en toelaatbare gedrag (Toury 1995).  Die model word 
nie as deel van hierdie studie hanteer nie, en sou byvoorbeeld groter waarde hê in ’n studie waar die hele 
oeuvre van ’n vertaler bestudeer word, en waar die doeltekste potensieel uiteenlopende vertaalgedrag 
verteenwoordig.   
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Die konsep van ekwivalensie binne DTS lê op die vlak van die vertaalverhouding wat 

bestaan tussen twee tekste die oomblik as die een aanvaar word as ’n vertaling van die 

ander (Hermans 1999:53).  Volgens hierdie siening word ekwivalensie beskou as die 

gevolg van vertaling in stede van die voorvereiste daarvoor – die gevolg van die besluit 

om ’n teks dus as ’n vertaling te beskou.  Die verhouding van ekwivalensie kan dus 

gesien word as enige werklike ooreenkoms/verhouding wat tussen twee tekste gevind 

word en as sodanig beskryf word.  In dié sin is ekwivalensie die resultaat van die keuses 

wat die vertaler gemaak het, en omdat die keuses deur sekere norme gerig is, kan dit gesê 

word dat norme belangrik is in die vorming van die teks (Hermans 1999:54). 

 

2.3.3. Poststrukturalisme en différance 

Weens die invloedryke werk van Jacques Derrida op die vertaalkunde, vorm sy siening 

ten opsigte van vertaling, en in die besonder sy konsep van différance, ’n belangrike 

element binne hierdie studie.  Die navorser ondersteun Kruger (2004:47) se siening dat 

die toepassing van dekonstruksie nie gesien moet word as propaganda-medium vir 

veelvuldige interpretasies of relativisme in vertaling nie, maar “dat dit eerder ingespan 

moet word as ’n kragtige analitiese vaardigheid; ’n manier van lees en skryf met 

verdiepte aandag.”  Die grootste probleem wat dekonstruksie inhou vir die vertaalpraktyk 

is die skynbaar ongedefinieerdheid en die veelvuldigheid van perspektiewe op betekenis-

aanduiding (Kruger 2004:49).  Die perspektiewe wat dekonstruksie bied, sluit nou aan by 

Derrida (1982:11) se definisie van différance as “the non-full, non-simple, structured and 

differentiating origin of differences.” 

Volgens Derrida (1982) val die fokus op die proses eerder as die produk van vertaling, op 

grond van wat die proses deur middel van beweging deur tydruimtelike dimensies 

aktiveer of produseer.  Die vertaling as skakel binne die proses lê met ander woorde buite 

’n hiërargiese opposisie van “oorspronklike” en “vertaling”, en word so deel van die 

“chain of signifiers” (ibid.:11), waar die verskil tussen die betekenisaanwyser (signifier, 

lees bronteks) en dit wat aangedui word (signified, lees doelteks) onverwyderd staan van 

die vertaalaktiwiteit.  Dit wat aangedui word is op sigself slegs ’n konsep, ’n 

betekenisaanwyser wat deel is van ’n sisteem waar elke konsep weer op sy beurt met ’n 

ander konsep of betekenisaanwyser skakel.  In ’n vertaalkonteks dui différance dus op die 
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moontlikheid van konseptualiteit, op die moontlikheid van getroue betekenisgewing, wat 

nooit teenwoordig kan wees nie, maar altyd afwesig is (Derrida 1982:9).  Een van die 

belangrikste gevolge van die gebruik van dekonstruksie en différance as teoretiese 

benaderings is dat dit ekwivalensie van die skopos (doel) van vertaling verwyder:   

A translation is never quite ‘faithful’, always somewhat ‘free’, it never establishes an 

identity, always a lack and a supplement, and it can never be a transparent 

representation, only an interpretive transformation that exposes multiple and divided 

meanings, equally multiple and divided (Venuti 1992:8). 

 

Die gebrek aan identiteit en interpretatiewe transformasie waarvan Venuti hier praat, sluit 

nou aan by Davis (2001:15) se siening, naamlik dat die tekorte en toevoegings wat 

opgesluit lê binne die vertaling, verteenwoordigend is van dít wat Derrida die ‘spoor’ 

noem – en as gevolg van die interaksie tussen hierdie spore (Derrida 1982:15), word die 

teks (enige teks) ’n voetspoor van sowel die verlede as die toekoms (en hede), wat nooit 

’n vasgestelde betekenis of essensie inhou nie (Kruger 2004:54).  Gentzler (2001:160) 

voer aan dat daar op soortgelyke wyse gepraat kan word van ’n vertaalteorie wat ten doel 

het om die verskille, oftewel spore, te beskerm en daardeur taal as’t ware te versterk met 

verlore etimologiese resonansies ten einde nuwe denkrigtings en verskille te open.  Die 

idee sluit sterk aan by wat Venuti (1995) sien as die essensie van vervreemding (vergelyk 

par. 2.3.1.). 

 

Die dekonstruktiewe konsep van onvertaalbaarheid (Derrida 2001:183) blyk direk 

ooreenstemmend te wees met die vertaalpraktyk, want onvertaalbaarheid veronderstel tog 

dat ekwivalensie onmoontlik is en ook dat die oorspronklike (op sigself ’n onaanvaarbare 

konsep vir Derrida) onaantasbaar is.  Op grond van ekwivalensie stel Derrida voor dat dit 

wat as verskille25 in die bronteks dien, ook verskille is in die doelteks, en daarom nie as 

stabiele, vaste betekenisaanwysers beskou kan word nie.  Die essensie van vertaling en 

die verhouding tussen die bronteks en doelteks, word deur Derrida (1982:9) verwoord as 

“the sign represents the presence in its absence.  It takes the place of the present [...] The 
                                                 
25 Verskille verteenwoordig hier die moontlikheid van konseptualiteit of die moontlikheid van verskillende 
interpretasies (vergelyk Derrida 1982:10-11), wat met elke herskrywe of vertaling nuwe etimologiese 
resonansies verkry.    
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sign, in this sense, is deferred presence.”  Omdat vertaling met die representasie van 

hierdie representasie van die teken werk, werk dit terselfdertyd ook met die spore van 

hierdie verskuifde teenwoordigheid.  Daar is derhalwe geen stabiele betekenisaanwyser 

vir ekwivalensie nie, want hierdie aanwyser kan niks meer wees as die interpretasie wat 

die doeltaal en -kultuur op grond van voorkennis of belange daaraan heg nie.  

Dekonstruksie is nie slegs gemoeid met die analise van die bronteks en -betekenis nie26, 

maar is ook ’n handige middel tot die interpretasie (of moontlike interpretasie) van die 

doelteks.  

 

Die veelvuldigheid vervat in die konsep van différance veronderstel dat die vertaler asook 

die leser bewus is van die teenwoordigheid van hierdie veelvuldigheid van die 

korrespondensie van betekenis, en ’n bewustheid dat hy/sy dus ook daartoe bydra (Kruger 

2004:58).  Derrida (1982:14) bevraagteken die beskouing van ekwivalensie as enige 

verhouding tussen bron- en doelteks, en vertaling as ’n vorm van oordrag tussen twee 

tekste en tale, en stel gevolglik die term transformasie voor as “a notion of transformation 

of one language by another, of one text by another.”  Différance negeer nie die konsep 

van ekwivalensie nie; binne ’n dekonstruktiewe perspektief op vertaling, sê Kruger 

(2004:62), kan ekwivalensie nie langer as die norm vir die vertaalpraktyk beskou word 

nie – dit word, inteendeel, ’n verdwynende spoor.  Tog bly dit ’n spoor, en solank as 

hierdie spoor potensiaal inhou vir die wyse waarop vertalings benader word, bly dit 

relevant vir die vertaalpraktyk.  

 

Foucault (1977) bied ’n historiese perspektief op die status van die oorspronklike versus 

die vertaling en stel voor dat die fokus moet val op die verhoudings tussen tekste, asook 

op die diskoers van ’n spesifieke teks binne sy historiese konteks.  In dié proses val die 

fokus dus ook op die gapings, die omgekeerde, die verskille, die teenstrydighede, en die 

stiltes as aanwysers en bepalers van betekenis, en kan daar gepraat word van ’n 

verskuiwing: “deconstruction [...] shifts the nature of the questions being asked about a 

literary work and its meaning from the audible to the mute” (Gentzler 2001:152).  Op dié 

manier rig dekonstruksie die navorser en die leser in die rigting van ’n refleksie – ’n 

                                                 
26 Vergelyk Pym (1995; 1999) vir ’n kritiese bespreking van dekonstruksie as Algemene Vertaalteorie.  
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refleksie op dit wat afwesig is; ’n verheldering van dit wat donker is; die terugbring na 

taal van dit wat onuitgespreek is; en terselfdertyd ’n “listening for the unheard, the 

ungraspable – that which is there and yet is not there, lost in that space between signified 

[signifier] and the signifier” (Gentzler 2001:153).  Bogenoemde hou betekenisvolle 

relevansie en implikasies in vir die vertaling sowel as die bestudering van die sterre sê 

‘tsau’.  Die bundel verteenwoordig die ongesprokene waarvan Foucault en Gentzler praat 

op meer as een vlak: die taal, die stem van die vreemde, die orale tradisie, die kultuur, en 

dit wat reeds in die proses van transkripsie verlore gegaan het, is alles stil of 

onuitgespreek.  Dit is binne bogenoemde teoretiese diskoers dat die navorser die 

onderstaande model van analise en vergelyking bespreek en uiteindelik ook toepas.  Die 

Lambert en Van Gorp-model is egter veel meer bepalend vir die analises in hierdie studie 

as bogenoemde dekonstruktiewe strategieë, en daar word gevolglik nie so in diepte gekyk 

na die inherente teenstrydighede, weersprekings en hiërargiserende binêre opposisies in 

die tekste soos wat van ’n suiwer dekonstruktiewe studie verwag word nie.  

 

2.4. Lambert en Van Gorp-model 

 

Die semiotiese en funksionele sisteembenadering wat bogenoemde model bied, stel die 

navorser in staat om die komplekse verhouding tussen wat Lambert & Van Gorp 

(1985:52) klassifiseer as voorlopige data, die makrotekstuele vlak, die mikrotekstuele 

vlak en die sistemiese konteks, te bestudeer.  Die geskrewe tekste staan primêr as objekte 

van studie binne die literêre sisteem van die bron- en doelteks onderskeidelik en word 

binne die model ook as sodanig bestudeer ten einde die verhoudings van produksie en 

teksvorming te beskryf.  ’n Vergelyking tussen twee tekste27 bied steeds die mees 

konkrete materiaal waaruit die navorser die verskillende vertaalstrategieë kan probeer 

vasstel, wat op sy beurt die mees eksplisiete inligting weergee omtrent die verhouding 

tussen bron- en doelsisteme asook die posisie van die vertaler binne en tussen hierdie 

sisteme.  Volgens Toury (1980:112) is enige teksvergelyking indirek, en is dit altyd ’n 

vergelyking van kategorieë deur die navorser geselekteer, binne ’n vertolking wat 

                                                 
27 Lambert en Van Gorp (1985:47) is wel deeglik bewus van die reduksionistiese element in ’n teksgerigte 
vergelyking. 
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hipoteties is.  Tekste kan nooit vergelyk word deur dit bloot teenoor mekaar te stel nie.  

Die navorser het ’n verwysingsraamwerk nodig wat uit ’n kombinasie van kategorieë 

afkomstig van sowel die bron- as die doelteks moet bestaan, en gevolglik verryk moet 

word deur vrae vanuit beide sisteme.   

 

Die skakel wat bestaan in die kommunikasie tussen bron- en doelteks kan nie voorspel 

word nie; dit staan vir ’n oop verhouding waarvan die aard afhang van die prioriteite van 

die vertaler en sy/haar gedrag, wat weer gesien moet word as funksie van die dominante 

norme binne die doelsisteem.  Die hoofdoel van die model is om die eksakte verhouding 

tussen die literêre sisteem van die bronkultuur met dié van die doelkultuur te vergelyk 

(Lambert & Van Gorp 1985:44).  Benewens hierdie verhouding word alle verhoudings 

wat teenwoordig is binne die skema bestudeer (ibid.).  Soos enige model, is die volle 

model nie noodwendig toepasbaar nie en hang dit af van die aard van die studie en die 

fokus van die navorser. 

Vanuit ’n empiriese oogpunt, konsentreer die huidige studie derhalwe op die volgende: 

T1 – T2, wat die verhoudings tussen die individuele tekste, d.i. tussen die bronteks en die 

doelteks, voorstel.  Die waarneming berus op ’n omvattende stel vrae eerder as stellings 

waarvan die sentrale vraag die konsep van ekwivalensie hanteer: watter tipe ekwivalensie 

kan waargeneem word tussen beide kommunikasieskemas, of tussen die spesifieke para-

meters daarbinne; is die vertaling doelgeoriënteerd (m.a.w. aanvaarbaar; vergelyk par. 

1.3.) of brongeoriënteerd (m.a.w. geskik; vergelyk par. 1.3.)?  Hierdie basiese oorwegings 

lei tot meer konkrete vrae wat betref die prioriteite teenwoordig in die verskillende vlakke 

van die vertaalproses in beide sisteme.  Die proses sowel as die produk, die teks, en die 

resepsie daarvan word gevolglik bestudeer vanuit óf ’n makrostrukturele óf ’n 

mikrostrukturele oogpunt, waar die fokus hoofsaaklik val op verskillende linguistiese 

patrone, literêre kodes, morele, religieuse of ander nie-literêre patrone.  Die navorser volg 

’n praktiese model waar hy/sy eerstens inligting versamel rakende die algemene 

makrostrukturele kenmerke van die vertaling: word die vertaling byvoorbeeld as ’n 

vertaling geïdentifiseer; word die vertaler se naam aangedui; word die vertaling as geskik 

beskou; verskaf die vertaler of redigeerder enige meta-/paratekstuele kommentaar?  ’n 

Voorlopige ondersoek soos bogenoemde gee die navorser reeds ’n basiese idee van die 
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oorkoepelende vertaalstrategie en die hoofprioriteite daarbinne.  Lambert en Van Gorp 

(1985) gaan van die veronderstelling uit dat ’n teks wat op makrotekstuele vlak geskik 

(en derhalwe aanvaarbaar) is, heel waarskynlik ook op mikrotekstuele vlak geskik en 

aanvaarbaar sal wees, hoewel dit nie in elke spesifieke geval waar sal wees nie.   

 

Dit is vanselfsprekend dat nie elke individuele tekstuele kenmerk bestudeer kan word nie, 

en daarom word ’n sekere volgorde in die analise gevolg.  In die eerste plek word 

verskillende fragmente van beide tekste vanuit die oogpunt van sekere tekstuele reëls 

geanaliseer: vertaal die vertaler woorde, sinne, paragrawe, metafore, opeenvolgende 

narratiewe gebeure, en tot watter mate is elk van hierdie teksvlakke vertaal?  Die 

mikroskopiese analise stel die navorser in staat om die konsekwentheid en die hiërargiese 

struktuur van die vertaalproses waar te neem, en hipoteses te formuleer rakende die 

oorsprong en posisie van die vertaalstrategie.  In ’n tweede fase kan die gevolgtrekkings 

hierbo bereik, gebruik word om die analise van ander gedeeltes van die teks te rig: maak 

die vertaler gebruik van weglatings van, of toevoegings tot paragrawe, woorde, beelde, 

literêre kenmerke, ens. regdeur die teks, of slegs in sekere gedeeltes van die teks?  En 

indien wel, hoe kan die diskrepansies (indien teenwoordig) verklaar word?  Die 

buigsaamheid van hierdie tipe analise stel die navorser in staat om bogenoemde 

verskynsels (reëls) met ander verskynsels, of die hele sisteem, in verband te bring.   

 

Voorlopige data Makro-vlak Mikro-vlak Sistemiese vlak 

titel en titelblad uitleg van teks keuse van leksikale items opposisies tussen mikro-  

    (tekslinguistiese norme) en makro-vlak; teks en  

      teorie 

        

parateks aanbieding van teks grammatikale en   intertekstuele verhou- 

    literêre strukture dings (n.v.t. in studie) 

        

algemene strategie verhouding tussen ver- narratiewe, perspek- intersistemiese verhou- 

(inisiële norm) skillende tipes teks tiewe, standpunte dings (n.v.t. in studie) 

        

  interne poëtiese modaliteit   

  struktuur taalvlakke   

Tabel 1. Skema vir die bestudering van die sterre sê ‘tsau’ (Lambert & Van Gorp 1985). 
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Die Lambert & Van Gorp-model (1985) veronderstel ’n vergelyking tussen die bronteks 

en doelteks op polisistemiese vlak.  Dit voorveronderstel dat sowel die bronteks as die 

doelteks wel binne so ’n sisteem gesitueer is.  Wat so ’n vergelyking in die lig van hierdie 

studie kompliseer, is die bestaan van die Engelse vertaling van die getranskribeerde 

materiaal as bronteks van die Afrikaanse vertaling.  Die bestaan van hierdie teks skep 

uiteraard ’n derde sisteem buiten die veronderstelde bronsisteem van die /Xam en die 

doelsisteem van Afrikaans, naamlik die Engelse literêre sisteem van die 19de eeu.  In 

hierdie studie fokus die navorser egter nie op laasgenoemde literêre sisteem nie omdat dit 

nie beskou kan word as die oorspronklike sisteem van die brontaal nie.  /Xam as dialek 

van die Boesman-taal soos dit in die 19de eeu bestaan het, verteenwoordig ’n orale 

sisteem – daar bestaan geen omvattende sisteem vir vergelykende doeleindes behalwe dit 

wat deur Bleek en Lloyd geskep is nie.  En omdat die studie op die verband tussen die 

Afrikaanse vertaling en die /Xam-tekste fokus, verteenwoordig die Engelse teks dít wat in 

terme van betekenisgewing deel is van die getranskribeerde /Xam-tekste.  Vanweë die 

diverse aard van die Afrikaanse en die /Xam-sisteem, val die sistemiese vergelyking buite 

die raamwerk van hierdie studie.  Die Engelse teks word hier beskou as die ‘medium van 

toegang’ tot die kultuur en taal van die /Xam.  Dit word derhalwe as die bronteks hanteer. 

 

2.5. Samevatting 

 

Die vertaalteoretiese konsepte wat in hoofstuk 2 bespreek is vorm die basis vir die 

beskrywing van die sterre sê ‘tsau’ as doelteks van die getranskribeerde /Xam-tekste.  As 

agtergrond tot die bespreking en die kontekstualisering van die teoretiese benaderings, is 

die konsep van kultuur as ideologiese konstruksie binne ’n linguistiese en sosiale verband 

kortliks bespreek.  Kultuur as ’n dinamiese sisteem hou relevansie in vir die 

kultuurspesifiekheid van die bronteks wat, volgens Geertsema (1996) as eggo daarvan 

voortleef in die interpretasie daarvan binne die vertaling.  Die belangrikheid van die 

behoud en die bevestiging van die oorsprongsidentiteit van die vreemde in vertaling is 

gekoppel aan Venuti (1995) se domestikering-/vervreemding-teorie as moontlike basiese 

vertaalstrategie van die vertaler in die sterre sê ‘tsau’.  Binne die konteks van Afrikaans 

(as dominante taal) en /Xam (as sekondêre, nie-dominante taal) impliseer domestikering 
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die oordrag van die kultuurvreemdheid van die bronkultuur na die doelkultuur via die 

doelteks.  Die proses van vervreemding daarenteen, staan die vloeiendheid en 

deursigtigheid van eersgenoemde proses teen, en streef na ’n verdieping en transformasie 

van die doeltaal ten einde die oorheersende invloed van die dominante taal te verminder 

en erkenning te gee aan die kulturele uniekheid van die bronkultuur.  Die aanname is dat 

Krog as vertaler van beide benaderings gebruik gemaak het om (bewus of onbewus) 

sowel die uniekheid van die brontaal as haar eie digstyl in die doelteks te laat 

deurskemer. 

 

Die deskriptiewe vertaalstudie hanteer die vertaling as teks soos die teks hom voordoen, 

en bied dus aan die navorser riglyne waarvolgens die faktore wat tot die spesifieke aard 

van ’n teks bygedra het, vasgestel kan word.  Die riglyne wat Toury (1985) bied, is 

kortliks bespreek as aanvullend tot die Lambert & Van Gorp-model (1985) wat as 

semiotiese en funksionele model die navorser in staat stel om die komplekse verhouding 

tussen voorlopige data, die makrotekstuele vlak, die mikrotekstuele vlak en die sistemiese 

konteks van die bundel te bestudeer.  Enkele poststrukturalistiese opvattings, onder 

andere différance, word in hierdie studie ingespan, wat die navorser in staat stel om die 

tydruimtelike dimensies van vertaling, asook die veelvuldigheid van perspektiewe op 

betekenisaanduiding, beter te kan kontekstualiseer. 

Dit wat in hoofstuk 2 bespreek en uiteengesit is, vind praktiese toepassing in hoofstuk 5.  

In die hoofstuk wat volg, hoofstuk 3, word ’n kontekstuele posisionering van die /Xam-

narratiewe gebied waarin die historiese posisie van die Boesmans asook die uitsterf van 

die /Xam-kultuur en -taal bespreek word.  Die aard van die /Xam-narratiewe word 

gevolglik bespreek binne die konsep van orale literatuur, en die kenmerke van 

laasgenoemde.  ’n Kort oorsig word gegee oor bestaande literatuur in Suid-Afrika wat 

spesifiek betrekking het op die korpus vertaalde Boesman-narratiewe in Engels sowel as 

Afrikaans.  Dit dien as konteks vir die bestudering van Krog se vertaling binne hierdie 

korpus en ook binne die linguistiese/antropologiese veld waarbinne die vertaling 

gesitueer is. 
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3. Die /Xam konteks 

 

3.1. Inleiding 

 

The text, of course, is extremely important, but without the context it remains 

lifeless.  ... The stories live on native life and not on paper, and when a scholar 

jots them down without being able to evoke the atmosphere in which they flourish 

he has given us but a mutilated bit of reality ... Folktales must be lifted from their 

flat existence on paper, and placed within the three-dimensiomal reality of full 

life.  (Malinowski 1971:24)28 

 

Hoofstuk 3 bied ’n agtergrond tot die analise in hoofstuk 5.  Die navorser argumenteer vir 

’n literêre sowel as ’n kulturele benadering tot die lees van die sterre sê ‘tsau’.  Dit bied 

’n historiese29 en ’n literêre kontekstuele posisionering van die bronteks en dwing die 

navorser asook die leser dus tot ’n beter begrip van die doelteks.  Guenther (1996:77) 

argumenteer vir ’n kontekstuele benadering tot die /Xam-tekste en bespreek die mate 

waartoe dit die interpretasie deur die navorser beïnvloed.  Die verwyderde posisie wat die 

doelteks inneem in tyd en ruimte teenoor die posisie van die bronteks, lei tot ’n 

afwesigheid van die lewendigheid en onmiddellikheid van die narratiewe geassosieer met 

die bronkultuur in die huidige doelkonteks.  Hierdie afwesigheid maak die kontekstuele 

benadering van nog groter belang vir die verstaan en interpretasie van wat nou as ’n 

verdwene orale verhaalskat beskou word. 

 

’n Kort bespreking van die kulturele en historiese (m.a.w. voor Europese kontak) 

identiteit van die /Xam lui die hoofstuk in en dien as agtergrond tot ’n meer uitgebreide 

bespreking van die term Boesmanliteratuur.  Die korpus Boesmanliteratuur in Suid-

Afrika word kortliks bespreek ten einde die posisie van die sterre sê ‘tsau’ ook binne 
                                                 
28 Hiermee ondersteun die navorser nie Malinowski se evolusionistiese siening van die primitiewe mens as 
barbaars met beperkte artistieke en wetenskaplike belangstelling in die natuur nie, nog minder sy siening 
“… there is but little room for symbolism in his ideas and tales” (Malinowski 1971:13).   
29 Die neiging tot ’n meer historiese lees van orale literatuur loop parallel met ontwikkelings in die bestude-
ring van Boesmanrotskuns.  Vergelyk veral die werk van David Lewis-Williams en Thomas Dowson 
(1989), Images of Power: Understanding Bushman Rock Art, en Anne Solomon (1994) vir ’n meer openlik 
verpolitiseerde paradigma.     
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hierdie konteks te plaas.  Laasgenoemde bespreking fokus hoofsaaklik op literatuur oor 

Boesmans in Afrikaans, en enkele verwerkings van die Bleek & Lloyd-manuskripte in 

Engels.  Die verwerkings sluit oorspronklike materiaal (Bleek & Lloyd-manuskripte; 

direkte vertellings) in, asook die verwerking, herskrywing of vertaling daarvan.  Moderne 

nuutgeskrewe materiaal, geïnspireer deur die kultuur en tradisie van die Boesmans, vorm 

ook deel van die bespreking. 

 

3.2. Die historiese posisie van Boesmans 

 

Die identiteit en posisie van die Boesmans is sedert die 17de eeu ’n sensitiewe kwessie, 

gewortel in ’n era waartydens koloniale aggressie hoogty gevier het onder die inspirasie 

en regverdiging van die diskoers van die dag.  In die historiese skrywes van vroeë 

koloniale reisigers is daar aanduidings van wat Bhabha beskryf as die proses waardeur 

die gekolonialiseerdes “... [were] constructed within a disabling master discourse of 

colonialism which specifies a degenerate native population to justify its conquest and 

subsequent rule” (aangehaal in Ashcroft, Griffiths en Tiffin 1989:178).  Boesmans is 

uitgebeeld as dierlik, barbaars, as ontembare wilde mense sonder intellek of geskiedenis, 

as “... the most degraded and miserable of all nations” (Gordon & Sholto Douglas 

2000:15), en hulle taal as “... inarticulate noise, rather than language, like the clucking of 

hens, or the gabbling of geese” (Terry aangehaal in Chidester 1996:24).  Bogenoemde 

voorbeelde beklemtoon die andersheid waarmee Boesmans gebrandmerk is, en uiteraard 

ook die andersheid van hulle taal.  Die wetenskap van die 19de eeu wou primitiewe 

mense beskryf, meet, opteken en dissekteer ten einde die verskille tussen volke in 

antropologiese en mediese terme te regverdig (Skotnes 1996:20).  Biologiese 

determinisme en sosiale Darwinisme (Social Darwinism)30 het onder andere ’n lineêre 

model van menslike ontwikkeling voorgehou waarmee omgewingsfaktore soos klimaat 

en geografiese ligging gekoppel is aan die fisiese en intellektuele ontwikkeling van 

verskillende rasse (Low 1996:28).   

 

                                                 
30 Vergelyk ook McCall Theal in sy Inleiding tot Specimens of Bushman Folklore (Bleek & Lloyd 
1968:xxxviii).    
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Low (1996:66) argumenteer dat dit hoofsaaklik die sosiale wantoestande in Brittanje was 

en die daaruitvloeiende idee van ’n verderflike ras wat die imperiale denke van die tyd 

rondom die polariteite van geestesgesondheid, kriminaliteit en rasse-agteruitgang laat 

sentreer het.  Dit was juis ook hierdie denkpatroon31 wat oorgedra is op die inheemse 

kultuurvreemde van die kolonies (Low 1996:66).  En dit was juis die sogenaamde “... 

lack ... [of] the precondition of any cultural development” (Schultze, aangehaal in Gordon 

& Sholto Douglas 2000:63) van die Boesmans wat grootskaalse uitwissing as oplossing 

regverdig het: die geloof het naamlik bestaan dat dit die Christelike plig was van dié met 

mag om die onopgevoede en onontwikkelde dele van die wêreld in te neem (Said 

1994:145) en die volke te red uit die dieptes van “... ignorance, superstition, 

disorganization and debasement” (Moffat aangehaal in Bregin 1998:14).  Binne die 

ambivalente identiteit van die Westerse wêreld rondom die 19de eeu, sê Bhabha 

(1994:116), is die mens gesien as ’n vervreemde beeld – nie die Self of die Ander nie, 

maar “... the Otherness of the self inscribed in the perverse palimpsest of colonial 

identity.”  Dit is egter belangrik om te waak teen ’n te vereenvoudigde siening van 

koloniale diskoers en die motiverings daaragter.  Bhabha (ibid.) lê onder andere klem op 

psigo-analitiese teorie, en die komplekse spel tussen begeerte, mag en subjektiwiteit 

onderliggend aan hierdie perverse houding.  Dit sluit aan by wat Low (1996:3) uitlig as ’n 

inherente paradoks binne koloniale vooroordele, naamlik die meedoënlose nostalgie vir 

en begeerte na die ‘kultuurvreemde’ – iets wat duidelik is ook in die fassinasie met “... 

‘native culture’ and, ... with ‘going native’”, terwyl die imperatief van kolonialisme die 

skeiding tussen die koloniseerders en die gekoloniseerdes was (ibid.). 

 

In die tydperk tot 2 000 jaar gelede het die inheemse Boesman-volke as jagter-

versamelaars32, sjamane, rotstekenaars, -graveerders en storievertellers in ’n intellektuele 

wêreld geleef wat sonder twyfel komplekse bewussynsvlakke binnegedring het.  Hulle 

het ook geleef binne ’n bestaansekonomie wat gevorm is rondom konsepte van 

                                                 
31 ’n Denkpatroon wat Said (aangehaal in Low 1996:2) definieer as “… a form of ‘radical realism’ which 
seeks to institute Europe in ‘flexible positional superiority’ over its Others.”   
32 Die geskiedenis van die Boesmans is nou verbind met dié van die Latere Steentydperk.  Die tyd-diepte 
van eersgenoemde se werktuie, kuns en materiële oorblyfsels strek terug tot 20 000 jaar gelede, maar hulle 
sosiale struktuur kan akkuraat bepaal word sover terug as die laaste 10 000 jaar (Deacon & Deacon 
1999:129).   
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mededeelsaamheid en inklusiwiteit (Skotnes 1996:15).  Jagter-versamelaars bevolk 

suidelike Afrika reeds vanaf ongeveer 20 000 jaar gelede (Biesele 1993:xix; Deacon & 

Deacon 1999:107) en word beskou as van die vroegste mense in onder andere Botswana, 

Namibië, die Kalahari en Suid-Afrika (Groot- en Klein-Karoo; Wes-Kaap; Weskus; 

Noord-Kaap; Drakensberg), waar hulle ’n volhoubare leefwyse deur interaksie met 

mekaar en die omgewing kon handhaaf.  Teen ongeveer 2 000 jaar gelede het swart 

landbouers33 en pastoraliste34 die gebied van jagter-versamelaars binnegedring en nuwe 

konsepte van ruimte, sosiale organisasie en ekonomiese welvaart ingebring.  Rondom die 

laat 17de eeu het Europese setlaars hulle vestings noordwaarts uitgebrei en soos daar 

verder die binneland in beweeg is, is ook die grond en hulpbronne van die Boesmans 

gebruik.  Die Boesmans is tot en met die jare 1900 blootgestel aan dié geleidelike 

infiltrasie, en in sekere dele was guerilla-oorlogvoering die enigste uitweg om hulle grond 

en verminderde hulpbronne te beskerm.  Die dood is dikwels verkies bo vredespraatjies 

en paaigeskenke.  Veediefstal het ’n algemene praktyk geword – ’n praktyk wat die 

setlaars daartoe gedryf het om die Boesmans op groot skaal uit te wis. 

 

In teenstelling met die algemene opvatting, het die Boesmans in die kontakperiode nie na 

die berge en woestyne uitgewyk om van die koloniale mag te ontsnap nie (Deacon & 

Deacon 1999:131).  Daardie groepe of individue wat naby koloniale nedersettings 

gewoon het, is of doodgemaak of in diens geneem as arbeiders en/of slawe (ibid.).  

Boesmans wat in ontoegankliker dele soos die Noord-Kaap of die Drakensberg gewoon 

het, het langer daarin geslaag om hulle tradisionele leefwyse te handhaaf.  Groepe in 

Namibië en Botswana het tot in die 20ste eeu oorleef en is sedertdien die onderwerp van 

studie van groot navorsingsprojekte deur antropoloë (Skotnes 1996:17).  In Suid-Afrika 

was die uitwissing van die Boesman-kultuur teen die draai van die 20ste eeu byna 

voltooi.  Skotnes (1996:17) skryf van die tragiese en grootskaalse uitwissing van hierdie 

volk vanaf die begin van die 19de eeu, “... [when] they had been butchered, starved and 

hounded to the brink of mass extinction – their culture and society devastated, their 

                                                 
33 Tradisioneel Bantoe-sprekende groepe wat diverse vorme van voedselproduksie, o.a. graanbou en 
veeteelt, beoefen (Mitchell 2002:259). 
34 Pastoraliste verteenwoordig ’n gekombineerde leefwyse van herders en jagter-versamelaars (Mitchell 
2002:227). 
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hunter-gatherer lifestyle irrevocably destroyed, and the vast majority of the people killed 

or taken into servitude.”   

 

3.3. /Xam-informante – taal en kultuur 

 

Wilhelm Bleek en Lucy Lloyd het van ses hoof /Xam-informante35 gebruik gemaak.  Dit 

is aan Bleek en Lloyd36, maar veral ook aan hierdie ses wat die /Xam-oorlewering te 

danke is: vyf mans, /A!kúnta, //Kabbo, ≠Kasing, Diä!kwain en /Han≠kass’o; en een vrou, 

Kweiten-ta-//ken.  Die informante was afkomstig van twee families (Ss′wa ka of ‘Flat 

Bushmen’ en die /nussa of ‘Grass Bushmen’) van die Katkopberg en die Strontberg 

onderskeidelik, vandag die gebied rondom Brandvlei, Kenhardt en Vanwyksvlei in die 

Noord-Kaap (Bleek & Lloyd 1968:9).  Teen die tyd van die onderhoude in die Kaap, was 

groot getalle /Xam reeds tot ’n groot mate geakkultureer deur kontak met Europese boere 

wat die gebied vanaf 1850 binnegedring en tydelike werk aan die meeste van die /Xam-

mans gebied het (Deacon & Deacon 1999:133).  Linguistiese akkulturasie was ’n 

onvermydelike gevolg van sosiale aanpassing – Guenther (1996:93) merk op dat al die 

informante tot ’n sekere mate in gebroke Afrikaans37 kon kommunikeer, terwyl dit ook 

duidelik blyk dat Bleek en Lloyd Afrikaans as kommunikasietaal met die informante 

gebruik het (Traill 1996:168; Guenther 1996:93; Van Vuuren 1995:27).  Die vyf mans, 

/A!kúnta, //Kabbo, /Han≠kass’o, Diä!kwain en ≠Kasing, is in 1869 vir veediefstal en 

strafbare manslag gearresteer en na die Breekwater-tronk in Kaapstad gestuur.  Dit is uit 

dié tronk wat Wilhelm Bleek die informante laat haal, by hom aan huis geneem, en die 

potensiaal van die nog redelik suiwer /Xam-sprekers raakgesien en tot sy voordeel 

gebruik het38.     

 

                                                 
35 Bleek en Lloyd (1968:x) verkies die term “givers of native literature” bo die latere antropologiese 
konvensie van die ‘informant’.  Krog gebruik “vertellers” (2004:7); die navorser “informante” en 
“vertellers”, afhangend van die konteks waarin dit gebruik word.   
36 Die enigste ander optekenaars van ’n Boesman-taal in Suid-Afrika teen daardie tyd was die reisiger dr H 
Lichtenstein en twee sendelinge, eerws. C.F. Wuras en G. Krönlein (Bleek & Lloyd 1968:441-2).   
37 In die manuskripte en ander bronne van Bleek en Lloyd word na ‘Dutch’ verwys (Traill 1996:175), wat 
Afrikaans impliseer.   
38 Hewitt (1986:17; vergelyk ook Guenther 1996:85) meld dat daar wel geringe verskille tussen die dialekte 
van die /Xam-taal van die twee streke bestaan het, maar in terme van kulturele gebruike, geloof en 
narratiewe tradisie was daar geen groot verskille te bespeur nie .   
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In Suid-Afrika word al die tale wat as Boesman-tale opgeteken is, in die !Kwi-groep, een 

van verskeie groepe binne die familie van suidelike Boesman-tale, geplaas.  !Kwi-tale is 

in die Noord-Kaap (/Xam, #Khomani, /’Auni en //Ng!’e), die Vrystaat (//Kx’au en 

//Ku//e), Lesotho (Seroa), Transkei (!Ga!ne) en die suide van Mpumalanga (//Xegwi) 

opgeteken (Deacon & Deacon 1999:131; vergelyk ook Elphick 1985, Traill 1995).  Van 

hierdie tale was /Xam die eerste wat uitgesterf het, hoewel dit die beste en volledigste 

opgeteken is van al die !Kwi-tale (Deacon & Deacon 1999:131).  Die diversiteit in 

Boesman-tale oor ’n redelike klein geografiese gebied spreek van ’n lang geskiedenis in 

Suid-Afrika asook van die klein skaal van die territoriale grense van hierdie jagter-

versamelaars (ibid.).  Boesman-groepe en hulle Later Steentydperk-voorsate het hulle 

identiteit in verhouding tot buurgroepe behou ten spyte van ’n redelik vrye beweging van 

individue tussen hierdie groepe.  Daar is wel komplekse redes waarom kleinskaal-

gemeenskappe wat primêr deur familiebande en deur taal bymekaar gehou word, ook 

hulle identiteit oor lang periodes behou.  Een rede, sê Tuan (1974:4, 93), is die affektiewe 

(emosionele) band wat bestaan tussen die mens en die omgewing waarin hy/sy leef.  

Hieruit ontwikkel die mens ’n begeerte om die individualiteit van die groep binne hierdie 

natuurlike eenheid te beklemtoon en te versterk.  Elke aspek van die taal, die kulturele 

gebruike, die sosiale struktuur en oorlewingstrategieë sou kollektief bydra tot die 

voortbestaan van die sogenaamd primitiewe jagter-versamelaars in die tyd voor Europese 

kontak.  Kontak was egter onvermydelik, en gevolglik ook die stelselmatige uitsterf van 

hierdie volk.  

 

Die lang proses van uitwissing waaraan die /Xam onderwerp is, het tot diep in die 19de 

eeu gestrek (vergelyk Penn 1996; Traill 1995).  Die kulturele identiteit van die /Xam is al 

hoe meer bedreig soos hulle meer geredelik werk op plase aanvaar het ten einde ’n 

bestaan te voer in die dreigende teenwoordigheid van setlaars.  Die skeiding van 

individue en groepe, en die jag op die Boesmans sou noodwendig lei tot die 

verbrokkeling van die affektiewe band waarvan Tuan praat, die verbrokkeling van die 

sosiale struktuur van groepe, en uiteindelik, die verbrokkeling van die taal wat eens ’n 

belangrike bindingsfaktor was.  In 1929 skryf Dorothea Bleek (1929:311),  
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Fifty years ago every adult Bushman knew all his people’s lore.  A tale begun by 

a person from one place could be finished by someone from another place at a 

later date.  In 1910 I visited the northern parts of the Cape Colony and found the 

children, nephews and nieces of some of the former informants among the few 

Bushman still living there.  Not one of them knew a single story.  ... the folklore 

was dead, killed by a life of service among strangers and the breaking up of 

families. 

 

Die Boesmans het heel waarskynlik besef dat die verlies aan grond ook sou lei tot die 

verlies van hulle eie lewens.  Daar het ’n sterk spirituele verbintenis bestaan tussen sekere 

plekke in die landskap en die betekenissisteme wat die Boesmans geskep het – die Bleek 

& Lloyd-manuskripte getuig dat die Boesmans se voorstelling van die werklikheid tot ’n 

groot mate deur die landskap verwek is.  Om die grond te verloor, was dus om alles te 

verloor (Penn 1996:88).  

 

Die gebrek aan ’n volledige, gepubliseerde etnografiese studie van die /Xam maak die 

Bleek & Lloyd-versameling uiters waardevol.  Laasgenoemde is sowel ’n rekord van 

kontemporêre gebruike en geloofsisteme, as etnografiese data oor die tydperk voor die 

vestiging van setlaars in die gebied, en word dus beskou as die primêre bron van 

etnografiese inligting oor die /Xam.  Alhoewel die Bleek & Lloyd-manuskripte die 

grootste enkele versameling van Boesman-narratiewe uitmaak, is min werk daaroor en 

spesifiek oor die /Xam-taal gedoen (Hewitt 1986:17)39.  Deacon (1996:113) beskryf die 

inligting in die manuskripte as baie waardevol in die sin dat dit nie net ’n oorsig gee oor 

die taal nie, maar dat dit ook sekere elemente soos metafore uitlig soos uitgebeeld in die 

rotskuns van suidelike Afrika.  Deur die getroue woord-vir-woord transkripsie en 

daaropvolgende vertaling van die /Xam-narratiewe, het Bleek en Lloyd sowel 

waardevolle inligting bewus oorgedra, as nuanses waarvan hulle onbewus was (ibid.).  

Die materiaal verteenwoordig ’n geleentheid wat deur twee kultuur- en linguisties-

sensitiewe navorsers raakgesien en aangegryp is, en wat nou, meer as 150 jaar later, 

waardevol geag word in terme van kulturele bewaring.  Op soortgelyke wyse verteen-

                                                 
39 Vergelyk Lichtenstein 1930; Planert 1905; Meriggi 1929; en GR von Wielligh (1919-1921). 
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woordig Antjie Krog se vertaling van die /Xam-tekste in die sterre sê ‘tsau’ ’n 

geleentheid wat bydra tot die linguistiese en kulturele erfenis van hierdie uitgestorwe 

groep.  In die lig van die 19de-eeuse diskoers, en die wyse waarop die teenwoordigheid 

van die Boesmans en spesifiek die /Xam in die literatuur en in die geheue weggesterf het, 

bied Krog se vertaling ’n vars en nuwe perspektief waaruit ’n hernieude belangstelling 

kan voortspruit. 

 

3.4. Boesmanliteratuur en -oraliteit 

 

Die konsep van ’n orale literatuur, sê Finnegan (1970:1), is onbekend aan die meeste 

individue wat in ’n kultuur grootword waar die idee van geletterdheid en ’n geskrewe 

tradisie vanselfsprekend is.  Die algemene opvatting blyk te wees dat orale literatuur in 

een opsig die idee van geheimsinnigheid inhou, en in ’n ander opsig iets inhou van 

onverfynde en onontwikkelde formulerings of uitinge (Finnegan 1970:1).  Op soortgelyke 

wyse veronderstel ’n bespreking van die literatuur
40 van die Boesmans die teen-

woordigheid van iets wat geskryf is (Ong 1982:10), of derhalwe, ’n geskiedenis van 

geskrewe werke.  Die algemene opvatting was nog altyd dat ’n gebrek aan geskrewe 

literatuur in ongeletterde gemeenskappe tekenend is van ’n gebrek aan daardie deel van 

die kultuur wat die geletterde mens as die waardevolste van sy/haar intellektuele erfenis 

beskou en wat ook die hoofmedium is waardeur die mens sy/haar intellektuele en 

artistieke insigte kan verdiep.  Die /Xam-taal, hoewel skriftelik ontwikkel en opgeteken 

deur Bleek en Lloyd, verteenwoordig in werklikheid ’n orale, ongeskrewe vorm van taal.  

Daar sou gepraat kon word van die drieledige aard van /Xamliteratuur, want sowel die 

getranskribeerde /Xam-tekste as die onderskeie Engelse en Afrikaanse vertalings daarvan 

verteenwoordig geskrewe literatuur in die getranskribeerde en vertaalde vorms 

onderskeidelik, maar terselfdertyd verteenwoordig dit ’n orale literatuur, waar die 

werklike ‘tekste’ die narratiewe en verse is wat oraal geskep, voorgedra, en van generasie 

tot generasie oorvertel en oorgedra is (Finnegan 1988:171).   

 

                                                 
40 Afgelei van die Latynse woord litera wat beteken ‘letter van die alfabet’.  
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Die problematiek wat betref ’n definisie vir orale literatuur het tot ’n groot mate te make 

met die kompleksiteit wat aan die skryfproses geheg word (Ong 1982:10).  Ong (ibid.:11) 

klassifiseer die oraliteit van ’n kultuur wat geensins deur enige kennis van skrif aangeraak 

is nie, as primêre oraliteit.  Dit sou as ’n relevante term kon dien vir die beskrywing van 

die orale kultuur van die /Xam, in ag genome dat die /Xam-sprekers nooit self ’n 

skriftelike vorm van hulle narratiewe ontwikkel het nie, maar dat dit wel deur individue 

van ’n kultuur en taal totaal verwyderd in fonetiese en linguistiese kenmerke van /Xam, 

gedoen is41.  Volgens Andrzejewski (1985:40) bestaan enige item van orale literatuur per 

definisie slegs in sy normale, natuurlike toestand die oomblik wanneer dit uitgevoer 

word.  In die lig hiervan verteenwoordig die transkripsie van die /Xam-taal ook slegs een 

so ’n spesifieke vertoning, en die doelteks een oomblik in die skeppingsproses.  Dit is nie 

slegs ’n kopie van ’n ware, oorspronklike weergawe nie, want so ’n weergawe bestaan 

dus nie.  Die skakel met dit wat Derrida die ‘spoor’ noem, is hier duidelik te bespeur in 

die beskouing van die teks as voetspoor en draer van ’n veelvuldigheid van betekenisse 

(vergelyk par. 2.3.3.).  Die oorspronklike orale teks is dus slegs ’n spoor in beide die 

transkripsie en die doelteks.  Dit plaas die doelteks in verhouding tot die bronteks buite ’n 

eksplisiet binêre klassifikasie van reg/verkeerd of getrou/ontrou.   

 

Saussure (1959:9) beskryf taal (langue) as ’n definitiewe en essensiële deel van menslike 

spraak (langage), en sê voorts dat daar in taal slegs die klankbeeld teenwoordig is, en dat 

die klankbeeld as’t ware vertaal kan word in ’n vaste visuele beeld (ibid.:15).  Skrif, sê 

Saussure (ibid.:23), bestaan bloot as visuele voorstelling van taal, omdat skrif en taal 

twee unieke ‘tekensisteme’ (systems of signs) verteenwoordig.  In die konteks hiervan sou 

die /Xam-tekste (bronteks) as orale literatuur beskou kon word; in ooreenstemming met 

Alant (1996:122) se definisie wat as volg lui: “As long as an oral text can be attributed to 

an oral tradition, it is, simplistically, ‘literature’.  As such, an oral text is per definition an 

oral literary text.”  Laasgenoemde sluit aan by wat Chadwick (aangehaal in Finnegan 

1970:15-6) voel ’n algemene kenmerk is van miljoene mense, “... who practise the art of 

                                                 
41 Ong (1982:28-29) dink in evolusionistiese terme en ondersteun Goody (1987), en Malinowski (1971) in 
hulle denke dat verskuiwings plaasvind vanaf die oraliteit geassosieer met die primitiewe denkproses 
(onvermoë tot intellektuele eksperimentering), tot gedomestikeerde, ontwikkelde denke kenmerkend van 
geletterdheid, en beweer “… writing has transformed human consciousness.”   
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literature [and] have no knowledge of letters.  Writing is unessential to either the 

composition or the preservaton of literature.  The two arts are wholly distinct.”  Indien 

Bleek en Lloyd nie die /Xam-taal getranskribeer en in Engels vertaal het nie, sou daar 

geen geskrewe vorm wees nie, en sou die /Xam-taal en dus ook die narratiewe in Ong 

(1982:11) se term, primêre oraliteit, die enigste vorm van die taal wees.  En in die lig 

hiervan, ondersteun die navorser Saussure se konsep van [enige vorm van] skrif as die 

visuele representasie van [enige vorm van] ’n gesproke taal. 

 

Tog word die teenwoordigheid al dan nie van ’n teoretiese raamwerk vir die konsep van 

die orale teks as literatuur bevraagteken en ondersoek.  Alant (1996:119) assosieer die 

teoretiese raamwerk met die algemene opvatting daarvan as ’n verdedigingsbuffer teen 

die antropologiese en reduksionistiese siening van kulture as heterogeen, gekenmerk deur 

binêre opposisies soos modern vs. primitief, wetenskaplik vs. magies, abstrak vs. 

konkreet, en ook literêr vs. oraal.  Die gebruik van die konsep binne ’n literêre eerder as 

antropologiese konteks is egter wat van belang is vir die tekste onder bespreking.  

Finnegan (1973:133) skryf teen die oorvereenvoudigde siening van die funksie van orale 

literatuur as uitsluitlik sosiaal, en teen die verband wat getrek word tussen die magiese, 

religieuse of psigologiese aspekte rondom kultuur en die pragmatisme van oraliteit.  

Neëntiende-eeuse denke het veral gesentreer rondom die algemene opvatting dat 

menslike intellektuele ontwikkeling op ’n skaal van primitief-tot-opgevoed plaasgevind 

het – van magiese irrasionalieit, bygelowigheid en geloof, tot wetenskaplike rasionaliteit 

(Vail & White 1991:5).  Binne hierdie evolusionistiese paradigma, is primitiewe volke 

beskou as lewende fossiele, of lewende voorvaders van Westerse mense, en daarom het 

studies wat gebaseer was op die vergelykende metode ’n spesiale bewondering ingehou 

vir die Westerse mens, geïnteresseerd in die wortels van sy eie denkprosesse en 

sielkunde.  Dit het ’n bepaalde invloed gehad op die wyse waarop ook die produkte wat 

uit hierdie gemeenskappe gekom het, ontvang en geklassifiseer is.  Een opvatting was dat 

Afrikane42 nie as geskikte subjekte vir navorsing beskou is nie omdat hulle van nature 

onkreatief was, nie ’n geskiedenis besit het nie, en geen bewussyn van verandering oor 

tyd gehad het nie (Kidd, aangehaal in Vail & White 1991:7).  Na analogie hiervan, sou 

                                                 
42 Gesien binne die 19de-eeuse antropologiese klassifikasie: swart, afkomstig van Afrika.   
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Afrikane, en dus ook ander primitiewe volke soos die Boesmans, altyd primitief bly 

weens hierdie tydlose, onveranderlike bestaan waar die individu, en ook sy/haar kulturele 

gebruike en tradisies, deel is van ’n nie-denkende, kollektiewe bewussyn.  Vail en White 

(1991:xiii) argumenteer teen hierdie veralgemening en vind die bogenoemde stereotipiese 

beskrywing irrelevant: “... we have been struck with the flexibility of these societies, not 

their changelessness, with their openness and sense of history, ... and with the sheer vigor 

of their forms of expression.”   

 

Dat orale kuns of literatuur afhanklik is van die verbale uitvoering daarvan in ’n 

spesifieke lewende konteks, maak kommunikasie van die woord deur middel van oordrag 

en interaksie van primêre belang (Finnegan 1970:2).  Selfs al bestaan hierdie interaktiewe 

kommunikasieproses wel in geskrewe vorm, is die gedrukte woorde ’n gedeeltelike 

weergawe van die gedig of narratief as ’n estetiese ervaring vir beide die digter en die 

gehoor.  Hierdie aspek van orale literatuur sal uiteraard die leeservaring van sowel die 

oorspronklike /Xam-tekste as die doelteks, beïnvloed.  Dit sal die leser dwing tot ’n meer 

doelgerigte en gefokusde lees omdat die uitdrukking van tonale waarde, gebare, 

gesigsuitdrukkings, dramatiese gebruik van pouse en ritme, die interspel van passie, 

humor, ensovoorts, wat deel uitmaak van die formele kenmerke van orale literatuur43, 

moeilik vasgelê word op papier.  Wat verlore gaan in die geskrewe weergawe van die 

orale teks, is onder andere die tussenspel tussen gehoor en sig; kunstenaar/verteller en 

sy/haar gehoor; die reaksie van die gehoor en die woordgebruik, byvoegings of 

weglatings, en passiwiteit van die vertelling (Finnegan 1973:136).   

 

Volgens Andrzejewski (1985:38) is een van die primêre sosiale funksies wat orale 

literatuur beklee, die estetiese plesier en vermaak wat dit aan die luisteraars verskaf, 

gegewe die sosiale konteks waarin feitlik enige van die genres geskep en uitgevoer word.  

Hiermee saam het dit, soos ook in die geval van geskrewe literatuur, opvoedkundige 

waarde deurdat dit die luisteraars se verbale vaardighede verhoog, hulle woordeskat 

uitbrei en ook hulle kennis van die gemeenskap en die groep se besef van die verlede 

                                                 
43 Vergelyk Finnegan (1970, 1973 en 1988) en Andrzejewski et al. (1985) vir ’n vollediger uiteensetting 
van die kenmerke van orale literatuur; en Willemse (2003) vir ’n bespreking van narratiewe voordrag en 
voordrag-strategieë.     
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vergroot.  Ander funksies sluit in die handhawing van sosiale norme, hoewel daar bewyse 

is dat gedigte en narratiewe prosa dikwels ook siniese, anargistiese of anti-sosiale 

sieninge en sentimente oordra (Andrzejewski 1985:38).  Laasgenoemde is tekenend van 

die wysheidsaspek van orale literatuur waar die funksie sou wees om wel ook die kennis 

van ervaring in konflik te bring met sosiaal aanvaarde norme (ibid.).  Soos in die geval 

van geskrewe literatuur, sou orale literatuur egter verskillende funksies in verskillende 

kontekste vervul, en is daar geen deterministiese verklaring nie.  Wat Andrzejewski 

(1985:41) voorstel as tegniek vir die verliese gely tydens die oorgang vanaf die orale 

vorm na die geskrewe teks in terme van paratekstuele kenmerke, is die gebruik van 

kommentaar in die vorm van ’n inleiding, annotasies of selfs ’n beskrywing van die 

werklike voordragsituasies.  Indien dit ontbreek, kan die vertaling verkeerdelik aangesien 

word as ’n vereenvoudigde parafrase (ibid.:42).  Die mate waartoe Krog as vertaler van 

bogenoemde tegnieke gebruik gemaak het, word in hoofstuk 5 bespreek.   

 

Binne ’n poststrukturalistiese siening van literatuur argumenteer Easthope (1991:65-70) 

vir ’n hernieude lees van sowel die literêre as die nie-literêre teks.  Hy fokus op die teks 

as teken binne ’n kollektiewe sisteem (waar baie ander tekens geld); as manifestasie van 

die onbewuste, “... a concern with the text, original and translation, as vehicle in the 

present for the phantasies (sic) of the reader” (Easthope 1991:68), as refleksie op hulle/dit 

wat as die ‘ander’ gedefinieer word.  Die skakel met dekonstruksie en différance, waar 

daar geen vaste betekenisaanduiding (signified) is nie en slegs die opeenvolging van 

betekenisaanwysers (signifiers), is hier duidelik.  Alant (1996:123) sluit hierby aan as hy 

sê dat literatuur ’n “signifying practice” is.  Die literêre teks is nie meer slegs ’n eenheid 

op sigself nie, maar figureer as ’n effek van betekenisgewing wat verkry is deur die 

teenwoordigheid van sowel die bewuste as die onbewuste.  In die konteks van hierdie 

studie sou laasgenoemde, die onbewuste, die teenwoordigheid al dan nie van die 

bronkultuur in die doelteks kon verteenwoordig soos deur die vertaler bewus of onbewus 

daargestel.  Binne die raamwerk van bogenoemde is Bennet (aangehaal in Easthope 

1991:53) se siening van literatuur as ’n betekenisgewende praktyk relevant: “... literature 

exists not as an essence, an entity, a thing, but as a process, a function.”  

Betekenisaanduiding gaan oor die transformasie van betekenisse.  Betekenis, soos 
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Derrida (1982:11) se konsep van différance, is nooit volledig nie, dit is ’n komplekse en 

veelvuldige gefikseerde konstruksie wat as spoor in sowel die bronteks as die vertaling 

manifesteer.  Die veranderlikheid van orale literatuur (Finnegan 1970:8) in teenstelling 

met die gestruktureerde, ‘vaste’ aard van geskrewe werk, sou hier van toepassing wees.  

Die transkripsies van die /Xam-taal en die vertalings in die sterre sê ‘tsau’ verleen ’n 

ander dimensie aan die inherente kenmerk van veranderlikheid en kan beskou word as 

deel van die proses waarvan Bennet praat: ’n ander dimensie van die onvaspenbaarheid 

van finale betekenis – iets wat voortdurend in gedagte gehou moet word by die 

vertaalproses en ook by die lees van die doelteks.   

 

Die navorser argumenteer vir ’n gedeeltelik vry benadering tot orale literatuur en, 

uiteraard ook met betrekking tot die gebruik van die term Boesmanliteratuur.  Daar kan 

geen definitiewe onderskeid gemaak word tussen gemeenskappe wat van orale of 

geskrewe literatuur gebruik maak nie; in terme van denkprosesse is hulle van nature 

dieselfde.  Die onvaste posisie wat skrif inneem in ’n groeiende kommunikatiewe wêreld 

versterk tot ’n mate ook die onvaste posisie wat literatuur inneem, soos Finnegan 

(1970:17) argumenteer: “... to approach instances of oral art as literary forms and thus 

proceed to ask about them the same kind of questions we might raise in the case of 

written literature, has in fact been a productive approach leading to both further 

appreciation of the oral forms and a deeper understanding of their role in society.”  Die 

tekste in die sterre sê ‘tsau’ (vergelyk hoofstuk 5) kan uitgesonder word as een tipe 

literatuur met spesifieke kenmerke rakende transmissie of oordrag, lewendige voordrag, 

en sosiale konteks.  Die tekste word derhalwe in hierdie studie hanteer as tekenend van 

die “... intellectual and perceptive thought” (Finnegan 1988:67, 158) van die /Xam. 

 

3.5. Die konteks van /Xam-narratiewe 

 

3.5.1. Problematiek wat betref die vertaalproses 

Die doel met hierdie afdeling is nie om ’n volledige bespreking te gee van die prosesse 

van orale oorlewering van die /Xam-narratiewe of die mitologiese en interpretatiewe 

waarde wat daaraan geheg kan word nie – dit word wel deur ander (vgl. hoofsaaklik 
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Hewitt 1986, Guenther 1996, Skotnes 1996, Deacon & Dowson 1996, en Bleek 1931-

1936) gedek.  Dit is wel nodig om kortliks sommige van bogenoemde aspekte ter 

inleiding te noem.   

 

Hewitt (1986:51) beskryf die taak van die ekstrapolering van die lewendige voordrag van 

die /Xam-tekste soos wat dit in hulle historiese konteks voorkom as ’n ingewikkelde 

proses, “... because the narratives were collected outside their native context ... [and] 

everything is lost to us in the way of dramatic presentation, gesture, facial expression, 

narrator/audience interaction – indeed most of what characterises narrative in 

performance.”  Die dramatiese voordrag waarvan Hewitt praat, word beskou as ’n 

sleutelelement in die narratiewe oordrag van Boesman-verhale.  Die aard van die 

onnatuurlike voordragsituasie tussen Bleek en sy informante, sê Hall (1996:159) sou 

geweldig verskil hiervan, afgesien daarvan dat die /Xam-informante op geduldige wyse 

’n komplekse, multivokale mitologie moes vereenvoudig tot ’n blote monoloog.  Hierdie 

vereenvoudiging was uiteraard onvermydelik, so ook die verlies aan betekenis-

uitdrukking, en ten spyte van ’n strewe na onveranderlikheid, was die proses van sluiting 

(closure) nooit moontlik nie.  Volgens Bleek (1929:311) was gesprekvoering, die luister 

na stories en vertel daarvan ’n alledaagse aktiwiteit onder die /Xam en het dit ’n integrale 

deel uitgemaak van die baie vrye tyd wat die jagter-versamelaarsleefwyse hulle gebied 

het.  Bregin (1998:25) voer aan dat ’n waardevolle lees van die /Xam-tekste slegs 

moontlik is deur ’n deeglike begrip van die prominente rol wat stories en liedere binne 

die gemeenskap gespeel het.  Sy voer ook aan dat die komplekse mitologie van die 

verhale gewortel is in die jagter-versamelaarsleefwyse, en dat dit slegs binne daardie 

konteks verstaan kan word (ibid.).   

 

Die onvermoë van Westerse denke om hierdie spirituele, sosiale en eksperimentele 

paradigma ten volle te begryp, lei tot probleme ten opsigte van die hantering van die 

brontekste.  Brown (1998:13) beskryf hierdie gaping in denkwyse as ’n dilemma van 

getrouheid versus toeganklikheid, en wat gevind moet word, sê hy, is “... a necessary 

dialectic between the difference of a text which is outside of our immediate cultural 

experience and its similarity as an artefact which can address us across social or historical 
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distance.”  Finnegan (1970:15) beklemtoon die vereiste vir ’n deeglike voorafkennis van 

die probleme en tekortkominge wat die sosiale agtergrond van die tekste skep wanneer 

daar vertaal of opgeteken word, en voeg by dat, “... the bare words can not be left to 

speak for themselves, for the simple reason that in the actual literary work so much else is 

necessarily and intimately involved.”   

 

Die uitsterf van die /Xam-kultuur vereis ’n groot mate van getrouheid van enige 

herskrywing aan die oorspronklike brontekste.  Aan die een kant verteenwoordig Bleek 

en Lloyd se Engelse vertalings ’n streng getrouheid aan die bronteks (transkripsies), wat 

sommige (Guenther 1996:83) beskou as storie-diktering eerder as storie-vertellings; en 

aan die ander kant is daar die moderne herinterpretasies en vertalings van Bleek en Lloyd 

se Engelse vertalings in onder andere Cope en Krige (1968) se The Penguin Book of 

South African Verse (hoewel slegs ’n kort afdeling in die bundel) en Stephen Watson se 

Return of the Moon (1991), wat wegbeweeg van die tekstueelgetroue verwagting na die 

verwagting van die leser, met die fokus op die toeganklikheid van die doelteks vir die 

leser.  Dit wat as “stilted and quaint” (Biesele 1993:xii) in die Bleek & Lloyd-tekste 

afgemaak word, word deur laasgenoemde skrywers getransformeer, en die taal en 

sintaksis geregulariseer tot liriese gedigte – ’n redusering dus van die vreemdheid van die 

bronteks wat die risiko loop van kulturele appropriasie vir die Westerse literêre diskoers 

(Brown 1995:85).  Watson (1991:12) noem sy vertalings ‘weergawes’ ter stawing van sy 

doelbewuste ontrouheid aan die bronteks – “... there seemed no alternative.  One could 

either remain close to Bleek or Lloyd’s literal English version and produce a piece 

without poetic charge, fated to remain immured in the past; or one could re-work so as to 

bring the material into the present, living for those alive in the present.”  Watson bring 

die bronteks na die leser toe en domestikeer dus doelbewus, teenoor Bleek en Lloyd se 

doelbewuste vervreemding. 

 

Die vertaling van poësie is op sigself ’n ingewikkelde taak; die vertaling van poësie 

waarvan ’n deel van die betekenis in die orale voordrag daarvan lê, soveel te meer.  Om 

die Bleek & Lloyd-vertalings as te letterlik en sonder poëtiese lading te beskou, ontken 

tot ’n mate die verborge dramatiese potensiaal opgesluit in die skynbaar neutrale woorde, 



 49 

en ’n wanbegrip van die linguistiese en kulturele waarde wat die benadering van 

vervreemding aan die doelleser sou kon bied.  Soos Bregin (1998:87) tereg aanvoer, die 

Bleek & Lloyd-tekste, “... in their convoluted, repetitive and aesthetically untidy structure 

[give] a far better sense of the cultural ‘strangeness’ and perceptual and expressive 

‘difference’ of Bushman worldview than is offered by the more lyrically flowing versions 

of the later collections.” 

 

3.5.2. Strukturele kenmerke van /Xam-literatuur 

Die orale literatuur van die /Xam is beperk tot narratiewe vertellings (kum; kumkummi) 

en heilige en sekulêre liedere44 (mood songs of stemmingsliedere) wat deel vorm van die 

gemeenskaplike religieuse lewe of van intense persoonlike skeppings onderskeidelik, 

waar die gehoor dikwels getuies is van die meditatiewe selfuitdrukking van die sanger 

(Hewitt 1985:651).  Hewitt (1985:652) identifiseer ’n derde tipe, die persoonlike 

religieuse meditatiewe lied, gekenmerk deur die vermoë tot ’n sterk oordrag van 

emosionele krag deur die solosanger.  Tog is dit die narratiewe tradisie waarin die 

grootste verskeidenheid werke opgesluit lê.  Gegewe die verbale aard van die /Xam-

kultuur, bestaan daar ’n groot aantal tradisionele fiktiewe temas wat in ’n meer 

gestruktureerde narratiewe voordrag-konteks oorgedra word en gevolglik die kern vorm 

van die /Xam tradisionele literatuur.  In teenstelling met orale tradisies in die res van 

Afrika, val die klem weinig op die individu as verteller binne die gemeenskap van die 

/Xam – storievertelsessies is ’n gemeenskaplike tydverdryf (Hewitt 1985:653).   

 

Boesmannarratiewe word selde op grond van formele aspekte van mekaar onderskei en 

geen eksplisiete onderskeid word gemaak tussen narratiewe genres nie.  Die kerntemas 

binne die narratiewe tradisie is onder andere historiese legendes beskrywend van 

gebeurtenisse in die lewens van individue of groepe, avontuurverhale rakende individue 

of groepe in die verlede en hulle kontak met wilde diere, en verhale oor die Vroeë 

                                                 
44 Die woorde van liedere “… are sparsely included and take their power not from a linguistic pattern of 
carefully wrought sound and meaning but from a highly charged socio-religious context in which the 
clapping, the circular movement of the dancers, the calling out of the trancers, the chanting of the women 
and the central fire itself combine to create the emotional and semantic arena” (Hewitt 1985:662).   
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Mense45.  Die meerderheid narratiewe handel oor laasgenoemde tema asook die konstante 

spanning tussen die skynbaar verplaaste karakters (teriantrope46) in die verhale, die 

sigbare menslike gemeenskap, verskeie hemelliggame soos die son en maan, suiwer 

mitologiese karakters, en die sentrale bedrieër of goddelike figuur, /Kaggen (Hewitt 

1985:654).  Die fiktiewe periode in die /Xam se geskiedenis word beskou as ’n vormende 

tydperk waartydens sowel kosmologiese as sosiale elemente voortdurend in interaksie 

was met mekaar ten einde sosiale waarhede en die orde van die natuur bloot te lê (Hewitt 

1985:654).  Sowel die vertaler as die leser (hetsy van die bronteks of die doelteks) moet 

bewus wees van die spirituele krag van ’n goeie en reflektiewe voordraer/kunstenaar wat 

die soms doodgewone narratiewe materiaal goed kon aanwend deur dit te omvorm, te 

herinterpreteer en uit te brei om ’n vertoning te lewer wat gesetel is in die diepste vlakke 

van die /Xam se filosofiese en religieuse denke. 

 

Ten spyte van die afwesigheid van enige formele strukturele kenmerke, is daar tog enkele 

elemente teenwoordig in die brontekste wat die vertaalproses noodwendig kompliseer.  

Watson (1991:14) verwys onder andere na die veelvuldige herhaling van sintaktiese en 

ander elemente – ’n kenmerk van byna alle orale literatuur as retoriese tegniek wat ’n 

sirkel- eerder as ’n lineêre en progressiewe effek skep (Brown 1995:97).  In die geval van 

die /Xam-tekste moet herhaling, en die klem op herhaalde siklusse, gesien word binne die 

konteks van hulle leefstyl wat tot ’n groot mate bepaal is deur die siklusse van die natuur 

(ibid.).  Vail en White (1991:29) sien herhaling as ’n ekstra-literêre funksie ten einde ’n 

ritme te skep vir onder andere ’n gemeenskaplike dans, of vir dramatiese of estetiese 

doeleindes, en is krities teenoor die geredelike aanname dat herhaling die “techniques of 

composition” verteenwoordig.  Andrzejewski (1985:43) sien herhaling in die vertaling 

van orale literatuur gevolglik as “... awkward and obtrusive, especially in highly 

industrialized societies”, en maan teen die skending van doeltaal- en -kultuurkonvensies.  

Watson (1991:14) argumenteer vir die redusering en uitdunning van die deurlopende 

herhaling, omdat die behoud daarvan sou kon lei tot ’n vervaagde betekenis en ’n 

                                                 
45 Die ‘Ancient People’ of !Xwe //na s’o !ke, mense uit ’n vroeër tyd, d.w.s. voorsate van die Boesmans.   
Deel van die tradisie lui dat alle diere eens mense was wat op ’n stadium hulle huidige vorm en naam 
aangeneem het (Hewitt 1985:654). 
46 [therianthropic >adjective (especially of a deity) having an animal form. ORIGIN late 19th cent.: from 
Greek thērion ‘wild beast’ + MORPH + -IC. ]  (Soanes & Stevenson 2003:1830).   
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onverdraagsaamheid in terme van die poëtika van geskrewe literatuur.  Tot hoe ’n mate 

hierdie herhaling deur Krog in die doelteks oorgedra en behou, of verwerp is, word in 

hoofstuk 5 ondersoek en verder bespreek.   

 

Biesele (1993:23) verwys in haar boek Women Like Meat: The Folklore and Foraging 

Ideology of the Kalahari Ju/’hoan, na die sentrale rol wat metafoor binne die Ju/’hoan-

gemeenskap47 speel, en voer aan dat “... metaphor permeates Ju/’hoan expressive life, 

which in a few words can be characterised as highly oblique, indirect, and allusive”, soos 

ook die geval is binne die /Xam-gemeenskap.  Dit is veral in die stemmingslied waar 

metafoor, simboliek en beeldspraak sterk na vore kom (Brown 1995:99)48.  Die strukture 

van ritme en rym van een taal of taalgroep verskil noodwendig van ’n ander, sowel as die 

spektrum stilistiese en formele kenmerke soos verhewe taal (argaïsmes en 

anachronismes), metaforiese uitdrukkings, musikale vorm en byklanke, strukturele 

herhaling, en prosodiese kenmerke soos metrum, alliterasie of selfs parallellisme (Brown 

1998:11).  Watson het in Return of the Moon (1991) byvoorbeeld die beginsel van 

seleksie toegepas en baie van die narratiewe is uittreksels en bevat slegs ’n gedeelte van 

die volle spektrum /Xam-tradisies en -gelowe.  Terselfdertyd het hy alle uittreksels in 

poësievorm herskryf – ’n vorm wat hom wel die moontlikheid gebied het om die poëtiese 

elemente in van die brontekste uit te lig (Watson 1991:16).  Die uitdaging wat die 

vertaling van orale literatuur die vertaler bied, is juis die oorbrugging van hierdie 

verskillende kenmerke en tekstuele elemente ten einde aan die doelteks ’n kwaliteit te 

verleen wat óf die uniekheid van die bronteks uitlig, óf die vloeiendheid van die doeltaal 

vooropstel, óf ’n baie goeie balans tussen eersgenoemde twee bewerkstellig.  

 

3.6. Korpus Boesmanliteratuur49 in Suid-Afrika 

 

Die sterre sê ‘tsau’ is gesetel binne ’n Suid-Afrikaanse literêre tradisie waar 

Boesmanoraliteit en -kultuur op verskeie kreatiewe wyses verwerk en herskep is in sowel 

                                                 
47 !Kung-groep tradisioneel in die noordelike dele van die Kalahari gevestig.   
48 Een van die bekendste voorbeelde is die klaaglied van Diä!kwain (Bleek & Lloyd 1968:36).  Vir ’n 
breedvoeriger bespreking vergelyk paragraaf 5.4.1.   
49 Die verwerking en herskep van opgetekende narratiewe, of nuutgeskrewe tekste oor die literatuur van die 
Boesmans; en tekste oor die Boesmans (m.a.w. antropologiese en argeologiese tekste).    
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die poësie as prosa.  Ten spyte daarvan dat die liedere en verhale van die Boesmans heel 

waarskynlik Suid-Afrika se vroegste vorm van literêre uitdrukking verteenwoordig, het 

dit tot dusver, in terme van literêre kritiek, min aandag geniet (Brown 1995:79).  Brown 

(ibid.) sien ’n hernieude kritiese lees van die oorspronklike tekste as basiese uitgangspunt 

en definitiewe teenwoordigheid in die Suid-Afrikaanse literêre geskiedenis.  Van Vuuren 

(2003:122) beweer dat daar ’n neiging is, veral in die poësie, om die literatuur van die 

Boesmans as verromantiseerde eksotika of kleurvolle beeldskeppings voor te stel, maar 

vind daarenteen ook dat hierdie neiging gesien moet word as “... handelinge van 

restitusie, wat die statuur van die oorspronklike vergroot, of hulle die leser nou wegdu 

van die doek of nader bring.”  

 

In 1911 publiseer Lucy Lloyd Specimens of Bushman Folklore, die eerste groot 

publikasie van die versamelde /Xam-manuskripte, waarvan ook ’n gedeelte in The Mantis 

and his Friends (Bleek 1924) en Bantu Studies (Bleek 1931-1936) verskyn.  ’n Groot 

aantal /Xam-narratiewe uit die Calvinia-streek is in die laat 19de eeu deur Gideon Retief 

von Wielligh versamel wat in Afrikaans herskryf is en as Boesman stories (1919-1921) 

verskyn het.  Von Wielligh se vier volumes dek mites, verhale, liedere van die /Xam, 

sowel as dokumentering van hulle taal, hoewel dit, in terme van die korpus van Suid-

Afrikaanse letterkunde steeds ’n gemarginaliseerde posisie beklee en nie as orale 

literatuur beskou word nie (Van Vuuren 1995:25).  Schoonees (1939:97) verwerp die 

literêre kwaliteit van Boesman stories op grond van ’n gebrek aan realisme, aan ’n logiese 

gang en klimaks, aan ’n artistieke harmoniese eenheid, en die teenwoordigheid van ’n 

element van misterie in die teriantrope wat hy afmaak as “... grillige kronkelinge van die 

Boesmanfantasie”.   

 

Dit is egter reeds vroeg in die 19de eeu dat die liberaal-Christelike humanis Thomas 

Pringle met sy “Song of the Wild Bushman” en “The Bushman”50 die lot van die 

Boesman uitbeeld, en wat later, in 1896 aangevul word deur die poëtiese debat tussen 

Neser (1896:39) en Du Toit (1896:52) met die byna profetiese “Di Klaagliid van di laaste 

Boesman” en die verwytende “Antwoord fan di Duusman an di Boesman” onderskeidelik 

                                                 
50 Vergelyk Pereira & Chapman (1989:11-12, 69).  
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(Van Vuuren 2003:125).  In 1911 verskyn Leipoldt se Oom Gert vertel en ander gedigte, 

waar die digter onder andere in “In die Boesmanland” (1911:20) en “In Ou Booi sijn 

Pondok” (ibid.:22) besin oor die aard van die Boesmans en waar op heel profetiese wyse 

ook die historiese moment van die uitwissing van die /Xam vasgelê word.  Eugène 

Marais publiseer in 1927 die saamgestelde bundel Dwaalstories en ander vertellinge
51 – 

’n merkwaardige kultureel-sensitiewe werk waarin die literêre waarde en veral die 

poëtiese trefkrag van die orale Boesmantaal en -verhale bestempel word as “... ’n 

letterkunde sonder letters” (Marais 1985:4).  Die vier verhale soos aan Marais vertel deur 

’n ou Boesman, Hendrik, die bevraagtekening van die wetenskaplike outentisiteit daarvan 

ten spyt, bied op verbluffende wyse ’n baie werklike beeld van die skoonheid, humor, 

kompleksiteit, grofheid en lewendigheid van ’n vreemde, maar tog herkenbare kultuur 

(Gagiano 1999:159).  In Opperman (1956) se parodiese herdigting “Pandora”, van Marais 

se gedig “Die Towenares”, word die etnografiese fokus op die Boesman by implikasie nie 

meer as die ‘ander’ teenoor ‘ons’ gestel nie, en word die “... ‘ander’ vir die eerste keer in 

die Afrikaanse poësie volledig opgehef” (Van Vuuren 2003:129).  Op dieselfde wyse is 

’n kennis van die Boesmankultuur en sjamanisme gebruik in “Oud-digter” (Blom en 

baaierd), hoewel vir eie doel (ibid.:130).  

 

Die werk van Abraham Fouché (Boesmanverse, 1972), Thomas Deacon (Sand uit die son, 

1989) en Petra Müller (My plek se naam is Waterval, 1987) is ook noemenswaardig vir 

die wyse waarop die kultuur van die Boesmans uitgebeeld word.  In “Sterwenslied van 

die kraanvoël” en “Gebed aan die maan” (1972:11, 25) verwys Fouché baie implisiet na 

die oorspronklike verhale in Bleek & Lloyd (1968:227, 57), wat sy verse veel meer 

herskrywings as oorspronklike tekste maak, en waar die mistieke en mitiese aspekte van 

die /Xam-kultuur ingeboet word deur ’n soms oordrewe verromantisering.  Op 

soortgelyke wyse bied Müller (1987:116-122) se reeks “Volopkos” ’n blik op die lewe 

van die /Xam, en spesifiek op die “man van rook”, Bleek se hoofinformant, //Kabbo.  Die 

“speelse inslag, treffende ritme en konkrete natuuruitbeelding” (Van Vuuren 2003:137) 

                                                 
51 In die 1959- en 1985-heruitgawes is talle illustrasies weggelaat, en die titel verander na Dwaalstories, 

met slegs vier opgenome Boesmanverhale.  Van Vuuren (2003:140) meld dat die gedigte en narratiewe op 
grond van teksgeskiedenis en -genese meer inheemse orale tradisie inhou as waarvoor die resepsie tot 
dusver erkenning gegee het.   
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van die verwerkings is opvallend.  In “Die Eland” (Van vergetelheid en van glans, 1976) 

plaas Stockenström die Boesman binne die siening van die mens as skepper en verdelger 

(Van Vuuren 2003:139), wat heel waarskynlik gesetel is binne ’n amper strukturalistiese, 

binêre benadering tot rotskuns.  Dat die vers spesifiek oor die eland handel, is van 

besondere belang, gegewe die materiële en kosmologiese belang van die dier soos 

uitgebeeld in sowel die skeppingsmites van die /Xam52 as die rotskuns van Suid-Afrika 

(Vinnicombe 1976:166).  In 1939 vertaal Uys Krige ’n !Kung-gedig53, “Prayer to the 

young moon” (Bleek & Lloyd 1968:415) as “Gebed aan die jong maan” – een van die 

eerste pogings tot die vertaling van die Bleek & Lloyd-manuskripte in Afrikaans.  Krige 

se gedig sou ongetwyfeld eerder as ’n nuutgeskrewe gedig, geïnspireer deur die !Kung-

teks, bestempel kan word gegewe die redelik vrye vertaalstyl, vrye interpretasie, die groot 

gedeeltes nuutgeskrewe teks en die weinig oorspronklik vertaalde teks.  Tog bied dit ’n 

amper magiese atmosfeer van die emosie vasgevang in ’n laaste gebed om hulp en om 

lewe van die Boesmanjagter in die Malutiberge.      

 

Wat betref die Engelse korpus vertalings en verwerkings van Bleek en Lloyd se Engelse 

manuskripte, verdien Jack Cope se gedig “Rock Painting” (Cope & Krige 1968:83) 

aandag.  Die gedig spreek van Cope se nadruklike begrip van die lewe van die Boesman, 

en betrek die leser vanuit die buitestander se perspektief by die droomwêreld van die 

kunstenaar (Gagiano 1999:160).  Die gedig lei die leser as’t ware in tot die lees van Cope 

se verwerkings van sommige van die /Xam-tekste in The Penguin Book of South African 

Verse (Cope en Krige 1968:245-250).  Sy variasie van vorm en styl en die behoud van die 

patroonmatigheid en outentieke onreëlmatighede kenmerkend van die brontekste, maak 

laasgenoemde verwerkings uniek in terme van die toeganklikheid waarmee dit aan die 

hedendaagse leser gebied word, tesame met ’n getrouheid aan die bronteks.  In 1971 

verskyn Markowitz se bundel The rebirth of the ostrich and other stories of the Kalahari 

Bushmen told in their manner, waarin hy in eenvoudige styl geselekteerde narratiewe oor 

die geloof en leefwyse van die Boesmans (gebaseer op Bleek en Lloyd se werk) in 

                                                 
52 Vergelyk Bleek 1875; Bleek 1924:1-9.  Volgens die /Xam-informante het Kaggen die eland eerste 
gemaak en daarom die magiese krag van hierdie dier (Bleek 1924:10-12).    
53 Van Vuuren (2003:139) bestempel dit as ’n /Xam-gedig terwyl dit uit die !Kung-versameling kom.  
Vergelyk Deacon (1996:40) en Dickens (1996:161) aangaande die verspreiding van die !Kung-dialekte en 
kenmerke van die tekste in die Bleek & Lloyd-versameling.        



 55 

digvorm herskryf en verstaanbaar maak, sonder om te veel van die styl van sy brontekste 

prys te gee.  Stephen Watson54 se bundel Return of the Moon: Versions from the /Xam 

(1991) is een van die mees onlangse Engelse weergawes.  Ook Neil Bennun se boek The 

Broken String: The Last Words of an Extinct People (2004) verleen ’n waardevolle 

bydrae tot die korpus vertaalde en verwerkte Boesmanliteratuur. 

 

Relatief onlangs het Antjie Krog se versameling inheemse verse, Met woorde soos met 

kerse (2002a), verskyn wat vertaalde/verwerkte gedigte uit tien Suider-Afrikaanse tale 

bevat en deur Krog beskou word as “... ’n poging om met hoofnotas die gedigte binne ’n 

konteks te plaas waarvan feitlik alles óf onbekend, óf uit ’n ander perspektief belig is” 

(Blumer 2005).  Deur die bundel vestig Krog nie alleen die aandag van Afrikaans-

sprekendes op die poësie van hierdie ander landstale nie, sy vestig ook aandag op die     

“... waarde en waardigheid van die ‘inheemse letterkunde’” (Pakendorf 2002:1155), soos 

dit inderdaad neerslag vind in die inkantiewe meesleurendheid van die oraliteit van die 

kontinent (De Wet 2002). 

 

3.7. Samevatting 

 

In hierdie hoofstuk is in die eerste plek gepoog om die /Xam-kultuur en -taal teen die 

historiese agtergrond van die Boesmans in Suid-Afrika, en die koloniale diskoers van die 

19de eeu te plaas: ’n diskoers wat met kulturele onsensitiwiteit die /Xam tot so ’n mate 

gereduseer het dat hulle “... [were] devastated and ... hunted, killed or taken into 

servitude.  Many of those that escaped the genocide died of disease or starved to death 

because of the destruction of the land and the game that were their livelihood” (Skotnes 

1996:17).  Die problematiek van die gebruik van die term orale literatuur of 

Boesmanoraliteit is hanteer sover dit ’n beter begrip van die tekstuele kenmerke en 

inhoud van die bronteks waarmee Krog as vertaler gewerk het, tuisbring.  Daar is veral 

gekyk na die diskrepansie tussen die teks in sy geskrewe en ongeskrewe vorm, asook die 

                                                 
54 Hoewel Krog nie Watson (1991) se bundel gebruik het as primêre of sekondêre bron vir haar vertalings 
nie, beweer Watson (2006) dat sy wel van sy idees en woorde gebruik het en nie erkenning daaraan gee nie. 
55 Pakendorf (2002) se resensie is oorwegend negatief teenoor die bundel, deurdat hy Krog se aanslag as 
ideologies en etnies van aard beskou.   
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effek wat dit op die vertaalbaarheid, al dan nie, daarvan het.  Die sentrale klem blyk te val 

op ’n bewustheid (by vertaler en leser) dat die geskrewe woord die estetiese ervaring van 

die verbale uitvoering van orale literatuur in ’n spesifieke lewende konteks moet probeer 

weergee.   

 

Die navorser argumenteer gevolglik vir ’n lees van die doelteks wat ’n verskeidenheid 

faktore in berekening bring, en ’n benadering wat die klem laat val op die verskuifde 

teenwoordigheid van betekenis as ‘spoor’ van die oorspronklike orale teks in die 

geskrewe doelteks.  In ’n sin is die doelteks deel van die skeppingsproses, en 

verteenwoordig dit ’n ander dimensie van die veranderlikheid van orale literatuur 

(Finnegan 1970:8).  Die uitdaging is om die spirituele, sosiale en eksperimentele 

paradigma van die Boesman te internaliseer in die hantering van die brontekste, ’n 

dilemma wat Brown (1998:13) sê hanteer moet word in ’n dialektiek tussen ’n teks wat 

buite die leser se onmiddellike kulturele ervaringsveld lê, “... and its similarity as an 

artefact which can address us across social or historical distance.” 

 

Teen die agtergrond van die gefragmenteerde doek van Afrikaanse en Engelse vertalings 

en verwerkings van die orale literatuur van die Boesmans, wat meer as net ’n subtiele 

bewussyn van dié inheemse groep in die Suid-Afrikaanse letterkunde verraai, bied Krog 

in die sterre sê ‘tsau’ ’n nuwe uitdaging tot die herlees van wat beskou word as ’n vergete 

orale literatuur.  Om Krog se bewuste rol as vertaler van hierdie vergete literatuur ten 

volle te internaliseer, word daar in die volgende afdeling, hoofstuk 4, kortliks gekyk na 

haar eie poëtika in die algemeen, asook haar benadering tot vertaling, en die vertaling van 

/Xam-tekste in die besonder. 
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4. Die poëtika en vertaalbenadering van Antjie Krog 

 

4.1. Inleiding 

 

Die term poëtika of literatuuropvatting kan in die breë gedefinieer word as “het geheel 

van opvattingen van een auteur (of groep van auteurs) over literatuur, blijkend uit 

uitspraken gedaan in en buiten het literaire werk” (Van den Akker 1985:10).  Van den 

Akker (ibid.) beskryf hierdie opvattings vervolgens in ’n “engere” en “ruimere” sin 

onderskeidelik soos dit betrekking het op alle vorme van literatuur en alle genres 

daarbinne.  Van Gorp et al. (1998:340) se definisie verklaar poëtika as die leer van die 

digkuns, genres en die tegnieke van die literatuur, terwyl Lefevere (1992:26) poëtika 

definieer as bestaande uit twee komponente: aan die een kant die literêre tegnieke, genres, 

motiewe, prototipiese karakters en situasies, en simbole; en aan die ander kant die konsep 

van wat die rol van literatuur is, of behoort te wees in die sosiale sisteem as geheel.  In 

die lig van bogenoemde definisies sou daar ook gepraat kon word van ’n poëtika 

betreffende die vertaalbenadering van ’n skrywer/vertaler.  Hierdie hoofstuk bespreek die 

digkuns van Antjie Krog, waaronder haar interne sowel as eksterne opvattings oor die 

poësie (implisiet of eksplisiet), en sekere kenmerke van haar poësie in die mate waartoe 

dit ’n beter begrip en verdiepte lees van die sterre sê ‘tsau’ by sowel die leser as die 

vertaalkritikus tuisbring.  Dit dien ook as agtergrond vir die bespreking in hoofstuk 5 wat 

fokus op die derde aspek van die hipotese (par. 1.3.) van die studie wat lui dat Krog in 

hierdie spesifieke bundel die bronteks na die leser bring deurdat sy na haar eie digstyl toe 

domestikeer.  In die tweede plek word daar in hierdie hoofstuk gekyk na Krog se 

vertaalbenadering in die algemeen soos dit implisiet of eksplisiet uit haar oeuvre van 

vertaalde werke en die literatuurkritiek blyk.  

 

In paragraaf 4.3. word Krog se poësie bespreek soos dit direk of indirek betrekking sou 

hê op die poëtikale lees56 van die sterre sê ‘tsau’.  Die bespreking is gebaseer op die 

korpus navorsing oor Krog se werk en die navorser bied ’n oorsig van die belangrikste 

                                                 
56 Die poëtikale benadering tot die lees van die sterre sê ‘tsau’ word in hierdie studie as onderliggende 
benadering beskou in ’n poging om die digter se poëtika na te speur.  Die vertaalteoretiese lees van die teks 
vorm myns insiens die basisbenadering tot die bundel.       
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elemente van haar versinterne en verseksterne poëtika.  Krog se houding ten opsigte van 

die vertaling van haar eie poësie, sowel as dié van ander, word in paragraaf 4.4. bespreek 

sover dit ’n antisiperende raamwerk verskaf vir die uiteindelike toepassing van die 

vertaalteoretiese benadering op die sterre sê ‘tsau’ soos uiteengesit in hoofstuk 2.  Die 

navorser het onder andere gevind dat Krog se poëtikale beskouing in die algemeen tot ’n 

groot mate haar vertaling van poësie57 inspireer en rig, en dat poësie en die vertaling van 

poësie nou verbind is aan mekaar en gevolglik ook moeilik onderskeibaar.  Vandaar die 

skynbaar aaneenlopendheid van die bespreking.  

 

4.2. ’n Tipologie vir die ondersoek na ’n digter se poëtika: implisiete en 

eksplisiete versinterne poëtika 

 

Die versinterne poëtika van ’n digter in die algemeen behels elemente wat uit die poësie 

self blyk.  ’n Ondersoek na die implisiete versinterne poëtika fokus hoofsaaklik op die 

poëtikale elemente van die poësie van ’n digter.  Dit sluit onder andere in inhoudelike 

elemente soos onderwerpskeuses en temas, en tegniese elemente soos formele vers-

tegniese kenmerke, klankgebruik, semantiese onderskeidinge, en sintaktiese of 

stylkenmerke – alles wat die idiolek van die digter spesifiseer (Van den Akker 1985:14).  

In die kontemporêre poësie met ’n sterk meta-poëtikale of kunsteoretiese inslag speel die 

eksplisiete versinterne poëtika ’n groot rol, en is die fokus veral op die ontstaan, die 

inherente probleme of moontlikhede van die kreatiewe proses, en die verwantskap tussen 

taal en die werklikheid (Van den Akker 1985:15).  Die mate waarin ’n gedig eksplisiet 

poëtikaal is of nie, varieer uit die aard van die saak.   

 

Wat betref die verseksterne poëtika beklee dit ’n mindere posisie in hierdie afdeling oor 

Krog.  Die kritiese uitlatings wat die digter (in dié geval Krog) buite die poësie oor die 

literatuur maak word in hierdie studie slegs vlugtig aangeraak.  As sekondêre bronne, 

                                                 
57 Hiermee word bedoel dit wat Krog in die vorm van poësie as doelteks vertaal, ongeag die styl van die 
bronteks. 
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soos deur Van den Akker ingedeel (1985:19-24), is een of meer essays/lesings van Krog 

geraadpleeg, asook onderhoude en persoonlike korrespondensie58. 

 

Die bespreking in hierdie hoofstuk word versigtig hanteer weens die subjektiwiteit 

gekoppel aan die lees, interpretasie, vergelyking en beoordeling van ’n teks spesifiek 

vanuit ’n literêr-estetiese oogpunt.  In hierdie studie vermy die navorser tot ’n groot mate 

literêre waardeoordele oor Krog se teks, hoewel vertaalteoretiese waardeoordele gemaak 

word in ooreenstemming met die deskriptiewe benadering.  Die implisiete aard van 

sommige van die poëtikale kenmerke in Krog se werk maak die uitkenning en 

interpretasie daarvan problematies.  Op soortgelyke wyse veroorsaak die eksplisiete aard 

van die versinterne poëtika verdere probleme en die navorser is dus deeglik bewus van 

die onsensitiwiteit waarmee gedigte gereduseer kan word tot poëtikale gedigte en dikwels 

ook buite konteks aangehaal en geïnterpreteer kan word (Van Coller & Odendaal 

2003a:20). 

 

4.3. Krog se poëtika – ’n oorsig  

 

Die nege bundels (en in ’n mindere mate die vertaalbundels) wat tot dusver uit Krog se 

pen verskyn het, bevat verskeie eksplisiete versinterne opmerkings oor die skryfproses.  

Reeds in Krog se debuutbundel Dogter van Jefta (1970:12) word die teksaard uitgestip59:  

Ma, ek skryf vir jou ’n gedig 

 sonder fênsie leestekens 

 sonder woorde wat rym  

 sonder bywoorde 

 net sommer 

 ’n kaalvoet gedig ― 

  

                                                 
58 Die navorser is wel bewus van die omsigtigheid waarmee die eksplisiete versinterne poëtika hanteer moet 
word (Van den Akker 1985:19-24).   
59 Kannemeyer (1988:361) bestempel Dogter van Jefta as “kaalvoet”-gedigte wat spreek van ’n eenvoud en 
naïwiteit wat lei tot ’n katalogiserende opstapeling, en wat op die beste boei deur die fyn registrasie van 
gevoelens.   
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In hierdie woorde is die kern van Krog se poëtika opgesluit: dit is naamlik ’n poësie wat 

die vrye of organiese versvorm gebruik, die gebruik van leestekens tot ’n minimum 

beperk, ’n sterk ritmiese eerder as rym-komponent bevat en dus ’n totale breuk met enige 

formele diskoers toon (Viljoen 2004:9).  Dit vertoon ook ’n oneweredigheid in 

verslengtes, die gebruik van woorde uit die alledaagse omgangstaal, en die berekende 

ordening daarvan binne die gedig in so ’n mate dat die verhouding daartussen 

voortdurend gespanne is (Snyman 1991:96).  As temas in Dogter van Jefta (1970) is dit 

veral die belydenisgedig en die offergegewe wat universele kwaliteite kry.  Krog se 

diskoers in hierdie bundel, soos ook in Lady Anne (1989), is ingestel op fyn waarneming 

en beskrywing, en “as digtende subjek selekteer en kombineer sy gegewens met die oog 

op die bundel as geheel”, sê Crous (2003:150) van Lady Anne (1989), ’n bundel waar 

Krog as’t ware ’n epiese vers skep.   

 

Krog se poësie word voorts gekenmerk deur die deurbreek of oorsteek van grense ten 

opsigte van inhoud, poëtiese tegniek, taal en genre.  In Lady Anne (1989) word die 

vertroude grense van die bestaande Afrikaanse poësie deurbreek en ontstaan ’n 

funksionele taal- en stylverskeidenheid soos te sien in die gebruik van sitate (wat as 

inspirasie, teenspraak, bevestiging en aanvulling dien), advertensies, dagboekinskrywings 

en ’n menstruele kalender (Viljoen 1990:15)60.  Dit waarna die digter in Gedigte 1989-

1995 (1995) streef, word reeds in Lady Anne (1989) baie duidelik uitgespel: “wil die 

digter ’n gedig skryf / verby die drag geraamtes / van almal wat mank en Afrikaans is / 

maar die tong sal anders moet lê: bevry die ... woord deur vers ... / die gedig sal wys hoe / 

woord in hierdie landskap waar word” (1989:100).  In wat bestempel word as ’n 

postmodernistiese bundel (Barnard 1991:28), word die spel tussen die stem van Lady 

Anne en dié van Antjie Krog funksioneel aangewend ten einde ’n sterk metafiksionele 

bewustheid in die bundel te skep waar daar voortdurend besin word oor die aard van die 

poësie.  Gouws (1998:559) beskryf die bundel as ’n “inkwisisie van opgestapelde vrae”, 

met as sentrale vraag “kan ek iets verander of selfs grense buig?”  Die soeke na 

antwoorde om “poësie relevant te maak en sodoende nie daardeur van die werklikheid te 

ontsnap nie” (ibid.), is duidelik. 

                                                 
60 Vergelyk Van Vuuren (2001:45) vir kritiek op die gefragmenteerdheid van die bundel.     
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Hierdie soeke hou ook verband met die sterk feministiese fokus van Krog se poësie, soos 

te sien in Gedigte 1989-1995 (1995).  In laasgenoemde beweeg Krog weg van die 

intertekste wat Lady Anne (1989) kenmerk na ’n meer direkte en toegankliker poësie wat 

spreek van ’n rouheid en eerlikheid, met “...onbeheersde, uitstulpende verse van opstand 

teen ongeregtigheid en oneerlikheid” (Hambidge 1996:122).  Dit is onder andere ook ’n 

bundel wat die bewussyn van poësiemaak eggo – poësie wat nie noodwendig status het of 

bevrydend is nie, en ook nie luuks is nie (Gouws 1998:561).  Dit is veral Otters in 

bronslaai (1981), Jerusalemgangers (1985), Lady Anne (1989) en Gedigte 1989-1995 

(1995) waarmee Krog grensverskuiwende tendense bekendstel deur “... a satirical 

debunking of the Afrikaans community” (Van Vuuren 2001:44).  Die idiosinkratiese 

element wat Krog se later werk kenmerk, is die konstante ondermyning van “standaard 

Afrikaans” deur die robuuste (skatologiese61) en plat taalgebruik om die banale realiteit 

van poësie uit te beeld, asook die integrasie van Engels in die teks (Viljoen 1996).   

 

’n Tema wat aansluit by bogenoemde is Krog se berekende seleksie van relevante 

historiese uitinge en werklikhede en die organisering daarvan en beheer wat sy daaroor 

uitoefen om deel te word van haar diskoers oor die posisie van die vrou in Suid-Afrika 

(Crous 2003:155).  Hierdie manipulering van die historiese uitinge, soos dié van Lady 

Anne Barnard in Lady Anne (1989), kan beskou word as ’n voorloper van die rol wat 

Krog ook later, in die sterre sê ‘tsau’ sou speel in die seleksie van en beheer oor die 

bronmateriaal.  In eersgenoemde bundel word tekste teenoor ander tekste opgestel wat 

hulle op genadelose wyse aan die kaak kan stel, argumenteer Viljoen (1991:31).  So dra 

die “... transparante teks op sinvolle wyse by tot die ‘teks’ van die Suid-Afrikaanse 

werklikheid waaraan daar voortdurend geskryf word” (ibid.).  Barnard (1991:29) 

argumenteer in hierdie opsig vir ’n allegoriese lesing van die bundel waar die teks (as 

teken) ’n herhaling van die abstraksie (ook ’n teken) is, en die interpretasie (nog tekens) 

’n verdere herhaling van die allegorie is.  Die gelyktydige oninterpreteerbaarheid en 

onvaspenbaarheid van betekenis herinner ook aan die problematiek van betekenis in die 

vertaalproses, wat Derrida deur die konsep van différance benader (vergelyk par. 2.3.3.). 

                                                 
61 Taalgeweld dien ook as beeld vir die omstandighede wat Krog beleef, en in die konteks van ’n nuwe 
identiteit in Suid-Afrika, word Gedigte 1989-1995 (1995) byvoorbeeld ’n “… taalreis, waarby selfs die 
spelreëls geherformuleer moet word om by ’n nuwe era in Afrikaans aan te pas” (Gouws 1998:559).   
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’n Verdere deurlopende tema in Krog se poësie is die konstruksie van identiteit, soos 

onder andere deur Krog self, deur die subjek, en selfs deur die leser op verskillende 

wyses bepaal word.  Die konstruksie van identiteit is ’n tema wat nou saamhang met wat 

Krog as die identiteit van haar hele wese beskou, naamlik taal en die skryfproses.  In ’n 

onderhoud met Schaffer (aangehaal in Beukes 2003:2) merk Krog op dat haar hele lewe 

uit taal en deur taal bestaan, en dat sy, soos in “Ma” (1970:12) ’n mate van 

onbevangenheid en objektiwiteit of ’n selfvergeet openbaar.  Soms is die skryfproses 

maklik, en die teksbemoeienis van die subjek min, soos in Jerusalemgangers (1985:45) 

waar die subjek “... ’n gedig daaroor maak / iets afrond / ... ek is versoen / ek speel die 

spel met woorde / ontsnap  orden / verbind  spring / heul  kul  vernietig / die gedig maak 

vry.”  Volgens Kannemeyer (1988:365) wend Krog haar taal sinvol aan in dié bundel:  

“... [die] ryke oordaad van taal en beeld in die Afrika-verse aan die begin beweeg 

geleidelik na die steriele, holle frases van die blanke dorpsbewoners, word lateraan die 

taal van die digter en gaan uiteindelik oor in die taal van die besielde, gekwelde, 

visioenêre mens met sy distorsies en fantasieë.”   

 

Die meerstemmigheid en uiteenlopendheid waarmee Krog se latere digkuns gekenmerk 

word, en wat aansluit by die tema van identiteit, is reeds in Dogter van Jefta (1970) en 

Jerusalemgangers (1985) aanwesig.  Hierdie teenwoordigheid, argumenteer Olivier 

(2000:23), dra by tot die dissonansie en ambivalensie wat dikwels deur die subjek en dus 

ook deur die leser van Krog se bundels ervaar word.  Die gedigte en woorde daag die 

leser as’t ware uit om die historiese en ideologiese oorweginge waarbinne Krog se 

gedigte gesitueer is, te heroorweeg (ibid.).  In die gedig “skryfode” in Kleur kom nooit 

alleen nie (2000:66-74) openbaar Krog ’n dialektiese of dualiteitstemtoon waar die       

“... gespletenheid ... van die self en die skeiding tussen die geliefdes ... poëtiese temas 

word” (Beukes 2003:3).  Die dualisme van “heelheid en gebreektheid” (Gouws 

1998:553) is dan ook ’n tematiese kenmerk van die Krog-oeuvre, en word in “skryfode” 

verwoord deur die taal en die woord as die oorheersende en bindende faktor vir die 

bepaling van identiteit (Beukes 2003:4).   
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In hierdie opsig is dit relevant om ’n verband te trek tussen die konstruksie van identiteit 

deur die woord en taal in bogenoemde bundel, en die insluiting van //Kabbo se gedig 

“/Xam-voorgevoelens” in die sterre sê ‘tsau’ (42; Bylae G).  In hierdie gedig word taal 

op subtiele wyse op die voorgrond gestel op so ’n wyse dat dit ooreenstem met Krog se 

poëtika en die wyse waarop sy na die oorsprong of die ‘aankoms’ van ’n gedig verwys.  

Die identiteit en wese van “skryfode” vind onder andere neerslag in die gemarkeerdheid 

van die skryfhandeling en die vooropplasing daarvan in die teksaanbod – die 

infinitiefstelling “om te skryf”; die opstapelingseffek van “ek ...”; en die metapoëtikale 

bewuste skryf as “... voortsetting van Krog se behoefte aan die vaslegging en 

verwoording van ’n teksidentiteit wat met ’n opgaaf van semantiese gelade woorde 

gepaard gaan” (Beukes 2003:5).  Lemmer (aangehaal in Beukes 2003:6) se opmerking 

oor Lady Anne (1989) geld ook vir “skryfode”: “... die gefragmenteerde ... teks asook die 

dwingende inhoudelike besinnings oor die funksie van poësie dekonstrueer en 

dekanoniseer die meesterkodes van die poësiegenre.”  Dit is dus ook vanselfsprekend dat 

die strewe na heling in die bundel ’n bewuste worsteling is en as’t ware as ’n vertaling 

van ’n nuwe identiteit in die teks neerslag vind (Beukes 2003:6). 

 

Vir Krog is die interaksie tussen die woord en die liggaam betreklik intiem in die geval 

van poësie – die woord word gesien as transformerend/transfigurerend, waarbinne haar 

wese balans kry (Krog 2003:105).  Klopper (2004:6) argumenteer vir die 

liggaamlikheid/materialiteit van taal aanwesig in Krog se werk, waar “... its materiality, 

the rhythm and pitch of language, its vocalic range, moments of history and diffusion, all 

work[ing] together to create a body of sound, which is not separate from the 

physiological body but acts on it, in it, transforming it into the sounds of its own 

articulation, its translation”. 

 

Relevant tot die verstaan van die vertaalbenadering van Krog soos verder bespreek in 

hoofstuk 5, is Krog se neiging tot vervreemding: reeds in Jerusalemgangers (1985) 

verswyg vervreemding “... die begeerte tot toenadering en kommunikasie” (Gouws 

1990:42).  Op hierdie punt is dit relevant om na die haplografiese element in Krog se 

werk te verwys, soos veral teenwoordig in die bundel Jerusalemgangers (1985).  Die 
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haplografiese element in die bundel impliseer die teenoorgesteldes van weglating en 

samesmelting, waar bepaalde geskiedenisse as historiese intertekste op poëtiese wyse 

gejukstaponeer word met die eietydse geskiedenis (Gouws 1998:558), en taal ’n 

verteenwoordiger word van vervreemding (of dan versoening).  Gouws (1990:40) skryf 

die talle weglatings asook die oordadigheid in hierdie bundel toe aan die verryking of 

verarming van die ‘werklikheid’ wat die teks bied.  Die leser (in die haplografiese lees 

van die bundel) moet hierdie oordaad en die tekort saam lees, met ander woorde as ’n 

interegnumstaat van simbiose tussen die staat van tekort en die staat van onderdrukking 

(Gouws 1990:42).  Krog skryf in Jerusalemgangers “hier is ons gebore / maar word 

gebruik / as blote metafore” (1985:17).  Die bundel bestaan dus uit hierdie spanning 

tussen poëtiese waarheid en historiese werklikheid (Olivier 1986:82) en spreek van 

persoonlike en erotiese belewenisse teen hierdie agtergrond.   

 

Die element van vervreemding sou in laasgenoemde bundel byvoorbeeld blyk uit die 

ongewone, swaar en vreemde woordeskat, die vermoeiend gelade en gewronge taal, die 

hortende ritme en die kriptiese aard van die tekste (vergelyk o.a. Olivier 1986:82, 

Nienaber-Luitingh 1986 en Cloete 1986 vir kritiese besprekings).  Bogenoemde elemente 

is juis tipiese eienskappe van die /Xam-tekste, wat Krog in baie gevalle in die doelteks, 

die sterre sê ‘tsau’, behou het.  Laasgenoemde bundel toon ’n oorwegend natuurlike 

neiging tot simbiose tussen die bronteks en Krog as leser en vertaler.  Krog sou nie 

noodwendig kommunikasie tussen die leser en die doelteks verswyg deur die behoud van 

vreemdheid in die doelteks nie; maar sou heel waarskynlik ’n toenadering tussen teks en 

leser wou bewerkstellig wat ’n belangstelling in die vreemde by die leser sou kon wek.  

 

Die tema van versoening van teenoorgesteldes kom deurlopend in die oeuvre van Krog 

voor, waar dit gesien kan word as “... voorwaarde vir die vervulling van die behoefte aan 

heelwording” (Gouws 1998:554), uiteenlopendhede en teenstellings wat belangrike 

kenmerke van Krog se bundelbou in die algemeen vorm.  Krog slaag ook dikwels daarin, 

soos in Otters in bronslaai (1981), om disparate gebiede te versoen en verskillende 

vlakke deureen te vleg om eksplisiete of eksegetiese beelding sodoende te vermy 

(Kannemeyer 1988:363) – iets wat duidelik is in “Die skryfproses, as sonnet” in Otters in 
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bronslaai (1981:35), waar die skryf van poësie, die kweek van ’n wingerd en die 

uitbeelding van die geliefde verbind word om sodoende die afkeer van surrealistiese 

beelding en poëties baldadige denke en die voorkeur vir ’n onpersoonlike tipe poësie uit 

te beeld (Kannemeyer 1988:364). 

 

Besonders aan Krog se poësie is die woede, oftewel die klassieke Krog-reël: “... ek skryf 

omdat ek woedend is” (Krog 1981:23) wat verwoord word in verse oor die liefde, die 

natuur, oor die struggle, oor die rouheid van emosies, alles binne wat sy sien as die taak 

van die digter as ’n sosiale kommentator (Hambidge 1996:123).  Dit spreek van ’n passie 

aanwesig in haar werk, wat dikwels ook die inspirasie agter die digproses is (Viljoen 

2004:10).  Hierdie passie, asook die element van woede binne haar (die digter se) taak as 

sosiale kommentator, sluit tot ’n mate aan by Krog se preokkupasie met die konflik 

tussen estetika en politiek, soos byvoorbeeld in Lady Anne (1989), en by aspekte soos die 

idee van ’n meerduidige samelewing waarbinne diverse groepe op kreatiewe wyse 

interaksie het (Viljoen 2004:11).  Die moontlikheid van versoening tussen die verlede en 

die hede, en tussen die diverse groepe in Suid-Afrika neem in die bundel Kleur kom nooit 

alleen nie (2000) ’n wending deur die hoop wat dit bied op die heling/genesing van die 

wonde van die verlede.  Die sentrale tematiese kompleks van hierdie bundel word 

gevorm deur individuele en kollektiewe verwonding, en die heling daarvan deur middel 

van veelvuldige ‘narrasie’.  Laasgenoemde is ’n tema wat diep verweef is in Krog se 

poging tot ’n dialogiese rekonstruksie van haar Afrikaanse identiteit62 binne die Afrika-

konteks (Van Coller & Odendaal 2003b:37), en funksioneer hier as aanduiding van die 

verwantskap tussen landskap, taal en identiteit.  Die mimeties- en pragmaties-gerigte 

literatuuropvatting van Krog oorheers, met die klem op verhoudings tussen teks en 

werklikheid en tussen teks en publiek.  In die konteks van hierdie bundel word die 

mistieke ervaring waarvan Olivier (1986:80) praat, gelykgestel aan die taal- en 

poësieoorstygende momente, “paradoksaal tekenend van die konstituerende funksie van 

taal (en dus poësie) in Krog se strewe na identiteitsvorming” (Van Coller & Odendaal 

2003b:39). 

                                                 
62 Krog se terugkeer na Afrikaans en die medium van poësie in Kleur kom nooit alleen nie (2000) ná 
Country of my skull (1998), suggereer volgens Viljoen (2002:23) dat taal ’n bepalende element is in die 
konstruksie van individuele identiteit in interaksie met kollektiewe identiteit.   
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In Kleur kom nooit alleen nie (2000) beweeg Krog geografies buite die grense van taal en 

identiteit ter wille van ’n groter Afrika-inklusiwiteit63.  Dit is dus in ’n mate 

vanselfsprekend dat Krog hierdie inklusiwiteit verder sou neem om uiteindelik die 

inheemse (waarvan sommige verlore) stemme van die Afrika-kontinent in te sluit, en dat 

sy deur taal die grense van identiteit en ‘behoort’ rekonstrueer en hervestig.  In ’n 

onderhoud oor dié bundel, en oor die prosedure om ander stemme in haar poësie in te 

sluit, sê Krog: “... ek is bevry daarvan [om vir ander te moet praat] en kan mense laat 

praat vir wat hulle is” (Wasserman 2000:4).  Dit is belangrik om wel bewus te wees van 

die problematiek rondom ‘stemme van ander wat praat’ omdat die tekste (bv. die 

Richtersveld-narratiewe; en die /Xam-narratiewe) ’n komplekse proses van vertaling en 

transkulturasie ondergaan nog voordat dit uiteindelik getransformeer en geëstetiseer word 

tot die taal van Krog se tekste (Viljoen 2002:25)64.  Van Vuuren (2000:12) maak melding 

van die intimiteit waarmee Krog nader beweeg aan die orale tradisie van Afrika en 

Afrikaans, veral in afdeling I van die bundel, en ook in die laaste gedig in die bundel, 

“Niks by te voeg” (2000:104)65, waar Krog terugkeer na die motief van ander stemme 

wat praat: 

Niks by te voeg 

niks toe te voeg 

oor hoe diep dit lê as 

klanke soos vere val 

in Baadjiesvlei en Biedousrivier... 

 

Hierdie intimiteit hou relevansie in vir die manier waarop Krog die vertaling van 

inheemse verse benader – naamlik met ’n versigtigheid en respek vir die stem van die 

‘ander’, die kultuurvreemde, as’t ware.  Die bundel handel fundamenteel oor die “herstel 

van die integriteit ... van aspekte van die verskillende soorte weefsel wat ons menswees 

                                                 
63 Vergelyk ook Mankepank en ander monsters (1985) waarin Krog sowel die tipiese Afrikaanse folklore as 
die wêreld van die swart volke in Afrika betrek (Kannemeyer 1988:365); en Jerusalemgangers (1985).     
64 In die geval van sterre sê ‘tsau’ is dit nie noodwendig ’n “toeëiening van die stemme van ander deur 
iemand wat … in ’n magsposisie is [nie]” (Viljoen 2002:26); dalk eerder ’n dialoog wat met die 
stemme/vertellers bewerkstellig word. 
65 ’n Herdigting van Boerneef se liefdesvers “Die berggans het ’n veer laat val” (1959:35) – een van die 
bekendste voorbeelde van ’n soort orale of praatpoësie in Afrikaans (Viljoen 2002:45).  Vergelyk ook Van 
Coller & Odendaal (2003b:39). 
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kenmerk, [wat] uiteindelik ook die herstel van die integriteit van digter-wees in ’n 

kosmos van bietjie grond en baie klip [weerspieël]” (Olivier 2000:13).  Die orale tradisie 

van Afrika kombineer Krog hier met die sentrale simbool van “klip”, wat in “narratief 

van klip” (Krog 2000:19) simbolies is (“gee my taal vir klip pleit ek”) vir die uitdagings 

waarmee die kreatiewe skrywer gekonfronteer word binne die (suidelike) Afrika-wêreld 

(Van Vuuren 2001:46).  In vergelyking met Lady Anne (1989), waar Krog haar as 

“skrywer in die Derde Wêreld” (Krog, aangehaal in Crous 2003:164) posisioneer (hoewel 

sy steeds ’n Europese verwysingsraamwerk het)66, beweeg sy in Kleur kom nooit alleen 

nie (2000) weg van die skynbaar bevoorregte posisionering en dink sy op metafiksionele 

vlak daaroor na (Crous 2003:164).  Krog druk as’t ware haar taalkundige gebrek of 

onvermoë uit deurdat sy nie die klipperigheid van die landskap van die Richtersveld kan 

beskryf nie.  Van Vuuren (2001:46) sien “narratief van klip” as ’n gedig wat die aard van 

klip probeer uitbeeld – paradoksaal dus vir die uitsterf van ’n taal – die klipgevulde 

landskap word in die bundel gekontrasteer met ’n onversoenbare, onvoorspelbare en 

steurende menslike teenwoordigheid.  Hierdie opmerking kan deurgetrek word na die 

situasie van die /Xam teen die draai van die eeu (vergelyk par. 3.2.), waar hulle identiteit, 

taal en kultuur juis ook deur ’n menslike teenwoordigheid bedreig en versteur is.  Krog 

besef immers dat “... landskap en taal ... jou die plek [gee] waar jy behoort” (Wasserman 

2000:4).  In hierdie besef lê heel waarskynlik ook ’n onbewuste rede vir Krog se inisiële 

toenadering tot die /Xam-kultuur en -taal, wat uiteindelik sou lei tot die proses van 

vertaling.67 

 

In Kleur kom nooit alleen nie (2000) is die narratiewe van die Richtersveld-inwoners as’t 

ware “... ingebed ... in die poëtiese struktuur wat die digter [Krog] skep” – dit is ’n 

selfbewuste, selfrefleksiewe tradisie wat verskil van die orale vertellings (Viljoen 

2002:31).  In die proses kom daar ’n kontrastering van Krog se kunsmatige en 

estetiserende stem met die onpretensieuse stem van die inwoners van die streek.  Van 

                                                 
66 Vergelyk Spivak (1999:209), wat sê dat Europa steeds as die self gesien word, en Afrika as die Ander, en 
dat “Third Worldism” eintlik niks meer as ’n “ethnicist or primitivist construct” is nie.  Die navorser 
beskou Krog se beklemtoning van die uniekheid van die stem van die ‘ander’ as teenstrydig met 
bogenoemde stelling.   
67 “Vertaling” hier beskou as die talige vertaling van die /Xam-tekste, maar ook op ideologiese vlak die 
representasie en herinterpretasie van ’n verdwene kultuur en taal, deur taal.   
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Coller & Odendaal (2003b:42) meld ook dat die digter se stem soms duidelik en soms 

minder duidelik identifiseerbaar is.  Sou dieselfde kontras tussen kunsmatig en 

onpretensieus te bespeur wees in die sterre sê ‘tsau’; en uit ’n vertaaloogpunt, ook 

dieselfde spel tussen duidelik/sigbaar en minder duidelik/sigbaar binne die vertaal-

benadering van Krog?  Viljoen (2002:31) argumenteer dat die Richtersveld Krog met die 

limiete van haar eie poëtiese vermoëns konfronteer en haar gevoel van besitlikheid oor 

die landskap ondermyn.  In die sterre sê ‘tsau’ sou dit beteken dat die vertaler óf die 

onpretensieusheid van die bronteks uitlig óf dit agter skynbaar onbeperkte poëtiese 

vermoëns versteek, wat sou spreek van ’n sekere besitlikheid oor die bronteks, en, 

gevolglik ook oor die brontaal.  Laasgenoemde sou, in Venuti se terme (vergelyk par. 

2.3.1.), ’n mate van geweld of onreg teenoor die bronteks impliseer. 

 

In die boek A Change of Tongue (2003) maak Krog die leser opnuut bewus van die 

“digterlike en demokratiese ontwaking” (Hambidge 2004:13) inherent in die skryf- of 

digproses en die ontstaan daarvan, “hoe die digter geobsedeer is deur eensaamheid en 

vervreemding” (ibid.).  Hierdie proses getuig onder andere van die digbaarheid van 

ondigterlike onderwerpe waardeur die krag van poësie as intuïtiewe gebeurtenis 

beklemtoon word.  Hierin opgesluit lê dalk ook iets van die dryfveer agter vertaling, 

naamlik die skynbare onvertaalbaarheid van gedigte, of dan, in die geval van inheemse 

literatuur, die skynbare ‘onvertaalbaarheid’ (vergelyk ook Derrida, par. 2.3.3.) van ’n 

reeds verdwene kultuur en taal.  In haar eie werk (vergelyk veral Gedigte 1989-1995 

(1995)) bewys Krog dat ondigterlike onderwerpe digbaar is, en derhalwe vertaalbaar is.  

Dit sou byvoorbeeld ook die behoud van die vreemde in die doelteks deur die vertaler 

kon verklaar.   

 

Samevattend kan gesê word dat Krog se status as digter lê in “haar voortdurende 

heroriëntasie en die vertaling daarvan tot poësie” (Gouws 1998:562), en dat sy daardeur 

die leser ook gedurig dwing tot ’n perseptuele heroriëntasie ten opsigte van inhoud en 

styl.  Sy lewer van “Afrikaans se beste strydpoësie ... van die teerste en onopgesmukste 

liefdespoësie ... van die roerendste poësie oor kinders ...”, wat haar een van die kragtigste 

en vernuwendste figure in die Afrikaanse letterkunde maak (Gouws 1998:562).  Soos 
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Gouws (ibid.) tereg aanvoer, verruim Krog in elke bundel nie net haar eie wêreld nie, 

maar by uitstek ook die wêreld van haar volksgenote, en kan sy as een van Afrikaans se 

beste eietydse digters beskou word.  Dit is tot ’n groot mate gepas en vanselfsprekend dat 

dit juis ook Antjie Krog is wat die /Xam-narratiewe in Afrikaans vertaal: dit sluit aan by 

haar eie historiese bewussyn, en die bewussyn van haar tong68, die spraakorgaan as 

metafoor van die onvermoeide, onvermydelike taalskepping ter wille van bemiddeling, 

oordrag en bewaring. 

 

4.4. Krog se vertaalbenadering 

 

In Suid-Afrika word Krog onder die voorste vertalers in Afrikaans gereken.  Sy beklee ’n 

belangrike posisie binne die diskoers van vertaling deurdat sy die rol wat vertaling in die 

oorlewing van ’n taal (veral die minderheidstale) speel, beklemtoon en dit uitleef: 

“Vertaling is een van die sleutel-strategieë vir oorlewing – nie net vir skrywers en 

uitgewers nie, maar veral vir ’n taal self.  As hy nie ’n sterk vertaaltradisie ontwikkel nie, 

kan hy maar sy deure toemaak” (Krog 2002:3).  Ten spyte van die dominante posisie van 

Engels69 binne die Suid-Afrikaanse literatuursisteem en spesifiek binne die konteks van 

bestaande vertalings70, streef Krog na die vertaling van tekste in en uit die inheemse tale 

van die nasie, ’n proses wat sy plaas binne die konteks van transformasie waarbinne die 

mag van verskillende tale ’n noodsaaklike rol speel (Meyer 2002:4).  In die inleiding tot 

die afdeling getiteld ‘A Translation’ in A Change of Tongue (2003:267) verwys Krog na 

Derrida se siening van vertaling: “... for the notion of translation we would have to 

substitute the notion of transformation; a regulated transformation of one language by 

another, of one text by another.”  In die lig van Derrida se konsep différance binne 

dekonstruksie (vergelyk par. 2.3.3.), word die konsep van transformasie as besonder 

relevant vir Krog se posisie as vertaler binne haar eie vertaalpoëtika en ook binne die 

diskoers van Suid-Afrika gesien.  Sy sien vertaling gevolglik as “... die transformasie van 

’n teks vanuit ’n magtelose tot ’n magtiger taal; die transformasie van ’n magtige teks wat 

                                                 
68 Vergelyk Viljoen (1991:19) vir ’n bespreking van die tong-/tongvis-motief, asook Krog se gedig 
“transparant van die tongvis” in Lady Anne (1989:92). 
69 Vergelyk par. 2.3.1.   
70 Vergelyk bv. Stockenström se The Expedition to the baobab tree (1983), Marlene van Niekerk se Triomf 

(1999) en André P. Brink se tweetalige skryfwerk.   
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magteloos gemaak word deur ’n magtelose taal, word bemagtig, kom tot sy reg in en deur 

die magtige taal” (Krog 2002b:2; vergelyk par. 2.3.1.).  Daar vind dus ’n transformasie 

plaas vanaf die onstabiele betekenisgewing in die bronteks, na ’n onstabiele 

betekenisgewing of selfs ’n spoor daarvan in die doelteks.  Afgesien van die vertaling van 

haar eie werk in Engels, vertaal Krog ook ander se werk in Afrikaans, waaronder Henk 

van Woerden se biografiese werk Domein van glas (2000)71, Nelson Mandela se 

outobiografie Lang pad na vryheid (2003) en Tom Lanoye se verwerking van Euripides 

se Medea in die drama Mamma Medea (2002). 

 

In ooreenstemming met die transformasie-motief in Krog se werk, staan haar siening dat 

“Vertalings ... die enigste manier [is] waarop ons wat so verskillend lewe, mekaar kan 

leer ken” (Niewoudt 2003:10).  In die boek A Change of Tongue (2003) skryf Krog oor 

die transformasie van identiteit en transformasie deur taal, en maak sy gebruik van ander 

stemme, ander perspektiewe, ander tale soos byvoorbeeld die poësie van swart skrywers 

uit Suid-Afrika en Afrika, en reis die verteller (Krog) na Timboektoe ten einde die 

bekende te vervreem en daardeur ’n proses van fundamentele verandering mee te bring 

(Du Plessis 2003:10).  Dit is ook in Timboektoe waar Krog haar gedigte voor 2 500 

mense in Afrikaans lees, ongeag die feit dat niemand in die gehoor dit kon verstaan nie.  

In Timboektoe bevind Krog haar in ’n verplaaste posisie waar haar taal nie bestaan nie, 

waar sy (haar taal, Afrikaans) onvertaalbaar is as’t ware, en waar sy slegs liggaam en 

kleur is (Krog 2003:291).  Dit is in die vibrasie van ’n taal wat Krog die essensie van 

vertaling sien.  Volgens Klopper (2004:9) het die subjek wat geen uitdrukkingsvermoë 

het nie, ook geen bestaan nie, en vertaling gaan derhalwe daaroor “... to render language 

from one code into another ... to interpret the subject of speech, to convey the necessity of 

language beyond its function as conduit of information, to affirm the translatability not 

only of language but also of self.”  Wanneer Krog uiteindelik haar gedigte in Afrikaans in 

Timboektoe voordra, simboliseer dit ’n proses van identiteitswording, en ontdek sy haar 

betekenis nie deur die teenwoordigheid van taal self nie, maar juis deur sy vervreemde 

                                                 
71 Vergelyk Van Coller (2002) se streng tekslinguistiese evaluering van die vertaling.   
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identiteit, soos vervat in die woorde van die gedig “aankoms” (2000:101-103), waarin 

Krog ook gedeeltes van haar mede Afrika-digters se werk vertaal72: 

... 

 as stilte die sylyn van sterre begin voer 

 kom die poësie 

 en dit kom altyd in die kleur van mens 

 ... 

ek dink nie, ek sing 

ek is die digter van stilte 

 

ek swerf agter die woord aan 

swendelaar is ek van die woord 

 

poësie hou haar besig met lig 

ja tog, dit moet gloei aan die binnekant 

 

poësie begin wanneer klank om lig gevou word 

sodat jy geopen leef 

met volledig toegang tot jou naaste self 

 

met die litteken van tong 

skryf ons die grond onder ons voete 

skryf ons die ruimte waarin ons asemhaal 

in jou woord ruik jy mens proe jy Afrikaan 

om te skryf 

 is om te hoort 

 met jou 

my stem is vir die eerste keer vry 

 

In Krog se gedig (2003:329) oor die bootreis wat sy onderneem op pad na Timboektoe, 

val die klem op die wording in en deur taal, en ook op die konsep van verlies (“verby 

verlore”) teenwoordig in alle vorme van taal, kultuur en betekenisgewing (Klopper 

                                                 
72 Vergelyk die artikel in Mail & Guardian (1999).   
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2004:9).  Om hierdie verlies, of die siel van die taal reg te stel, “... is to sound again” 

(ibid.:10).  In die geval van die vertaling van inheemse literatuur kan daar dus gepraat 

word van ’n ‘(re)sounding’ van die dooie woord in die gestalte van die lewende woord.  

Die verlies spreek van die inherente onstabiliteit en die differensiële struktuur van taal, 

wat, soos in die geval van kultuur, as ’n betekenisgewende sisteem bestaan73. 

 

In die benadering wat sy volg tydens die vertaalproses van haar eie poësie in Engels is dit 

vir Krog belangrik dat die gedig “... sy anker behou in die Afrikaanse [brontaal-] 

struktuur.  Mense moet weet dis ’n vertaling.  Ek wou die kontak met Afrikaans behou” 

(Wasserman 2000:4).  Hierin kom die vervreemdingselement van vertaling duidelik na 

vore.  Interessant ook is Krog se gevoel oor ander se vertalings van haar werk: “Ek voel 

skeef verteenwoordig en dikwels vervreemd van my gedigte omdat dit té Engels geword 

het” (Britz 2000:6).  Die Engelse leser lees met ander woorde geen vreemdheid in die 

doelteks raak nie.  Dit is dus om hierdie rede dat sy dan ook (ten minste gedeeltelik) 

streef na die behoud van die vreemde in ’n vertaling – streef na die teenwoordigheid van 

die ‘ander’ – “... to retain the echoes of the original in the translation” (Meyer 2002:6).  

Krog benader vertaling gevolglik vanuit die oortuiging dat dit nie net gaan oor ’n verlies 

van een of ander aard nie (hetsy semanties, funksioneel, sintakties), maar dat die doeltaal 

ook iets kan leer of baat by die brontaal (Krog 2002b:23; vergelyk ook Salman Rushdie, 

aangehaal in Krog 2003:267).  In die inleiding tot Met woorde soos met kerse (2002a:19), 

waar tekste uit tien Suider-Afrikaanse tale vertaal is, stel Krog dit dat sy ’n dialoog tussen 

die bekende en die vreemde in Suid-Afrika wil bewerkstellig deur nuwe digters, nuwe 

kulturele agtergronde, ander historiese perspektiewe en literêre tegnieke bekend te stel 

aan Afrikaans; vandaar die idee van die voordeel wat vertaling vir die doeltaal kan inhou.  

Afrikaans sien sy dus as die medium om die minderheidstale in Suid-Afrika te bemagtig 

en die “skromelike verwaarlosing van sommige Afrikatale” reg te stel (Krog 2002a:10).  

Hier verwys sy spesifiek na lewende Afrikatale, en nie noodwendig na die uitgestorwe 

taal van die /Xam nie.  Tog lê opgesluit in haar stelling wat Meyer (2002:15) noem 

                                                 
73 Vergelyk Bhabha (1990:210).   
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“archaeological salvaging”74 – ’n historiese opgrawe van die taal (/Xam) en die bewaring 

en tentoonstelling daarvan deur die taal wat Afrikaans75 is.  

 

Uit die voorafgaande bespreking is dit duidelik dat Krog hoofsaaklik op die 

openbaarmaking van ’n taal (d.i. die doeltaal) fokus, met ander woorde op die bloot-

stelling van die doeltaal aan nuwe waardes en gebruike en ervarings.  Sy sien vertaling 

derhalwe as ’n proses, ’n ervaring of “steil opvoedingskurwe” (vergelyk Krog 2002b:10), 

soos waaraan die vertaling van inheemse verse haar blootgestel het.  Sy wil gevolglik dus 

ook die Afrikaanse leser ‘vreemd’ maak aan hom- of haarself, om, in ’n sekere opsig die 

andersheid van die bronteks verstaanbaar te maak.  Viljoen (2002:5) argumenteer dat 

Krog as vertaler daarin slaag om ’n nuwe klank by die “Afrikaanse stemtoon” (Krog 

2002b:21) te voeg.  Krog onderskryf immers Komrij (aangehaal in Krog 2003:270) se 

siening dat vertaling ruimte in ’n taal skep: “... it lets the osmosis of human knowledge 

take place between cultures ... The translation of works from other cultures makes for a 

more open-minded society.”   

 

As een van die voorste vrouedigters in Afrikaans stel Krog deur haar vertalings nuwe 

elemente soos nuwe (digterlike) taal, komposisionele patrone en tegnieke76 aan die 

Afrikaanse literatuur bekend.  Even-Zohar (2000:194) lê byvoorbeeld klem op 

omstandighede soos “turning points, crises or literary vacuums in a literature” waarbinne 

vertaalde literatuur (doeltekste) ’n belangrike en vernuwende rol kan speel.  Afrikaans is 

tans meer gerig op sy buurtale in Suid-Afrika, en Krog tree as’t ware as bemiddelaar op 

(Viljoen 2004:5).  Sy voel deesdae vryer om te skryf in Afrikaans, ’n taal “... that 

suddenly finds itself vulnerable – cut off from its former state power.  It feels threatened, 

discarded, abused, etc., so suddenly there are a lot of other voices surfacing and the 

language is peeling into a language, perhaps, of care” (Krog aangehaal in Viljoen 

2004:5).  Sy koppel die vryheid ook aan ’n taal wat ’n nuwe ritme in ’n nuwe land moet 

vind, omdat hy broos geraak het op die tong van sy sprekers (Krog 2003:329).  Die 

                                                 
74 In wat Meyer (2002:15) sien as ’n siftingsproses van historiese gegewens uit die bronteks. 
75 Die relatiewe magsposisie wat Afrikaans beklee het voor 1994 het sedertdien verswak, met die inheemse 
Afrikatale in die swakste posisie (Viljoen 2004:4).  
76 Vergelyk Even-Zohar (2000:193).   
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oorkoepelende neiging wat Krog in haar vertaalprojekte toon, sluit baie sterk aan by die 

siening wat De Man (aangehaal in Klopper 2004:11) huldig oor taal, en die konsep van 

vervreemding:  

We think we are at ease in our own language, we feel a coziness, a familiarity, a 

shelter in the language we call our own, in which we think we are not alienated.  

What the translation reveals is that this alienation is at its strongest in our relation 

to our own original language, that the original language within which we are 

engaged is disarticulated in a way which imposes upon us a particular alienation, 

a particular suffering77.   

 

Krog beklee ’n sterk posisie in die Afrikaanse literêre sisteem en in die nasionale en 

internasionale Engelse literêre sisteme onderskeidelik (Viljoen 2004:6).  Die aspek van 

bemagtiging figureer sterk in Krog se siening oor vertaling, “... want in jou moedertaal 

het jy toegang tot ’n ganse orrel met al sy registers, in die aangeleerde taal probeer jy 

jouself dikwels uitdruk op ’n popklaviertjie” (Krog 2002b:3).  En weens haar 

identifisering met die onderdruktes veral voor en tydens die oorgang na demokrasie in 

Suid-Afrika, bevind sy haar in ’n gunstige posisie ten opsigte van dié met politieke eerder 

as literêre mag (Viljoen 2004:6).  Vanuit ’n politieke oogpunt en in die lig van 

transformasie, kan Krog beskou word as die ideale persoon om inheemse verse aan die 

Afrikaanse taal en sprekers bekend te stel (ibid.).78
 

 

Die openbaarmaking van ’n taal, volgens Krog, het te make met die uitdrukking van dit 

wat as die waarheid (truth) oorkom deur taal.  Sy voer aan dat waarheid nie slegs ’n geval 

van betekenis is nie, maar dat dit ontstaan wanneer semantiek die knie buig voor die 

fonetiese, en betekenis uiteindelik gevorm word deur klank (Meyer 2002:6).  “Die 

oerwortel van poësie is klank – die geluid van die gedig.  Die oerstam is die beeld”, skryf 

Krog (2002a:12) na aanleiding van haar vertalings in die bundel Met woorde soos met 

                                                 
77 Vergelyk De Man (1986:84). 
78 Vergelyk o.a. Odendaal (2002) vir kritiek op die verlies aan die estetiese waarde van Met woorde soos 

met kerse (2002a) a.g.v. die dominante politieke ideologie in Suid-Afrika; Pakendorf (2002) se kritiek op 
die polities korrektheid van die vertalings en die skynbaar verromantiseerde beeld van die Afrika-kulture; 
en Van Vuuren (2003) se bevraagtekening van die motief agter die vertaling van spesifieke /Xam-tekste.  
Die vraag is natuurlik of daar enigsins so sterk op die kulturele appropriasie of die handeling van restitusie 
gefokus moet word. 
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kerse (2002a), waar die vertalings oorwegend uit die oorspronklike taal, en nie uit Engels 

nie gedoen is, omdat Engelse vertalings “... meer op betekenis as op taal ingestel is” 

(2002a:14).  Wat Krog impliseer, is dat die klank in die meeste van die Engelse vertalings 

verlore gegaan het, en dat dit juis die klank is wat sy deur middel van haar vertalings 

probeer behou of weergee het.  Regdeur die bundel beklemtoon sy die belangrikheid van 

die konteks waarin die poësie van Afrika figureer en betekenis vind (vergelyk par. 3.4. & 

3.5.2.).  In A Change of Tongue (2003:295) kom Krog met die orale tradisie van Afrika in 

aanraking, ’n tradisie waar die digproses grootliks gaan oor die keuse van woorde op 

grond van hulle klankwaarde bo die semantiese waarde.  Tydens die poësiereis na 

Timboektoe kom sy ook in aanraking met haar eie poëtikale bewustheid (deur verlies 

kom groei en identiteitsvorming), en dus ook met die moontlikhede van klank wat 

opgesluit lê in die verskillende dele en vlakke van haar eie stem.  Vir die orale voordrag 

van haar Afrikaanse gedigte tydens een geleentheid, fokus sy gevolglik op die ritmes en 

intonasies in die woorde, en herskryf sy baie van haar werk (Krog 2003:303). 

 

Meyer (2002:5-6) vind die verband wat Krog trek tussen semantiek en klank en die 

bewerings rondom ‘waarheid’ problematies.  Hy identifiseer gevolglik twee moontlike 

implikasies: 1) dat die verskeidenheid klanke in verskillende tale tot dieselfde waarheid 

lei; en 2) dat elke taal die wêreld verskillend ontsluit en dat daar nooit buite ’n taal en 

binne ’n prelinguistiese wêreld beweeg kan word nie79.  Laasgenoemde implikasie neig 

tot ’n relativistiese houding en gevolglik die probleem van onversoenbaarheid in 

vertaling.  Krog is besonder sensitief vir die moontlikheid dat betekenis en klank in die 

proses van vertaling verlore kan gaan, maar gegewe die spesifieke kadanse van ’n taal, is 

dit soms wel nodig om ’n nuwe eenheid tussen betekenis en klank te skep (Meyer 2002:6) 

– en gegewe die idee van waarheid wat volgens Meyer (2002:7) in die gedig “digter 

wordende” (Krog 2000:65) geïmpliseer word, beteken dit dat nuwe gedigte wat juis 

grootliks van die bronteks verskil in die proses van vertaling ontstaan.  Indien ’n vertaling 

dus daarna streef om die eenheid van betekenis en klank (verteenwoordigend van ’n 

spesifieke waarheid) oor te dra, dan is dit moeilik om in te sien hoe die bronteks (/Xam-

                                                 
79 Hierdie tweede implikasie baseer hy op Humboldt (1996:20) se siening ten opsigte van die nie-bestaan 
van ’n prelinguistiese wêreld.  Vergelyk Davidson (1984:183), wat hierdie siening verwerp. 



 76 

tekste) se stem in die afgeleide woord van die doelteks kan eggo, soos Meyer (2002:7) 

tereg sê. 

 

Die klem op klank moet verstaan word binne die belangrike posisie wat dit inneem in 

Krog se werk.  In reaksie op vertalings van haar eie werk deur ander, ervaar Krog ’n 

konstante bewustheid van die afwykings wat ontstaan tussen die outoriteit van die outeur 

en die outoriteit van die vertaler, en hoe beide ’n kompromie moet aangaan as gevolg van 

die beperkinge van die onderskeie tale waarin daar geskryf word (Meyer 2002:10).  Een 

van die dinge wat verlore gaan in Krog se geval is die orale kwaliteit wat so uniek is aan 

haar eie Afrikaanse gedigte.  Die oomblik dat dit in Engels vertaal word, bestaan die 

moontlikheid dat die subtiele nuanses in Krog se taal (met ander woorde waar die 

geskrewe woord van die gesproke woord verskil) verlore kan gaan indien dit slegs as deel 

van ’n middelregister in die Engelse taal vertaal word.  Die direkte uitvloeisel hiervan is 

’n teks waarvan die robuustheid en subversiwiteit verarm en verdraai is.  Die verwagting 

is dat Krog in die vertaling van die /Xam-tekste in die sterre sê ‘tsau’ hierdie praktyk sou 

teenwerk deur juis nie ’n algemene register te gebruik nie, maar sou streef na die oordrag 

van die subtiele nuanses (of dit wat Derrida die ‘verskille’ in die bron- en doelteks noem; 

vergelyk par. 2.3.3.) teenwoordig in die bronteks. 

 

In die inleiding tot die bundel voer Krog aan dat die /Xam-tekste ’n Afrikaanse onderbou 

gehad het wat volgens haar bloot uit die Engels terug in Afrikaans vertaal moes word 

(2004:10).  Wat betref Krog se werkswyse dus, bestaan die vermoede by die navorser dat 

die inherente orale poëtiese kwaliteit van Krog se digstyl ’n sensitiwiteit by haar as 

vertaler gekweek het vir die ritme en die klank van die bronteks.  Hierdie sensitiwiteit is 

onderliggend aan Krog se benadering tot die vertaling van inheemse verse in die 

algemeen.  Krog stel dit immers duidelik dat sy in die proses om gedigte van die prosa te 

maak, van ’n “... hoogs persoonlike, individuele en waarskynlik arbitrêre werkswyse” 

gebruik moes maak (2004:10).  Afgesien van die Afrikaanse onderbou het die prosa ’n 

sterk poëtiese moontlikheid getoon (in die inhoud, die manier van sê, in die onsêbaarheid 

van wat gesê wil word, o.a.), en het van die vertellings op natuurlike wyse in versreëls 

geval of gevloei (Krog 2004:10).  Vir Krog as digter en skrywer loop vertaling en die 
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digproses hand aan hand en is die onderskeid baie vaag.  “Afrikaans is die taal waarin ek 

dig”, sê sy aan Blumer (2005) in antwoord op die vraag hoekom sy die inheemse verse 

juis in Afrikaans vertaal. 

 

Krog se vertaalproses word bestempel as “hoogs vernuwend[e]” (Beeld 2003:12) deurdat 

sy, soos in die geval van Met woorde soos met kerse (2002a), taal- en vertaalkundiges en 

inheemse digters self geraadpleeg het.  Haar uitgebreide aantekeninge in die inleiding van 

die bundel oor die keuse van gedigte asook vertaalprobleme is veral opvallend en 

beklemtoon haar houding wat betref die sigbaarheid van die vertaling en, gevolglik dus 

ook die sigbaarheid van die vertaler.  Sy erken trouens dat daar sekere onoorkomelike 

probleme tydens die vertaalproses was wat gelei het tot vertalings wat baie letterlik 

gedoen is; vertalings wat weergawes eerder as vertalings is; en dié wat soms gewoon 

verkeerd is (Krog 2002a:14).  Haar sigbaarheid as vertaler is duidelik as sy erken dat 

laasgenoemde ‘afwykings’ heel waarskynlik toe te skryf is aan persoonlike onkunde, 

kulturele onkunde, hardkoppigheid deur die vertaler, en ook omdat sy “... ’n vergesogte 

interpretasie bokant ’n meer algemene een verkies het” (ibid.).  Die skakel met die 

ongewoonheid wat tipies is van Krog se poësie, is ooglopend.  Die vernuwendheid van 

Krog se vertaalproses lê onder andere ook daarin dat sy, ten einde ’n enkelvoudige 

vertaling of ’n problematiese lees van die gedigte uit te skakel, minstens uit drie 

verskillende konsep-weergawes van die /Xam-tekste in Engels en/of Afrikaans gewerk 

het. 

 

In A Change of Tongue haal Krog (2003:311) een van die vrouedigters van die 

poësiekaravaan aan: “A poet is not just her voice.  There is the body that moulds the 

texture of the voice.  There is the space around the body in which the voice resounds ... 

Through your voice other voices speak.  And the creative process is fundamentally a 

healing one.”  Die blote feit dat hierdie woorde Krog opval, is ’n aanduiding van die 

belang daarvan juis ook in haar eie poëtikale opvatting.  Dit is beslis ook ’n aanduiding 

van die waarde wat sy daaraan heg tydens die vertaling van tekste waar hierdie kwaliteite 

inherent teenwoordig is.  Krog sien haar immers nie as “woordgewer vir die stemloses” 

nie (Krog 2005), en voer aan dat “... mense uit die tale juis self [praat]” en dat sy namens 
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niemand anders praat nie.  In ’n onderhoud met Britz (2000:6) oor die gebruik van 

‘stemme’ in byvoorbeeld Country of my skull en Kleur kom nooit alleen nie merk Krog 

op dat “Dié mense se taal [is] darem nie net vir opteken [is] nie.  Jy gee dit struktuur 

sodat die integriteit van die verhale nie verlore gaan nie.  Mens moet ook die 

kompleksiteit in die oënskynlik eenvoudige dialoog uithaal.”  Hierdie stelling sou direk 

van toepassing wees op Krog se vertaling van inheemse verse, waar sy as’t ware as 

implisiete outeur (Brink 1987:147-148) optree by monde van die betrokke /Xam-

vertellers80. 

 

4.5. Samevatting 

 

In hierdie hoofstuk is daar gefokus op ’n deel van die navorsing wat die navorser ten 

opsigte van die toepassing in hoofstuk 5 oriënteer.  Die begrip poëtika of 

literatuuropvatting is in die breë gedefinieer sover dit van toepassing is op Krog as digter 

binne die Suid-Afrikaanse konteks.  Die navorser het gevind dat daar ’n sterk 

ooreenkoms tussen sekere aspekte van Krog se digkuns en aspekte van haar 

vertaalbenadering en -werkswyse bestaan.  Daar is ook gevind dat Krog se poëtikale 

beskouing in die algemeen tot ’n groot mate haar vertaling van poësie inspireer en rig.  

Dit het derhalwe tot ’n bepaalde gerigtheid in die bespreking van bogenoemde in hierdie 

afdeling gelei – ’n gerigtheid wat onder andere gegrond was op die aard van die teks as 

nuutgeskrewe gedig en as vertaalde gedig onderskeidelik; inhoudelike temas; poëtiese 

versus vertaaltegnieke; die gebruik van taal as metafoor; en die ideologiese oorweginge 

agter die digproses en vertaalproses onderskeidelik.   

 

Uit die bespreking is dit duidelik dat daar wel definitiewe parallelle te trek is tussen Krog 

as digter en Krog as vertaler, tussen die skryfproses en die vertaalproses.  Die sterk 

Afrika-gerigtheid van Krog se werk, opmerklik in die orale kwaliteit daarvan, en daarmee 

saam die belangrikheid van klank as die oerwortel van poësie, beskou die navorser as 

                                                 
80 Die ses vertellers in Bleek en Lloyd se tyd, asook elke verteller wat vroeër deel was van die proses van 
orale oorlewering.   
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belangrike impulse agter haar vertaling van die inheemse tale, en in die besonder die 

narratiewe van die /Xam.   

 

In die volgende hoofstuk word sowel die kenmerke van Krog se poësie, as haar 

vertaalbenadering soos in hierdie hoofstuk bespreek, prakties toegepas.  Die navorser 

analiseer die doelteks op deskriptiewe wyse en fokus gevolglik spesifiek op die hipotese 

soos uiteengesit in hoofstuk 1 (par. 1.3.). 
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5. Deskriptiewe analise van die sterre sê ‘tsau’  

 

5.1. Inleiding 

 

In 1911 is ’n omvattende seleksie van die nagenoeg 12 000 bladsye manuskripte waaraan 

Wilhelm Bleek en Lucy Lloyd rondom die jare 1880 gewerk het, in Specimens of 

Bushman Folklore (1911 en 1968) uitgegee.  Die boek is georganiseer in afdelings 

volgens die kategorieë (“Mythology, fables, legends, and poetry” en “History – natural 

and personal”) waarin die narratiewe geplaas is, en word aangebied met die 

getranskribeerde /Xam-teks op die linkerkantste bladsy, en die Engelse vertalings daarvan 

op die teenoorstaande bladsy.  Die boek is voorsien van ’n voorwoord asook ’n inleiding 

deur Lucy Lloyd, en bevat ’n omvattende aantal aanvullende aantekeninge (as endnote en 

voetnote by die /Xam-tekste en Engelse vertalings) oor die taal en die kultuur van die 

/Xam.  Enkele getranskribeerde !Kung-verhale is in ’n bylae voorsien. 

 

Die bundel die sterre sê ‘tsau’ van Antjie Krog verskil in baie opsigte van die 

oorspronklike manuskripte en boek.  Sowel die individuele manuskripte van die Bleek & 

Lloyd-versameling as die tekste in Specimens of Bushman Folklore (1968) het as die 

bronteks(te) van die sterre sê ‘tsau’ gedien.  Vir die doeleindes van hierdie studie, word 

die toepaslike narratiewe in die boekpublikasie as brontekste hanteer, hoewel steeds as 

deel van die groter bronteks.  Die ekwivalente verhouding tussen die bron- en doelteks 

word binne die deskriptiewe raamwerk volgens die semiotiese en funksionele model van 

Lambert en Van Gorp (1985) bestudeer.  Die model stel die navorser in staat om die 

komplekse verhouding tussen die makrotekstuele, die mikrotekstuele en die sistemiese 

data te bestudeer en dit as analitiese instrument binne die diskoers van dekonstruksie as 

poststrukturalistiese benadering toe te pas.  Die deskriptiewe aard van hierdie studie plaas 

die fokus in die toepassing hoofsaaklik op die doelteks, en enige vergelyking met die 

bronteks geskied dus op grond van die aanvaarbaarheid (doelteksgeoriënteerd) of die 

geskiktheid (bronteksgeoriënteerd) van die gegewe verskynsel (vergelyk par. 2.3.2.3.1.).  

Soos reeds genoem, is hierdie nie ’n literêr-estetiese analise van die sterre sê ‘tsau’ nie, 

maar ’n deskriptiewe analise waar die fokus veel meer op die sintaktiese en semantiese 
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aspekte van die doelteks val as op die literêre aspekte van die bron- en doelteks 

onderskeidelik.  Op sistemiese vlak word daar gekyk na die opposisies of ooreenkomste 

tussen die mikro- en makrovlak, tussen mikro- en mikrovlak, en tussen teks en teorie.  

Die resepsie en posisie van die doelteks binne die literêre sisteem van die doeltaal word 

ook kortliks bespreek.  Die voorlopige data en makrotekstuele data van die bundel as 

geheel word afsonderlik bespreek, waarna enkele gedigte geanaliseer word.  Die analise 

van elk van die onderskeie gedigte bestaan uit ’n bespreking van die voorlopige data, die 

makrotekstuele data en die mikrotekstuele data.   

 

Vyf gedigte in die sterre sê ‘tsau’ is vir die analise geselekteer: “die gebreekte snaar” (13; 

Diä!kwain); “die heropstanding van die volstruis” (29; /A!kúnta); “wat die sterre sê” (31; 

/Han≠kass’o); “/Xam-voorgevoelens” (42; //Kabbo); en “wat die man doen met sy 

swanger vrou” (21; Kweiten-ta-//ken).  Die seleksie van die gedigte is eerstens gemaak 

met die doel om een gedig uit elk van die vertellers se oeuvres in te sluit; en tweedens 

met die doel om ’n verskeidenheid style te dek soos wat dit die verskillende uitdagings 

wat dit aan Krog as vertaler gebied het, verteenwoordig.   

 

5.2. Voorlopige data van die sterre sê ‘tsau’   

 

5.2.1. Titel en titelblad 

Die titel(s) van die brontekste kan grootliks in die algemeen bespreek en vergelyk word 

met dié van die doelteks.  Die titel van die manuskripte in die Jagger-biblioteek van die 

Universiteit van Kaapstad, naamlik die Bleek & Lloyd-argief, dui geensins op die 

spesifieke aard van die inhoud daarvan nie, maar gee bloot ’n erkenning aan die 

samestellers.  Specimens of Bushman Folklore daarenteen, is ’n veelseggende titel.  Dit 

hou ’n dubbelsinnige waarde in wat geïnterpreteer word as ’n sinspeling op die posisie 

van die Boesmans rondom die vroeë jare 1900.  Of dit wel die geval was, en of dit slegs 

’n uitvloeisel was van die diskoers van die dag (vergelyk par. 3.2.), is onseker.  Die 

woord ‘Specimens’ dui daarop dat die boek voorbeelde, dus ’n seleksie uit die groter 

geheel bevat van volkekundige oorlewering.  Of dit ook as neerhalend bedoel was, is 

debatteerbaar, gegewe dat ‘Specimens’ ’n sinspeling kan wees op die Boesmans as       
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“... the most degraded and miserable of all nations, ... brutish, lazy and stupid” (Gordon & 

Sholto Douglas 2000:15).  Die gebruik van die woord ‘Bushman’ in die titel verskans die 

feit dat dit eintlik die /Xam-taal (en ’n aantal !Kung-tekste) is wat getranskribeer is.  Dit 

dui op ’n heel waarskynlik onbewuste negering van die belang wat Bleek en Lloyd wel 

aan die /Xam-taal geheg het as een van die laaste oorblywende Boesman-tale in suidelike 

Afrika.  Die woord ‘Folklore’ verwys dan ook wel na dít waaroor die boek in werklikheid 

handel, naamlik volksoorlewerings. 

 

Die titel en subtitel van Krog se bundel, die sterre sê ‘tsau’: /Xam-gedigte van 

Diä!kwain, Kweiten-ta-//ken, /A!kúnta, /Han≠kass’o en //Kabbo gekies en versorg deur 

Antjie Krog, suggereer meer as net ’n blote optekening in Afrikaans van die historiese 

tekste en taal van die /Xam.  Die hooftitel, die sterre sê ‘tsau’, bestaan uit ’n deel van die 

titel van een van die oorspronklike narratiewe in die bronteks, “what the stars say, and a 

prayer to a star” (III-27.L:80; Bylae F)81, en wat as die gedig “wat die sterre sê” in die 

doelteks vertaal is (31; Bylae E)82.  Wat sou die spesifieke keuse van die titel van die 

doelteksbundel bepaal?  Krog (2005) noem dat haar keuse van gedigte hoofsaaklik 

beïnvloed is “... deur ’n mengsel van uniek kyk (na die maan), poëties kyk (na die maan) 

en nuut in Afrikaans kyk na die maan” – hieruit kan afgelei word dat die titel hierdie 

uniekheid waarna Krog op soek was, weerspieël.  Krog (2005) se affiniteit met die /Xam 

se persepsies van die aarde, die dood en die kosmos verklaar dus in ’n mate haar keuses.  

Die teenwoordigheid van die woord ‘tsau’ in die titel van die doelteks impliseer reeds ’n 

behoud van die vreemdheid van die kulturele ‘ander’ in die doeltaal en -kultuur.  Die 

funksie daarvan sou wees om sowel die leser (moontlik) te vervreem, as om opnuut by 

hom/haar ’n belangstelling in die inhoud van die bundel te wek.  Dit hou dus direk 

verband met die doelteks se inskrywing as ’n vreemde teks binne die konteks van die 

Afrikaanse literatuur en kultuur.  Krog beklemtoon doelbewus die ‘tsau’ met die 

aanhalingstekens as aanduiding dat sy nie noodwendig verwag dat die leser die woord 

behoort te verstaan nie.     

                                                 
81 III - volume; 27 – nommer; L/B – Lloyd of Bleek; 80 – bladsynommer in Specimens of Bushman 

Folklore (1968). 
82 Aangesien die sterre sê ‘tsau’ die hoofteks in die analise is, verwys alle bladsynommers tussen hakies 
daarna, behalwe waar anders vermeld.   
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In die lig van die vreemdheid in uitspraak en voorkoms van die woord ‘tsau’, is dit juis 

die subtitel (/Xam-gedigte van Diä!kwain, Kweiten-ta-//ken, /A!kúnta, /Han≠kass’o en 

//Kabbo gekies en versorg deur Antjie Krog) wat ’n mate van kontekstualisering bied.  

Krog spesifiseer, anders as in Specimens of Bushman Folklore (1968), en plaas haar 

gedigte direk binne die konteks van die /Xam.  Sy spesifiseer verder deur die vertellers se 

name te noem en gee dus erkenning aan hulle – ’n element wat ontbreek by die genoemde 

bronteks83.  Problematies egter is die benaming ‘gedigte’ – dit is onduidelik of die woord 

die brontekste as sodanig klassifiseer, en of Krog hier na haar vertalings van die 

brontekste verwys.  Dit is nietemin verwarrend weens die voorsetsel ‘van’, wat die 

direkte skakel tussen ‘/Xam-gedigte’ en die genoemde vertellers impliseer.  In die 

inleiding (7) tot die bundel verwys Krog na “the broken string” (VI-108.L:237; Bylae B) 

as ’n gedig, terwyl sy elders na al die brontekste as “prosa” (10) verwys.  Die hantering 

van die generiese klassifikasie veroorsaak verwarring, heel waarskynlik toe te skryf aan 

die problematiek om die Westerse genre-indeling as starre templaat te hanteer 

waarvolgens die /Xam-tekste dan geklasifiseer moet word.  Die verwarring beïnvloed 

egter geensins die inhoud of die poëtiese kwaliteit van die doelteks negatief nie.   

 

Dit is interessant dat die woord ‘vertaal’ in die subtitel ontbreek.  Die woorde ‘gekies’ en 

‘versorg’ is gelaai met betekenis: eersgenoemde beklemtoon die feit dat die doeltekste 

slegs ’n seleksie is van die hele korpus /Xam-tekste, terwyl laasgenoemde volgens die 

navorser wel na die proses van vertaling verwys, maar met die klem op die koestering of 

bewaring van die bronteks en -taal deur die vertaler.  In Met woorde soos met kerse 

(2002a:13) beklemtoon Krog immers haar siening dat daar nie een finale of regte 

vertaling is nie; wat die keuse van ’n ‘versorging’ van die tekste in die subtitel van die 

sterre sê ‘tsau’ meer relevant maak.  Die term ‘versorg’ word natuurlik ook in die 

uitgewerswese benut met verwysing na die taak van ’n redakteur of samesteller of 

teksversorger.  As gevolg van hierdie sekondêre posisie wat ook deur die woordkeuse 

geïmpliseer word, word Krog se herskeppende, herbewerkende aktiwiteit enersyds 

                                                 
83 Erkenning aan die vertellers in die titel of subtitel ontbreek ook by die bundels van Watson (1991) en 
Markowitz (1971). 
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versluier of gedeeltelik ontken; andersyds kan dit suggereer dat sy nie die ‘eienaarskap’ 

van die tekste wil oorneem en dit wil approprieer nie.   

 

5.2.2. Paratekstuele data 

Die parateks van die bundel sluit in die agterblad (omslag), alle grafika, die inleiding, 

asook enige aantekeninge in die vorm van voetnote of verwysings wat ’n kontekstuele 

doel dien.   

 

Die omslag van die bundel bestaan hoofsaaklik uit die titel en subtitel, die naam van die 

samesteller en versorger (vertaler), Antjie Krog, die naam van die uitgewer, Kwela 

Boeke, en ’n kort opsomming op die agterblad.  Krog is sigbaar as vertaler, en die 

doelteksleser weet dus dat die bundel uit verwerkte of vertaalde tekste bestaan.  Die 

agterblad kontekstualiseer die tekste wat in die bundel vervat is en lê veral klem op die 

kosbare historiese nalatenskap waarvan dit deel uitmaak.  Erkenning word gegee aan 

Bleek en Lloyd, en aan Krog wat met groot piëteit te werk gegaan het.  Daar word 

spesifiek melding gemaak van die getrouheid waarmee Krog met die oorspronklike 

transkripsies omgegaan het.  Die argeloosheid waarmee die woord ‘getrouheid’ egter 

sonder enige teoretiese substansie gebruik word, is opvallend.  Die aanname sou wees dat 

dit ’n getrouheid in terme van min byvoegings of weglatings weerspieël; met ander 

woorde ’n strategie van ’n letterlike vertaling van die bronteks.  Of dit wel die geval is, 

word in die loop van die bespreking hanteer.  Die gestrooptheid van die grafika beïndruk 

– die skets van Dā, gedateer 14 Julie 1881 (“a tree in flower”) spreek van eenvoud en 

suggereer iets van die rotskunserfenis van die /Xam84.  Wat veral opval in die bewoording 

van die titel, subtitel en die opsomming op die agterblad, is die relatief min klem wat 

geplaas word op Afrikaans as meerderheidstaal teenoor die minderheids- en uitgestorwe 

taal, /Xam.  Die indruk van objektiwiteit, en historiese onpartydigheid word dus geskep. 

 

Die inleiding tot die bundel word hier hanteer as deel van die parateks, en ook die 

metateks aangesien dit inligting oor Krog se werkswyse, oor haar motivering vir die 

                                                 
84 Vergelyk Deacon en Foster (2005) se boek, My heart stands in the hill, waarin die rotskuns en omgewing 
van die /Xam-vertellers beskryf word.   
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vertaling van die /Xam-tekste, en konstekstuele kommentaar bevat.  Krog maak haar as 

vertaler sigbaar deurdat die leser doelbewus attent gemaak word op 1) die outentisiteit en 

die historiese en taalkundige belang van die brontekste, 2) die feit dat die vertaler (Krog) 

uit Engels as bronteks, en nie die oorspronklike /Xam-tekste nie, gewerk het, en 3) Krog 

se eie manipulerende rol as vertaler (vergelyk par. 2.3.2.2.).  Eersgenoemde twee punte is 

reeds in paragrawe 3.3. en 2.4. onderskeidelik hanteer, derhalwe word die laaste punt hier 

bespreek.  Onder die opskrif ‘Werkswyse’ (10-11) gee Krog ’n uiteensetting van die 

bronne wat sy geraadpleeg het.  Die verwysing na die manuskripte van die “Bleeks” is 

nie heeltemal korrek nie – dit is hoofsaaklik W.H.I. Bleek en Lucy Lloyd se 

manuskripversameling.  Die bundel Specimens of Bushman Folklore
85

 is die eerste keer 

in 1911 uitgegee; dit is dus interessant dat Krog die 1968-uitgawe gebruik het, en nie die 

eerste, oorspronklike 1911-uitgawe wat saam met die manuskripte in die Jagger-

biblioteek van die Universiteit van Kaapstad bewaar word nie86.  Dit is egter 

hinderlikhede wat die vertaalkritikus opval, wat nie noodwendig die gewone leser sou 

hinder nie.   

 

In terme van voorlopige data bied die inligting wat Krog oor haar werkswyse gee, ’n 

goeie agtergrond tot wat die navorser in die res van die bundel te wagte kan wees.  In die 

eerste plek erken sy die “... hoogs persoonlike, individuele en waarskynlik arbitrêre 

werkswyse” (10) waarmee sy die Engelse prosa van die brontekste tot poësie aangepas of 

verander het – ’n proses wat beïnvloed is deur die poëtiese moontlikhede van sommige 

van die narratiewe, asook deur die aard van die sintaksis, die sterk Afrikaanse onderbou 

van die materiaal87.  Die aanpassing en verandering getuig op sigself van ’n manipulasie 

wat nie noodwendig ideologies van aard is nie, maar heel waarskynlik tekstueel en 

linguisties van aard was, sodat dit sou inpas by Krog se eie digstyl.  Krog noem wel dat 

sommige narratiewe of liedere “helder en volkome” (10) was en dus geen manipulasie 

nodig gehad het nie.  In ander gevalle is slegs ’n paragraaf of twee uit die bronteks tot 

poësie verwerk; of moes doelbewuste besluite oor die begin of einde van gedeeltes 

                                                 
85 Die skryfwyse van die 1911- en 1968-uitgawes is inkonsekwent in die gebruik van die enkel- en 
meervoudsvorm van die term Boesman: Specimens of Bushmen Folklore, Specimens of Bushman Folklore.  
86 Die 1968-heruitgawe is identies aan die 1911-uitgawe; die navorser gebruik egter eersgenoemde vir die 
analise.   
87 Vergelyk Watson (2006) vir ’n kritiek hierop.   
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geneem word, ’n kwessie van ‘sluiting’ (closure) of nie (vergelyk par. 3.5.1.).  Die 

inligting wat Krog dus eksplisiet oor haar vertaalbenadering weergee, sou as teenstrydig 

met die inligting op die agterblad van die bundel (sien vroeër) beskou kan word; Krog 

beklemtoon immers juis dat sy meestal gekyk het na “... wat [sou] werk as gedig, eerder 

as om presies getrou aan die oorspronklike te bly” (10).  Hierdie opmerking sluit sterk 

aan by die inisiële norm (par. 5.2.3.) wat die algemene strategie van die vertaler rig.   

 

’n Waardevolle toevoeging tot die bundel is die insluiting van verskeie 

tekeninge/akwarelle en foto’s wat op versoek aan Bleek en Lloyd gemaak is, en wat die 

omgewing en kultuur van die /Xam- (Diä!kwain, /Han≠kass’o) en !Kung88-vertellers 

(!Nanni, /Uma, Tamme en Dā) weerspieël.  Dit word as ’n doelbewuste keuse wat Krog 

ter wille van die leser gemaak het beskou, ’n keuse gemotiveer deur Bleek en Lloyd se 

werkswyse van die kombinasie van teks en grafika “...[as] die wyse waarop buitestanders 

toegang tot die wêreld van dié Eerste Mense gekry het” (11).  Van belang vir hierdie 

bespreking is die inspirasie wat Krog geput het uit uitstallings in die Völker-

kundemuseum van die Universiteit van Zürich (September 2002 – Januarie 2003) en die 

Suid-Afrikaanse Nasionale Kunsmuseum in Kaapstad (April 2003 – Junie 2003), waar 

talle sketse, akwarelle en foto’s van die Boesmans en spesifiek die /Xam as kuns 

aangebied is.  Die insluiting van foto’s van die vertellers in die bundel verleen dus ’n 

ekstra dimensie en kontekstualiseer tekste wat andersins geïsoleerd sou staan. 

 

Al bogenoemde elemente in die bundel dra by tot die geheelindruk en -beeld.  Dit 

beïnvloed uiteraard beoordelings wat nie noodwendig net op die inhoudelike nie, maar 

ook op die eksterne/paratekstuele elemente fokus.  Krog se gebruik van voetnote (62-63) 

en die agtergrondskets van elke verteller vooraan die onderskeie afdelings, vorm deel van 

sowel die inhoudelike teks as die paratekstuele teks.  Van belang is die rol wat voetnote 

en enige ander aanvullende notas speel in die sigbaarheid al dan nie van die vertaler.  Dit 

speel natuurlik ook ’n rol in die oriëntering van die leser “... to make sense of unexpected 

or unfamiliar passages” (Neubert 2004:17).  In ’n vertaling soos die sterre sê ‘tsau’, waar 

                                                 
88 Krog se opmerking dat geen van die !Kung se verhale opgeteken is nie, is foutief; in die bylae tot 
Specimens of Bushman Folklore (1968) word verskeie tekste ingesluit, o.a. “Prayer to the young moon” 
(1968:415) soos ook deur Krige verwerk in “Gedig aan die jong maan” (1939). 
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die vertaler moontlik ’n vervreemdingsbenadering sou kon volg, sou die leser óf verwag 

dat onvoorspelbare en onbekende woorde en teksgedeeltes sonder eksplikasie in die teks 

behou word, óf dat dit deur middel van voetnote verduidelik word.  Leppihalme (2004:3) 

beweer dat die afwesigheid van voetnote in ’n literêre doelteks nie noodwendig gekoppel 

moet word aan die oorbodigheid daarvan binne ’n gegewe konteks nie, maar eerder aan 

die rol wat die vertaler en die doelteksleser onderskeidelik in ’n spesifieke konteks 

vervul, en aan ’n verskuiwing in bestaande norme.   

 

Die agtergrondskets van elke verteller word hier hanteer as ’n uitbreiding op die 

voetnoot-element, as voetnoot tot die foto en tot die versameling tekste in die algemeen.  

Elke beskrywing is bondig maar informatief, saamgestel uit meer as een bron, hoewel 

Krog nie erkenning gee aan enige ander bronne wat sy geraadpleeg het behalwe die drie 

genoem in die inleiding nie89.  Die afwesigheid van erkenning aan geraadpleegde bronne 

is opvallend, en die wetenskaplike meriete van die bundel kan op grond van hierdie 

afwesigheid in twyfel getrek word, hoewel Krog se motivering vir en doel met die 

vertaling egter ook in ag geneem moet word.  Indien die leeservaring van die doelteks-

leser van groter belang is as ’n akademiese of verwysingsgelade teks, dan sou die skrywer 

of die vertaler eerder die gestroopte teks verkies, soos Krog wel gedoen het.   

 

Die plasing van die voetnote (62) aan die einde van die bundel, en nie op elke gegewe 

bladsy nie, sluit aan by bogenoemde benadering.  Dit verhoed ’n teks wat te dig aan 

inligting is en plaas dus meer klem op die inhoud van die sentrale teks.  Opmerklik is dat 

die voetnote slegs op bladsynommers gebaseer is: die tradisionele numeriese voetnoot-

stelsel word nie gevolg nie en daar is dus geen nommers in die teks self wat die 

teenwoordigheid van voetnote suggereer nie.  Dit sluit weereens aan by wat in die 

voorafgaande paragraaf gesê is oor die gestrooptheid van die teks en die fokus op die 

doelteksleser.  Die tweeledige funksie van die strukturele gebruik van voetnote in die 

bundel laat twee dinge blyk: Krog is sowel sigbaar as vertaler in die bundel as geheel 

deur die insluiting van voetnote, as onsigbaar deurdat ’n eksplisiete numeriese 

                                                 
89 Die Bleek & Lloyd-manuskripte sowel as Specimens of Bushman Folklore (1968) verskaf heelwat 
paratekstuele kommentaar wat voldoende sou wees vir die doeleindes waarvoor Krog dit wou aanwend.   
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voetnootstelsel in die tekste (gedigte) ontbreek, wat op sy beurt ’n vloeiendheid en 

domestikeringselement suggereer.  Bronverwysings ontbreek by die voetnootafdeling.  

Die navorser lei hieruit af dat dieselfde motivering van ’n fokus op die doelteksleser ook 

hier sou geld.  Die leser van ’n poësiebundel soos die sterre sê ‘tsau’ verwag heel 

waarskynlik dat die vertaler, wat hoog aangeskryf is in hierdie geval, nie die inligting in 

die voetnote uit sy/haar duim sou suig nie.  Indien Krog die inligting uit ander bronne as 

die genoemdes gehaal het, dan sou dit hier gepas wees om wel daarna te verwys.  Dit 

blyk nie die geval te wees nie, want sowel Specimens of Bushman Folklore (1968) as die 

Bleek & Lloyd-manuskripte bevat uitgebreide aantekeninge tot die tekste, waarvan Krog 

hier maar slegs ’n baie klein seleksie ingesluit het.  Die inhoud van die relevante voetnote 

word by die bespreking van die betrokke gedigte verder hanteer.    

 

5.2.3. Die inisiële norm en algemene strategie  

Om vertaling as ’n normgedrewe praktyk te sien, sê Toury (1995:56), is om met twee tale 

en twee kulturele tradisies of twee stelle normsisteme om te gaan.  Die inisiële norm is 

daardie norm wat die besluitnemingsproses van die vertaler rig en hom/haar óf nader aan 

die bronteks, óf nader aan die doelteks, óf nader aan albei tekste laat beweeg (vergelyk 

par. 2.3.2.3.1). 

 

In die geval van die sterre sê ‘tsau’ het Krog deur Kwela Uitgewers met die topontwerper 

van die uitstallings in Zürich en Kaapstad, Jurgen Fomm, gewerk en dit het as inspirasie 

gedien vir die meerderheid van die vertalings in hierdie bundel (Krog 2005).  Kwela, 

Fomm en die kunswerke self het dus in hierdie geval as eksterne inisieerders opgetree.  

Wat betref die interne besluite en motivering, word daar vervolgens op ander aspekte van 

die inisiële norm gefokus. 

 

In antwoord op ’n vraag hoe sy die werking van die inisiële norm in die vertaalproses van 

die sterre sê ‘tsau’ sien, sê Krog dat sy nie in terme van doel en bron gedink het nie,     

“... omdat die /Xam alreeds in Engels90 na my toe aan[ge]kom [het]” (2005).  Persoonlike 

oorwegings by die vertaling van die tekste in die geheel, en by die individuele gedigte in 

                                                 
90 Vergelyk paragraaf 2.4. vir ’n bespreking van die hantering van die Engelse tekste as brontekste.  
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die besonder, het gelê by ’n soort irritasie met die gebrek aan ’n omvattende volume van 

die tekste in Afrikaans, en “... om iets in Afrikaans te stel wat nog nie bestaan nie – so ek 

is op die uitkyk wat ‘kort’ en in die geval van die /Xam is dit nog dringender” (ibid.).  Dit 

is woorde wat baie duidelik ook aansluit by Krog se poëtika, naamlik die skryf van iets 

wat anders is, wat nog nie voorheen gedoen is nie, iets wat grensverskuiwend is as’t 

ware.  Hierdie oorwegings het daartoe gelei dat sy sowel nader aan die bronteks as aan 

die doelteks wou beweeg: ’n poging om die bronteks in die nuwe taal te laat werk op so 

’n wyse dat dit respek afdwing en as ’n goeie teks/gedig/bundel beskou word; maar 

terselfdertyd ook om genoeg ‘bevreemdheid’ uit die bron te behou sodat jy (vertaler)    

“... die heel tyd in jou agterkop hou waarmee en met wie jy te doen het en dit nie sommer 

insluk as ‘eintlik maar ons’ nie” (ibid.).  Hierdie benadering geld dus vir die bundel in 

geheel.  Die ‘jy’ na wie Krog verwys kan ook geprojekteer word op die leser, want dit is 

ook die leser wat moet onthou dat dit nie Afrikaanse gedigte is nie, maar wel Afrikaanse 

weergawes van tekste van ’n uitgestorwe taal en kultuur.  Om die doelteks dus as ’n 

vertaalde teks te lees, en nie as ’n oorspronklike Afrikaanse teks nie, getuig van die 

werking van ’n inisiële nader beweeg aan die bronteks.  In watter mate die inisiële norm 

ook vir die individuele gedigte in die bundel geld, word by die bespreking van die 

betrokke gedigte hanteer. 

 

In die lig van transformasie van identiteit en taal in Suid-Afrika, en in die lig van die 

sentrale posisie daarvan in Krog se eie digkuns en skryfwerk (vergelyk par. 4.3.), is die 

vraag al uitgespreek of hierdie bundel (en ander, soos Met woorde soos met kerse) nie 

dalk net nog ’n handeling van kulturele appropriasie is nie (vergelyk Van Vuuren 2003), 

verskans deur die sluier van veretnisering.  Die moontlikheid is ook daar dat dit nie 

eerder ’n handeling van restitusie is nie, ’n vertaling van die ‘ander’?  Krog (2005) 

beklemtoon die uniekheid van Suid-Afrika waarbinne ’n meerderheid mense woon van 

wie die taal nóg die kultuur nóg die letterkunde deur ander geken en verstaan word.  Sy 

voel derhalwe dat die enigste manier waarop sy op “... die hart van ’n bevolking kan 

afkom is [om]/deur na sy gedigte te kyk” (ibid.).  Die Kaap het haar sensitief gemaak vir 

‘bruin’, en dit het as impuls gedien om na die /Xam-kultuur en -taal te kyk.  Sy voeg by 

dat die enigste dryfveer eintlik was om reg te laat geskied aan die “... inherente krag, 
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verfyndheid, gesofistikeerde denke en persepsies van die aarde, dood en kosmos in die 

gedigte om sodoende ’n respek te vestig vir die menswaardigheid van ander” (ibid.).   

 

Wat baie na aan haar eie poëtika lê, en wat in die lig van die inisiële norm hier van 

toepassing sou wees, is die manier waarop Krog die bronteks (hetsy stemmingslied, gedig 

of narratief), oftewel die kenmerke van die teks, benader; hoe sy die bundel (doelteks) as 

’n geheel, en dan ook elke individuele bronteks benader: “Uiteindelik moet dit in klank 

werk.  Dit moet voorleesbaar wees.  Dit was vir my die belangrikste maatstaf wat gemaak 

het dat sommige dinge wegval” (2005).  Die klem wat Krog plaas op klank as die 

oerwortel van poësie en as die bepaler van betekenis (vergelyk par. 4.4.) in die 

openbaarmaking van ’n taal, kom hier dus duidelik na vore.  Die vereiste van ‘voorlees-

baarheid’ sluit weer sterk aan by die orale kwaliteit van Krog se eie poësie (vergelyk par. 

4.3.).  Die elemente van klank en voorleesbaarheid vorm twee van die belangrikste 

kenmerke van die orale literatuur van Afrika (vergelyk par. 3.4.).  Vir Krog was die 

“idee” agter die gedigte “... totaal en al die poëtiese inhoud” (2005)91.  Die simbiose 

aanwesig tussen die sentrale posisie van klank en oraliteit in die doelteks, in die 

vertaalbenadering, en in die poëtika van die vertaler as digter, is opvallend; hierdie 

inherente kwaliteite verleen derhalwe ’n brontekskarakter aan die doelteks nog voordat 

enige vervreemdingselement uit die bronteks ingebring is in die bekende van die 

doelteks.  

 

5.3. Makrotekstuele data 

 

5.3.1. Uitleg en aanbieding 

Wat betref die uitleg van die sterre sê ‘tsau’ as bundel, het die uitgewer op grafiese sowel 

as tekstuele kenmerke gefokus.  Die buiteblad, agterblad en titelblad bied ’n omslag wat 

treffend in eenvoud is.  Die inhoudsopgawe gee struktuur aan die bundel, ’n noodsaaklike 

element in ’n literêre teks soos hierdie.  Dit skep die indruk dat daar wel met 

omsigtigheid en deurdagtheid met die tekste van die vertellers omgegaan is, en dat dit nie 

’n lukrake besluitnemingsproses was nie.  Die bundel is verdeel in afdelings (aangedui en 
                                                 
91 Dit verskil wesenlik van haar motivering agter die vertaling van /Xam-gedigte in Met woorde soos met 

kerse (2002a), waar dit primêr gegaan het oor die tematiese inhoud (Krog 2005).   
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onderskei deur opskrifte in vetdruk) met die vertellers se /Xam-name as titelopskrif.  ’n 

Numeriese inhoudsopgawe sou heel waarskynlik die wanindruk skep van ’n rangorde van 

belangrikheid van die onderskeie tekste (en vertellers).  Die volgorde blyk nie-spesifiek te 

wees, met geen spesifieke voorkeur van een verteller bo ’n ander nie.  In Specimens of 

Bushman Folklore (1968) is die narratiewe tematies ingedeel, en nie volgens die 

onderskeie vertellers nie.  Die inleiding vervul ’n belangrike rol (vergelyk par. 5.2.2.), en 

die bundel sou beslis minder toeganklik wees vir die ingeligte sowel as die oningeligte 

leser daarsonder, terwyl die voetnote aan die einde op soortgelyke wyse ’n belangrike rol 

vervul. 

 

Elke afdeling in die bundel word ingelei deur ’n kort agtergrondskets van die gegewe 

verteller, asook ’n foto van hom/haar in Viktoriaanse (Diä!kwain en Kweiten-ta-//ken) of 

tradisionele (/A!kúnta, /Han≠kass’o en //Kabbo) kleredrag.  Die uitleg van die gedigte in 

elke afdeling spreek van eenvoud (plasing van teks op bladsy), gestrooptheid (min of 

geen aanvullende voetnote nie), en ’n onpretensieuse karakter (gebalanseerde kontras 

tussen lettertipe en -grootte van die titels en die sentrale teks) met die teks as primêre 

fokuspunt.  Dieselfde geld vir die aanbieding van die onderskeie vertalings.  Soos reeds 

genoem, vervul die tekeninge en akwarelle wat (heel waarskynlik) in lukrake volgorde 

geplaas is, ’n belangrike kontekstuele funksie.  Dit lyk asof die plasing daarvan te doen 

het met die vul van wit spasie92 sodat elke nuwe hoofstuk op ’n gelyke bladsynommer 

kan begin.  Wat betref die plasing van elke gedig blyk dit dat in sommige gevalle slegs 

een gedig op ’n bladsy gedruk is, en in ander gevalle twee.  In laasgenoemde geval is dit 

meestal korter gedigte, hoewel dit nie altyd die geval blyk te wees nie.  Baie kort gedigte 

is alleen op ’n bladsy geplaas, terwyl twee langer gedigte weer op een bladsy gedruk is.  

Geen definitiewe patroon is dus te bespeur nie.  Die strukturele uitleg van die doelteks 

staan verwyderd van die bronteks – in Specimens of Bushman Folklore (1968) is die 

tekste nie onder die onderskeie vertellers gegroepeer nie, maar volgens tema of genre wat 

reeds ’n interpretasie veronderstel.   

 

                                                 
92 Die navorser beskou wit spasie in hierdie bundel as ’n belangrike element van eenvoud en stemming.    
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Die teenwoordigheid van /Xam in Specimens of Bushman Folklore, teenoor die 

afwesigheid daarvan in die sterre sê ‘tsau’, lei tot ’n bepaalde effek in beide gevalle.  In 

eersgenoemde wil die leser heeltyd die bronteks (/Xam) en doelteks (Engels) vergelyk 

(wat natuurlik ’n begrip van die /Xam-taal vereis), terwyl die leser in laasgenoemde die 

Afrikaanse weergawes as’t ware as nuutgeskrewe gedigte lees, sonder die bindende effek 

wat die teenwoordigheid van die brontaal sou kon meebring.  Die uitleg en aanbieding 

van die individuele geselekteerde gedigte in die doelteks word vervolgens bespreek.   

 

5.4. Deskriptiewe analise van die vyf geselekteerde gedigte (Bylaes A-J) 

 

5.4.1. “die gebreekte snaar” (Bylae A en B) 

 

5.4.1.1. Voorlopige data 

5.4.1.1.1. Titel en parateks 

Die titel suggereer drie betekenisse: eerstens die fisiese snaar van ’n pyl en boog wat 

gebreek het; tweedens die metaforiese betekenis van ’n gebreekte hartsnaar, wat ’n sekere 

hartseer of melancholie oordra; en derdens die snaar as instrument, simbolies van kultuur.  

Die klaaglied (elegie), opgeteken in die Bleek & Lloyd-manuskripte (VI-108.L:236-7), 

heet “The broken string”, en het as subteks “Dictated, in July, 1875, in the Katkop 

dialect, by Diä!kwain, who heard it from his father, Xaa-ttin)”.  Hierdie klaaglied word in 

die kategorie “Mythology, fables, legends, and poetry” geplaas, en is waarskynlik gesing 

na Xaa-ttin se vriend, die sjamaan en reënmaker, !nuin-/kui-ten van ’n skietwond gesterf 

het toe hy in die nag as ’n vermomde leeu aangesien is (VI-108.L:236).   

 

Wat betref die parateks in die doelteks verskaf die voetnoot (62) toeligting aangesien die 

gedig self min eksplisiet onverklaarbare woorde bevat.  Eers by die lees van die voetnoot, 

kan die leser ’n substansiële interpretasie van die gedig waag.  Dit word genoem dat 

Diä!kwain se pa, Xaa-ttin, ook ’n sjamaan was met die vermoë om reën te maak.  ’n 

Verklaring vir !nuin-/kui-ten as ‘vermomde leeu’ word gegee naamlik dat hy “... ’n reis 

uit sy liggaam onderneem [het] in die vorm van ’n leeu en as sodanig ’n boer se os 

doodgebyt [het]” (62).  Die gegewens plaas die oorsprong van die klaaglied in die 
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historiese tyd, met ander woorde rondom die middel van die 19de eeu (vergelyk par. 

3.2.).  Die parateks bied verder waardevolle inligting aan die leser oor die magiese 

aspekte van die /Xam-kultuur – dit blyk ook dat sjamanisme steeds beoefen is ten tyde 

van die teenwoordigheid van boere.  Krog maak melding van ’n klein kommando, ’n 

teken van die georganiseerdheid waarmee die inheemse volk gejag is.  Interessant is die 

behoud van die vreemde name selfs in die verduidelikende voetnote.  Die navorser 

beskou dit as ’n duidelike aanduiding van Krog se doelbewuste behoud van die vreemde 

element in die doelteks.  Dit skep eerstens ’n bewondering vir die verwikkelde en 

komplekse lewe van hierdie volk, en tweedens bewys dit dat vreemde elemente uit die 

minderheidstaal, soos name, wel in Afrikaans, die magtiger taal, geslaagd geïnkorporeer 

kan word. 

 

5.4.1.1.2. Inisiële norm en algemene vertaalstrategie 

Dit blyk uit die analise dat Krog beide ’n vervreemdings- en domestikeringsbenadering in 

die vertaalproses gevolg het.  Laasgenoemde benadering blyk uit: 1) die vloeiendheid van 

die doelteks in Afrikaans, 2) die sigbaarheid van Krog as digter (nie vertaler) in Afrikaans 

deurdat sy na haar eie styl domestikeer (vergelyk die keuse van leksikale items soos bv. 

‘vreemd’: dit vervul moontlik ook ’n metapoëtikale funksie), en 3) die feit dat Krog as 

vertaler minder sigbaar vertoon deurdat sy bronteks-voetnote in die hoofteks van die 

doelteks inwerk.  Krog se eie styl word hier gereflekteer in die anderssegging (die nie-

verwagte; ’n afwyk van die standaard of norm) soos ook blyk in haar eie poësie (vergelyk 

par. 4.3. en 4.4.) en in die orale kwaliteit en die vrye vers (herhaling van klank en woord, 

afwesigheid van rym, vryheffingsvers, woordaksent).  Terselfdertyd blyk Krog vervreem-

dend te werk deur 4) die behoud van orale kenmerke soos herhaling, en die nie-

eksplikasie van woorde en/of konsepte.  Krog slaag daarin om die modaliteit 

(weemoedige stemming) van die bronteks suksesvol in die doelteks oor te dra (vergelyk 

die interne poëtiese struktuur, woordorde en woordseleksie). 
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5.4.1.2. Makrotekstuele data 

5.4.1.2.1. Uitleg en aanbieding 

Die verband tussen die titel en die inhoud van die gedig blyk eerstens uit die struktuur 

van die versreëls.  Dit is duidelik dat die inspring van sommige versreëls doelbewus 

gedoen is.  Die bronteks vertoon ’n definitiewe uitleg: die teks is gesentreerd, en woorde 

en frases soos ‘therefore’, ‘for’ en ‘on account of it’ is só geplaas dat dit beklemtoon 

word.  Dieselfde effek verkry Krog in die doelteksuitleg.  Die posisie van die 

voegwoorde (‘daarom’, ‘want’) en setselgroep wat as bywoordelike bepaler optree (‘as 

gevolg daarvan’) beklemtoon die verhouding tussen rede en gevolg in die narratief van 

die klaaglied.  Die doelteks toon ’n eenvoudige, gestroopte voorkoms, onder andere 

omdat punktuasie feitlik heeltemal ontbreek, behalwe in reël 7, waar die punt ’n 

definitiewe gedagtebreuk tussen die rede (reëls 1-6) en die gevolg (reëls 7-17) aandui.  

Die interne poëtiese struktuur van die gedig word vervolgens bespreek.   

 

5.4.1.2.2. Interne poëtiese struktuur 

Sowel die Engelse as die Afrikaanse vertalings van die getranskribeerde /Xam-tekste het 

noodwendig ’n verlies aan die inherente klank van die /Xam-lied ondergaan.  Die 

verskillende klapklanke93 van die /Xam-taal verleen ’n uniekheid aan die klaaglied in sy 

oorspronklike konteks – dit is juis hierdie uniekheid wat in die Afrikaanse doelteks 

oorgedra moet word.  Spangenberg (1980:72) wys op Eugène Marais se Boesmanverse 

wat hoofsaaklik nie-metries is, maar hier en daar tydelike oorgange tot ’n metrum toon.  

Op soortgelyke wyse lewer Grové (1989:6-7) waardevolle kommentaar op die fyn 

organisasie van dié materiaal ten spyte van ’n afwesigheid van rym in wat hy as ’n 

“suiwere natuur-gedig” (ibid.:7) bestempel.  In “die gebreekte snaar” is die afwesigheid 

van formele elemente soos rym en ’n gelykvormige strofebou kenmerkend.  Die 

natuurlike ritme (soos bepaal deur die natuurlike woord- en sinsaksent) negeer die 

verwagte metrum hier.  Verskeie swak beklemtoonde woorde of lettergrepe (dalinge) 

volg direk op mekaar in die versreëls en lei tot ’n nie-vaste metrum.  Vergelyk 

byvoorbeeld die eerste vyf reëls (dit is slegs een moontlike ‘lees’ van die metrum; die 
                                                 
93 Hoewel Krog in die inleiding kortliks die belangrikste klapklanke uiteensit, het dit ’n beperkte toepassing 
in die bundel.  Dit is relevant vir die /Xam-name, asook enkele woorde in die tekste self soos by die 
betrokke gedigte sal blyk.  Bleek en Lloyd (1968) gee in hulle inleiding ’n breedvoerige uiteensetting van 
hoe die klanke gemaak moet word. 
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klem kan ook op ‘gebreek’ lê): ‘ménsĕ wăs dĭt / wăt dĭe snáar vĭr mў gĕbrĕek hĕt / 

dáarŏm / hĕt dĭe plĕk vĭr mў só gĕwŏrd / ăs gĕvŏlg dáarvăn.’  Weens die 

dalingsopeenhopinge staan die enkele heffinge sterker uit en word die klem op daardie 

woorde versterk.  Dit bewerkstellig ’n bepaalde ritme in die gedig en ’n bepaalde 

klankwaarde wat op sy beurt ’n bepaalde stemming oordra.   

 

In die plek van ’n afwesige vaste metrum, is dit in hierdie gedig juis die herhaling94 van 

woorde, versreëls en eenderse sinskonstruksies wat as prominente ritmevormende 

beginsels optree.  Vergelyk byvoorbeeld ‘vir my’; ‘daarom’; ‘as gevolg daarvan’; 

‘voel/gevoel’; ‘die plek’; ‘omdat’; ‘wat die snaar vir my gebreek het’, en ‘omdat die snaar 

gebreek is vir my’.  Let op die sintaksis van laasgenoemde twee reëls: die verledetyd-

(aktiewe)konstruksie teenoor die passiewe konstruksie.  Die ‘is’ verwys hier direk terug 

na reëls 1 en 2, en die onderwerp van die handeling, naamlik ‘mense’.  Die posisie van 

die setselvoorwerpfrase ‘vir my’ aan die einde van die sin plaas ekstra klem en skakel in 

by die posisie van dieselfde frase in reël 9, ‘voel die plek nie meer vir my /.’   

 

Wat betref die vers-einde in die gedig, funksioneer ‘as gevolg daarvan’ (reël 17) as’t ware 

as ’n tweede bevestiging (saam met ‘daarom’, reëls 3, 8, 15) van die gevoel van 

vervreemding wat die sanger/verteller ervaar.  Hierdie frase skep die verwagting dat nog 

reëls of nog ’n verduideliking gaan volg, en struktureel kan dit beskou word as ’n 

voorbeeld van ’n gebrek aan sluiting.  Die orale oordrag en voordrag van die /Xam-taal, 

die transkripsie en die vertaling daarvan in Engels het uiteraard ’n vereenvoudiging 

vereis, met die onvermydelike gevolg van ’n verlies aan betekenisuitdrukking (vergelyk 

par. 3.5.1.).  Ten spyte van Bleek en Lloyd se strewe na onveranderlikheid (o.a. deur 

letterlike vertalings), was die proses van sluiting (t.o.v. die verskuifde teenwoordigheid 

van betekenis, en die geskrewe teks wat nie ’n einde kan bring aan die orale proses wat 

voortdurend verander en voortgaan nie) nooit volledig moontlik nie (volgens die 

poststrukturaliste hoef daar natuurlik nie sluiting te wees nie).  Tog werk die skynbare 

afwesigheid daarvan in hierdie doelteks, en stem dit ooreen met Krog se 

                                                 
94 Vergelyk par. 3.5.2.  Hier is die gebruik van herhaling glad nie oorbodig nie, en beklemtoon dit juis die 
orale karakter van die tekste waarmee die leser te doen het.   
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vertaalbenadering in die algemeen, naamlik dat sy haar laat lei het deur wat sou werk as 

gedig (10).  Hier vervul die herhaling van die frase die funksie van die (ontbrekende) 

rym, en in hierdie opsig sluit dit die gedig op effektiewe wyse af, en bind dit die gedig 

wel tot ’n tegniese, klank- en psigologiese eenheid.   

 

Die klankwaarde van die gedig word direk deur die ritme (soos deur die natuurlike sins- 

en woordaksent bewerkstellig) en die sterk herhalingselement bepaal.  Die leser moet vir 

hom/haar die orale voordragsituasie van die gedig kan voorstel om die volle waarde 

daarvan te begryp.  In hierdie opsig is dit die tempo wat die snelheid van beweging 

aandui, wat op sy beurt die suggestiewe werking, assosiasies en veral die toonaard 

bepaal.  Wanneer ’n gedig gelees word, gaan dit onder andere oor die visuele sensasie 

wat die gedrukte woorde op die bladsy by die leser wek, en die beeldvorming geassosieer 

met die sensasies.  In die geval van ’n orale voordragsituasie daarenteen, is die beeld wat 

geskep word, nie slegs op die visuele gebaseer nie, maar ook op die uitspraak van die 

woorde en die klank wat daardeur gevorm word.  Nie een element in ’n teks kan in 

isolasie gesien word nie – en gegewe die feit dat Krog hier werk met vertalings van wat 

essensieel orale literatuur verteenwoordig, beskou die navorser klank en klankbeelde as 

belangrike elemente in die bespreking van sodanige literêre werk.  Die klankherhaling 

(alliterasie) in reël 7, ‘trillende geluid deur die lug...’, en reël 13, ‘... sommerso oopstaan’, 

asook die klankmetafoor in eersgenoemde geval, skep ’n sterk parallellisme en dra by tot 

die eenheid asook die suggestiewe waarde in die gedig.  Spangenberg (1980:116) beskryf 

’n goeie gedig as ’n gedig “... waarin die taal-, woord- en beeldgebruik en die insigte 

oorspronklik (dus individueel) en samehangend is, en waarin klank en ritme suggestief 

is”.  Die doelteks sou as aanvaarbaar bestempel kan word wat die poëtiese struktuur 

betref.   

 

5.4.1.3. Mikrotekstuele data 

5.4.1.3.1. Seleksie van leksikale items 

Die keuse van sekere leksikale items bo ander in die vertaalproses het uiteraard met die 

voorkeure van die vertaler, laasgenoemde se algemene vertaalstrategie, en met die styl 

van die doelteks te doen.  In hierdie afdeling word daar hoofsaaklik gekyk na leksikale 
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items in die doelteks waarvan die uniekheid lê in die element van vreemdheid en/of in die 

potensiële bydrae van die item(s) tot die grammatikale struktuur en semantiese waarde 

van die doelteks.  Die navorser werk hier met die posisie van die leksikale item in die 

doelteks as betekenisaanwyser en ook as spoor waarin slegs ’n oorblyfsel van die 

oorspronklike betekenis bestaan.  Op soortgelyke wyse verteenwoordig die ekwivalente 

brontekswoord en -betekenis op sigself ’n verdwynende spoor (vergelyk par. 2.3.3.).  

Daar word vervolgens na enkele voorbeelde gekyk: 

 

‘snaar’ (reël 2): die bronteksekwivalent in Engels, ‘string’, hou ’n dubbelsinnige waarde 

in, naamlik ’n fisiese snaar of selfs iets soos ’n tou wat dinge verbind; maar ook die 

snaar as simbool van verbintenis met die landskap en met die sjamaan of reënmaker.   

‘... trillende geluid deur die lug ...’ (reël 7): die bronteks dui d.m.v. ’n voetnoot (VI-

108.L:237) aan dat aangesien die snaar gebreek is, die sanger nie meer die ‘ringing 

sound in the sky’ kan hoor nie.  Krog bewerkstellig ’n suksesvolle verband tussen 

klank (‘geluid’) en beeld (‘trillende’; die vibrasie van die snaar wat deur die lug trek) 

in die doelteks.  Deur die voetnoot te vertaal as ‘trillende geluid’ en dit in te voeg in die 

teks, ekspliseer sy dus as vertaler, hoewel ‘trillende’ ander konnotasies het as ‘ringing’.   

‘... sommerso oopstaan ...’ (reël 13): die invoeging van die bywoord in Afrikaans maak 

die teks ryker (o.a. deur die alliterasie) as ‘stood open before me’ in die bronteks (reël 

12).  Die gebruik van gesprekstaal of omgangstaal dui op ’n wegbeweeg van die 

bronteks, en ’n domestikering na die vertaler se eie informeler styl. 

‘voel die plek vir my vreemd’ (reël 16): ‘vreemd’ (nie bekend nie) dra ’n gevoel van 

ongemaklikheid en onsekerheid oor soortgelyk aan ‘not pleasant’ in die bronteks (reël 

15), hoewel die semantiese verskil tussen ‘vreemd’ en ‘pleasant’ groot is.  Die 

implikasie van ‘vreemd’ is egter dat die plek nie meer voel soos sy (Xaa-ttin) eie nie – 

die plek kan immers steeds bekend wees vir hom, maar nie meer aangenaam nie.  Die 

woordkeuse ‘vreemd’ is ook meer regstreeks as ‘aangenaam’, en die teks verloor 

moontlik aan die misterieuse inslag daarvan.  Daar sou egter ook geargumenteer kan 

word dat ‘not ... pleasant’ op ’n onderbeklemtoning in die Engelse teks dui, dat die 

werklike ervaring (wat moontlik sowel ‘vreemd’ as onaangenaam kon wees) dus nie 

sterk genoeg uitgebring word nie.  
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5.4.1.3.2. Grammatikale literêre struktuur 

a) Sintaksis 

Die bronteks toon ’n geforseerde, amper onnatuurlike sintaksis waar die onderwerp en 

werkwoord dikwels in omgekeerde orde staan (‘people were those who / broke for me the 

string’, reël 1 en 2, en ‘because the string was that which broke for me’, reël 6).  Die rede 

hiervoor is heel waarskynlik die aard van die sintaksis van die /Xam-taal, en omdat Bleek 

en Lloyd letterlik vertaal het, toon die Engels hierdie kenmerk.  Let ook op die verskil in 

sinskonstruksie tussen reëls 6 en 13 in die bronteks: die aktiewe konstruksie (gewone 

verlede tyd) teenoor die passiewe konstruksie.  In terme van Afrikaanse sintaksis, toon 

die doelteks dieselfde afwykende orde en sinstruktuur, hoewel die werkwoordkonstruksie 

meestal aan die end van die reël staan.  Vergelyk in hierdie opsig reëls 1 en 14: ‘mense 

was dit / wat’, waar die natuurlike orde sou wees ‘dit was mense / wat’; en ‘omdat die 

snaar gebreek is vir my’ i.p.v. die verwagte ‘omdat die snaar vir my gebreek is.’   

Die posisie van die werkwoord aan die einde van reëls 2, 4, 6, 7, 13 (doelteks), dra by tot 

die modaliteit van die teks.  Die positiewe of negatiewe konnotasie van die handeling 

word deur die posisionering beklemtoon, byvoorbeeld ‘gebreek het’; ‘geword’; ‘nie ... 

kan hoor nie’; ‘sommerso oopstaan’, terwyl die wisseling tussen die modale waardes van 

die gekose woorde in die opsig ook tot die bepaalde stemming bydra.  Die keuse van die 

voegwoorde ‘daarom’, ‘want’, en die setselgroep ‘as gevolg daarvan’, en die 

posisionering daarvan in die doelteks, dra op soortgelyke wyse by tot die modaliteit 

(a.g.v. die betekenis wat gevoelswaarde oordra) van die gedig soos wat die posisie van 

die werkwoord daartoe bydra.  Dit bring ’n wisseling in die tempo deur die natuurlike 

rusposes wat die uitspraak van die woorde of setselgroep vereis, terwyl dit terselfdertyd 

van die leser/toehoorder ’n oordenking vereis.   

 

b) Tydsaanduiding 

Die grootste gedeelte van die doelteks is in die teenwoordige tyd geskryf, soos afgelei uit 

reëls 7-17; met reëls 1-6 wat in die verlede tyd geskryf is.  Reël 7, ‘en ek die trillende 

geluid deur die lug nie meer kan hoor nie’, bring die onverwagte verandering in 

tydsaanduiding.  Dit verleen aan die res van die gedig ’n onmiddellikheid.  Die gebruik 

van die hulpwerkwoord in die werkwoordkonstruksie soos ‘was’, ‘gebreek het’, ‘het ... 
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geword’ in reëls 1-6 staan in kontras met ‘hoor’, ‘voel’, ‘oopstaan’, ‘gebreek is’, en ‘voel 

... vreemd’ in reëls 7-17.  Die ‘is’ van ‘gebreek is’ in reël 14 kan ook dui op die verlede 

tyd van die passief of die aktiewe teenwoordige sin.  In reël 12 in die bronteks, ‘the place 

feels as if it stood open before me’, word die teenwoordige tyd (‘feels’) teenoor die 

verlede tyd (‘stood’) gestel.  Krog vertaal (en interpreteer) hierdie sin volledig in die 

teenwoordige tyd in ooreenstemming met reëls 7-17.  Die gekombineerde gebruik van die 

verlede (reëls 1-6) en teenwoordige tyd (reëls 7-17) in die doelteks verleen daaraan ’n 

spesifieke gevoelswaarde en ’n stemming van nostalgie en weemoed (vergelyk ook ‘eens’ 

in reël 10).  

 

c) Taalregister 

Die styl van taalgebruik in die doelteks reflekteer ’n kombinasie van formele en 

informele elemente.  Die ongemaklike sintaksis van die bronteks laat die teks gestileerd, 

en dus formeel voorkom.  Wat die doelteks in sekere opsigte formeler laat vertoon, is die 

behoud van die afwykende sintaksis van die bronteks in Afrikaans, die behoud van die 

rede/gevolg/rede-struktuur en formeler leksikale items soos ‘as gevolg daarvan’.  Krog 

maak egter ook gebruik van ’n informeler register in haar seleksie van leksikale items 

soos ‘omdat’, ‘sommerso oopstaan’ (teenoor ‘stood open’) en ‘vreemd’ (‘not ... 

pleasant’), wat telkens van die formele register van die bronteks afwyk.  

 

d) Ontkenning  

In reël 7 word die negatief gebruik, ‘en ek die trillende geluid deur die lug nie meer kan 

hoor nie.’  Die dubbele ‘nie’ beklemtoon sowel die klankwaarde en beweging, as die 

realiteit dat die klank nie meer daar is nie.  Poëties werk die konsentrasie van die dubbele 

‘nie’ aan die einde van die reël beter as byvoorbeeld, ‘en ek nie meer die trillende geluid 

deur die lug kan hoor nie’, wat sowel lomp as ritmies gebroke is.  In reël 16 verander 

Krog die negatief-konstruksie in die bronteks, ‘the place does not feel pleasant to me,’ 

(reël 15) in ’n positiewe konstruksie (modulasie: perspektiefskuif) en word die sin verkort 

deur die gebruik van die adjektief ‘vreemd’.  Die posisie daarvan aan die end van die sin 

beklemtoon die woord en maak dit konkreet. 
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5.4.1.4. Samevatting 

Krog vertaal in hierdie spesifieke gedig sowel vervreemdend as domestikerend.  Sy is 

sigbaar as digter deurdat sy na haar eie styl domestikeer, terwyl sy minder sigbaar is as 

vertaler in haar hantering van bronteks-voetnote.  Deur die behoud van orale kenmerke 

soos herhaling en die nie-eksplikasie van woorde in die doelteks bring Krog ook die 

vreemde van die bronteks na die doelteksleser.   

 

5.4.2. “die heropstanding van die volstruis” (Bylae C en D) 

 

5.4.2.1. Voorlopige data 

5.4.2.1.1.   Titel en parateks 

Die titel suggereer ’n narratiewe element in die doelteks.  Die bronteks is ’n narratiewe 

verhaal (prosa) wat in die historiese kategorie van die Vroeë Mense (vergelyk par. 3.5.2.) 

geplaas word.  Die woord ‘heropstanding’ kom nie as individuele lemma in die HAT 

(Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse taal) voor nie, en is tans in onbruik in 

Afrikaans (kom wel as individuele lemma in die WAT en in Van Dale voor).  Dit bestaan 

uit die voorvoegsel ‘her-’ en die afgeleide selfstandige naamwoord ‘opstanding’.  Die 

bronteksekwivalent, ‘resurrection’ is dus óf bewus (m.a.w. ’n letterlike vertaling van elke 

woorddeel van die bronteks) óf onbewus (m.a.w. ’n vertaalglips weens die misleidende 

voorvoegsel ‘re-’) as ‘heropstanding’ vertaal.  Dit lyk asof Krog in hierdie geval nie 

noodwendig ag geslaan het op die taalnorm nie, en die woord eerder vry vertaal het (en 

ook nie noodwendig met die doel om die gelyke aantal lettergrepe van die brontekswoord 

in die doeltekswoord oor te dra nie).  Beide die brontekswoord en doeltekswoord dra 

dieselfde ritmiese en bewegings-/klankbeeld oor.  Die navorser beskou hierdie 

toevoeging tot die doelteks as ’n vonds deurdat dit die proses van metamorfose wat die 

volstruis ondergaan op doeltreffende wyse uitbeeld, en die woord ‘opstanding’ 

intensiveer.  Die besluit deur die vertaler dui op ’n wegbeweeg van die taalkundig 

korrekte woorde ‘opstanding’ en ‘wederopstanding’ wat sterk gesetel is in ’n Christelik-

religieuse konteks, en dus moontlik die mitologiese sfeer van die /Xam sou versteur.  Die 

oordrag van die andersheid (ander sfeer) van die bronkultuur in die doelteks, getuig van 

’n vervreemdingsbenadering.     
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Die elf bladsye van 94 verklarende aantekeninge tot die narratief in die bronteks (IV.-

34.B.:137), wat wissel van die etimologiese en die semantiese waarde van leksikale items 

tot uitgebreide grammatikale aantekeninge oor die /Xam-taal, is noemenswaardig.  

Hierteenoor bevat die doelteks geen voetnote en dus geen kontekstuele kommentaar oor 

die teks self, buiten die biografiese inligting in verband met die verteller, /A!kúnta, nie.  

Die eerste ses reëls van die bronteks plaas die narratief in konteks.  Hierdie deel is egter 

nie vertaal nie, en in die lig van die afwesigheid van enige eksplisiete voetnote, staan die 

doelteks as geïsoleerde teks op die bladsy.  Die kaal teks dui op ’n gestrooptheid en ’n 

eenvoud kenmerkend ook van Krog se eie digstyl.  Die domestikeringsbenadering na 

Krog se eie digstyl blyk duidelik.  

 

5.4.2.1.2. Inisiële norm en algemene vertaalstrategie 

Die algemene vertaalstrategie en werking van die inisiële norm blyk slegs uit ’n 

ondersoek na die mate waartoe die bronteks in die doelteks verteenwoordig is.  Krog het 

doelbewus van selektiewe vertaling uit lang dele prosa gebruik gemaak: op 

makrotekstuele vlak ’n seleksie van paragrawe en volsinne; en op mikrotekstuele vlak ’n 

seleksie van leksikale items.  Hierdie strategie stem ooreen met wat Krog reeds in die 

inleiding tot die bundel sê, naamlik dat “... slegs een paragraaf uit ’n veel langer 

vertelling [soms] werklik poësie geword [het]” (10).  Hierdie gegewens maak Krog 

sigbaar as vertaler indien die leser bewus is van die selektiewe proses juis in hierdie 

spesifieke doelteks.  Die blote herskryf van prosa na poësie is reeds ’n aanduiding van die 

manipulerende rol wat Krog as vertaler speel, met die gevolg dat die inisiële norm wat 

hier geld die wegbeweeg is van die bronteks na die doelteks en na Afrikaans as digtaal 

van die vertaler.  Krog is tegelykertyd onsigbaar as vertaler soos blyk uit die afwesigheid 

van voetnote, aantekeninge en die behoud van vreemde woorde in die teks.  Die navorser 

kom dus tot die gevolg dat Krog in die doelteks oorwegend na haar eie digstyl toe 

domestikeer. 
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5.4.2.2. Makrotekstuele data 

5.4.2.2.1. Uitleg en aanbieding 

Reëls 1-4, die kortste strofe in die gedig, word as inleiding tot die res van die gedig gelees 

aangesien dit fisies verwyderd van die res van die gedig staan95.  Die lengte en die 

aaneenlopendheid van die doelteks val op: langer versreëls word afgewissel met korter 

versreëls van minimum drie woorde.  Hierdie afwisselende reëllengte skep ’n staccato-

effek in die lees van die gedig, hoewel dit ’n funksionele rol vervul deur rusposes te 

vorm, veral waar die onderskeie reëls nie ’n natuurlike enjambement vorm nie.  Die 

rusposes skep ’n definitiewe stemming wat aangevul word deur die spesifieke 

woordkeuses wat Krog as vertaler gemaak het (sien later).  Hoewel die bronteks geen 

struktuur behalwe die ingesnyde eerste reëls van paragrawe toon nie, is die gebruik van 

punktuasie (die kommapunt; en komma) veral opvallend.  Die struktuur van die sinne 

word gekenmerk deur korter en langer frases wat geskei word deur die punktuasietekens.  

Die doelteks, daarenteen, bevat slegs vier kommas in geheel.  Dit hou onder andere 

verband met die aard van die inhoud van die gegewe reëls: in reël 10 word die 

ontwikkeling van die volstruis beskryf en die komma skei die prosesse op doeltreffende 

wyse; dieselfde geld vir reëls 15 en 19 in terme van die voorstelling van die 

ontwikkelingsproses.  Die afwesigheid van hoofletters in die doelteks word gesien as 

ooreenstemmend met die gestrooptheid en eenvoud waarmee Krog as digter werk 

(vergelyk die naamwoord ‘Ostrich’ in die bronteks).  Krog beweeg in die doelteks dus 

oorwegend weg van die bronteks, en bly getrou aan haar eie digstyl. 

 

5.4.2.2.2. Interne poëtiese struktuur 

Die opvallendste kenmerke van die gedigstruktuur is die vryeversvorm.  Dit blyk primêr 

uit die afwesigheid van ’n vaste rymvorm.  Die afwisselende versreëllengtes tree as ’n 

ritmevormende beginsel op deurdat dit die oog visueel in ’n bepaalde ritmiese gang lei.  

Verskeie ander elemente kompenseer vir die afwesige rymvorm en dra by tot ’n ritmies 

geslaagde teks.  Die behoud van die element van herhaling in die doelteks is een van die 

opvallendste en geskikste ritmiese beginsels, en gegewe die orale kwaliteit van die teks 

waarmee Krog werk, funksioneer dit ook as beginsel van vervreemding.   

                                                 
95 Vergelyk die eerste 6 reëls van die bronteks (Bylae D).   
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In strofe 1 reeds word alliterasie as klankmetafoor aangewend: ‘warrelwindjie waai ... 

waai ...’.  Die allitererende effek van die letter ‘w’ word myns insiens dwarsdeur die 

gedig benut.  Dit sluit aan by die ander alliterasies en assonansies in byvoorbeeld 

‘volstruisveertjie’ (reëls 1-5); ‘bors’, ‘borsbeen’, ‘been’ (reëls 20-21); en die herhaling 

van die woorde ‘val’, ‘nat’, ‘water’ (reëls 5-10) en ‘omdat’ (reëls 20-27).  Die voegwoord 

‘omdat’ skep ’n baie definitiewe opstapelingseffek in laasgenoemde reëls waar dit baie 

duidelik die aksie/rede/aksie-patroonmatigheid en progressie uitlig.  Die patroon sluit aan 

by strofe 1 waar die spanning of afwagting onder andere geskep word deur ‘... waai / hy 

waai ... / hy waai ... / met ...’ – ’n opstapeling van woorde en ’n opbou van spanning.  

Hierdie tegniek in die doelteks is baie funksioneel en die skakel met die orale wyse van 

oordrag van die narratief blyk duidelik: dit suggereer die natuurlike opwinding en 

angstigheid waarmee die verteller deur sy/haar gebruik van herhaling (inkantasie-effek), 

ritme, tempo en beweging in die stem die woorde laat opbou tot ’n klimaks.  Die 

suggestiewe waarde van sekere leksikale items (bv. ‘bewussyn’, ‘want’ en ‘omdat’) in die 

gedig verklaar en ondersteun die behoud van, en selfs die uitbreiding van die element van 

herhaling in die doelteks as versterking van die suggestie.  Leksikale items wat aksie 

en/of beweging in die doelteks suggereer, sluit onder andere in, ‘waai’; ‘val warrelend’; 

‘word vleis’; ‘sit vlerke aan’; ‘stap uit’; ‘baai’; ‘word’; en ‘terwyl’ (as voegwoord m.b.t. 

‘loop’; reël 19).   

 

Wat betref Krog se vertaalstrategie ten opsigte van die struktuur van die bron- en doelteks 

onderskeidelik (byvoorbeeld sinne en leksikale items), word daar voorts gekyk na die 

duidelike verband wat bestaan tussen die organisasie/posisionering van die onderskeie 

versreëls in die doelteks en die punktuasiestyl van die bronteks.  Hoewel die versreëls 

saam ’n eenheid vorm, stem elke reël grootliks ooreen met ’n sin of frase wat in die 

bronteks deur óf ’n komma óf ’n kommapunt geskei word.  Vergelyk in dié verband as 

voorbeeld reëls 5-10 van die doelteks met reëls 10-15 van die bronteks 

(ooreenstemmende gedeeltes gemerk):  

 

 

 



 104 

 

10… The little feather falls down out of                         5 

11   the sky, it having whirled round ( ) falls down,          6 

12   it goes into the water, it becomes wet in the water,  7 

13   it is conscious, it lies in the water, it becomes            8 

14   Ostrich flesh; it gets feathers, ( ) it puts on its          9 

15   wings, it gets its legs, while it lies in the water.         10 

 

die klein veertjie val warrelend uit die lug 

val in die water 

word nat in die water 

die veertjie kry ’n bewussyn van water 

die veertjie word vleis 

kry vere, sit vlerke aan, kry pote in die water 

 

Die funksionele organisasie van versreëls in die doelteks vervul die funksie van die 

vorming van die struktuur van die gedig, en die vereenvoudiging van die oordaad van 

punktuasie in die bronteks.  Die gestrooptheid van die doelteks stem ooreen met Krog se 

eie digstyl.  Een ander strukturele kenmerk is die sluiting wat Krog in die gedig 

bewerkstellig deur die verband tussen reël 4 en reël 27.  Beide reëls funksioneer as 

eindreëls in strofes en verskil slegs deur die afwesigheid/aanwesigheid van ‘volstruis-’ 

van mekaar.  In beide posisies staan die reëls in gedeeltelike kontras met die 

voorafgaande reëls, en dra dit ’n spesifieke gevoelswaarde aan die gedig oor deur die 

leser bewus te maak van die teerheid, die aardsheid en die werklikheid van ’n situasie wat 

vir hom/haar amper onwerklik, mities voorkom. 

 

5.4.2.3. Mikrotekstuele data 

5.4.2.3.1. Seleksie van leksikale items 

Krog wend die verkleiningsvorm in die doelteks aan om ’n dubbele verkleiningseffek te 

skep deur die byvoeglike naamwoord ‘little’ in die bronteks as ‘klein’ in die doelteks te 

vertaal, tesame met die behoud van die verkleiningsvorm van die selfstandige 

naamwoord in Afrikaans.  Die doeltekswoord verkry derhalwe ’n dubbele beklemtoning, 

iets wat tipies is van Afrikaans, wat bydra tot ’n gevoel van vernuwing, skepping en groei 

in die teks, wat op sy beurt ’n simpatieke houding by die leser wek.  Vergelyk in die 

opsig ‘klein warrelwindjie’ (reël 1, 26), ‘klein (volstruis)veertjie’ (reël 3, 4, e.v.), 

‘beentjies’ (reël 16), ‘jong bossies’ (reël 24).  Die doelteks verskil in hierdie opsig van die 

bronteks, waar in laasgenoemde die byvoeglike naamwoord ‘little’ nie konsekwent 

gebruik word nie, en waar daar dikwels tussen ‘feathers’ en ‘little feathers’, of tussen 

‘Ostrich’ en ‘little Ostrich’ gewissel word.  Hierdie inkonsekwentheid skryf die navorser 
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toe aan ’n afwesigheid van deurlopendheid in styl en taalgebruik/-register in die bronteks.  

Die gebruik van idiomatiese Afrikaans dui hier op ’n baie definitiewe domestikering aan 

die doeltaalreëls, waardeur ’n deurlopende en konstante doelteks verkry word.  Daar 

word vervolgens na enkele voorbeelde van leksikale items gekyk: 

 

‘warrelend’ (reël 5): die bywoordelike bepaling van wyse suggereer primêr beweging, 

wat op sy beurt die vinniger tempo van die spesifieke reël bepaal.    

‘pote’ (reël 10): die keuse van die woord as ekwivalent vir ‘legs’ (reël 15) in die bronteks, 

beeld die assosiasie met die volstruis se groot ledemate baie akkuraat uit, en reflekteer 

dus ’n doelbewuste domestikering deur Krog as vertaler.  In reël 17 en 18 word 

‘voete’, en nie ‘pote’ nie, gebruik, ’n goeie voorbeeld van die nie-patroonmatigheid 

van die doelteks.  Ten spyte van die inkonsekwentheid wat dit weerspieël, gee hierdie 

tipe wisseling in woordseleksie veel meer variasie aan die doelteks as andersins.    

‘baai’ (reël 12): die geskikte vertaalekwivalent vir die brontekswoord ‘bask’ (reël 16)96 

sou wees ‘bak’.  Laasgenoemde sou egter nie in die konteks van die styl en register van 

die doelteks aanvaarbaar wees nie.  Krog het dus wegbeweeg van die bronteks deur ’n 

nouverwante ekwivalent van ‘bak’ te gebruik, en aan ‘baai’ ’n ander, hoewel ietwat 

verouderde kontekstuele waarde te gee wat deur die teenwoordigheid van ‘son’, maar 

ook deur die verwysing na water in die voorafgaande reëls bepaal word.     

‘bewussyn’ (reël 8): die /Xam-woord //náu word as “be conscious, be aware, think” 

verklaar (Bleek & Lloyd 1968:150, voetnoot 44).  Hier bly Krog naby die styl en 

register van die bronteks deur die formeler woord te kies wat in kontras staan met die 

voorafgaande woorde ‘veertjie kry ...’.  Krog vertaal die bronteksreël ‘it is conscious, it 

lies in the water, it becomes /’ (reël 13) met ‘die veertjie kry ’n bewussyn van water /’ 

(reël 8).  Die plasing van ‘bewussyn’ verskil in hierdie twee reëls wat interessante 

betekenisimplikasies het: in die bronteks is die veertjie ‘bewus’ of ‘denkend’ as’t ware 

(sien hierbo); in die doelteks daarenteen, ondergaan die veertjie ’n ‘bewuswording’ 

vanweë die feit dat dit in die water lê (nie letterlik in die doelteks vertaal nie).  Die 

woord ‘bewussyn’ skep terselfdertyd ’n magiese gevoel, eerder as ’n rasionele gevoel.  

                                                 
96 Die frasering in Specimens of Bushman Folklore (1968) verskil van die manuskripte (XII:1173), waar 
staan “it sits in the sun upon the water’s edge.”   
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‘velskoene’ (reël 18): die ekwivalent in die bronteks is ‘veldschoen’ (reël 26), wat 

verklaar word as “the skin covering its [ostrich] foot” (Bleek & Lloyd 1968:151, 

voetnoot 75).  Binne die konteks van die bronkultuur beteken dit dus die vel van die 

volstruis se poot (‘voet’).  Die invloed van Afrikaans op die woord blyk verband te hou 

met die kontaksituasie tussen boere en die /Xam.  Tradisioneel is ’n velskoen ’n “skoen 

met lae hak deur ’n boer gemaak van velle op die plaas gelooi” (Odendaal & Gouws 

2000:1238).  Krog behou dus hier die bekende van die bronteks (hoewel vreemd in die 

bronteks) in die doelteks, in dié geval sonder eksplikasie, en maak ’n metafoor 

daarvan.  Hierdie voorbeeld van vermensliking hou myns insiens ook verband met 

Boesmanverhale oor die Vroeë Mense.   

‘jong bossies’ (reël 24): die frase ‘he eats young bushes’ (reël 30) in die bronteks word 

direk vertaal, hoewel ‘bushes’ na ‘bossies’ verander is, in ooreenstemming met die 

gebruik van die verkleiningsvorm in die res van die doelteks.  Bleek en Lloyd 

(1968:153, voetnoot 83) gee as verklaring “bushes (blossoms?)” – die kort klank van 

‘bossies’ (asook die ander verkleinwoorde, o.a. ‘warrelwindjie’, ‘veertjie’, ‘beentjies’, 

‘volstruisie’) blyk beter in te pas in die ritme en gevoel van die doelteks as die 

alternatief, ‘bloeisels’ of ‘blommetjies’ (‘warrelwind’, ‘veer’, ‘bene’, ‘volstruis’).   

 

5.4.2.3.2. Grammatikale literêre struktuur 

a) Sintaksis 

Hierdie afdeling kyk kortliks na die taalkonvensies en die sintaktiese patroon soos deur 

die vertaler geïmplementeer.  Daar is reeds vroeër gekyk na die opstapelingseffek (par. 

5.4.2.2.2.) waar die elemente van herhaling en progressie in terme van die poëtiese 

struktuur bespreek is.  Die effek van progressiewe is veral prominent in strofe 1, reëls 5-

9, en in die eindreëls 22-27.  Wat betref die woordorde in die doelteks kan die volgende 

opmerking gemaak word: werkwoorde staan sowel aan die einde as aan die begin van ’n 

reël of frase.  In laasgenoemde geval vervul dit ’n baie definitiewe funksie van die 

beklemtoning van die aksie, asook die verplasing van die klem na die eerste deel van die 

frase.  Vergelyk reëls 5-12: ‘val ...’, ‘word nat ...’, ‘kry vere ...’, ‘baai in ...’.  Die gedig as 

geheel, maar veral reëls 5-27 toon ’n definitiewe sintaktiese patroon ingelui deur die 

temasin, ‘die klein veertjie val warrelend uit die lug /’, gevolg deur een of twee 
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werkwoordsinne, ‘val in die water / word nat in die water’ (reëls 6 en 7).  Reël 9 toon 

dieselfde patroon, ‘die veertjie word vleis’, gevolg deur ‘kry vere aan, sit vlerke aan, kry 

pote in die water / stap uit die water / baai in die son sy veertjies’.  Die gebruik van die 

uitsteltegniek is veral in reëls 12-14 opvallend, ‘stap uit die water / baai in die son sy 

veertjies / jong veertjies want hy is klein / swart veertjies want hy is ’n 

mannetjiesvolstruis’.  Reëls 13 en 14 tree hier as beskrywende sinne by die ‘veertjies’ op, 

hoewel dit in afsonderlike reëls en in afsonderlike hoofsinne staan.  Die klem word 

sodoende verhoog, en die ritme deur parallelle herhaling behou.    

 

b) Tydsaanduiding 

Die doelteks is geskryf in die teenwoordige tyd, en skakel met die werklikheid van die 

narratief en die onmiddellikheid daarvan in die geheue van die verteller.  Die gebruik van 

die verlede tyd sou nie in digvorm werk nie aangesien die dubbele verledetydkonstruksie 

(‘het ... ge-’) problematies sou wees.  Die teenwoordige tyd word suksesvol aangewend in 

die progressie wat in die doelteks geskep word deur die sinskonstruksies, die gebruik van 

die werkwoord asook deur die opstapelingseffek.  Dit is slegs reël 26 waar die 

verledetydkonstruksie (vergelyk reëls 33-35 in die bronteks) gebruik word om terug te 

verwys na strofe 1.  Die Engelse gerundium (‘having’ saam met ‘whirled’) in reël 11 van 

die bronteks, ‘it having whirled round ( )’, word in die doelteks opgelos deur die gebruik 

van ‘warrelend’ as bywoordelike bepaling in die teenwoordige tyd.  Die behoud van die 

gerundium bewys dat Krog in hierdie geval nie die Afrikaanse teks standaardiseer nie.  In 

die frases ‘may walk unstiffening his legs ... strengthening his feet’ (reëls 23 en 25), tree 

‘unstiffening’ en ‘strengthening’ in die gerundium in ’n werkwoordsin op.  In die 

doelteks, egter, word laasgenoemde woorde as die deeltjie-werkwoorde ‘los’(maak) en 

‘sterk’(maak) vertaal.  Die gebruik van die historiese presens gee ’n mate van eenvoud, 

bondigheid en helderheid aan die teks.   

 

c) Taalregister 

Soos reeds in paragraaf 5.4.2.3.1. genoem, dra die verkleiningsvorme, die spesifieke 

gebruik en posisie van werkwoorde asook die strukturele uitleg van die doelteks onder 

andere ’n simpatieke stemming, asook ’n teerheid oor.  Die bronteks is nie in ’n hoogs 
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formele register nie alhoewel enkele leksikale items soos ‘because a young Ostrich he is’ 

(reël 30-31) op ’n meer formele konstruksie dui.  Hiervan maak die vertaler ‘omdat hy 

volstruisie is’ (reëls 23 en 25; let op die afwesigheid van die lidwoord), wat opvallend 

meer informeel is en inpas by die gesprekstaal van Afrikaans, en by Krog se eie digstyl 

(vergelyk par. 4.3.).  Die vertaler het in terme van taalgebruik ’n tweeledige 

domestikering toegepas: in die eerste plek is die bronteks verafrikaans (daar is geen 

vreemde elemente; dit is in ’n Afrikaanse idioom), en in die tweede plek is dit 

verafrikaans om by die vertaler, Krog, se idiolek te pas (gesprekstaal, omgangstaal, 

eenvoudige dog kragtige woordgebruik).  Vergelyk ook die ongewone sintaksis en 

formeler styl van reëls 32-33 in die bronteks, ‘His little / feather it was which became the 

Ostrich,’ wat onnatuurlik en gestileerd voorkom, asof dit direk en letterlik uit die /Xam-

teks vertaal is.  Soos Krog noem (10), is die Afrikaanse onderbou in die bronteks baie 

sigbaar, en dit kom voor asof die /Xam-taal ’n sterk verwantskap met Afrikaans toon wat, 

indien dit letterlik vertaal word (soos deur Bleek en Lloyd), baie sterk blyk.  Krog pas 

egter geen letterlike vertaling toe nie, maar herskryf daardie sintakties ongewone en 

formele frases op so ’n wyse dat die spoor van die Afrikaans tot sy volle idiomatiese reg 

in die doelteks kom.  

 

5.4.2.4. Samevatting 

Die strategie wat Krog in hierdie vertaling toegepas het, stem ooreen met die selektiewe 

proses waarmee sommige van die brontekste in die bundel vertaal is.  Krog het 

oorwegend wegbeweeg van die bronteks na die doelteks en na Afrikaans as digtaal soos 

blyk uit die styl en die interne poëtiese struktuur van die doelteks.   

 

5.4.3. “wat die sterre sê” (Bylae E en F) 

 

5.4.3.1. Voorlopige data 

5.4.3.1.1. Titel en parateks 

Die personifiëring van die sterre in die titel van die bronteks (“what the stars say, and a 

prayer to a star”, Bylae F) suggereer ’n mitologiese verbintenis.  Op soortgelyke wyse 

suggereer die titel van die doelteks hierdie mitologiese aspek, hoewel slegs ’n gedeelte 

van die brontekstitel vertaal is.  Krog het hier reeds in die titel selektief vertaal, en die 
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aard en inhoud van die doelteks reflekteer derhalwe slegs die eerste frase van die 

brontekstitel.  Paratekstuele data, en dus ook enige ander vorm van eksplikasie, ontbreek 

in die doelteks en die gedig staan as’t ware geïsoleerd en buite konteks.  Die vertaler is 

derhalwe met die eerste oogopslag onsigbaar.  By nadere ondersoek blyk die enigste 

moontlike parateks van hierdie spesifieke gedig die titel van die bundel te wees.  Die 

bundeltitel, die sterre sê ‘tsau’, herhaal en verklaar tot ’n sekere mate dít wat die ‘sterre’ 

in die betrokke gedig sê: ‘tsau!’.   

 

5.4.3.1.2. Inisiële norm en algemene vertaalstrategie 

Krog (2005) noem dat haar keuse van gedigte vir die bundel beïnvloed is deur “... ’n 

mengsel van uniek kyk (na die maan), poëties kyk (na die maan) en nuut in Afrikaans kyk 

(na die maan).”  Dit sou moontlik ook kon geld vir ander aspekte (mitologies en nie-

mitologies) van die brontekste naamlik die sterre, diere, vroue, ensovoorts.  Krog wou 

dan ook reg laat geskied aan die inherente krag, verfyndheid, en gesofistikeerdheid van 

denke en persepsies wat die Boesmans oor die aarde en kosmos gehad het om daardeur ’n 

“... respek te vestig vir die menswaardigheid van die ander” (2005).  In hierdie spesifieke 

doelteks behels Krog se benadering die behoud van ’n element van vervreemding 

(byvoorbeeld die woord ‘tsau!’), ’n selektiewe proses waardeur slegs gedeeltes uit die 

bronteks vertaal/verwerk/herskryf is, die afwesigheid van eksplikasie, en ’n versigtige 

omgaan met die woorde en die inhoud van die bronteks om uiteindelik die verfyndheid en 

waardigheid van die /Xam-taal en -kultuur oor te dra.  Krog se strategie in hierdie 

doelteks blyk dus oorwegend vervreemdend te wees deurdat sy as vertaler die klem na 

die bronteks wil verskuif.   

 

5.4.3.2. Makrotekstuele data 

5.4.3.2.1. Uitleg en aanbieding 

Die doelteks as gedig bestaan uit drie strofes van onderskeidelik vyf, ses en een reëls elk.  

Die bronteks daarenteen, bestaan uit ’n aaneenlopende narratief wat onder die 

subkategorie “Stars”, onder “Mythology, fables, legends, and poetry” geplaas is.  Die 

bronteks is opgedeel in paragrawe waarvan slegs die eerste reël telkens ingespring is.  

Krog het ’n selektiewe vertaalproses toegepas en bied slegs enkele dele uit die bronteks 
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as doelteks aan.  Die doelteks is dus gestroop; punktuasie is tot ’n minimum beperk, en 

hoofletters ontbreek.  In reël 2 is die uitroepteken97 ingevoeg; dit hou moontlik verband 

met die interpretasie van die vertaler wat die tempo wil versnel of addisionele klem wil 

plaas.  Die dubbelpunt in reëls 6, 8 en 11 dui bloot die direkte rede aan – in hierdie geval 

dit wat die sterre sê (in woord en klank).  Die fokus op die orale kwaliteit van die teks 

neem op sy beurt die nodigheid van hoof- of kleinletters in die geskrewe teks weg. Dit het 

myns insiens geen invloed op die klank of die uitspraak van woorde of die gedig as 

geheel nie. 

 

Die gedagtestruktuur en beeld in strofe 1 vorm ’n definitiewe eenheid wat uitgebou word 

in strofe 2.  In strofe 2 speel herhaling ’n prominente rol as strukturele middel.  Die 

eindreël (strofe 3) bring tegelykertyd die sluiting in die gedig en dien as kontekstuele 

frase.  Die plasing van die doelteks op ’n blad met baie wit spasie dui op eenvoud en 

gestrooptheid, wat weereens as ’n domestikering na Krog se eie digstyl beskou kan word.  

 

5.4.3.2.2. Interne poëtiese struktuur 

Die gedig het ’n oorwegend vrye versvorm, hoewel die eerste twee strofes ’n nie-vaste 

eindrym toon van abaab cdcdec f.  By die afwesigheid van ’n vaste rymskema, speel 

sekere ritmevormende beginsels dus ’n belangrike rol, onder andere die herhaling van 

woorde, frases en klank.  Wat die herhaling van woorde betref, val veral ‘die sterre’ op 

wat slegs in twee reëls nie voorkom nie (reëls 5 en 9).  Die deurlopende klank van die 

woord ‘sterre’ plaas dit voorop in die gedig.  Die herhaling van ‘hart’ (reëls 1, 3, 4), en 

veral die dubbele herhaling in reëls 3 en 4, skep ’n definitiewe ritmiese gang en bind die 

gedagtegang in strofe 1.  Die woord ‘tsau!’ vorm die sentrale klank (‘ts-klank’) en 

klankbeeld in die gedig – dit is as’t ware die klank wat as allitererende element optree: 

‘die sterre sê ‘tsau! tsau!’’; ‘hulle sê: ‘tsau! tsau!’’.   

 

Wat betref die herhaling van frases, vergelyk reëls 3 en 4: ‘die sterre verruil jou hart vir 

’n ster se hart / die sterre vat jou hart en voer jou ’n ster se hart’, waar daar herhaling van 

                                                 
97 Vergelyk die klapklank weergegee deur die uitroepteken voor sekere /Xam-woorde (9).  Hier vervul dit 
egter ’n ander funksie binne die Afrikaanse grammatika, nl. uitdrukking van ekstase, blydskap.  
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’n gedeelte van die frase is, maar met progressie: ‘verruil’ word ‘vat’, wat op sy beurt 

‘voer’ word.  In reëls 6, 8, 11 en 12 dra die herhaling by tot die kadans van die gedig: 

‘want die sterre sê: ‘tsau! tsau!’ ... / ... die sterre sê ‘tsau!’ hulle sê ‘tsau!’ ... / ... die sterre 

sê ‘tsau! tsau!’ / ... die sterre hoor ‘tsau’ sê’.  In hierdie verband skep die 

bewegingswaarde wat deur enkele werkwoorde oorgedra word ook ’n ritmiese effek: 

‘verruil’ (reël 3); ‘voer’ (reël 4, met as semantiese waarde ‘die gee van ’n geskenk’ of die 

gee-aksie); ‘vervloek’ (reël 7); ‘tsau! tsau!’ (dui op ’n vinniger tempo); ‘luisterend’ (reël 

10, wat die gerundium van die brontaal op geskikte wyse weergee).  Laasgenoemde dui 

op die gebruik van nie-idiomatiese Afrikaans en is vervreemdend, soos tipies van Krog se 

eie digstyl.  Dit vermy die dubbele verledetydkonstruksie (‘het ... ge-’) en suggereer 

amper ’n magiese ritme of kwaliteit.  Die posisie van leestekens in die gedig (vergelyk 

ook par. 5.4.3.2.1.) dra ook grootliks by tot die kadans van die onderskeie reëls en die 

gedig as geheel.  Dit skep ’n mate van angstigheid of dringendheid en verhoog dus die 

tempo waarteen die gedig gelees of voorgedra sou word.  Die gang van die gedig wissel 

derhalwe tussen vinnig (leestekens) en stadig (geen leestekens), wat op sy beurt ’n 

interessante ritme skep.   

 

Die elemente uitgewys in die voorafgaande bespreking sluit nou aan by die inherente 

kwaliteite van die orale literatuur, dikwels gekenmerk deur ’n dringendheid in die 

vertelling, ’n wisseling in stemtoon, ’n wisseling in die tempo van vertelling ter wille van 

beklemtoning, en natuurlik herhaling as een van dié belangrikste kenmerke.  Die 

herhaling van elke deel van ’n narratief (hetsy sinne, frases, of woorde) sou noodwendig 

gepaardgaan met klein wysigings elke keer as dit oraal oorgedra of oorvertel word.  Krog 

het die meeste van bogenoemde kenmerke oorgedra na die doelteks as ’n bewuste besluit 

om getrou te wees aan die bronteks in dié opsig.  Hierdie benadering blyk egter 

terselfdertyd ooreen te stem met die inherente kwaliteite van haar eie digstyl, en kan 

daarom ook as domestikering beskou word. 
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5.4.3.3. Mikrotekstuele data 

5.4.3.3.1. Seleksie van leksikale items 

Die feit dat die doelteks slegs ’n fragment uit die bronteks verteenwoordig, maak dit uit 

die aard van die saak ’n herskrywing of aanpassing.  Die keuse van leksikale items moet 

gesien word binne die struktuur van die doelteks, met ander woorde hoe dít wat vertaal is, 

die struktuur bepaal.  Daar word vervolgens na enkele voorbeelde gekyk: 

 

‘boesmans’ (reël 7): die gebruik van die meervoud hier staan in kontras met die gebruik 

van die persoonlike voornaamwoorde ‘jou’, ‘jy’ en ‘ek’ in die enkelvoud in die res van 

die doelteks.  Vergelyk die meervoudsvorm in die bronteks, ‘their heart’, ‘them’, 

‘they’; asook die meervoudsvorm ‘Bushmen’.  Die strategie dui op domestikering 

deurdat Krog die doelteks verpersoonlik en nader bring aan die leser deur die gebruik 

van ‘jy’, wat tegelyk veralgemenend funksioneer en kan dui op ’n spesifieke 

aangesprokene.   

‘want die sterre is vir jou nie bietjie honger nie!’ (reël 2; bronteks reëls 3-4): die styl 

verskil aansienlik van die formeler bronteks en is moontlik nader aan die omgangstaal 

(oftewel die styl van voordrag tydens die vertellings aan Bleek en Lloyd) van die /Xam 

as die formele Engels.  Die subtiele verskuiwing in betekenisgewing vanaf die bron- na 

die doelteks suggereer ’n interpretatiewe en doelbewuste herskrywing deur die vertaler. 

‘nooit weer honger nie’ (reël 5): die verskil in styl tussen die doel- en bronteks is 

weereens opvallend: let op die formele Engels ‘that they may not hunger’ (reëls 8-9). 

Die doeltekssegging is ooglopend kragtiger, hoewel dit ook gedeeltelik interpretatief 

is, soos blyk uit die invoeging van ‘nooit’, wat ook meer intensief is as ‘may not 

hunger’. 

‘sterre’: die meervoudsvorm staan in kontras met die enkelvoudvorm ‘the Star’ in die 

bronteks.  Die doelbewuste verandering is in ooreenstemming met die titel van die 

gedig, hoewel ‘the Star’ in die bronteks ’n meer definitiewe en individuele karakter aan 

die ster as hemelliggaam toewys.   

‘die springbok’ (reëls 7 en 9): dit blyk asof hierdie vorm gekies is ter wille van die 

behoud van ritme in die doelteks.  Hierdie vorm kan egter sowel ’n enkelvoud- as ’n 

meervoudsaanduiding in Afrikaans wees – let byvoorbeeld ook op die gebruik in 
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Afrikaans van die enkelvoudvorm vir meervoudige begrippe, bv. in ‘skaap’).  Die 

strategie van domestikering is hier prominent: die gebruik van ‘springboks’ in die 

bronteks eerder as ‘springbuck’ is opvallend; die behoud daarvan in die doelteks 

reflekteer dus primêr ’n getrouheid aan die doelkultuur, en sekondêr ’n getrouheid aan 

die bronteks. 

‘verruil’ (reëls 3 en 4): die keuse van hierdie woord is aanvaarbaar omdat dit die aksies 

‘take’ en ‘give’ in die bronteks (reëls 3-4, 8) kombineer en sodoende ’n mooi poëtiese 

beeld skep.  Dit skep ook saam met ‘vat’ en ‘voer’ (reël 4) ’n kragtige alliterende en 

ritmiese effek.  

‘vervloek’ (reël 7): in reël 9 word slegs ‘vloek’ gebruik.  Die skynbaar inkonsekwente 

vertaling van ‘curse’ (reël 12) word verklaar deur die belang van die ritmiese effek bo 

die konsekwente herhaling van die spesifieke werkwoordvorm.  Die kadans in die 

doelteksreëls blyk duidelik: ‘... die sterre vervlóek die spríngbok se óë / ... hulle vlóek 

die spríngbok se óë /’. 

‘tsau!’: die woord bring eksplisiet ’n element van vervreemding in die gedig in.  Soos 

reeds vroeër genoem (par. 5.4.3.2.2.), roep dit ’n klankbeeld by die leser op, en die 

behoud daarvan is essensieel vir ’n vollediger begrip van die gedig ten spyte van die 

vreemdheid daarvan.  Die vertaler bring die leser dus na die bronteks.   

‘en dis altyd ...’ (reël 12): die invoeging van die bywoord ‘altyd’ in die doelteks 

suggereer ’n gedeeltelike interpretatiewe vertaalstrategie deurdat die vertaler ‘Summer 

is (the time) when’ (reël 21) intensiveer.   

‘wanneer jy die sterre hoor ‘tsau’ sê’ (reël 12): die voornaamwoord ‘they’ in die bronteks 

word as ‘die sterre’ in die doelteks vertaal, terwyl ‘sound’ nie as ‘klink’ vertaal word 

nie, maar as ‘tsau’ (die uitroepteken ontbreek in hierdie spelwyse.  Dit hou verband 

met die indirekte rede van die frase).  Die keuses in reël 12 is waarskynlik vir die 

herhalende, en uiteraard, die ritmiese effek daarvan gemaak.   

 

5.4.3.3.2. Grammatikale literêre struktuur 

a) Sintaksis 

Die gebruik van meer as een voegwoord in die doelteks, naamlik ‘want’, ‘dan’ en ‘en’, 

voorkom eentonigheid in die teks en dien terselfdertyd as belangrike kohesiemerkers 
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waar dit aan die begin van individuele reëls staan.  Hollman (2004:405) meld dat 

voegwoorde soos ‘wanneer’, ‘terwyl’, ‘want’, ‘omdat’, ‘maar’ en ‘en’ in die /Xam-taal 

altyd aan die begin van die frase of sin wat dit inlei staan.  Uit die bronteks blyk dit waar 

te wees, in ag genome die komplekse sintaksis van beide die /Xam-taal en die Engelse 

teks.  In die doelteks bied die posisionering van hierdie voegwoorde aan die begin van ’n 

sin/frase ’n definitiewe aanloop daartoe en dui dit sowel progressie as klem aan.  

Vergelyk ook die gebruik van ‘en’ as ekwivalent vir ‘therefore’, waar dit as enjambement 

optree in die oorgang van reël 1 na 2.  Dit kom voor asof Krog (bewus of onbewus) 

dieselfde patroonmatigheid in die vertaalproses gevolg het – dit word as ’n getrouheid 

aan die bronteks beskou. 

 

Wat betref die sinskonstruksies in die doelteks word daar spesifiek na reëls 2 en 10 

gekyk.  Reël 2 bestaan uit ’n onderwerp (‘die sterre’), koppelwerkwoord (‘is’), 

voorsetselgroep (‘vir jou’) met sinsbywoordelike funksie, en ’n adjektiefstuk as koppel-

werkwoordaanvulling (‘nie bietjie honger nie’).  Reël 10 bestaan uit ’n onderwerp (‘ek’), 

gesegde (hulpwerkwoord ‘het’, werkwoord ‘groot geword’), en die bysin ‘luisterend na 

die sterre’ (baie na aan die Engelse sintaksis, ‘listening to the stars’) met ’n bywoordelike 

funksie.  Die sintaksis van die doelteks vermy hier die dubbele verledetydkonstruksie (bv. 

‘terwyl ek na die sterre luister’), wat tot ’n lomp en te direkte vertaling sou lei.  Die 

posisie van die onderwerp in die doelteks reflekteer wel die sintaksiese patroon van die 

bronteks waar sinne opgedeel is in adjektiefstukke/-sinne en bywoordelike frases (soos in 

die /Xam-taal; vergelyk Hollman 2004:415).  Die onderskeie frases en/of sinsnedes in die 

bronteks word in die doelteks as individuele reëls vertaal en geplaas.  Hierdie individuele 

reëls in die doelteks tree dus as geheel as ’n bywoordsin of adjektiefsin op, afhangend 

van die voorafgaande.   

 

b) Tydsaanduiding 

Die doelteks is in die teenwoordige tyd geskryf wat daaraan ’n onmiddellikheid verleen.  

In reël 10 word die verlede tyd met die ‘het ... ge-’-konstruksie gekombineer met die 

gerundium (‘luisterend’) asof hy/sy (die Boesman) steeds na die sterre luister.  Die eerste 

9 reëls van die bronteks, daarenteen, is in die toekomstige tyd (‘shall’) geskryf, vanaf 
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reëls 10-13 in die teenwoordige tyd, en vanaf reëls 14-21 in die verlede tyd.  

Laasgenoemde gedeelte verteenwoordig of reflekteer die verteller se verlede, en plaas die 

res van die narratief in konteks.  In die doelteks vervul reël 10 hierdie refleksiewe 

funksie.   

 

c) Taalregister 

Die styl van taalgebruik in die doelteks getuig van eenvoud, gestrooptheid en bondigheid.  

Dit reflekteer ’n praatstyl of omgangstaal in die doeltaal, waarmee ’n verafrikaansde 

/Xam-spreker moontlik (hipoteties) ook sou kon assosieer (vergelyk bv. leksikale items 

soos ‘want’, ‘nie bietjie’, ‘dis’, ‘nooit weer’).  In terme van die woordorde toon die 

doelteks wel elemente van ’n gestileerdheid.  Hier argumenteer die navorser gevolglik dat 

die strategie van ’n gedeeltelike behoud van die vreemde (soos ook met die woord 

‘tsau!’) gevolg word soos blyk uit die soms formeler styl van die doelteks.  Die effens 

ongewone woorde (‘luisterend’ en ‘tsau!’), en die welluidendheid van die teks toon beslis 

raakpunte met Krog se taalgebruik in haar eie poësie.  Hierteenoor spreek die bronteks 

van ’n verhewendheid en ’n ongemaklike sintaksis wat gestileerd voorkom en ’n formele 

register, tipies van Bleek en Lloyd se Engels, reflekteer. 

 

d) Stylfiguur/beeldspraak 

Die titel van die gedig suggereer iets van die mitologie van die /Xam-kultuur, waarin die 

natuur ’n afsonderlike bestaan voer, en waar daar onder andere aan die sterre menslike 

eienskappe toegewys word.  Die personifiëring van die sterre blyk uit die leksikale items, 

‘vat’, ‘is ... honger’, ‘verruil’, ‘voer’, ‘sê’, ‘vervloek’, ‘vloek’.  Die personifiëring word 

konsekwent deurgevoer.   

 

e) Aksent 

Die gebruik van aksent in die doelteks hou hoofsaaklik verband met die posisie van 

woorde en die woordorde, en nie noodwendig met die beklemtoonde of nie-

beklemtoonde lettergrepe nie.  Vergelyk in hierdie opsig die sterk klem wat woorde soos 

‘die sterre’ (reëls 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11) verkry en die sterk ritmiese effek wat dit skep saam 

met enkele geaksentueerde woorde in die res van die reël.  In die /Xam-taal val die klem 
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die meeste van die tyd op die eerste lettergreep van ’n woord, en in die geval waar ’n 

woord met ’n klapklank aangedui word, val die klem altyd daarop (Hollmann 2004:394).  

Dit is nie van toepassing op die gedig onder bespreking nie, hoewel die woord ‘tsau!’ wel 

as een lettergreep met hoofklem uitgespreek word.  

 

5.4.3.4. Samevatting 

Krog se benadering behels die behoud van ’n element van vervreemding, ’n selektiewe 

proses waardeur slegs gedeeltes uit die bronteks vertaal/verwerk/herskryf is, die afwesig-

heid van eksplikasie, en ’n versigtige omgaan met die woorde en die inhoud van die 

bronteks.  Krog se strategie in hierdie doelteks blyk dus oorwegend vervreemdend te 

wees deurdat sy as vertaler die klem na die bronteks verskuif.  Sy slaag egter ook daarin 

om ’n deurlopende en konstante doelteks te skep deur, in sommige gevalle, ’n 

domestikering aan die doeltaalreëls.  

 

5.4.4. “/Xam-voorgevoelens” (Bylae G en H) 

 

5.4.4.1. Voorlopige data 

5.4.4.1.1. Titel en parateks 

Die opvallende verandering in die titel van die doelteks teenoor dié van die bronteks is 

die vervanging van ‘Bushman’ met ‘/Xam’.  Dit bring onmiddellik die vreemde element, 

sonder eksplikasie in die teks in, hoewel die leser uit die teksinhoud die breër 

kontekstuele afleidings kan maak.  Die teenwoordigheid van die vreemde element, en die 

gepaardgaande diakritiese teken ‘/’ (wat in die inleiding (9) indirek tot die spesifieke 

gedig as klapklank verklaar word) bied variasie in die doelteks wat andersins (in die 

hoofteks) geen punktuasie of eksplisiete vreemde elemente bevat nie.  Wat betref 

addisionele paratekstuele data, bevat die doelteks geen eksplisiete kommentaar nie. 

Hierteenoor bevat die bronteks meer as een voetnoot ter verklaring.  By ’n noukeurige 

lees van die doelteks, blyk die inligting vervat in sommige van die bronteksvoetnote, 

implisiet ingewerk te wees in die liggaam van die doelteks (dus ’n seleksie van gegewens 

uit die bronteks).  Hierdie verskynsel as vertaalstrategie word in paragraaf 5.4.4.3.1. 
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bespreek.  Op grond van die parateks, is Krog as vertaler dus baie subtiel sigbaar soos uit 

die hieropvolgende bespreking blyk.   

 

5.4.4.1.2. Inisiële norm en algemene vertaalstrategie 

Die doelteks kan op grond van verskeie redes as ’n kreatiewe herskrywing geklassifiseer 

word.  In die eerste plek word die doelteks in digvorm aangebied, teenoor die narratiewe 

vorm van die bronteks.  In die tweede plek het die vertaler wegbeweeg van ’n letterlike 

vertaling in terme van woord-vir-woord of sin-vir-sin, en selektief te werk gegaan deur 

op sinne en frases te konsentreer wat in digvorm sou kon ‘werk’.  Die inisiële norm wat 

Krog sou rig in hierdie vertaling, is ’n nader-beweeg aan die bronteks, sowel as ’n nader-

beweeg aan die doelteks.  Onderliggend aan die voorkeur lê egter die rede agter Krog se 

keuse van hierdie spesifieke bronteks.  Dit is relevant om in hierdie opsig ’n verband te 

trek tussen die manier waarop Krog in haar digkuns na die oorsprong of aankoms van ’n 

gedig verwys (vergelyk “skryfode” in Kleur kom nooit alleen nie; vergelyk par. 4.3.), en 

die tematiese konstruksie van “/Xam-voorgevoelens”, waar die ‘voorgevoel’ gemeta-

foriseer word tot ’n proses van ‘word’/‘skep’ (reëls 6-10), deur ‘sensasie’ (reëls 23-25), 

en selfs deur die proses van verwonding om uiteindelik ook tot ’n konstruksie van 

identiteit deur taal te kom.  Krog laat deur die doelteks die stem van die ‘ander’ geld deur 

die persoonlike intimiteit, respek en omsigtigheid waarmee sy die bronteks hanteer.  ’n 

Verdere interessant aspek is die agente-verskuiwing in die doelteks: ‘hy’ (derdepersoons-

voornaamwoord), ‘jy’ (generiese vorm), ‘ek’ (eerstepersoonsvorm) en ‘ons’ 

(universaliserende meervoudsvorm).  Hierdie verskuiwings dui op ’n domestikering in 

die opsig dat Krog heel moontlik ’n veelvuldigheid van identiteite weerspieël – ’n 

veelvuldigheid wat die leser tegelykertyd intiem betrek en aan hom/haar ’n buitestander-

perspektief bied.  Reël 1, ‘die boesman se alfabet is geskryf in sy lyf’, reël 26, ‘daarom 

wag ek altyd stilweg vir die woorde van my lyf’ en reël 39, ‘maar ons lees ons liggame’, 

toon ooreenkomste met die intieme interaksie wat Krog in haar eie poësie tussen liggaam 

en woord tot uiting bring (Krog 2003:105).  Dit is in hierdie intimiteit waarin haar wese 

balans vind (ibid.).  In die gedigte “twee jaar aankomende maand” en “weer eens voor ’n 

leë bladsy lynloos A4” in Lady Anne (1989), en “digter wordende” in Kleur kom nooit 

alleen nie (2000:65) word hierdie liggaamlikheid van die poëtiese proses ook deur Krog 
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uitgespel, soos in “/Xam-voorgevoelens”.  In die geval van die vertaling van “Bushman 

presentiments” (Bylae H), blyk die liggaamlik-heid/materialiteit wat onderliggend is aan 

Krog se digtaal tog wel ’n bepaalde invloed te hê, veral as die doelteks, soos haar eie 

poësie, spreek van ’n “... materiality, [a] rhythm and pitch of language, [a] vocalic range, 

[...], ... working together to create a body of sound, which is not separate from the 

physiological body but acts on it, in it, transforming it into the sound of its own 

articulation” (Klopper 2004:6).  

 

5.4.4.2. Makrotekstuele data 

5.4.4.2.1. Uitleg en aanbieding 

Die doelteks bestaan uit ses strofes van wisselende lengtes, en het geen vaste strofebou 

en/of -struktuur nie.  Die uitleg van die teks (die inhoud van die strofes) stem rofweg 

ooreen met die paragraafstruktuur van die bronteks, hoewel die verskille op 

mikrotekstuele vlak heelwat opvallender is.  Dit is veral die aanvangswoord van elke 

eerste reël van ’n strofe wat bydra tot die spesifieke struktuur van die doelteks.  Vergelyk 

in hierdie verband die woorde ‘die’ (bepalende lidwoord, reël 1); ‘veral’ (modale 

bywoord, reël 11); ‘of’ (voegwoord – teenstelling, reël 17); ‘daarom’ (voegwoord, reël 

26) en ‘as’ (voegwoord, reël 33).  Die genoemde items bind die strofes aanmekaar, en 

suggereer die narratiewe aard van die bronteks.  Die ingesnyde reëls in strofes 2-6 verskaf 

visuele prikkeling en dit verteenwoordig telkens ’n addisionele gedagte of bykomende 

inligting wat verband hou met die voorafgaande nie-ingesnyde reël.  In hierdie opsig 

word die volledige eerste strofe as ’n inleidende strofe tot die res van die gedig beskou, 

en op soortgelyke wyse ook die eindstrofe as afsluiting of samevatting.   

 

Wat betref die gebruik van punktuasie, is dit slegs die dubbelpunt in reël 10 wat as 

funksie die direkte rede inlei.  Die bronteks is met punktuasietekens belaai; daarenteen is 

die gestrooptheid en eenvoud van die doelteks opvallend.  Die eenvoud van die doelteks 

stem ooreen met Krog se eie styl van ’n gestroopte teks.  Dit sou geïnterpreteer kon word 

as ’n teken van die gestrooptheid van die digproses (oftewel, die strewe daarna). 
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5.4.4.2.2. Interne poëtiese struktuur 

Die doelteks as gedig toon kenmerke van die vryeversvorm.  Die vrye vers word op 

grond van die narratiewe aard van die bronmateriaal as die geskikste vorm beskou, 

aangesien /Xam-narratiewe (selfs ook die poësie) oor die algemeen geen vaste 

rympatroon behalwe die herhaling van woorde, frases en paragrawe toon nie.  In die 

voorafgaande paragraaf is daar na die posisie en rol van die aanvangswoord in elke strofe 

en in die gedig as geheel gekyk.  Die inisiële leksikale items ‘die’, ‘want’, ‘asof’, en ‘ek’ 

word die meeste herhaal, met die gevolg dat dit ’n staccato-effek in die onderskeie reëls 

maar ook in die gedig as geheel skep.  Hiermee saam hang die afwesigheid van ’n vaste 

rympatroon.  Rym vorm ’n subtiele element in die doelteks en word onder andere 

bewerkstellig deur die gebruik van herhaling, alliterasie en interne rym.  By gebrek aan ’n 

vaste metrum, tree al drie bogenoemde vryevers-beginsels ook as ritmevormende 

beginsels op, tesame met die klank- en beeldwaarde van leksikale items, en sodanige 

items wat beweging suggereer.   

 

Woorde en leksikale items wat eenheidsvormend (deur herhaling) optree, met die funksie 

van ritmevorming, sluit onder andere in ‘die letters’ (reëls 2 en 3); ‘’n droom’ (reëls 7 en 

8); ‘’n/die wond’ (reëls 11, 12, 15 en 16); ‘asof’ (reëls 24 en 25); ‘ek voel’ of ‘ek kry’ 

(reëls 27, 29, 30, 32, 33); en ‘ons lê’ en ‘ons voel’ (reëls 35, 36 en 40).  Wat interne rym 

betref, is dit slegs in reël 1 waar dit op effektiewe wyse saam met die allitererende effek 

van die ‘f’s’ ingespan word: ‘die boesman se alfabet is geskryf in sy lyf’.  Die 

allitererende effek en die interne rym verskaf ’n kragtige en versnellende tempo in die 

eerste reël van die gedig, waarna dit oorgaan in ’n rustiger, stadiger tempo in reël 2, ‘die 

letters praat en roer’ (‘praat’ en ‘roer’ hier is beduidend rustiger; let ook op die 

alliterasie van die t’s en r’e). 

 

In strofe 4 word die kombinasie van alliterasie en klankwaarde, en gevolglik ook die 

ritmiese effek daarvan op die strofe heel geslaagd toegepas.  Vergelyk die volgende 

leksikale items en veral die prominensie van die s-klank (reëls 26-32): ‘stilweg / skerm 

snuffel / skedel ... horings ... hartebees / sensasie ... neus ... langs / soos ... springbok ... se 

... snoet / uitswel ... soos ... springbok se ...’.  Elk van die voorafgaande s-klanke gaan 
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gepaard met ’n sekere gevoelswaarde wanneer die woord hardop uitgespreek sou word – 

dit is hierdie wisseling in gevoelswaarde wat onder andere aan die strofe sy ritme gee, en 

waardeur Krog die oraliteit van die teks op lewendige en konkrete wyse oordra.  Die 

bewegingseffek van sekere leksikale items sluit aan by die klank- en ritmevormende 

effek daarvan: ‘praat en roer’ (reël 2); ‘beweeg’ (reël 3); ‘saggies klop’ (reël 6); ‘sensasie 

... langs jou dye en kuite af’ (reël 23); ‘langs jou dye af bloei’ (reël 25); ‘snuffel’ (reël 

28); ‘kry ’n sensasie van my voorkop af’ (reël 30); ‘voel ... oë uitswel’ (reël 32); en 

‘kriewel’ (reël 33).  Hierdie leksikale items dui op verskillende tempo’s in die uitspraak 

of lees daarvan, wat weer die ritmiese effek in die reël skep.  Vergelyk die 

tempowisseling tussen ‘praat en roer’; ‘wag ... stilweg’; ‘sensasie’; en ‘kriewel’.   

 

Die woord ‘klop’ vervul meer as een funksie in die gedig en dra ook meer as een 

suggestiewe waarde.  Dit funksioneer onder andere as element van herhaling, element 

van beeldvorming deur assosiasie met ander woorde, ’n klankwaarde, eenheidselement, 

en verwysing na beweging.  Die beeldvorming deur assosiasie met ander woorde, die 

klankwaarde, en die beweging het op die volgende leksikale items betrekking: ‘praat en 

roer’, ‘kloppende gewaarwording’, ‘geklop in ’n wond’, ‘voel’, ‘ribbes’, ‘sensasie’, ‘voel 

aan my skedel’ (vergelyk die kloppende gevoel van ’n hoofpyn of opgewondenheid), en 

‘afkap’.  Die woord ‘klop’ word dus as ’n geslaagde vertaalkeuse beskou vir die 

herhaaldelike gebruik van die semanties gelade ‘tapping’ in die bronteks.  

 

5.4.4.3. Mikrotekstuele data 

5.4.4.3.1. Seleksie van leksikale items 

Uit die voorafgaande bespreking van die interne poëtiese struktuur blyk Krog se seleksie 

van leksikale items sterk verband te hou met die ritmiese en rymeffek in die bundel, 

asook die klank- en beeldwaarde wat die items oordra.  Daar word vervolgens na enkele 

voorbeelde gekyk: 

 

Strofe 1 ‘alfabet’ (reël 1): die brontekswoord ‘letters’ (reël 1 en 2), het ’n dubbele 

semantiese waarde (vergelyk voetnoot, Bylae H) van óf letters, óf briewe/boeke as 

metafoor vir boodskappe, seine en voorgevoelens.  Die doeltekswoord bied ’n 
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verwante, meer omvattende betekenis wat die herhaling uitskakel en waardeur die 

paratekstuele kommentaar in die bronteks as’t ware ingeskryf word in die doelteks, en 

wat laasgenoemde inhoudsgewys ryker maak.  Waar die bronteks egter deurgaans 

‘letters’ gebruik, vind ’n mate van progressie in die doelteks plaas, deurdat in reël 1 

‘alfabet’, in reëls 2 en 3 ‘letters’, en in reël 26 ‘woorde’ gebruik word.  Die wegbeweeg 

van die bronteks in hierdie verband weerspieël domestikering. 

‘geskryf in sy lyf’ (reël 1): ‘geskryf’ inkorporeer sowel die suggestiewe waarde of 

betekenis van letters en boeke/briewe, as die werkwoord ‘are’ (reël 1) in die bronteks.  

Die woord ‘lyf’ as ekwivalent vir ‘bodies’ is hoofsaaklik vir die rymdoeleindes gekies 

in hierdie reël, hoewel dit later, in reel 3 ‘liggaam’ word, en in reël 26 en 34 weer ‘lyf’.  

Die bronteks gee ook “flesh”98 as alternatief, wat die keuse vir ‘lyf’ verklaar, en 

derhalwe ook die keuse vir ‘geskryf’. 

‘praat en roer’ (reël 2): die woorde ‘quiver’ of ‘tap’ word naas mekaar in ’n voetnoot in 

die manuskrip geplaas as alternatief tot ‘move’ (reël 2).  In ‘roer’ word al drie die 

gegewe brontekswaardes gekombineer en word die bewegingswaarde die beste na vore 

gebring. 

‘die kloppende gewaarwording wat sê: iemand is aan die kom’ (reël 10): vergelyk reëls 9-

12 van die bronteks.  Krog nominaliseer ‘tapping’ en ‘perceive’ en gee daaraan ’n 

personifiërende eienskap (‘wat sê’), en plaas deur die dubbelpunt klem op die 

daaropvolgende sinsnede.  In ’n enkele reël in die doelteks word drie volledige reëls 

van die bronteks dus bondig en op veelseggende wyse gekombineer.   

Strofe 2 ‘voetpad’ (reël 14): ’n duidelike invoeging van ’n doeltaalwoord waarvan 

die assosiasie sterk lê by ’n stofpad, of ’n uitgetrapte veldpaadjie (deur die 

Boesmans?).  Die bronteksfrase ‘grandfather [ ] comes / yonder’ (reëls 23 en 24), 

suggereer geensins ’n stofvoetpad nie, en die leser word dus doelbewus binne die 

kontekstuele bekendheid van die doelkultuur geplaas.  Die domestikeringstrategie blyk 

dus duidelik.   

Strofe 3 ‘Brinkkop’ (reël 20): die eienaam sou heel waarskynlik vir die 

bronteksleser vreemd wees, hoewel nie noodwendig vir die doelteksleser nie.  Die 

                                                 
98 In die manuskripte, m.a.w. nie in die boek nie, word ‘bodies’ en ‘flesh’ naas mekaar gestel.    
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behoud daarvan in die doelteks toon ’n tweeledige benadering: domestikering, hoewel 

met ’n getrouheid aan die bronteks. 

‘groen spruitjies’ (reël 21): hierdie naamwoordstuk is ’n voorbeeld waar die voetnoot in 

die bronteks as deel van die hoofteks in die doelteks geïnkorporeer is (vergelyk Bylae 

H).  Dit bied ’n effektiewe oorkoepelende ekwivalent vir ‘little bushes’ en ‘river bed’.  

Die assosiasie wat die leser maak, is dus van ’n groen ruigte sowel as ’n rivier. 

Strofe 4 ‘diere om die skerm snuffel’ (reël 28): ’n voorbeeld van die waarskynlik 

arbitrêre werkswyse van Krog waar sy sowel geïnterpreteer as herskryf het.  Aan die 

woord ‘things’ (reël 56) in die bronteks is ’n definitiewe karakter in die doelteks gegee, 

naamlik ‘diere’; terwyl ‘house’ as ‘skerm’99 vertaal is.  Die ‘rustling’ (reël 58) van die 

springbok se pote is omgewerk tot ’n spesifieke aksie, ‘snuffel’ – heel waarskynlik ter 

wille van die klankeffek. 

‘skedel’ (reël 29): ’n voorbeeld van die ietwat ongewone woord in vergelyking met die 

direkte ekwivalent van ‘head’ (reël 60), wat ‘kop’ is.  Die assosiasie met die woord 

‘skedel’ is die dood, en in dié opsig sluit dit goed aan by die afkap-motief.  Die 

allitererende effek blyk hier ook ’n belangrike oorweging te wees vir die keuse 

(vergelyk par. 5.4.4.2.2.). 

‘hartebees’ (reël 29): die verandering in die doelteks van ‘springbok’ (strofe 2) na 

‘hartebees’ is opvallend.  Die gekose doeltekswoord wyk af van sy ekwivalent, 

‘springbok’, in die bronteks.  ’n Moontlike verklaring hiervoor sou wees dat Krog 

diversiteit in die doelteks wou inbring – deur die gebruik van ‘hartebees’ in ’n gedig 

waarin springbokke so sterk figureer, verkry die teks ’n algemener (natuur-)geldigheid. 

Krog wyk dus af van die verwagte taalnorm, ten einde variasie in te bring, en deur 

meer as een verwante waarde aan ’n leksikale item te heg.  Hierdie neiging om af te 

wyk van die verwagte norm, is tekenend van die benadering wat Krog tot haar eie 

poësie volg (vergelyk par. 4.3.). 

‘ek voel my oë uitswel’ (reël 32): die visuele beeld is meer konkreet en ook heelwat 

sterker in vergelyking met die bronteksfrase, ‘feel a sensation in our eyes’ (reël 64). 

Krog het hier dus ook gedeeltelik interpretatief vertaal. 

                                                 
99 “skerm” is hier heel waarskynlik akkurater as die brontekswoord – die Boesmans se huise was niks meer 
as skerms van herbruikbare materiale soos riet, takke en grasse nie.   
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Strofe 5 ‘vlooie’ (reëls 33): die bronteksekwivalent is ‘louse’ (reël 67), wat in ’n 

voetnoot (vergelyk Bylae H) verklaar word as ’n insek wat óf ’n luis (heel waarskynlik 

’n bosluis), óf ’n vlooi (wat donker rooibruin is) kan wees.  Dit gaan hier egter nie om 

die presiese semantiese waarde van die woord nie, maar om dieselfde beeldwaarde in 

die doelteks te skep.  Die betekenis blyk ’n verdwynende spoor te wees weens die 

onsekerheid van betekenisgewing. 

Strofe 6 ‘dut’ (reël 38): die bronteksekwivalent, ‘noonday’s sleep’ is baie formeel 

en omskrywend, terwyl ‘dut’ die presiese beeldwaarde (’n kort insluimering) van die 

/Xam voor hulle skerms weergee.  Die doeltekswoord is gedomestikeerd, en Krog is 

hier as digter sigbaar.   

‘wat daar onder op die vlaktes beweeg / alles wat verby die hutte trek / ... / ... / en dan 

kom al hierdie dinge na ons toe’ (reëls 40, 41, 44): Krog het selektief en interpretatief 

vertaal en die volgorde van die bronteksfrases aangepas om ’n poëties geslaagde 

doelteks te skep.  Die eindreël in die doelteks is byvoorbeeld achronologies geplaas om 

sluiting aan die gedig te gee.   

 

Dit blyk dat die gedig uit dáárdie kernreëls/-frases uit die bronteks bestaan wat volgens 

die vertaler as gedig sou kon werk.  Uit die bespreking van die interne poëtiese struktuur 

(par. 5.4.4.2.2.), en bogenoemde mikrotekstuele bespreking, blyk die elemente van ritme, 

klank, beweging en selfs rym belangriker oorwegings te wees as ’n letterlike en 

semanties-ekwivalente vertaling.  ’n Grondige tekslinguistiese bespreking van woord-vir-

woord- of frase-vir-frase-vertaling val buite die raamwerk van die deskriptiewe 

benadering waarop hierdie studie fokus.   

 

5.4.4.3.2. Grammatikale literêre struktuur  

a) Sintaksis 

Die opvallendste kenmerk van die sintaksis van die doelteks is die oorwegend enkelreël-

frases.  Die afwesigheid van punktuasie lei daartoe dat elke reël as ’n frase/sinsnede of 

hoofsin op sigself gelees word – wat uiteraard ook bydra tot die manier waarop die gedig 

as geheel gelees word.  Die enjambement as kohesie-element kom wel in enkele gevalle 

voor waar dit dan die funksie van aansluiting en eenheid vervul.  Vergelyk in dié opsig 
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die gebruik van ‘maar’ wat reëls 8 en 9 aanmekaar bind; ‘kan’ tussen reëls 12 en 13; en 

reëls 17-20 waar 17 oorgaan in 18 met ‘dan’ as bywoord, 18 oorgaan in 19 met ‘want’ as 

voegwoord, en 19 oorgaan in 20 deur die gebruik van ‘as’.  Die ingesnyde reël dra hier 

visueel by tot die lees daarvan as ’n eenheid.  In reël 22 en 23 vervul ‘want’ ook die 

voegwoordelike funksie.  In reëls 27 en 28 word die twee reëls gebind deur die ‘ek voel 

... / hoe’-konstruksie; asook in reëls 33 en 34 met ‘as ek iets voel kriewel ... / weet ek ...’. 

 

Enkele voorbeelde van die wyse waarop woordorde funksioneer:  In reël 1 staan die 

werkwoordres direk na die spil in plaas van meer na agter.  Dit is om twee redes effektief, 

naamlik vir die behoud van die ritme, en die behoud van die rym (vergelyk par. 

5.4.4.2.2.).  In reël 5 word die onderwerp (‘hy’) gevolg deur die refleksiewe 

voornaamwoord, ‘self’.  Die koppelwerkwoord ‘is’ word geskei van die koppel-

werkwoordaanvulling ‘stil’ deur die graadwoorde ‘absoluut volkome’, waardeur die 

uitsteleffek verkry word.  Hier is dit spesifiek die ritme in die reël wat die belangrikste 

oorweging was, en wat die dubbele gebruik van die semanties oorvleuelende 

graadwoorde verklaar.  In reël 22 is inversie toegepas deurdat die voorwerp eerste staan, 

gevolg deur die hulpwerkwoord en onderwerp, en die bywoordelike bepaling aan die 

einde.  Addisionele klem word sodoende op ‘die springbok’ as voorwerp geplaas, maar 

belangriker nog is die ritmiese effek en kadans wat deur die orde verkry word.  In reëls 

24, 25, 28 en 29 staan die werkwoorde ‘dra’, ‘bloei’, ‘snuffel’ en ‘afkap’ aan die einde 

van die frase, wat ’n natuurlike daling in die tempo van die reël skep.   

 

Ter aansluiting by die funksie van die beklemtoning van woorde, is die kontras wat 

geskep word tussen reëls.  Dit hang nou saam met die pousering in die teks en tussen 

strofes onderskeidelik.  Vergelyk byvoorbeeld reëls 4 en 5, waar die aksie (‘beveel’) 

teenoor die passiewe toestand uitgebeeld word (‘is absoluut volkome stil’).  Ook reëls 7 

en 8 vorm saam een gedagte, naamlik die droom wat misleidend kan wees, wat dan in 

reël 9 gekontrasteer word met die waarheid van die voorgevoel.  Reël 26 wat met die 

voegwoord ‘daarom’ begin, staan in sterk kontras met die voorafgaande twee strofes (2 

en 3) waar beweging hoofsaaklik ’n vinniger tempo aandui, en dit (reël 26) bring dus ’n 

verandering in die tempo en kadans van die gedig.  Reëls 33 en 34 word as ’n 
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gedeeltelike antiklimaks in die gedig beskou in die lig van die voorafgaande strofe.  

Hoewel daar ’n verband met die res van die gedig bestaan, vorm dit nie ’n eenheid met 

strofe 1 nie.  Die opstapeling in die doelteks (reëls 27, 29, 30, 32 en 33) is relevant vir die 

ritmiese effek wat dit skep deur die herhaling van die aanvangswoorde.  Die herhaling lei 

weer tot ’n progressie in die assosiasie wat die leser telkens met die gegewe beeld maak.  

Die opstapelingseffek in die gedig as geskrewe teks sou vergelyk kon word met die orale 

voordragsituasie waar die spanning opbou tot ’n hoogtepunt deur die gebruik van 

herhaaldelike herhaling en ’n versnelde voordragtempo.  

  

Strofe 6 begin as’t ware opnuut, met ’n nuwe gedagte wat as kohesie-element in geheel 

optree.  Reël 44, ‘al hierdie dinge’ is veelseggend – die behoud van ‘hierdie dinge’ skep 

’n mate van vervreemding vir die doelteksleser.  Eenheid is nie noodwendig ’n 

voorvereiste vir ’n suksesvolle gedig nie, soos onder andere ook blyk uit Krog se eie 

digkuns, maar hier bied die eindstrofe ’n blik op die mitologiese aspekte (wat dalk 

onverstaanbaar voorkom) van die /Xam-kultuur, en word die vreemdheid daarvan verder 

geïntensiveer deur die feit dat Krog as vertaler juis die onverklaarbare (‘al hierdie dinge’) 

in die doelteks behou.  Die keuses en digstyl reflekteer oorwegend ’n vervreemdings-

benadering.   

 

b) Tydsaanduiding 

Die teenwoordige tyd waarin die doelteks geskryf is, verleen daaraan ’n lewendige en 

konkrete karakter.  Die bronteks is ook in die teenwoordige tyd geskryf – wat moontlik 

dui op die vertelstyl en die onmiddellikheid waarmee die verteller (//Kabbo) sy narratief 

sou weergee.  Dit is trouens nie ’n eenmalige ‘gebeurtenis’ wat beskryf word nie, maar 

as’t ware ’n ‘tydlose’ gewaarwording in die sin dat dit algemeen, herhalend is.  Die 

teenwoordige tyd dra verder by tot die sintaksis van die doelteks, waar addisionele klem 

byvoorbeeld op die aanvangswoorde van die onderskeie reëls en die onderwerpe van die 

sinne geplaas word: ‘die letters praat...; die letters beweeg...; hulle beveel...; as jy loop...; 

dit voel...; ek voel...; ek kry...’, ensovoorts. 
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c) Taalregister 

Die doelteks toon grootliks ’n informele styl wat afgewissel word met formeler leksikale 

items en sintaksis wat die gestileerdheid en formaliteit van die bronteks laat deurskemer.  

Vergelyk in hierdie opsig die leksikale items in die bronteks (doelteks-ekwivalent tussen 

hakies): ‘with regard to’ (‘veral’); ‘ye’ (‘jou’); ‘perceive’ (‘sien’); ‘I am wont to feel thus’ 

(‘want jy voel’).  Die doelteks is eenvoudig in sy sintaksis, in die seleksie van leksikale 

items, in die gebruik van enkelreëlfrases, en in die afwesigheid van ’n vaste rym of 

metrum.  Dit is gestroop, soos blyk uit die afwesigheid van punktuasie (uitgesonderd reël 

10) en enige vorm van direkte spraak.  Hierdie aspekte maak van die doelteks as gedig 

nie minder van ’n narratief as die bronteks nie – inteendeel, die progressie (soos vroeër 

genoem) in die strofes, en die voegwoorde as aanvangswoorde in strofes dra by tot die 

skep en behoud van die narratiewe lyn, maar in ’n Afrikaanse omgangstaal en ’n 

Afrikaanse idioom. 

 

d) Stylfiguur/beeldspraak 

Die hele gedig kan op meer as een vlak as metafoor gelees word, afhangend van die 

interpretasie wat daaraan geheg word.  In ooreenstemming met die plasing van die 

bronteks onder die subkategorie “Customs and superstitions”, onder “History – natural 

and personal”, dui die inhoud100 heel waarskynlik op iets meer as net tradisie en die 

verlede.  Die gedig as metafoor blyk die opvallendste uit die verskillende manifestasies 

van die ‘voorgevoelens’, naamlik ‘letters’; die ‘liggaam/lyf’; ‘’n droom’; die 

‘voorgevoel’; die ‘gewaarwording’; ’n ‘sensasie’; ’n ‘wond’ en ‘woorde’.  Ander 

voorbeelde van beeldspraak kom voor in reël 19 waar die springbok as metafoor gebruik 

word vir die gevoel wat die spreker (‘jy’) ervaar; asook in strofe 5 waar die gevoel in die 

Boesman se voete (27), die gevoel in sy skedel (29), en die sensasie in sy voorkop en 

neus (30) as metafoor aangebied word vir die aankoms/oorsprong van die ‘woorde van 

[sy] lyf’.  In reël 31 word die ervaring van die sensasie (reël 30) vergelyk met die ‘donker 

vlek na die springbok se snoet’, en word sy oë wat uitswel (reël 32) vergelyk met ‘die 

vlekke om die springbok se oë.’  In die bronteks word die sensasie sterker gekoppel aan 

die ‘dinge’ (‘things’; reël 56) wat kom, wat die Boesman in die geritsel van die bosse kan 

                                                 
100 Vergelyk voetnoot in Bylae H. 
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aanvoel.  Die aanvoeling, of die sensasie, ervaar hy as gevolg van (‘on account of’) die 

donker vlek en die swart merke om die springbok se oë.  Die vergelyking is dus minder 

sterk as in die doelteks, en dui eerder op ’n oorsaak en gevolg-situasie.  Die subtiele 

betekenisverskuiwing wat Krog inbring weerspieël ’n interpretatiewe vertaling, wat 

domestikerend werk. 

 

Indien hierdie gedig in parallel met Krog se metapoëtikale gedigte gelees word (vergelyk 

par. 4.3.), kan die verband getrek word tussen die voorgevoelens van die /Xam, en die 

digproses wat, in Krog se geval, nou verwant is aan “’n balans van wat gesê wil word en 

hoe dit gesê moet word” (Krog 2005).  Die ‘klop’-motief in die doelteks sou met ander 

woorde ook in die geval van die digproses as die woorde waarop die digter wag, 

geïnterpreteer kon word.  Die digter sou ‘stilweg [kon wag] vir die woorde van [haar] 

lyf.’   

 

5.4.4.4. Samevatting 

Die inisiële norm wat Krog sou rig in hierdie vertaling, is ’n nader-beweeg aan die 

bronteks, sowel as ’n nader-beweeg aan die doelteks.  Die verband blyk sterk tussen Krog 

se digkuns en die tematiese konstruksie van “/Xam-voorgevoelens”, waar die 

‘voorgevoel’ gemetaforiseer word tot ’n proses van ‘word’ en selfs tot ’n konstruksie van 

identiteit deur taal.  Krog vertaal dus beslis na haar eie digstyl, terwyl sy terselfdertyd 

vervreemdend vertaal deur die behoud van vreemde en onverklaarde elemente.   

 

5.4.5. “wat die man doen met sy swanger vrou” (Bylae I en J) 

 

5.4.5.1. Voorlopige data 

5.4.5.1.1. Titel en parateks  

Die titel van die doelteks suggereer reeds waaroor die gedig handel.  Die teenwoordige 

tyd waarin die titel geskryf is, verleen daaraan ’n tydloosheid (universaliteit).  Die 

brontekstitel daarenteen, is in die verlede tyd opgeskryf.  Die voetnoot in die manuskrip 

plaas die verhaal in die ‘histories-mitologiese’ klas van narratiewe wat handel oor die 

Vroeë Mense (vergelyk par. 3.5.2.).  Die teenwoordige tyd van die doeltekstitel wyk dus 

af van die bronteks en getuig van ’n interpretatiewe lees en vertaling deur Krog.   
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Paratekstuele data is heeltemal afwesig in die doelteks.  Die enigste paratekstuele 

kommentaar word in die stukkie biografie van Kweiten-ta-//ken gegee, waar Krog 

daarvan melding maak dat die verteller se narratiewe verse minder poëties en minder 

universeel voorkom as dié van die mans101.  Die afwesigheid van enige vorm van 

eksplikasie maak Krog as vertaler minder sigbaar, en die doelteks staan dus in ’n sekere 

sin geïsoleerd van die konteks.  Dit bring verder mee dat die doelteks as ’n nuutgeskrewe 

Afrikaanse gedig gelees sou kon word, en nie as ’n vertaling nie.   

 

5.4.5.1.2. Inisiële norm en algemene vertaalstrategie 

Krog (2005) noem dat sy op ’n stadium agtergekom het dat sy geen vrouevertellers in die 

bundel ingesluit het nie.  Sy het dus spesiaal gaan soek na werke van Kweiten-ta-//ken 

omdat dit nog nie sterk in ander vertalings102 figureer nie, en met ander woorde nuut sou 

wees in die doeltaal en -kultuur. 

 

Die doelteks word beskou as ’n herskrywing van die bronteks en spreek van ’n 

manipulasie in terme van die vryheid waarmee bronteksgedeeltes vir vertaling 

geselekteer is.  Dit blyk dat Krog hier grootliks op persoonlike oorwegings gesteun het, 

wat gelei het tot hierdie arbitrêre werkswyse.  In die eerste plek word die doelteks in 

digvorm aangebied, teenoor die narratiewe vorm van die bronteks.  In die tweede plek het 

die vertaler wegbeweeg van ’n letterlike vertaling in terme van woord-vir-woord of sin-

vir-sin, en selektief te werk gegaan deur op sinne en frases te konsentreer wat volgens 

haar in digvorm sou kon ‘werk’.  Die hele gedig kom vreemd voor op grond van die aard 

van die inhoud en die afwesigheid van eksplikasie; maar terselfdertyd is dit bekend 

deurdat Krog se digstyl (in terme van die minimale gebruik van punktuasie; die 

taalgebruik; en die informele register, onder andere) redelik sterk figureer. 

   

 

                                                 
101 Die opmerking is effens verwarrend, aangesien dit nie Kweiten-ta-//ken se eie narratiewe is nie, maar 
dié van etlike geslagte voor haar.  Dit is dus die aard van die orale teks as oorgelewerde vertelling wat 
minder poëties en universeel voorkom.  Die rede hiervoor is onbekend.    
102 Vergelyk bv. Watson (1991), Markowitz (1971), en Cope & Krige (1968), waar die gedigte onder 
anonieme vertellers weergegee word, en dit moeilik is (weens die aard van die vertaling) om ’n spesifieke 
doelteks met ’n spesifieke bronteks te korreleer.   
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5.4.5.2. Makrotekstuele data 

5.4.5.2.1. Uitleg en aanbieding 

Die doelteks bestaan uit twee strofes van 10 reëls en 1 reël elk.  Reëls 1-10 funksioneer as 

’n geheel met een hoofgedagtegang, terwyl reël 11 die klimaks in die narratief uitbeeld en 

as individuele reël die kontras en klem skep.  Die gebruik van punktuasie in die doelteks 

funksioneer as aanduiding van die direkte rede (aanhalingstekens reëls 2, 3, 4, 7-10; 

dubbelpunt reël 7), die vraagsin (reël 2), en die uitdrukking van emosies of heftige 

reaksies (uitroeptekens reëls 7 en 8).  Die enkel-aanhalingsteken in stede van die dubbele 

teken (soos in die bronteks) verleen aan die teks ’n meer gestroopte voorkoms.  Die 

afwesigheid van hoofletters is opvallend, soos ook in die voorafgaande gedigte uitgewys 

is.  Dit is konsekwent aan Krog se eie digstyl.  Reëls 3 en 4 wat in die bronteks as 

kontekstuele inleiding dien, ontbreek in die doelteks, en slegs reël 1 van die doelteks dien 

’n soortgelyke doel.  Dit dra wel nie genoegsaam kontekstuele waarde nie, met die gevolg 

dat iets van die kulturele konteks vir die doelteksleser verlore gaan.   

Die aanbieding word verder gekenmerk deur reëls wat elk uit ’n enkel-

frase/sinsnede/bysin bestaan.  Dit verleen ’n staccato-gevoel aan die gedig wat 

funksioneel aangewend word deur die afwisseling tussen reëls wat uit ’n neutrale stelling 

bestaan en reëls wat uit die vraagsin of direkte rede bestaan.  Hierdie wisseling verskaf 

onder andere variasie aan die doelteks.  Dit herinner voorts ook aan die waarskynlik 

minder vloeiende vertelstyl van Kweiten-ta-//ken, afgesien van die verskille tussen poësie 

en prosa.  Dit word as ’n mate van vervreemding beskou.   

 

5.4.5.2.2. Interne poëtiese struktuur 

Die poëtiese struktuur van die doelteks word gekenmerk deur die afwesigheid van sowel 

’n vaste rympatroon as metrum.  Die sterk element van herhaling binne die vryeversvorm 

tree as ritmiese beginsel op, wat weer op verskillende wyses bydra tot die rym en 

klankwaarde in die gedig.  Wat betref die herhaling word daar eerstens na leksikale items 

in die eindposisie van reëls gekyk: reëls 2 en 4, en weer 9 en 10 eindig met ‘volgemaak’; 

en reëls 7 en 8 eindig met ‘my vrou!’.  Beide die voorbeelde dra by tot die ritmiese effek 

in die doelteks, veral die driedubbele herhaling van ‘my vrou!’ in reëls 8 en 9.  Dit is 

opvallend dat reëls 2, 3, 4, 9 en 10 op grond van die sintaksis en inhoud feitlik identies is, 
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met geringe verskille in die voornaamwoorde en selfstandige naamwoorde.  Maar as 

geheel funksioneer bogenoemde reëls as voorbeelde van parallellisme met die effek van 

beklemtoning en ritme.  Die herhaling van die verskillende vorme van die voornaam-

woord (‘jouself’ en ‘myself’) skep op sigself ’n sterk ritmiese effek veral ook deur die 

wisseling daarvan in die onderskeie reëls.   

 

Ander voorbeelde van ritmevorming is teenwoordig in die nie-rymende, nie-herhalende 

frases waar ’n meer definitiewe, hoewel staccato-agtige metrum onderskeibaar is: 

vergelyk byvoorbeeld reëls 1, 5 en 6.  Reëls 5 en 6 toon amper ’n singerige effek, gevolg 

deur die herhaalde angstigheid in reëls 7 en 8.  Hierdie element in die doelteks toon sterk 

ooreenkomste met die orale kwaliteit van die oorspronklike narratiewe.  As vertaler het 

Krog dus daarin geslaag om juis hierdie stukkie uniekheid van die bronkultuur suksesvol 

in die doelteks oor te dra, afgesien daarvan dat die bronteks grootliks selektief vertaal is.  

Die wisseling tussen bogenoemde staccato-agtige reëls/frases en die reëls waar direkte 

rede gebruik word, dra by tot die wisselende tempo in die gedig as geheel – hierdeur 

word die effek van beweging en ritme uitgebou. 

 

5.4.5.3. Mikrotekstuele data 

5.4.5.3.1. Seleksie van leksikale items 

Die keuse van sekere leksikale items bo ander in hierdie doelteks, soos in die ander 

tekste, het hoofsaaklik te doen met die voorkeure van die vertaler, laasgenoemde se 

algemene vertaalstrategie, en met die styl van die doelteks.  In hierdie afdeling word daar 

slegs na enkele leksikale items in die doelteks gekyk soos dit die vertaler se strategie 

weerspieël.  Die navorser werk hier met die posisie van die leksikale item in die doelteks 

as betekenisaanwyser en ook as spoor waarin slegs ’n oorblyfsel van die oorspronklike 

betekenis bestaan.  Op soortgelyke wyse verteenwoordig die ekwivalente brontekswoord 

en -betekenis op sigself ’n verdwynende spoor (vergelyk par.2.3.3.).  Daar word 

vervolgens na enkele voorbeelde gekyk: 
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‘huis’ (reël 1): ingevoeg in die doelteks.  Vergelyk die gebruik van ‘huis’ hier teenoor die 

gebruik van ‘skerm’ in “/Xam-voorgevoelens”.  Op grond van ’n vergelyking tussen 

mikro- en mikrovlak, word dit as ’n inkonsekwentheid in die doelteks beskou. 

‘niks’ (reël 3): hierdie woordkeuse bied geen paratekstuele inligting aan die doelteksleser 

nie; die bronteks, daarenteen verklaar ‘not filled ... with anything’ (reëls 16 en 17) as 

die wortels van die “!kuï-ssi”-plant (vergelyk Bylae J). 

‘vleis’ (reël 4 en 6): die verklarende voetnoot in die bronteks (Bylae J) word in die 

doelteks geïnkorporeer as sigbare strategie deur die vertaler.   

‘ek dag’ (reël 9): as ekwivalent vir ‘I thought’ (reël 49) – hier gebruik Krog die 

verouderde onvoltooide verledetydvorm van die neutraler ‘dink’ of ‘het gedink’.  Die 

gebruik in die doelteks dra ’n sekere gevoelswaarde oor, naamlik suspisie of verwyt 

teenoor die vrou.  Die verouderde vorm van die woord dra dus die gevoelswaarde in 

die bronteks suksesvol oor, wat op sy beurt omgangstaal in Afrikaans weerspieël.   

‘volgemaak’: die enkele woord dien hier as ekwivalent van ‘filled thou self with’ (reël 

19-21); die verledetydvorm aan die einde van die frase maak die beskrywing veel meer 

bondig.  Hierdie vorm van die woord (teenoor die formele ‘gevul’) gee die informele 

taalgebruik wat die verteller sou gebruik (gegewe die orale voordragsituasie) baie 

akkuraat weer, terwyl dit die oorwegend informele taalregister van Krog weerspieël.     

‘werk haar toe’ (reël 11): die doelteksleser maak hier onmiddellik die assosiasie met die 

toewerk van ’n wond, hoewel dit nie eksplisiet so gestel word nie.  Die gebruik van ’n 

‘stok’ laat blyk iets van die /Xam se gewoontes en gebruike.  Die behoud daarvan in 

die doelteks dui op die vervreemdingsbenadering van die vertaler in hierdie opsig.  

 

Die idiomatiese Afrikaans in heelwat van bogenoemde voorbeelde, word as 

domestikering na die doeltaalnorm beskou, hoewel Krog terselfdertyd van ’n 

vervreemdingsbenadering gebruik gemaak het.   

 

5.4.5.3.2. Grammatikale literêre struktuur 

a) Sintaksis 

In reëls 1, 5, 6 en 11 staan die onderwerp telkens eerste.  Die lidwoord en selfstandige 

naamwoord in reël 1 (‘die man’) word in reëls 5, 6 en 11 met die persoonlike 
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voornaamwoord ‘hy’ vervang.  Die oorgang na laasgenoemde verhoed ’n oorbodige 

herhaling van ‘die man’.  Die gebruik van die refleksiewe persoonlike voornaamwoorde 

‘jouself’ en ‘myself’ dui op ’n anglisistiese element (afwyking van die doeltaalnorm) in 

die doelteks.  Hierdie besluit van die vertaler hou moontlik verband met die behoud van 

ritme.  Dit hou moontlik ook verband met die algemene strategie van die vertaler.  Indien 

Krog die formele Engelse register in die bronteks wou oordra na die doelteks, sou dit een 

van die strategieë kon wees.  Die verangliseerde vorms verteenwoordig dus ’n getrouheid 

aan die bronteks wat, in Krog se terme, verafrikaans is, maar met ’n mate van 

bevreemding.  Hierdie bevreemding weerspieël tegelykertyd Krog se eie poëtiese 

baldadigheid waar sy dikwels die ‘minder korrekte’ woord of stelwyse (op grond van 

taalnorme) kies ter wille van die effek daarvan op die leser.   

 

Die direkte rede is reeds hierbo (par. 5.4.5.2.1.) kortliks bespreek.  Reëls 2, 3 en 4 

funksioneer as ’n eenheid met die voornaamwoord ‘waarmee’, gevolg deur reëls 3 en 4 

waar die onderwerp en hulpwerkwoord (‘ek het’ of ‘jy het’) onderskeidelik as antwoord 

en teenantwoord gelees kan word.  Reëls 9 en 10 volg dieselfde patroon, met die 

enjambement as kohesie-element.  Die konstruksie ‘ek dag’ lui reël 9 in, met die 

voegwoord ‘maar’ in reël 10 wat die kontrasterende effek skep.  Beide laasgenoemde 

reëls verskil slegs op grond van die aanvangswoorde en die selfstandige naamwoorde 

‘vleis’ en ‘kind’.  Reël 11 bestaan uit twee gekoppelde hoofsinne met die onderwerp 

(‘hy’) wat die reël inlei, ’n gesegde en voorwerp, en die neweskikker ‘en’, met gesegde 

en voorwerp (vergelyk ook reël 5).  Die sintaksis van reëls 5 en 11 is geslaagd deurdat dit 

vloeiendheid bring in ’n gedig wat reeds sintakties stomp en gefragmenteerd voorkom.   

Wat betref die kontras in die teks, is dit telkens reëls 5 en 11 wat op grond van die 

voorafgaande reëls ’n byna paradoksale103 effek skep.  Beide die reëls volg op reëls waar 

die direkte rede die vraag/antwoord/teenantwoord-konstruksie uitbeeld.  Die posisie van 

die werkwoorde ‘gryp’ en ‘maak’, gevolg deur die voorwerpe ‘’n mes’ en ‘’n stok’, die 

daaropvolgende neweskikker ‘en’, en die tweede hoofsin, maak die aksie baie konkreet.   

 

                                                 
103 Die skynbare teenstrydigheid blyk in die doelteks omdat daar geen eksplikasie verskaf word nie.  
Vergelyk in hierdie opsig die gedeelte van die bronteks wat nie deur Krog vertaal is nie in Bylae J.   
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b) Tydsaanduiding 

Die doelteks is hoofsaaklik in die teenwoordige tyd geskryf, met ’n geslaagde 

aanwending van die verlede tyd in die direkte rede in reëls 2, 3, 4, 9 en 10.  In 

laasgenoemde reëls lei die posisie van die werkwoord aan die einde van die frase tot 

beklemtoning en die effek van herhaling.  Die onmiddellikheid van die vertelling (deur 

Kweiten-ta-//ken) word op hierdie wyse suksesvol met die historiese gegewens (soos deur 

die bronteks geëkspliseer) gekombineer.   

 

c) Taalregister 

Die styl van die doelteks is oorwegend informeel.  Dit blyk onder andere uit die 

aanspreekvorms ‘jy’; die gekose werkwoorde byvoorbeeld ‘volgemaak’, ‘gryp’ (veel 

sterker as die bronteks ‘he took out a knife’, reëls 32 en 33), ‘sny’, ‘maak ... skerp’, en 

‘werk ... toe’ (‘he fastened up’, reël 58); asook die eenvoud van die omgangstaal van 

sekere frases, byvoorbeeld ‘is by die huis rond’, ‘dat sy vol kind is’, en ‘ek dag’. 

 

5.4.5.4. Samevatting 

Hierdie gedig verteenwoordig grootliks ’n selektiewe herskrywing van die bronteks en 

spreek van ’n interpretatiewe vertaling.  Krog se strategie blyk oorwegend vervreemdend 

te wees op grond van die aard van die inhoud en die afwesigheid van eksplikasie, met 

ander woorde die behoud van brontekselemente wat vreemd is aan die doelteksleser.  

Krog domestikeer egter ook na haar eie digstyl asook na die doeltaalnorm deur die 

vertaling van leksikale items in idiomatiese Afrikaans .  

 

5.5. Sistemiese analise van die sterre sê ‘tsau’ 

 

Soos vroeër (par. 2.4.) bespreek, word daar nie in hierdie afdeling op die sistemiese 

vergelyking tussen die bron- en doeltekssisteme gefokus nie.  Volgens Lambert en Van 

Gorp (1985) kan die skakel tussen bronteks- en doeltekskommunikasie nie presies 

voorspel word nie, en word daar gepraat van ’n oop sistemiese verhouding waar die 

literêre sisteem van elke kultuur ’n oop verhouding met ander sisteme beklee.  Die fokus 

val derhalwe op die opposisies en ooreenstemmings tussen die onderskeie teksvlakke 
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(makro en mikro); op die verband tussen teks en teorie; en kortliks ook op die resepsie 

van die bundel in die doelkultuur.  Enige teksvergelyking verteenwoordig ’n indirekte 

vergelyking van kategorieë deur die navorser geselekteer, binne ’n vertolking wat 

hipoteties is.  In die algemeen word daar na die tipe ekwivalensie en na die literêre aard 

van die bron- en doeltekste gekyk wat, volgens Toury (1985:36) die hooffokus is van die 

deskriptiewe analise.  In hierdie verband word die vertaling in geheel as aanvaarbaar 

(doelgeoriënteerd) of geskik (bronteksgeoriënteerd) beoordeel, en word daar bepaal tot 

watter mate (en indien wel) bogenoemde teksgeoriënteerdheid op alle teksvlakke deur die 

vertaler toegepas is. 

 

5.5.1. Verband tussen teksvlakke  

5.5.1.1. Titel(s) en parateks 

Uit die voorafgaande bespreking van die makrotekstuele data van die bundel as geheel en 

die gedigte in besonder, en die mikrotekstuele data van die individuele gedigte, blyk die 

doelteks as geheel deurlopend en konsekwent te wees op grond van die algemene 

vertaalstrategie van die vertaler.  Op makrotekstuele vlak is daar konsekwentheid in die 

titel van die bundel en die titels van die onderskeie gedigte ten opsigte van die behoud 

van die vreemde element, gekombineer met die bekende, alledaagse in die doelkultuur.  

Die tweeledige doel hiermee blyk te wees om die belangstelling van die doelteksleser te 

prikkel deur die proses van gedeeltelike vervreemding, en terselfdertyd genoeg 

bekendheid te behou om nie die leser totaal te vervreem nie.  Die letterlike vertaling van 

die meeste van die titels toon ’n getrouheid aan die bronteks wat, ten spyte van die 

skynbare eenvoud daarvan, ’n implisiete vervreemding projekteer.  Die paratekstuele 

teenwoordigheid in die bundel blyk ook veelvoudig te wees. Op die buiteblad/titelblad 

word Krog nie eksplisiet as vertaler voorgehou nie, maar wel as die samesteller van die 

bundel en die versorger van die tekste.  In die inleiding, daarenteen, word daar eksplisiet 

melding gemaak van Krog as vertaler.  Krog is dus sowel implisiet as eksplisiet sigbaar.  

Die blote teenwoordigheid van voetnote, asook die behoud van vreemde woorde in die 

verklarende aantekeninge, dui op die sigbaarheid van die vertaler, hoewel die wyse 

waarop dit hanteer is tegelykertyd op ’n onsigbaarheid dui – vergelyk byvoorbeeld die 

implisiete inwerk van voetnootinligting in die hoofteks van die doelteks.  Wat betref die 
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makrotekstuele data hier bespreek, het Krog sowel domestikerend as vervreemdend  

vertaal. 

 

5.5.1.2. Inisiële norm en algemene vertaalstrategie 

Wat duidelik blyk uit die makro- en mikrotekstuele analises van die bundel is die 

ooreenkoms wat bestaan tussen die manier waarop Krog as vertaler die bundel as geheel 

benader het, en die manier waarop sy die individuele tekste benader het.  Die 

ooreenkomste lê in dáárdie norm wat Krog gerig het om nie noodwendig in terme van 

bron- of doelteks te werk nie, maar om te handel volgens dit wat, volgens haar, as gedig 

sou ‘werk’.  Die werking van die inisiële norm is in hierdie geval sterk geïnspireer deur 

Krog se eie digstyl en poëtika.  Die navorser en leser word herinner aan Krog se 

manipulering van historiese gegewens (par. 4.3.) in haar eie digkuns, en die selektiewe 

proses waarmee die inisiële keuses in die sterre sê ‘tsau’ gemaak is.  Krog se strategie 

herinner ook aan die sterk haplografiese element teenwoordig in haar eie werk, wat as ’n 

strategie van vervreemding gelees word (Gouws 1990:40; vergelyk par. 4.3.).  Die 

strategie van vervreemding in die doelteks blyk hierdeur gerig te wees.  So blyk Krog se 

nader-beweeg aan die orale tradisie van Afrika in haar eie digkuns ook haar inisiële 

toenadering tot die /Xam-kultuur en -narratiewe te bepaal.  Soos Krog die konstruksie 

van identiteit deur taal en woord in haar eie digkuns verwoord, so ook konstrueer sy die 

identiteit van die /Xam deur hulle taal te verwoord in die taal van die bekende, naamlik 

Afrikaans.  Krog se siening dat “... landskap en taal jou die plek gee waar jy hoort” 

(Wasserman 2000:4) word gesien as verklaring vir byvoorbeeld die insluiting van 

narratiewe soos “die gebreekte snaar” (13; Krog se interpretasie van die bronteks lê 

natuurlik in tyd, ruimte en ervaring verwyderd van dié van die informante, wat trouens 

ook ’n oorgelewerde interpretasie aan die woorde moes heg) en “//Kabbo wil teruggaan 

huis toe” (50) in die bundel.  Die insluiting van narratiewe van Kweiten-ta-//ken sou 

verder deurgetrek kon word na die feministiese element in van Krog se werke (vergelyk 

par. 4.3.).  In dié bundel, sê sy, het sy spesiaal materiaal gaan soek van vroue toe sy 

agterkom dat daar nog baie min daaroor in Afrikaans en Engels verskyn het (Krog 2005).  

Maar haar inisiële keuses is hoofsaaklik beïnvloed deur “uniek kyk ..., poëties kyk ... en 

nuut in Afrikaans kyk...” (ibid.), woorde waarin opgesluit lê die digterlikheid waarmee 
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die vertaler met die bronteks omgegaan het, en wat die domestikering van die brontekste 

na haar (Krog se) eie digstyl tot ’n groot mate motiveer.   

 

5.5.1.3. Poëtiese struktuur en mikrotekstuele vlak 

Die gevolgtrekkings waartoe die navorser gekom, het berus sowel op die interne poëtiese 

struktuur van die bundel as op die mikrotekstuele kenmerke, wat weer korreleer met die 

digstyl en poëtika van Krog ten einde die hipotese van die studie in konteks te beoordeel.  

Die genoemde gevolgtrekkings word egter steeds binne die diskoers van dekonstruksie, 

en spesifiek binne die konsep van différance (vergelyk par. 2.3.3.) gemaak.  In die lig van 

laasgenoemde diskoers word die verskille tussen betekenisaanwyser (bronteks) en dit wat 

aangedui word (doelteks) as deel van die vertaalaktiwiteit gesien.  En die vertaalaktiwiteit 

word gesien as ’n proses waar betekenis slegs ’n verdwynende spoor is – met die 

inkonsekwenthede, die tekorte, die toevoegings en diskrepansies as verteenwoordigend 

van die spoor.  Daar word hier slegs op die belangrikste van die genoemde verskynsels 

gefokus.   

 

Die herskrywing van die brontekste in digvorm kan beskou word as tekenend van die 

verskuifde teenwoordigheid (vergelyk par. 2.3.3.) van die teks as vaste betekenisbepaler.  

Die doelteks, in sy uitleg, formaat en inhoud, spreek van ’n veranderde, oftewel 

getransformeerde bronteks wat ’n nuwe betekenis in die doelkultuur handhaaf.  Hierdie 

betekenis is egter op sigself veranderlik, afhangend van die doelteksleser (wat uiteraard 

nie ’n homogene groep verteenwoordig nie) wat, by elke lees van die bundel, ’n ander, 

nie noodwendig verwante betekenis daarin sou kon raaklees.  Krog het daarin geslaag om 

in een bundel die spore van die onbekende, vreemde bronteks en -kultuur te behou, die 

spore van haar eie betekenisgewing as digter te laat deurskemer, en die spore van 

Afrikaans duideliker te laat blyk.   

 

Die afwesigheid van die vaste rymvorm is ’n kenmerk van al vyf die bespreekte gedigte.  

As rym- en ritmevormende beginsels figureer die element van herhaling baie sterk.  Die 

behoud (tot ’n groot mate) van die element van herhaling in die doelteks getuig van ’n 

strategie om juis daardie element wat die orale tradisie van die /Xam-kultuur kenmerk en 
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vreemd voorkom, vir die doelteksleser te behou.  Dit dui op ’n duidelike wegbeweeg van 

die aanvaarde (tekslinguistiese) norme van dig en die poësie (in Afrikaans asook in 

Engels), wat weer aansluit by die grensverskuiwende tendense in Krog se poësie.  Die 

navorser waag ook ’n vergesogte interpretasie hiervan, naamlik dat Krog se neiging tot ’n 

breuk met enige formele diskoers op sigself as ’n handeling binne die diskoers van 

dekonstruksie beskou kan word – daar word met die formele diskoers, soos teenwoordig 

in die bronteks, in die meeste van die gedigte gebreek om eenvoudige, gestroopte, 

informele gedigte daar te stel wat eie is aan Krog se styl.  Op tekslinguistiese vlak is daar 

wel enkele gevalle waar Krog dieselfde styl as die bronteks behou het deur die effens 

ouderwetse of verangliseerde woord te kies bo die verafrikaansde vorm (vergelyk par. 

5.4.5.3.2.(a); en veral “gebed aan die nuwe maan” (14)). 

 

“Die oerwortel van poësie is klank – die geluid van die gedig” (Krog 2002a:12) – die 

klank is terselfdertyd die ongeskrewe, dikwels onuitgesproke ‘spoor’ van 

betekenisgewing.  Die sentrale fokus wat Krog op die klank van ’n gedig plaas, blyk ook 

van toepassing te wees op die gedigte wat sy vir die bundel geselekteer het.  Dit sluit aan 

by die inisiële norm wat op mikrotekstuele vlak werksaam is.  Die gedig moet egter nie 

net in klank werk nie, “... dit moet voorleesbaar wees.  Dit was vir my die belangrikste 

maatstaf wat gemaak het dat sommige dinge wegval” (Krog 2005).  Klank figureer baie 

sterk in al vyf gedigte: “/Xam-voorgevoelens” (klankbeeld en allitererende effekte); “wat 

die sterre sê” (klankbeeld; die alliterende effek van die ‘ts’-klank en die behoud van 

‘tsau!’); “die heropstanding van die volstruis” (klank as ritmevormende beginsel); “die 

gebreekte snaar” (klankbeeld en allitererende effek); “wat die man doen met sy swanger 

vrou” (op grond van die direkte rede is dit hoogs voorleesbaar; opvallende herhalings-

effek).  Die analise het getoon dat daar in hierdie geval geen diskrepansies tussen die 

vertaalstrategie van Krog en die toepassing daarvan is nie, en dat daar definitiewe 

parallelle tussen die doelteks en Krog se poëtika bestaan. 

 

Die spesifieke woordkeuses en die wyse waarop sekere frases of leksikale items van die 

bronteks vertaal is, toon deurgaans ’n neiging tot die daarstelling van poëtiese ekwiva-

lensie (vergelyk par. 5.2.2. & 5.2.3.), ekwivalensie in klankwaarde en ekwivalensie in die 
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suggestiewe waarde bo ’n woord-vir-woord of frase-vir-frase semanties ekwivalente 

effek.  Die graad van ekwivalensie word hier gesien as direk afhanklik van die waarde 

wat Krog as vertaler aan die poëtiese, klank- en suggestiewe elemente van die bron- en 

doelteks onderskeidelik sou heg.  In “wat die sterre sê” staan die klank- en poëtiese 

ekwivalensie byvoorbeeld voorop; in “die gebreekte snaar” die klank- en suggestiewe 

ekwivalensie; in “die heropstanding van die volstruis” ’n kombinasie van al drie; in 

“/Xam-voorgevoelens” die klank- en poëtiese ekwivalensie; en in “wat die man doen met 

sy swanger vrou” die suggestiewe poëtiese ekwivalensie.  Die ekwivalente verhouding 

tussen bron- en doelteks staan nie meer as ’n vaste betekenisgewende verhouding as 

voorvereiste vir ’n geskikte of aanvaarde vertaling nie, maar wel as ’n veranderlike en 

veranderende verhouding.  Die doelteks toon in hierdie opsig sowel ’n geskiktheid 

(bronteksgeoriënteerd) as ’n aanvaarbaarheid (doelteksgeoriënteerd).   

 

Uit die analise van die sintaksis van die bron- en doeltekste is dit duidelik dat die 

brontekste ’n Afrikaanse onderbou toon.  Die feit dat die Engelse teks (bronteks) 

linguisties gesproke baie direk en letterlik in terme van woord-vir-woord- en sin-vir-sin-

ekwivalensie uit die /Xam-tekste vertaal is, laat dit gestileerd en dikwels oordrewe 

formeel voorkom, terwyl die sintaksis vreemd op die doelteksleser se oor val.  Dit is 

verder ook ’n gegewe dat die invloed van Afrikaans op die inheemse tale van die 

Boesmans teen die tyd van die onderhoude redelik sterk was – dit verklaar die 

teenwoordigheid van Afrikaanse woorde in die bronteks soos byvoorbeeld ‘veldschoen’ 

(vergelyk par. 5.4.2.3.1.).  Wat beskou word as ’n strategie van vervreemding (deur die 

behoud van die ‘vreemde’ Afrikaanse woorde in die bronteks, en die behoud van die 

dikwels gebroke sintaksis) is dus terselfdertyd ’n terug-domestikering in Afrikaans.   

 

Krog word tegelykertyd as ’n sigbare en ’n nie-sigbare vertaler in die sterre sê ‘tsau’ 

beskou.  Sy slaag daarin om ’n gefragmenteerde, nie-deurlopende finale doelteks daar te 

stel deur die suksesvolle gebruik van argaïsmes, ’n fyn wisseling van woordkeuses, ’n 

gefragmenteerde sintaksis en eksperimentele vorme.  Dit is hierdie elemente wat die 

illusie van deursigtigheid blootlê en daardie kenmerke van die bronteks wat dit vreemd 

maak, bewaar sodat dit nie misgelees word tot op die punt van onsigbaarheid nie.  
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Hiermee saam implementeer Krog haar eie digstyl wat dan teoreties as domestikering 

geklassifiseer sou kon word, hoewel dit, soos uit die voorafgaande bespreking blyk, op 

verrassende wyse groot ooreenkomste toon met die taal en poëtiese kenmerke van die 

orale literatuur van Afrika, en spesifiek van die /Xam.   

 

5.5.2. Resepsie in die doeltekssisteem 

In hoofstuk 4 is daar reeds kortliks aandag gegee aan sekere aspekte van die 

vertaalkundige belang van die bundel onder bespreking.  Tot dusver het daar nog relatief 

min resensies oor die bundel verskyn, wat ’n beoordeling van die resepsie daarvan in die 

doeltekssisteem problematiseer.  Brink (2004:4) beskryf Krog se bydrae tot die Suid-

Afrikaanse literatuur deur hierdie vertaling as een “wat nie maklik na waarde geskat kan 

word nie.”  Die bundel word voorts as ’n “ryp en deurwinterde bundel” (ibid.) beskou wat 

tegelykertyd Krog se virtuositeit as haar merkwaardige verryking van Afrikaans 

bestempel104.  Pakendorf (2004:9), daarenteen, fokus minder op die literêre kwaliteit en 

historiese belang van die bundel as op die posisie van Krog as digtende vertaler binne 

hierdie bundel.  Hy noem onder andere dat die bundel as’t ware bewys waar Krog vandag 

staan, naamlik by “... ’n herwinning en verwerking van én solidariteit met die inheemse, 

’n koestering van die elementêre en ’n begeerte om aan die geknoei van die openbare 

lewe en die besware van die alledaagse te ontsnap” (ibid.).  Dit lyk asof hierdie stelling 

Krog se inisiële doel met die vertaling wil negeer, en dit wil afmaak as net nog ’n projek 

van Krog in ’n poging om weg te beweeg van die alledaagse ten einde ’n “romantisering 

van ’n gewaande oorspronklike kultuur” (ibid.) te eksploiteer.  Van belang vir die konsep 

van vervreemding en domestikering soos in hierdie studie geargumenteer, is Pakendorf se 

kommentaar oor die doelteksleser wat telkens deur die gedigte gedwing word om die 

grense van sy/haar idee van poëtiese segging, van betekenisgewing, van styl en van beeld 

te heroorweeg in “... ’n verryking van die eie poësie deur die ontmoeting met ’n ander 

benadering en weergawe van ’n skynbaar bekende wêreld” (Pakendorf 2004:9). 

 

                                                 
104 Vergelyk Brink (2004:4) se opmerking oor die Engelse teks, the stars say ‘tsau’ (2004), waar hy Krog 
se Engels as “lomp en moeisaam” beskryf, en te na aan die “bewustelik omslagtige, moeisame, 
verletterlikte, tweedehandse transkripsies” van Bleek en Lloyd.   
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Krog se vertaling beklee saam met ander vertalings, herskrywings en verwerkings van 

narratiewe vertellings, onder andere Von Wielligh (1919-1921) se versameling Boesman 

stories, Eugène Marais (1927) se saamgestelde bundel Dwaalstories en ander vertellinge, 

Cope en Krige (1968) se The Penguin book of South African verse, Markowitz (1991) se 

The rebirth of the ostrich and other stories of the Kalahari Bushmen told in their manner, 

Stephen Watson se Return of the Moon (1991), Krog se versamelbundel Met woorde soos 

met kerse (2002a) en ander (vergelyk par. 3.6.), ’n bepaalde posisie binne die korpus 

vertaalde werke in die Suid-Afrikaanse literêre sisteem.  Wat betref die kanon van die 

Afrikaanse literatuur spesifiek, is hierdie posisie heelwat minder definitief.  Wat van 

belang sou wees in ’n studie oor die posisie van die bundel in terme van sy 

gekanoniseerde of nie-gekanoniseerde status, is om te bepaal waar die spesifieke werk lê 

ten opsigte van die periferie of die kern van die dinamiese en nie-stabiele literêre sisteem 

(vergelyk par. 2.3.2.1.).  In hulle bespreking van Krog binne die literêre kanon, wys Van 

Coller en Odendaal (2003:26) op die nie-statiese, kumulatiewe aard van die kanon.  Wat 

betref ’n bepaalde tydsgewrig, sê hulle (ibid.), is die kanon soms baie aanpasbaar, en sou 

dit tekste kon opneem wat buite die harde kern lê.  Von Wielligh se vier volumes wat 

mites, verhale, liedere van die /Xam, sowel as ’n dokumentering van hulle taal dek, 

beklee byvoorbeeld steeds ’n gemarginaliseerde posisie binne die korpus van die Suid-

Afrikaanse letterkunde (Van Vuuren 1995:25).  Die hoop is dat Krog se bydrae tot die 

bewaring van ’n verdwene kultuur en taal, maar ook tot die verryking van Afrikaans 

daartoe sal lei dat ander werke wat die vertaling van historiografie as tematiese 

konstruksie het, hernieude aandag sal geniet binne die diskoers van vertaling in Suid-

Afrika.  Binne die diskoers van die groter literêre sisteem, moet vertaalde literêre werke 

nie slegs as ’n versameling tekste geklassifiseer word nie, maar wel as ’n stel faktore wat 

die produksie, bevordering en die ontvangs van hierdie tekste rig of bepaal.   
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5.6. Samevatting 

 

Die deskriptiewe analise van die doelteks het getoon dat die ekwivalente verhouding wat 

bestaan tussen die bron- en doelteks nie op grond van uiterstes beoordeel kan word nie.  

Die model van Lambert en Van Gorp (1985) het die navorser in staat gestel om die 

veranderlikheid van hierdie verhouding op verskeie teksvlakke te analiseer.  Die analise 

van sowel die makrotekstuele, die mikrotekstuele en die sistemiese vlakke het verseker 

dat die doelteks in sy geheel binne die diskoerse van Deskriptiewe vertaalstudie (DTS) en 

dekonstruksie hanteer is.  

 

Die navorser het bevind dat daar baie sterk parallelle bestaan tussen Krog se 

vertaalstrategie in die algemeen en haar strategie by die vertaling van die sterre sê ‘tsau’, 

en tussen die poëtika van Krog en die wyse waarop sy elke individuele doelteks benader 

het.  In die lig van die hipotese soos uiteengesit in hoofstuk 1 (par. 1.3.), kom die 

navorser tot die gevolg dat Krog wel die doelteksleser na die bronteks neem as deel van 

haar vervreemdingstrategie, en dat sy wel ook die bronteks na die leser bring as deel van 

die domestikering van die bronteks na haar (Krog se) eie digstyl.   

 

In die hoofstuk wat volg, word die gevolgtrekkings waartoe in hierdie hoofstuk gekom is 

met die voorafgaande hoofstukke in verband gebring, en word verdere studie-

moontlikhede aangetoon. 
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6. Gevolgtrekking 

 

In hierdie studie is ’n kritiese vertaalteoretiese benadering gevolg in die analise van die 

Afrikaanse vertaling van /Xam-narratiewe deur Antjie Krog in haar bundel die sterre sê 

‘tsau’ (2004).  Die oorkoepelende doelwit was om vas te stel in watter mate Krog se 

vertaalbenadering in hierdie spesifieke bundel afleibaar is uit dit wat sy in die doelteks 

daargestel het.  Binne bogenoemde doelwit is geargumenteer dat 1) Krog die doeltaalleser 

na die bronteks neem as deel van ’n vervreemdingsbenadering; 2) Krog baie sigbaar is as 

vertaler en digter deur die gebruik van annotasies, byvoorbeeld; en 3) Krog die bronteks 

ook na die doeltaalleser bring deurdat sy in hierdie spesifieke bundel na haar eie digstyl 

toe domestikeer.   

 

Ten einde dit wat in die hipotese uiteengesit is te bewys of te weerlê, is die doelteks 

vanuit ’n deskriptiewe benadering bestudeer, met die primêre fokus op die doelteks en     

-sisteem waarbinne die vertaling gesitueer is.  Die deskriptiewe benadering het ’n 

waardevolle teoretiese raamwerk gebied wat die ondersoek gerig het op die graad of tipe 

ekwivalensie wat tussen bron- en doelteks bestaan – met die konsepte aanvaarbaarheid of 

geskiktheid eerder as die binêre opposisie van reg of verkeerd.  Die analise is verder gerig 

deur die poststrukturalistiese konsep van différance wat onder andere die veelvuldigheid 

van perspektiewe op betekenisaanduiding in enige analise vooropstel. 

 

Op grond van die analise in hoofstuk 5 kom die navorser tot die gevolgtrekking dat Krog 

in die sterre sê ‘tsau’: 1) wel die doeltaalleser na die bronteks bring as deel van ’n 

vervreemdingstrategie, 2) sowel sigbaar as onsigbaar is as vertaler, en 3) beslis ook die 

bronteks na die doeltaalleser bring deurdat sy na haar eie digstyl toe domestikeer.  Die 

vervreemdingstrategie blyk onder andere uit die inisiële norm wat Krog aanvanklik op 

die vlak van voorlopige besluitneming nader aan die bronteks laat beweeg het om deur 

die vertaling ’n respek in die doeltaal af te dwing vir die ‘ander’, sodat laasgenoemde nie 

verdwyn in ’n deursigtige lees van die doelteks nie.  Op mikrotekstuele vlak het Krog 

byvoorbeeld doelbewus, soos reeds in die titel van die bundel (die woord ‘tsau’), 

elemente van die vreemdheid van die kulturele ‘ander’ behou (vergelyk in die opsig die 
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seleksie van leksikale items; die behoud van die soms gebroke sintaksis; en die behoud 

van herhaling as inherente kenmerk van orale literatuur).  Krog is onder andere sigbaar as 

vertaler deurdat sy die doelteksleser eksplisiet attent maak op die historiese 

teenwoordigheid van die brontekste, en deurdat sy as manipuleerder van die bronteks 

selektief te werk gaan in haar toepassing van ’n persoonlike en arbitrêre werkswyse.  Die 

behoud van die vreemde element, soos in die geval van vervreemding, sluit sterk aan by 

die sigbaarheid van Krog as vertaler.  Dit is egter met die vertaling van die individuele 

tekste wat Krog minder sigbaar is – die afwesigheid van die voetnootverwysings by elke 

betrokke gedig skep ’n gestroopte indruk van die doelteks wat vir ’n vloeiende lees 

daarvan sorg en die implisiete eksplikasie dus verder verberg. 

 

Uit die analise blyk dat Krog se vertaalbenadering ten opsigte van poësie baie sterk deur 

haar eie digstyl beïnvloed word, en dat die vertaalproses sowel as die eindproduk 

(doelteks) as’t ware onlosmaaklik verbind is aan haar eie digproses.  Parallelle is onder 

andere te trek tussen die rol van klank in Krog se poësie en die rol van klank in orale 

literatuur; tussen die neiging van Krog om telkens in haar poësie met die formele diskoers 

te breek, en die neiging in vertaling tot die behoud van die vreemde in die doelteks; en 

tussen die gestrooptheid van haar eie styl, en die gestrooptheid waarmee die vertalings in 

die betrokke bundel aangebied word.  Krog slaag daarin om met die sterre sê ‘tsau’ nie 

slegs op die doelteks en -kultuur te fokus nie, maar om wel ook die belang van die 

bronkultuur deur vervreemding, en deur die erkenning aan die ‘ander’, in die doeltaal en -

kultuur te beklemtoon.  Krog skep ’n vertaling waarin sy op unieke wyse die sisteem van 

die bronkultuur van die /Xam, die sisteem van die doelkultuur van Afrikaans, en die 

sisteem van haar eie poëtika in simbiose laat saamwerk, en waarin die simbiose van klank 

en ritme in poësie sterk blyk.   

 

Die relevansie van hierdie studie, soos vroeër genoem (par. 1.3.) lê in die bydrae wat dit 

probeer lewer tot die toepassing van vertaalteoretiese modelle in Suid-Afrika, veral waar 

Afrikaans (en nie slegs Engels nie) as dominante taal in die vertaalpraktyk optree.  Die 

navorser hoop voorts om deur die studie die aandag te vestig op die diskoers van 

vertaling in Suid-Afrika, met die hoop dat die vernuwende werk van vertalers soos Krog, 
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groter aandag in veral die Afrikaanse literêre wêreld sal geniet.  Die bydrae wat die studie 

lewer tot die vertaalteoretiese praktyk kan slegs tot sy volle reg kom indien enkele van 

die temas wat hier aangeraak is, sowel as ander, voortgesit word in verwante studies.  In 

hierdie verband kan ’n vergelykende studie tussen die vertalings van /Xam-narratiewe in 

Met woorde soos met kerse (2002a) en in die sterre sê ‘tsau’ (2004) interessante 

perspektiewe bied op die verskille tussen die onderskeie tekste in beide bundels.  Op 

soortgelyke wyse kan die Afrikaanse (die sterre sê ‘tsau’, 2004) en die Engelse teks (the 

stars say ‘tsau’, 2004) vergelyk word op grond van die verskil in vertaalstrategieë tussen 

vertalings en hervertalings.  Verder vra die korpus vertalings wat gebaseer is op die 

/Xam-narratiewe vir ’n vergelykende studie waar die fokus sou kon val op die vertaler as 

manipuleerder van die bron- en doelteks as reaksie op die diskoers van ’n betrokke era.  

In hierdie opsig sou die vertaalstrategieë van die onderskeie vertalers of digters lig werp 

op die rol van die poëtika van die digter (of die styl van die betrokke vertaler) en die 

ideologiese raamwerk waarbinne hy/sy werk.  Verder is ’n literêr-estetiese analise van die 

sterre sê ‘tsau’ as volwaardige digbundel in Afrikaans nodig ten einde ook die bundel se 

status binne die Afrikaanse maar ook die Suid-Afrikaanse literêre diskoers te bepaal.   
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I 

Bylae A 

 

die gebreekte snaar (Diä!kwain) 

 

1 mense was dit         

2     wat die snaar vir my gebreek het      

3 daarom         

4     het die plek vir my só geword       

5 as gevolg daarvan 

6     omdat hulle die snaar gebreek het 

7     en ek die trillende geluid deur die lug nie meer kan hoor nie. 

8  daarom  

9     voel die plek nie meer vir my 

10  soos die plek eens vir my gevoel het nie 

11 as gevolg daarvan 

12  want 

13     die plek voel asof dit sommerso oopstaan 

14     omdat die snaar gebreek is vir my 

15 daarom 

16     voel die plek vir my vreemd 

17 as gevolg daarvan 



II 

Bylae B 

 

The broken string  

(VI.-108.L.:237) 

 

1 People were those who 

2 Broke for me the string. 

3 Therefore, 

4 The place ( ) became like this to me, 

5 On account of it, 

6 Because the string was that which broke for me.∗ 

7 Therefore, 

8 The place does not feel to me, 

9 As the place used to feel to me, 

10 On account of it.  

11 For, 

12 The place feels as if it stood open before me, 

13 ( ) Because the string has broken for me. 

14 Therefore, 

15 The place does not feel pleasant to me, 

16 On account of it.   

                                                 
∗ “Now that ‘the string is broken’, the former ‘ringing sound in the sky’ is no longer heard by the singer, as 
it had been in the magician’s lifetime.”   



III 

Bylae C 

 

die heropstanding van die volstruis (/A!kúnta) 

 

1 ’n klein warrelwindjie waai 

2 hy waai die volstruis se vere 

3 hy waai ’n klein volstruisveertjie in die lug 

4 ’n volstruisveertjie met bloed aan 

 

5 die klein veertjie val warrelend uit die lug 

6 val in die water 

7 word nat in die water 

8 die veertjie kry ’n bewussyn van water 

9 die veertjie word vleis 

10 kry vere, sit vlerke aan, kry pote in die water 

11 stap uit die water 

12 baai in die son sy veertjies 

13 jong veertjies want hy is klein 

14 swart veertjies want hy is mannetjiesvolstruis 

15 soos die veertjies droog word, begin hy loop 

16 en maak sy stywe beentjies los 

17 hy maak sy voete sterk 

18 want sy voete moet twee velskoene word 

19 terwyl hy loop, gaan lê hy 

20 so verhard hy sy bors 

21 want sy borsbeen moet been word 

22 hy stap weg 

23 omdat hy volstruisie is 

24 hy eet jong bossies 

25 omdat hy volstruisie is 

26 omdat ’n klein warrelwindjie ’n veertjie in die lug gewaai het 



IV 

27 ’n veertjie met bloed aan 



V 

Bylae D 

 

The resurrection of the ostrich (/A!kúnta – IV.-34.B.:137) 

 

1 The Bushman kills an Ostrich at the Ostrich’s 

2 eggs; he carries away the Ostrich to the house. 

3 And his wife takes off the Ostrich’s short feathers 

4 which were inside ( ) the net, because they were 

5 bloody; she goes to place them (on the bushes). 

6 They eat the Ostrich meat.    

7 A little whirlwind comes to them; it blows up  

8 the Ostrich feathers.  A little Ostrich feather that  

9 has ( ) blood upon it, it blows up the little feather  

10 into the sky.  The little feather falls down out of  

11 the sky, it having whirled round ( ) falls down,  

12 it goes into the water, it becomes wet in the water,  

13 it is conscious, it lies in the water, it becomes  

14 Ostrich flesh; it gets feathers, ( ) it puts on its  

15 wings, it gets its legs, while it lies in the water.   

16 It walks out of the water, it basks in the sun  

17 upon the water’s edge, because it is still a young  

18 Ostrich.  Its feathers are young feathers (quills);  

19 because its feathers are little feathers.  They ( )  

20 are black; for a little male Ostrich it is.  He dries  

21 (his feathers) lying upon the water’s bank, that he  

22 may afterwards walk away, when his little feathers  

23 ( ) are dried, that he may walk unstiffening his legs.   

24 For he had been in the water; that he may walk  

25 strengthening his feet, for he thinks that his feet  

26 must ( ) be in (Ostrich’s) veldschoens, because his  

27 feet become strong.  While he walks strengthening  



VI 

28 his feet, he lies down, he hardens his breast, ( )  

29 that his breastbone may become bone.  He walks  

30 away, he eats young bushes, because a young Ostrich  

31 he is.  He swallows young plants which are ( )  

32 small, because a little Ostrich he is.  His little  

33 feather it was which became the Ostrich, it was  

34 that which the wind blew up, while the wind was  

35 a little whirlwind; … 



VII 

Bylae E 

 

wat die sterre sê (/Han≠kass’o) 

 

1 die sterre vat jou hart 

2 want die sterre is vir jou nie bietjie honger nie! 

3 die sterre verruil jou hart vir ’n ster se hart 

4 die sterre vat jou hart en voer jou ’n ster se hart 

5 dan word jy nooit weer honger nie 

6 want die sterre sê: ‘tsau! tsau!’ 

7 en die boesmans sê die sterre vervloek die springbok se oë 

8 die sterre sê: ‘tsau!’ hulle sê: ‘tsau! tsau!’ 

9 hulle vloek die springbok se oë 

10 ek het groot geword luisterend na die sterre 

11 die sterre sê: ‘tsau! tsau!’ 

 

12 en dis altyd somer wanneer jy die sterre hoor ‘tsau’ sê 



VIII 

Bylae F 

 

What the stars say, and a prayer to a star (/Han≠kass’o – III.-27.L.:81) 

 

1 They (the Bushmen) wish, that they may also  

2 perceive things∗.  Therefore, they say that the Star  

3 shall take their heart, with which they do not a little  

4 hunger; the Star ( ) shall give them the Star’s  

5 heart, – the Star’s heart, – with which the Star sits  

6 in plenty.  For the Star is not small; the Star seems  

7 as if it had food.  Therefore, they say, that the Star  

8 shall give them of the Star’s ( ) heart, that they may  

9 not hunger. 

10 The Stars are wont to call, “Tsau! Tsau!” there- 

11 fore the Bushmen are wont to say, that the Stars  

12 curse for them the springboks’ ( ) eyes; the Stars 

13 say, “Tsau!” they say, “Tsau! Tsau!”  I am one  

14 who was listening to them.  I questioned my grand- 

15 father (Tsatsi), what things it could be that spoke  

16 thus.  My grandfather said to me that the Stars ( )  

17 were those who spoke thus.  The Stars were those  

18 who said, “Tsau!” while they cursed for the people  

19 the springboks’* eyes.  Therefore, when I grew up,  

20 I was listening to them.  The Stars said, “Tsau!  

21 Tsau!” ( )  Summer is (the time) when they sound.   

 

 

 

 

                                                 
∗ “things which their dogs may kill” 
* “I think that it was all the springbok” [hier heel waarskynlik /Han≠kass’o se persoonlike kommentaar].     



IX 

Bylae G 

 

/Xam-voorgevoelens (//Kabbo) 

 

1 die boesman se alfabet is geskryf in sy lyf 

2 die letters praat en roer 

3 die letters beweeg die boesman se liggaam 

4 hulle beveel al die ander om stil te bly 

5 hy self is absoluut volkome stil 

6 dan voel hy sy liggaam saggies aan die binnekant klop 

7 ’n droom praat vals 

8 ’n droom kan jou mislei 

9 maar die voorgevoel is dit wat die waarheid praat 

10 die kloppende gewaarwording wat sê: iemand is aan die kom 

 

11 veral die geklop in ’n wond 

12 as jy loop en die wond begin klop 

13 kan jy die kinders stuur om te gaan kyk 

14 oupa is in die voetpad op pad na jou toe 

15 dit voel jy in die wond 

16 die wond sê dit aan jou 

 

17 of as jou ribbes begin klop 

18 dan vat jy jou pyle 

19 want jy voel die swart haartjies op die springbok se ribbes 

20 as jy Brinkkop uitklim 

21 kyk goed tussen die bome en die groen spruitjies 

22 die springbok het jy reeds met jou lyf gesien 

23 want jy voel die sensasie van bloed langs jou dye en kuite af 

24 asof jy reeds die springbok op jou rug dra 

25 asof die springbok reeds langs jou dye af bloei 



X 

26 daarom wag ek altyd stilweg vir die woorde van my lyf 

27 ek voel in my voete 

28 hoe diere om die skerm snuffel 

29 ek voel aan my skedel as ons die horings van die hartebees afkap 

30 ek kry ’n sensasie van my voorkop af al met die neus langs 

31 soos die donker vlek na die springbok se snoet 

32 ek voel my oë uitswel soos die vlekke om die springbok se oë 

 

33 as ek iets voel kriewel soos vlooie 

34 weet ek my lyf het ’n volstruis gesien 

 

35 ons lê voor die skerm 

36 ons lê teen die uitgestrekte Brinkkopberge 

37 dit lyk asof ons slaap 

38 dit lyk asof ons dut 

39 maar ons lees ons liggame 

40 ons voel alles wat daar onder op die vlaktes beweeg 

41 alles wat verby die hutte trek 

42 die holtes agter ons knieë kry ’n gevoel 

43 en dan wag ons 

44 en dan kom al hierdie dinge na ons toe 



XI 

Bylae H 

 

Bushman Presentiments
†
 (//Kabbo – IX.-99.L.:331) 

 

1    The Bushmen’s letters‡ are in their bodies.  They 

2   (the letters) speak, they move, they make their 

3   (the Bushmen’s) bodies move.  They (the Bushmen) 

4   order the others to be silent; a man is altogether 

5   still, when he feels that ( ) his body is tapping 

6   (inside).  A dream speaks falsely, it is (a thing) 

7   which deceives.  The presentiment is that which  

8   speaks the truth; it is that by means of which the 

9   Bushman gets (or perceives) meat, when it has  

10  tapped.  The Bushmen perceive people coming by 

11  means of it.( )  The Bushmen feel a tapping (when) 

12  other people are∗ coming.  

13    With regard to an old wound, a Bushman feels  

14  a tapping at the wound’s place, while the tapping 

15  feels that the man (who has the old wound) walks 

16  moving his body.  The one man feels ( ) the other 

17  man who comes’ he says to the children: Look ye 

18  around, for grandfather, for grandfather seems to be 

19  coming; this is why I feel the place of his body’s 

20  old wound.”  The children look around; the children 

                                                 
† “They feel in their bodies that certain events are going to happen. There is a kind of beating of the flesh, 
which tells them things. Those who are stupid do not understand these teachings; they disobey them, and 
get into trouble, such as being killed by a lion, etc. The beatings tell those who understand them, which way 
they are not to go, and which arrow they had better not use, and also warn them when many people are 
coming to the house on a wagon. They inform people where they can find the person of whom they are in 
search, i.e., which way they must go to seek him successfully.”   
‡ “The word !gwē was used by the Bushmen to denote both letters and books.  //Kabbo explained that the 
beatings in their bodies, here described, are the Bushman’s ‘letters’, and resemble the letters which take a 
message or an account of what happens in another place.”   
∗ “The Bushman, when an ostrich is coming and is scratching the back of its neck with its foot, feels the 
tapping in the lower part of the back of his neck; at the same place where the ostrich is scratching.”   
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21  perceive the man coming.  They ( ) say to their 

22  father: “A man is coming yonder.”  Their father 

23  says to them: “Grandfather (his own father) comes 

24  yonder; he would come to me; he was the one 

25  whose coming I felt at the place of his old wound.  I 

26  wanted you to see that he is really coming.  For 

27  ye contradict my presentiment, which speaks truly.” 

28    He feels a tapping (at) his ribs; he says to the 

29  children: ( ) “The springbok seem to be coming, 

30  for I feel the black hair (on the sides of the spring- 

31  bok).  Climb ye the Brinkkop∗ standing yonder, that 

32  ye may look around at all the places.  For I feel the  

33  springbok sensation.”  The other man agrees with 

34  him: “I think (that) the children (should) do so; 

35  for ( ) the springbok come in the sun; for the Brink- 

36  kop standing yonder is high; they shall look down 

37  upon the ground. They can therefore (?) look inside 

38  the trees; for the springbok are wont to go hidden 

39  inside the trees. For the trees are numerous. The little 

40  river beds are also there.  They are those to which the 

41  springbok are wont to come (in order) to eat in them. 

45  For, ( ) the little river beds have become green.∗ 

46  For I am wont to feel thus, I feel a sensation in the 

47  calves of my legs when the springbok’s blood is 

48  going to run down them. For I always feel blood, 

49  when I am about to kill springbok. For I sit ( ) feeling 

50  a sensation behind my back, which the blood is wont 

51  to run down, when I am carrying a springbok.  The 

52  springbok hair lies behind my back.”  The other 

                                                 
∗ “has two names, JT (//Kabbo) says, out there appears to be two mountains, a round topped one, and a high 
one.” 
∗ “i.e., the grass and the little bushes of the river bed.”   
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53  agrees with him (saying): “Yes, my brother.” 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗ 

54  Therefore, we are wont ( ) to wait (quietly); when  

55  the sensation is like this, when we are feeling the 

56  things come, while the things come near the house. 

57  We have a sensation in our feet, as we feel the 

58  rustling of the feet of the springbok with which the  

59  ( ) springbok come, making the bushes rustle.  We 

60  feel in this manner, we have a sensation in our heads, 

61  when we are about to chop the springbok’s horns. 

62  We have a sensation in our face, on account of the 

63  blackness of the stripe on the face of the springbok;† 

64  we feel a sensation in our ( ) eyes, on account of the 

65  black marks on the eyes of the springbok.  The  

66  ostrich is one, for whom we feel the sensation of  

67  a louse;∗ as it walks, scratching the louse; when it  

68  is spring,† when the sun feel thus, it is warm.   

                                                 
† “A black stripe that comes down in the centre of the forehead, and terminates at the end of the nose.”   
∗ “An insect which bites the ostrich, a black insect; an “ostrich louse” as the Bushmen describe it.”   
† “//Kabbo explains that //gū means ‘de bloem tijd’.”   
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Bylae I 

 

wat die man doen met sy swanger vrou (Kweiten-ta-//ken) 

 

1 die man is by die huis rond 

2 ‘waarmee het jy jouself so volgemaak?’ 

3 ‘ek het myself met niks volgemaak nie’ 

4 ‘jy het jouself met vleis volgemaak’ 

5 hy gryp ’n mes en sny haar oop 

6 hy sien dat sy vol kind is 

7 hy roep: ‘my vrou! 

8 my vrou! my vrou! 

9 ek dag jy het jouself met vleis volgemaak 

10 maar jy het jouself met kind volgemaak’ 

 

11 hy maak ’n stok skerp en werk haar toe  
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Bylae J 

 

What the man did to his wife when she was 

pregnant 

(LVI.-2.4064-4070)* told to!kweiten ta // ken by her mother, ≠kamme-an.  History (early 

race), related 12 Jan 1875. 

 

1 The woman 

2 went to dig up ( ) 

3 while he (the husband) 

4 hunted about. 

 

5 And the woman 

6 baked∗  

7 the ( ) 

8 and he asked, “What 

9 thing is it that thou 

10 hast eaten, which 

11 thou art 

12 filled with?”   

 

13 And the woman  

14 answered (and)  

15 said, “I have  

16 not filled myself with 

17 anything.”∗ 

18 And he said, “The ( ) 

19 thou hast  

                                                 
∗ “‘braai’ K explains, put it into the ashes (note 
in manuscript:4064).”   
∗ “She had only eaten the roots of !kuï-ssi, but he 
thought she had filled herself with meat.” 

20 filled thou self 

21 with it.” 

22 And the woman 

23 answered “The  

24 roots of ( ) 

25 ( ) two, which and  

26 I did put them to  

27 roast,  

28 which I ate; 

29 I have not 

30 filled myself 

31 with anything.” 

 

32 And he took  

33 out a knife, 

34 cut open the 

35 woman (’s stomach) 

36 on account of it and 

37 he saw  

38 that a child 

39 (it had been that 

40 the woman 

41 had been filled  

42 with). And  
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43 he exclaimed,  

44 My wife! My 

45 wife! My wife! 

 

46 I cut open  

47 my wife ( ) on  

48 account of it, which 

49 I thought that  

50 ( ) was that  

51 which she had filled 

52 herself with, while 

53 a child was that  

54 which she was filled 

55 with.  And he 

56 sharpened a  

57 stick, and  

58 he fastened up  

59 the woman (’s body) 

60 with it; while/as 

61 he thought that 

62 the woman would 

63 again, she live. 

 

64 And then  

65 people 

66 had told him 

67 about it, that,  

68 a woman  

69 is one who  

70 always used 

71 to seem as if she were 

72 filled (with food),  

73 when she is pregnant.  

74 She is always 

75 as if she were 

76 filled with food, 

77 when she 

78 pregnant is with 

79 a child.   

80 And, had not 

81 his people 

82 instructed him,  

83 about it, that 

84 he might under- 

85 stand, that 

86 he cut open 

87 the wife 

88 on account of it? 

  

89 A woman is  

90 always used  

91 to appear as if 

92 she were filled 

93 with food, when 

94 she is pregnant. 

 

95 Had not his 

96 people 

97 instructed/educated him, 

98 that he might 

99 know, that  

100 he cut open  
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101 the wife, on account 

102 of it? 

103 A woman is always used  

104 to appear as if  

 

 

 

   

105 she were filled 

106 with food, when 

107 she feels that  

108 she is pregnant 

109 carries/has placed 

110 a with child. 
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