Parrod~erende

en nie . . parodierende

veB'Werkings van Bybe~se gegewens
olril doe Afirikaanse poesie sedlert ~ 9(60
Gertruida Cornelia Engelbrecht

Tesis ingelewer ter gedeeltelike voldoening aan die vereistes vir
die graad Magister in die Lettere en Wysbegeerte aan die
Universiteit van Stellenbosch

Studieleier: Dr. P.H. Foster
April 2006

I

I

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

Verklaring:

Ek, die ondergetekende, verklaar hiermee dat die werk in hierdie tesis vervat,
my eie oorspronklike werk is en dat ek dit nie vantevore in die geheel of
gedeeltelik by enige universiteit ter verkryging van 'n graad voorgele het nie.

.

Handtekenmg:

~

I /tJ3 I .2 ot1
Datum: ................... /.~ .... /.'. ............ .

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

OPSOMMING
In

hierdie studie word

Afrikaanse

ondersoek ingestel na Bybelse elemente in die

poesie sedert

1960.

Aangesien

hierdie

tydperk

deur

baie navorsers met die postmodernisme in verband gebring is, word die
gedigte aan die hand van Linda Hutcheon se teorie oar die ideologiese
snykant van postmodernistiese tekste bespreek. Daar word voorts uitgewys
dat die parodie 'n voorkeurmetode vir intertekstualiteit in die postmodernisme
is

en

dikwels

kritiek

maskeer deur 'n

kritiese

afstand

tussen

die

agtergrondteks en die nuwe teks te bewerkstellig. Aangesien die tydperk na
1960 oak in Suid-Afrika gekenmerk is deur 'n opbloei in die versetveldtog
en in die struggle-literatuur, is Bybelse elemente dikwels deur skrywers
geapproprieer om Jesus as't ware aan die struggle te laat deelneem. Die
studie fokus op die verskillende wyses waarop en die redes waarom
Christelike elemente in resente gedigte aangewend word. Hoewel daar
verskeie Bybelse elemente in die Afrikaanse poesie voorkom, is dit in hierdie
studie afgebaken tot die Herderspsalm, Ons Vader-gebed en die Jesus-figuur.

ABSTRACT
This study investigates Biblical elements in Afrikaans poetry since 1960.
Seeing that many researchers link this period to postmodernism, the poems
are discussed with reference to Linda Hutcheon's theory about the ideological
cutting edge of postmodernist texts. Moreover, it is often pointed out that
parody is a preferred method of intertextuality in postmodernism, masking
criticism by creating a critical distance between the background text and the
new text. Seeing that the period from 1960 onwards in South Africa is also
typefied by a revival of the resistance campaign and struggle literature,
Biblical elements are often appropriated by writers to allow Jesus to, in effect,
take part in the struggle. The study focuses on the different ways in which - as
well as the reasons why - Christian elements are utilised in recent poems.
Although a variety of Biblical elements appear in Afrikaans poetry, it will be
limited in this study to The Shepherd Psalm, The Lord's Prayer and The Jesus
Figure.
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we don' need religion, ou Dennyboy
veral nie djou type nie
let us live for our children!
· we need polithics, ou Dennyboy, real polithics ...
Adam Small (Kitaar my kruis)
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1

HOOFSTUK 1:
IN LEIDING
In hierdie hoofstuk word verantwoording oar die terrein van die studie gedoen
en rekenskap gegee van die manier waarop die terrein afgebaken is. Daar
word oak in hooftrekke 'n aanduiding gegee van die wyse waarop die betoog
in die komende hoofstukke opgebou gaan word.

1.1. Die prikkel vir die studie en die probleemstelling

In 2001 het twee literere publikasies wat die Bybelse Psalms betrek, verskyn.
Die een, T.T. Cloete se Psalm-omdigtings, is na 'n dekade voltooi en in die
Liedboek van die kerk opgeneem vir gebruik in die eredienste van die

Afrikaanse susterskerke. Die ander was Hans du Plessis se lnnie skylte
vannie Here, 'n handvol Psalms wat Du Plessis in Griekwa-Afrikaans oorgesit

het na 'n omvangryke studie oar die taaldialek. Naas hierdie twee publikasies
was dit vir my opvallend in hoeveel gedaantes Bybelse elemente soos Psalm
23, die Ons Vader-gebed 1 en die Jesus-figuur, in die resente Afrikaanse
poesie neerslag vind. In tekste wat deur 'n postmodernistiese bril gelees
word,

lyk Bybelse verwysings egter aanvanklik onvanpas weens die

postmodernisme se diep wantroue in die ordenende beginsels soos religie,
politiek, wetenskap en kuns (Van Gorp 1993:316).

Dit was egter nie net die feit dat Christelike tekste (soos die Liedboek van die
kerk) en politieke verse beide Christelike en Bybelse elemente bevat het nie,

maar oak die andersoortige wyse waarop dit in die literere tekste aangebied
is, wat treffend was. Berymings leen hulle weens die eis om outentisiteit nie
tot vernuwende beelding nie en Cloete, soos blyk uit onderhoude in die pers
waaroor daar in hoofstuk 5 uitgewei word, is nie die beweegruimte deur die
kerklike kommissies gegun om werklik vernuwend met die Bybelse Psalms
om te gaan nie.
1 In aansluiting by die 1983-Bybelvertaling word in hierdie studie na die "Ons Vader-gebed"
verwys, en nie na die "Ons Vader" van die vroeere vertalings nie.
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In teenstelling hiermee het skrywers en digters in veral die struggle 2-literatuur
van die sestiger-, sewentiger- en tagtigerjare geykte Christelike beelde vir
hulleself toegeeien en omgedop om opnuut tot Afrikaanse lesers te spreek.
Hierdie studie sal daarom fokus op die verskillende wyses waarop en die
redes waarom Christelike elemente in gedigte aangewend word.

Met die aanvang van my studie was ek oortuig dat die appropriering van
Christelike beelde in die poesie eie aan die Afrikaanse literatuur is, omdat dit
'n oorwegend Christelike lesersgemeenskap wil ontroer en aankla. Verskeie
tekste met Christelike beelde het egter oor my pad gekom wat my oortuig het
dit is nie 'n tendens in slegs die Afrikaanse literatuur nie, maar wereldwyd.
Veral teen die agtergrond van Afrika-lande se stryd teen kolonialisme, het
Afrika-digters in diaspora dikwels die Jesus-figuur betrek in gedigte waarin
hulle 'n behoefte aan politieke bevryding en versoening uitspreek. Hieroor
word daar in hoofstuk 4 uitgewei.

My veelfasettige probleemstelling is daarom: Kan gedigte sedert 1960

waarin Christelike elemente benut word, sonder meer as Christelike kuns (dus
kuns wat Godvererend is) bestempel word? Wat van postmodernistiese
parodiee? Is tekste met Christelike elemente tuis in die postmodernisme waar
die werking van 'n ordenende beginsel, die bestaan van 'n sentrum en die
outoriteit van meesternarratiewe ontken word? lndien wel, op watter wyse en
om watter rede word Christelike beelde geapproprieer in postmodernistiese
kuns? Is die postmodernistiese gedigte ideologies onskuldig, soos dikwels
deur kritici van die postmodernisme aangevoer word?

Ten einde die omvangryke studieterrein

at

te baken, het ek my beperk tot

gedigte waarin drie Bybelse elemente ter sprake is: die Herderspsalm, die
Ons Vader-gebed en die Jesus-figuur.

2

Die woorde struggle en struggle-literatuur word in die jongste Afrikaanse woordelys en spelreels as
leenwoorde erken en daarom nie in die studie deur skuinsdruk aangetoon nie. Ook nie die woord
township nie. Die woo rd apartheid word eweneens in die A WS - anders as verskeie voorbeelde in die
literatuur - met 'n kleinletter geskryf. Ek het besluit om in die studie by die jongste AWS se skryfwyse te
hou.
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1.2. Afbakening van die ondersoekterrein

Met betrekking tot my probleemstelling wil ek oor die volgende aspekte
verantwoording doen:

1.2.1. Die keuse van tekste met Christelike elemente

Die appropriering van Christelike tekste in die struggle-literatuur blyk 'n
afskeep-studieterrein te wees. Heelwat navorsing is reeds gedoen oor
Christelike poesie enersyds en die struggle-literatuur andersyds 3 , maar oor
Christelike elemente in spesifiek struggle-poesie kon ek niks noemenswaardigs opspoor nie. Ook is die Afrikaanse poesie wat verskeie aspekte betref, al
in etlike studies teen die agtergrond van die Nederlandse literatuur bespreek,
terwyl die poesie van ander Afrika-lande nog weinig betrek is (in byvoorbeeld
vergelykende studies). Dit is interessant en nodig dat Afrikaans bewus is van
nie net die familietrekke wat die taal van sy Nederlandse grootouers geerf het
nie, maar ook van die band wat hy met familielede in Afrika het wat lank om
politieke redes gedwing is om "ver van die vuurtjie te sit" (met apologie aan
Opperman se "Die nagwag").

Weens die stortvloed van Christelike elemente wat in die Afrikaanse poesie
gevind kan word, het ek my navorsingsterrein afgebaken tot tekste wat sedert
1960 verskyn het. Die tematiese fokus is tekste waarin Psalm 23 (die
Herderspsalm), die Ons Vader-gebed en die Jesus-figuur (veral sy kruisiging
op Golgota) beslag kry. Hierdie keuse was nie bloot toevallig of slegs vanwee
persoonlike voorkeur nie, maar omdat die tekste en die Jesus-figuur na my
mening oor die eeue in status gegroei het binne en buite die Christelike
gemeenskap. Die tekste is ook van besondere betekenis vir Christene Christus se kruisdood ter wille van sondevergifnis word as die kern van die

3

Ek neem byvoorbeeld kennis van Hein Willemse se doktorale proefskrif getiteld Dia/ogie in
die Afrikaanse letterkunde met toespitsing op geselekteerde swart Afrikaanse skrywers en
Van der Walt se studie oor Die verwerking van Bybelse materiaa/ in die poesie van T. T.
Cloete. So ook van Bernard Odendaal se Retoriese strategiee in die poesie van T. T. C/oete.
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Evangelie beskou. Parodiee waarin sodanige tekste dus voorkom, sal 6f 'n
sterk indruk maak 6f as afstootlik ervaar word.

In 'n studie waarin die onderwerp tematies afgebaken word, soos in hierdie
een, bestaan daar egter die gevaar dat gedigte nie in die konteks van die
bundel waarin dit verskyn het, gelees word nie. Coetzee (1976:95) waarsku
tereg dat gedigte selde in 'n bottel na 'n mens toe aangedryf kom en dus nie
van die bundelkonteks losgemaak kan word nie. Ek het egter net verwysings
na die res van die bundel ingesluit in gevalle waar ek meen dit verhelderend
ten opsigte van spesifiek die Christelike elemente van die gedig is.

By die versetpoesie het daar in die laaste jare 'n heftige debat ontstaan oar
die wit skrywer se bevoegdheid al dan nie om aan die nie-wit samelewing 'n
stem te gee. Veral gedigte waarin wit skrywers 'n ek-spreker in die dialek van
nie-wit Afrikaanse sprekers laat praat, het erg onder skoot gekom. Hoewel
Coetzee (1976:49) dit regverdig deur aan te voer dat dit 'n manier van debunking en satirisering is, word dit deesdae in baie kringe as verkleinerend gesien

- al was dit nie die aanvanklike bedoeling nie. Die kern van die debat - of wit
digters namens anderskleuriges in die versetstryd kan praat - le myns insiens
in die domein van die politieke wetenskap en gaan daarom nie in die studie
aandag kry nie. Enkele gedigte van die aard is wel by my gedigkorpus ingesluit, soos die Griekwa-Psalms (van Hans du Plessis) en "Atta unsar" (deur
Ronnie Belcher), vanwee die skerp kontras wat dit vorm met die Bybelse
tekste. Die gedigte is dus nie in die eerste plek oar hul politieke aansprake
gekies nie.

1.2.2. Linda Hutcheon en die postmodernistiese 'brii'

Baie teoretici ontken postmodernistiese tekste se ideologiese snykant en
maak sodanige tekste at as sinlose of elitistiese speletjies. Volgens Linda
Hutcheon (2003:89) spruit baie van die kritiek op die postmodernisme uit die
wanopvatting dat dit ahistories en soos pastiche geen diepte het nie. Daarom
delf sy in The Politics of Postmodernism (1989, bygewerk in 2003) dieper in
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tekste wat hul ernstige, ideologiese aantygings maskeer. 'n Voorlopige afleiding wat ek maak, is dat tekste waarin Bybelse elemente speels omgekeer
word, in werklikheid nie so onskuldig is soos dit afgemaak kan word nie. Selfs
die Griekwa-Psalms van Hans du Plessis, wat deur baie lesers as aandoenlik
en vertederend ervaar word, bevat myns insiens goed verskuilde, bytende
kritiek. Die kritiek is veral aanwesig in die struggle-literatuur. Hutcheon se
bespreking van die rol van die parodie in postmodernistiese tekste het ek dus
aangevul met teorie uit haar The Theory of Parody. The Teachings of
Twentieth-Century Art Forms (1985, bygewerk in 2000).

Hutcheon gebruik hoofsaaklik prosatekste ter illustrasie, maar spring ewe
gemaklik tussen herkenbare voorbeelde uit die argitektuur en skilderkuns om
haar bewerings te staaf. Haar teorie kan dus myns insiens ook op die poesie
van toepassing gemaak word, soos Foster (2000) reeds gedoen het.

Aangesien die tekste in hierdie studie afgebaken is tot die waarin die Christelike ikone van die Herderspsalm, die Ons Vader-gebed en die Jesus-figuur
voorkom, is daar ten slotte ook 'n blik op die Christendom en kerk se oorwegend negatiewe reaksie op die postmodernisme, soos te sien in The
Paradigm Shift deur Janse van Rensburg (2000).

1.2.3. 1960 as 'n begindatum vir die teksseleksie

Die sestigerjare is 'n tydperk wat algemeen in die Amerikaanse en Nederlandse literatuur met die postmodernisme in verband gebring word. Dit is
egter problematies om dit aan te dui as 'n 'begindatum' vir die postmodernisme. Foster (2000: 174) wys byvoorbeeld op die problematiese daarvan om
die postmodernisme aan 'n periodekode te probeer koppel. In die verantwoording van Foster en Viljoen (1997:xxiii) se antologie, Poskaarte, noem
hulle dat die keuse van die datum 1960 enersyds arbitrer is en andersyds
verband hou daarmee dat "'Sestig' reeds binne die Afrikaanse literatuurgeskiedenis die waarde gekry het van radikale oorgang en met die feit dat die
postmodernisme as kulturele stroming veral vanaf die begin van die
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sestigerjare in die werk van die Afrikaanse digters begin manifesteer het". Tog
is so 'n afbakening, soos Foster en Viljoen oak erken, problematies.

Foster (2000:175) wys byvoorbeeld daarop dat die Afrikaanse digterlike
landskap sedert 1960 nie deurgaans 'n opsigtelike breuk met die 'tradisie' of
die konvensies van die modernisme getoon het nie: "Nie alle gedigte wat
sedert 1960 verskyn het, is anti-modernisties of selfs postmodernisties nie."
Tog kan dit myns insiens nie ontken word nie dat daar sedert 1960 'n
verandering in die Afrikaanse letterkunde waargeneem kan word, hoewel
hierdie wending nie noodwendig aan die postmodernisme toegeskryf kan
word nie.

Minstens een studie, die van Bosman (Op Hom die groat hosannas: Enkele

aspekte van die moderne Christelike poesie in Afrikaans, 1989), fokus oak op
Christelike poesie wat sedert 1960 verskyn het. Bosman noem dat enkele
gedigte van die tydperk as Christelike poesie bestempel kan word. Sy skryf
byvoorbeeld in haar inleiding (1989:i) dat Afrikaanse poesie voor 1960 "'n
duidelike stempel van die Afrikaner se Calvinistiese lewensbeskouing vertoon
het" en dat dit mettertyd in so 'n mate "'n nuwe gedaante aangeneem het, dat
dit nie sander meer as godsdienstige, spesifiek Calvinistiese poesie, herken is
nie". Maar, merk sy op, "die moderne Afrikaanse Christelike poesie [poesie
wat na 1960 verskyn het - GCE] is in der waarheid die uiting van 'n eietydse

verstaan van dieselfde evange/ie as vroeer [my kursivering]." Bosman (1989:
i) verduidelik as volg:
Die soms hewige reaksie (van veral behoudende instansies) in die
afgelope dekades, veral sedert Sestig, teen die sogenaamde
'onchristelike moderne poesie' in Afrikaans, het aanleiding gegee tot
hierdie studie waarmee aangetoon word dat daar nag 'n sterk Christelike
komponent in die hedendaagse Afrikaanse poesie bestaan.

In haar bespreking van die poesie van enkele "toonaangewende moderne
digters" toon Bosman "die wesenseienskappe van die eietydse Christelike
poesie" aan. Op Bosman se lys van toonaangewende digters wat tussen 1960
en 1989 (toe die studie voltooi is) gepubliseer het, verskyn Ina Rousseau,
Sheila Cussons, l.L. de Villiers, T.T. Cloete, Lina Spies en Petra Muller.
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Hoewel ek nie vraagtekens plaas agter die name wat wel op haar lys verskyn
nie, is daar 'n paar name wat opvallend afwesig is van die lys, soos Breyten
Breytenbach, na wie Kannemeyer (1983:487) verwys as "die belangrikste
Afrikaanse digter van die sestigerjare", en Adam Small - om maar twee uit te
sander. Sou Bosman oak na Breytenbach, 'n selferkende Zen-Boeddhis, se
gedigte verwys as 'n "uiting van 'n eietydse verstaan van dieselfde
[Christelike] evangelie"? Later in die inleiding noem Bosman (1989:ii) onder
die "verskillende manifestasievorme van religie in die Afrikaanse letterkunde"
dat haar studie "te omvangryk sou wees" indien sy oak na "die Joodse poesie
van Olga Kirsch", "Breytenbach as eksponent van veral Zen", die "agodsdienstige element" by Wilma Stockenstrom, die "gesekulariseerde Calvinisme" van Fanie Olivier, M.M. Walters se "religieuse poesie met 'n satiriese
element" en die "religieuse poesie in die Kaaps-idioom van Adam Small en
Peter Snyders" sou verwys het. Myns insiens sou sy nie die digters se poesie
oak ongekwalifiseerd as Calvinisties-godsdienstige poesie kon beskou wat
tuishoort onder die "oorkoepelende gedagte van die majesteit van God" nie.

In my studie sal ek ondersoek of die geselekteerde gedigte sedert 1960 wat
Christelike elemente bevat, (bloat) Christelike en Godvererende poesie is, en
of dit nie soms oak as 'n wapen gebruik word om 'n sosiaal-politieke
boodskap oar te dra en 'n gemeenskap te betrek en te beskuldig nie.

1.3. 'n 'Padkaart' deur die iabirint?

Hierdie hoofstuk het die probleemstelling van die studie uiteengesit en die
studieterrein afgebaken. 'n Voorlopige aanduiding is gegee dat daar nie tot
die gevolgtrekking gekom sal word dat alle poesie wat sedert 1960 verskyn
het en waarin Bybelse elemente voorkom, in wese Godvererende poesie is
nie.

In hoofstuk 2 word 'n inleiding verskaf oar die postmodernisme se vroee
ontstaan om toegang te bied tot die teorie van Linda Hutcheon oar die politieke elemente in postmodernistiese tekste. Weens die afbakening van die
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gedigkorpus vir die studie word daar ook 'n oomblik lank stilgestaan by die
vyandige reaksie uit die Christelike gemeenskap op die postmodernisme as
kultuurstroming en die rol wat parodie in postmodernistiese tekste speel.

Terwyl parodie as werktuig in postmodernistiese tekste oorsigtelik genoem is
in hoofstuk 2, word Hutcheon se teorie oor parodie as (sub)genre in die letterkunde meer ingekleur in hoofstuk 3. Veral die tradisionele definisie van
parodie as grappige nabootsing word weerle. Klem word daarop geplaas dat
die parodie (as die vorm van postmodernistiese intertekstualiteit), dikwels 'n
ideologiese snykant het wat (veral) sosiaal-politieke boodskappe oordra.

In hoofstuk 4 word daar uitgewei oor die wyse waarop die Jesus-figuur in die
Afrika-literatuur gestalte kry as politieke verlosser wat die juk van kolonialisme
moet help afgooi. Die hoofstuk dien as 'n brug wat 'n oorgang bied na die
Afrikaanse tekste waarin Jesus nie as godsdienstige Verlosser nie, maar as
politieke verlosser ingespan is.

Hoofstuk 5 is die eerste waarin Afrikaanse poesietekste aan bod kom, en wel

die wat Psalm 23 betrek. Daar sal rekenskap gegee word van die vereistes
wat aan Psalm-berymings gestel word, en die verskillende maniere waarop
die berymers of omdigters daaraan voldoen het. In kontras hiermee staan
gedigte wat Psalm 23 as agtergrondteks vir parodiering betrek, wat in die
tweede deel van die hoofstuk aandag kry.

Die tekste in hoofstuk 6 oor die Ons Vader-gebed, en lhoofstuk 7, oor Jesus,
word veral teen 'n struggle-agtergrond geplaas om verdruktes se stryd teen 'n
oorwegend Christelike, onderdrukkende regime uit te wys. Daarom word daar
in hoofstuk 6 nie net stilgestaan by die wyse waarop die Ons Vader-gebed
oorspronklik 66k as sosiaal-politieke gebed gebid is nie, maar hoe dit ironiserend gebruik is in die struggle. In die hoofstukke word ook uitgewei oor die
Sestigers as literere beweging en oor Christelike kuns.
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In die slothoofstuk, hoofstuk 8, sal daar geoordeel word in watter mate my
hipoteses geverifieer is en enkele slotopmerkings gemaak word. Aspekte vir
verdere navorsing sal ook belig word.
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HOOFSTUK2:
POUTIEK EN PARODIE IN DIE POSTMODERNISME
Die doelstelling van hierdie hoofstuk is om in baie bree trekke 'n oorsig oor die
ontwikkeling van die postmodernisme in die literatuur te bied, om verantwoording te doen oor die keuse van Linda Hutcheon se teorie as onderbou
van die studie en om haar teorie oor politiek en representasie in postmodernistiese tekste uiteen te sit. Aangesien die korpus van gedigte wat in die
studie aan bod kom, afgebaken is tot gedigte waarin Christelike tekste
geparodieer word, sluit die hoofstuk ook inleidende opmerkings in oor die
parodie as werktuig van politieke kritiek (waaroor uitgewei word in hoofstuk 3),
sowel as oor die ontvangs wat die postmodernisme in die Christendom gehad
het.

2.1. 'n Ondefinieerbare term

Teoretici het al tot die slotsom gekom dat die begrip postmodernisme per se
ondefinieerbaar is. "'n Begrip wat soveel teenstrydigheid in homself bevat en
wat soveel teensprake moet akkommodeer, lyk vir my (en baie ander,
geleerde mense) ondefinieerbaar", skryf Nolte (1990:163). Ook Brian McHale
(1987:3) waarsku: "Nothing about this term is unproblematic." Hassan
(1980:199) verklaar dat: "the term [... ] contains its enemy within".

Volgens Janse van Rensburg (2000:5) legitimeer die 'gemeenskaplike grond'
van tekste die gebruik van die woord postmodernisme:
All postmodernists are aggressive in their rejection of modernity. All
agree that there is no structure to the text and therefore no fixed
interpretation. There are also no absolute truths and no fixed values,
because of the principle of difference. All agree that the text has a
dynamic and open-ended character that makes a final analysis of reality
impossible.

Hierdie 'definisie' van Janse van Rensburg is egter problematies. Hoewel
daar beslis sprake van 'n skeptisisme in postmodernistiese tekste jeens
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sentrums van gesag en aansprake van waarheid is, is dit eerder 'n bevraagtekening van wie se waarheid voorkeur kry. Om te verklaar dat die postmodernisme geen gevestigde waardes bevat en dat die teks geen struktuur het
nie, klop nie met die teorie van Hutcheon nie, soos later in die hoofstuk sal
blyk.
Omdat die term postmodernisme vir uiteenlopende praktyke in die onderskeie
kunsdissiplines gebruik is, was dit reg van die begin af 'n problematiese
konsep. Wat die verskillende kunsdissiplines egter gemeen het, is 'n
wegbreek van wat hulle as die beperkinge van die modernisme ervaar het
(Foster 2000:14). Die paging om van die modernisme weg te staan, het
enersyds gemanifesteer by diegene wat tevrede was daarmee om die
aannames en prosedures van die modernisme binne die domein van die kuns
self te bevraagteken, en andersyds diegene wat nie net die modernistiese
kunsbeginsels aangeval het nie, maar die hele praktyk van kuns (Foster
2000:15).

In die loop van die sewentigerjare is die postmodernisme in verband gebring
met die poststrukturalisme, wat oak deur twee fases gekenmerk is: die waarin
die teks en interteks domineer (soos deur Barthes en Derrida gestel), en die
waarin teoretiserings oar magsrelasies sentraal staan (Foucault, Lacan,
Deleuze en Guattari) (Foster 2000: 15).

Veral die vertaling van Jean-Francois Lyotard se La condition postmoderne
(1979) in 1984 (The Postmodern Condition) het 'n groat rol gespeel in die
verwerping van die idee dat taal die werklikheid representeer. In navolging
van Derrida het die postmodernisme aanvaar dat taal die wereld konstitueer,
eerder as wat dit die wereld reflekteer (Foster 2000: 15).

2.2. Die postmodernisme se afskeepkind

In die teoretisering oar die postmodernisme blyk die poesie 'n afgeskeepte
genre te wees. Oak in Hutcheon se The Politics of Postmodernism en A

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

12

\
,\

I
Ii

Theory of Parody. The Teachings of Twentieth-Century Art Forms, wat sentraal staan in die studie, is weinig voorbeelde uit die poesie ingesluit. Dit
beteken egter nie dat dit 'n literere genre is wat nie binne die postmodernistiese kader gesitueer kan word nie.

Foster (2000:24 ), wat in haar studie gefokus het op Hutcheon se The Poetics
of Postmodernism. Story, Theory, Fiction (1988), het ook ondervind dat die
poesie 'n gemarginaliseerde genre in teoretiserings oor die postmodernisme
is. Sy voer vier redes aan waarom die prosa op die oog af voorkeuraandag
van teoretici geniet. Die belangrikste wat ek hiervan wil uitlig, is praktiese
oorwegings. Wanneer iemand 'n boek oor algemene praktiese aspekte van
die postmodernisme skryf, is dit van kritieke belang dat die voorbeeldtekste
herkenbaar, <;>f dan bloot beskikbaar, is vir die lesers. Hutcheon gebruik
byvoorbeeld dikwels voorbeelde van skrywers soos Salman Rushdie

e~

J.M.

Coetzee (hoewel sy tot groot frustrasie van die trots-Suid-Afrikaanse;f leser
'
plek-plek na horn as Michael Coetzee verwys) wie se prosa wereldwyd
I,

bekend en bekroon is.

Na my mening kan min poesie daarop aanspraak maak dat dit buite die land
waar dit verskyn het, algemeen bekend is. Vir voorbeeldtekste leen Hutcheon
ook uit die argitektuur, die rolprentbedryf (soos flieks van Woody Allen), die
,,,,

}

kunswereld (soos die skildery The Greatest Homosexual van Larry Rivers) en
foto's van Ansel Adams. Daaruit lei ek af dat die voorbeeldtekste spesifiek
ingesluit is omdat dit algemeen bekend is. Die feit dat sy ewe gemaklik tussen
genres spring in besprekings, staaf myns insiens die siening dat haar teoriee
nie slegs op een (literere) genre van toepassing is nie.

2.3. 'n Voelvlug oor die ontwikkeling van die postmodernisme in die
literatuurkritiek

Hoewel hierdie studie geensins voorgee om die geskiedenis van die postmodernisme weer te gee nie, is 'n paar potloodstrepe oor die ontwikkeling daarvan myns insiens geregverdig omdat dit enersyds 'n aanduiding gee van die
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kompleksiteit van die term, en andersyds 'n raamwerk bied waarbinne die
leser die teorie van Hutcheon as een van vele stemme kan plaas. Die
betoogindeling van Bertens en D'haen (1988) en Foster (2000) word gebruik.
Hiernaas word ook ander bronne benut.

2.3.1. Die eerste gebruik van die term

Oat die begrip problematies is, kan reeds afgelei word uit die feit dat teoretici
nie eens eenstemmig is oor waar die term die eerste keer gebruik is nie.
Bertens en D'haen (1988:11) meen die term is die eerste keer in 1934 deur
die Spaanse kritikus Frederico de Onis gebruik, hoewel die konteks waarin hy
dit gebruik het, nie meer met huidige teoriee oor die postmodernisme in
verband gebring word nie. Volgens Janse van Rensburg (2000:13) is die term
egter byna twee dekades vroeer - in 1917 - deur die Duitse filosoof Pannwitz
gebruik om spesifiek die nihilisme van die filosoof Nietzsche te beskryf.
Bertens (1995:20 en 35) wys weer daarop dat Bernard Iddings Bell die woord
postmodernisme in 1926 in Postmodernism and Other Essays die eerste keer
in 'n boektitel gebruik het.

2.3.2. Die eerste bewegings

Volgens Bertens en D'haen (1988:13) was die digter Charles Olson in 1950
egter die eerste persoon wat die postmodernisme as 'n literer-kritiese term
gebruik het, en wel om sy eie oeuvre te bespreek, sowel as die van die
sogenaamde Black Mountain-digters, wat deur Olson ge·inspireer is. Sy
opvatting van die term het ooreenkomste met die eksistensialisme van
Heidegger vertoon en het die mens as agent van kreatiwiteit benadruk. Hy het
ook daarop gewys dat die werklikheid weens al die toevallighede en onbegryplikhede daarvan onsamehangend voorgestel moet word, en nie ge·intellektualiseerd nie.
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Naas die Black Mountain-digters het sekere boheemse (alternatiewe) digters
en romanskrywers van North Beach (San Francisco), Greenwich Village (New
York) en Venice West (Kalifornie) in die vyftigerjare sterk standpunt ingeneem
teen die bestaande konvensies en norme - teen dit wat hulle as square
ervaar het (Foster 2000:73). Die groepe was bekend as die San Francisco
Renaissance-digters, die Beat-digters en die digters van die New York
School. Digters in die bewegings het onder meer 'n groot rol gespeel om 'n
stem te verleen aan swartes as politiek gemarginaliseerdes (Foster 2000:92).

2.3.3. Die eerste teoretici

2.3.3.1. Irving Howe

Byna tien jaar nadat Olson die term postmodernisme met die poesie in
verband gebring het, is dit in 1959 vir die eerste keer met betrekking tot die
prosa gebruik in Irving Howe se Mass Society and Postmodern Fiction
(Bertens en D'Haen 1988:14). Vir Howe het die Amerikaanse samelewing van
die jare vyftig geen rigting gehad nie, is alle tradisies oorboord gegooi, is
gesag uitgedaag en was daar geen sprake meer van 'n nasionalisme of
nasionale strewe wat tot eensgesindheid kon lei nie.

In "Mass Society and

Postmodern Fiction",

'n essay in Waugh se

Postmodemism. A Reader (1992), verwys Howe (1959:25) na die vervlakking

van die samelewing en die onkenbaarheid van die werklikheid waarin die
mens sigself bevind. Onder tien eienskappe van die samelewing lys hy dat
tradisionele sentrums van gesag - soos die gesin - sy invloed verloor het; dat
die gemeenskap passief en onbetrokke by mekaar is; en dat niemand horn of
haar meer vir enige saak beywer nie. Howe (1959:25) merk op:

The era of 'causes', good or bad, comes to an end; strong beliefs seem
anachronistic; and as a result, agnostics have even been known to feel a
certain nostalgia for the rigors of belief.

l -
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Voorts word iemand wat bloat as 'n Duitse skrywer geeien word, as volg deur
Howe (1959:26) aangehaal:
There's no longer a society to write about. In former years you knew
where you stood: the peasants read the Bible; the maniacs read Mein
Kampf. Now people rio longer have any opinions; they have refrigerators.
Instead of illusions we have television, instead of tradition, the
Volkswagen. The only way to catch the spirit of the times is to write a
handbook on home appliances.

Volgens Howe word die "mass society" gekenmerk deur 'n vervaging van
klasseverskil, 'n ondermyning van die tradisionele sentra van outoriteit, 'n
verwaarlosing van tradisionele seremonies, 'n houding van onbetrokkenheid
en passiwiteit, 'n sistematiese 'fabrisering' van die openbare mening, 'n
verlies aan sterk oortuigings weens die oplos van verskille, die verdwyning
van kousaliteit, 'n gebrek aan eerstehandse ervaring, en 'n sosiale afhanklikheid en magteloosheid. Howe se teoretisering is gesien as die begin van die
linkse kritiek op die postmodernisme deur teoretici soos Habermas, Jameson
en Baudrillard. Hoewel daar van die begin

at

'n paging was am· die

postmodernisme van 'n konstruktiewe sosiaal-politieke program te voorsien,
was daar eers in die tagtigerjare sprake van 'n sistematiese nadenke oar
etiese en politieke verantwoordelikhede (Foster 2000:77).

2.3.3.2. lesloe Fiedler

In die middel sestigerjare het die literere kritikus Leslie Fiedler in 'n artikel, wat
volgens Bertens en D'haen (1988:15) die jare lange propagandistiese stryd
van die postmodernisme ingelui het, aangevoer dat die postmodernisme in
die literatuur nie as iets negatiefs beskou moet word soos die sienings van
Howe en Harry Levin dit wil he nie, maar as 'n broodnodige en buitengewoon
gesonde afrekening met die verlede.

Fiedler skryf in 1992 in "Cross the Border - Close the Gap" die moderniste
van die twintigerjare het met hul steriele intellektuele benadering hulle in hul
elitistiese ivoortorings van die werklikheid afgesonder. Vir Fiedler was die
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postmodernisme 'n manier om weg te breek van die intellektualiteit deur
elemente van die popkultuur by die letterkunde in te sluit. Met meer spontane
letterkunde kan daar aan die dodelik ernstige humanisme soos die van Henry
James, en later Eliot, Proust en Woolf ontsnap word (Fiedler 1992:35).

Fiedler (1992:37) het voorspel dat postmodernistiese letterkunde sou leen by
genres wat voorheen geminag is, soos verhale oar die Wilde Weste, wetenskapfiksie en selfs pornografie. Die gaping wat die modernisme tussen letterkunde vir die elite en die vir die massa geskep het, sou op die manier oorbrug
word. Met sy siening dat die anti-artistieke en anti-ernstige kuns van die
postmodernisme polities van aard is, betoog Foster (2000:79), kan hy beskou
word as een van die voorlopers van 'n eties verantwoordelike postmodernisme, waarvan Hutcheon 'n verteenwoordiger sou word.

2.3.3.3. Susan Sontag

Fiedler se siening is in 'n sekere mate gedeel deur die skrywer-kritikus Susan
Sontag in Against Interpretation and Other Essays, waarin sy haar aan die
begin van die sestigerjare uitgespreek het teen wat sy genoem het die
pretensie van die oorgrote meerderheid van die modernistiese skrywers van
die jare twintig. Sy het egter nooit die term postmodernisme gebruik nie, maar
antimodernisme.

Waar die modernistiese kuns te kenne gegee het dat daar diepte onder die
oppervlak is en interpretasie uitgenooi het op grand van die toepassing van
die laagtegniek en bepaalde kodes, bied postmodernistiese kunswerke hulself
volgens Sontag aan as oppervlak (Foster 2000:79). Daar is die betekenis van
'n kunswerk nie ter sake nie. lnteendeel, om 'n kunswerk te ontleed is om dit
te verarm: "It doesn't matter whether artists intend, or don't intend, for their
works to be interpreted [...] the merit of these works lies elsewhere than in
their 'meanings' "(Sontag 1992:52).
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Sontag het haar sterk uitgespreek teen kunswerke wat intellektueel benader
word en aangevoer dat 'n kunswerk in die eerste plek iets is wat ervaar moet
word. Wat van belang is, is die vorm en die invloed wat die vorm op die leser
het, nie die betekenis nie. Volgens Sontag (1992:53) is postmodernistiese
kuns 'n uitvloeisel van kritici se beheptheid met ontleding. Sy skryf [my kursivering]:

A great deal of today's art may be understood as motivated by a flight
from interpretation. To avoid interpretation, art may become parody. Or it
may become abstract. Or it may become ('merely') decorative. Or it may
become non-art. Abstract painting is the attempt to have, in the ordinary
sense, no content; since there is no content, there can be no
interpretation. Pop Art works by the opposite means to the same result;
using a content so blatant, so 'what it is', it, too, end by being
uninterpretable.

Sontag het haar nie net beywer vir die afbreek van die grense tussen hoe,
elitistiese kuns en die vir die massa nie, maar oak van die tradisionele grense
tussen bepaalde terreine van die samelewing, soos kuns en tegno-logie. Die
mening het 'n bepaalde invloed op die teoriee van lhab Hassan gehad, een
van die invloedrykste teoretici oar die postmodernisme (Bertens en D'haen
1988:17).

Volgens Bertens en D'haen (1988:17) is spore van Fiedler en Sontag se
teoriee te vind in latere literatuur waarin die waardes van die vyftigerjare wat
as elitisties, reaksioner en verdrukkend beskou word, ondermyn is. In die plek
daarvan het werke gekom wat as spontaan, geestesverruimend en esteties
bevredigend ervaar is en bevry was van die sosiale, morele en seksuele
beperkings van daardie tydperk.

2.3.4. Die eerste sprake van politieke ondertone

Die postmodernisme het in die jare sestig as 't ware vlamgevat, beweer
Bertens en D'haen (1988:20). Volgens hulle was dit nie net weens die verset
in Amerika teen elitistiese kuns nie, maar oak weens die wereldwye uitbreiding van die informasie-tegnologie. The Medium is the Message deur
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Marshall McLuhan, wat in die dekade verskyn het, is as 'n baanbrekerswerk
beskou wat aangedui het dat die klem in die massamedia verskuif het van
inhoud na die manier (medium) waarop die boodskap oorgedra word.

Dit het al hoe duideliker geblyk dat die postmodernisme van die Amerikaners
(en later ook die Nederlanders) in die sestigerjare sterk ooreenkomste getoon
het met die Europese avant garde-stroming. Die postmodernisme het sig nie
net teen die kunste verset nie, maar ook teen die gevestigde politieke orde
deur ondermynende aktiwiteite wat sterk herinner het aan die Dada'isme en
surrealisme. Alie sogenaamde ernstige kuns is aangeval en die onderskeid
tussen ernstige en populere kuns het onder skoot gekom, soos byvoorbeeld
die kuns van Andy Warhol wat Coke-blikkies en 'n reeks ingekleurde foto's
van Marilyn Monroe betrek (Bertens en D'haen 1988:21 ).

In Het postmodemisme in de literatuur word aangevoer dat Fiedler se verset
teen die reaksionere moderniste van die twintigerjare die politieke inslag van
die postmodernisme ingelui het. Volgens die skrywers moet die postmoderniste se verset teen betekenis gesien word as 'n verset teen die manier
waarop moderniste betekenis toeken. Daarom, voer Bertens en D'haen
(1988:21) aan, het die politieke inslag by latere postmoderniste verdwyn.

Oor die politieke inslag van die jare sestig skryf Butler (2002:6) dat die
opgang van na-oorlogse skrywers soos Stockhausen, Boulez, Robbe-Grillet,
en Beckett aangevul is deur die invloedryke bydraes van 'n handvol Franse
intellektuele, onder wie die Marxistiese teoretikus Louis Althusser, die kritikus
Roland Barthes, die filosoof Jacques Derrida en die geskiedkundige Michel
Foucault. Wat die denkers met mekaar gemeen het volgens Butler (2002:6),
is dat hul werk voortvloei uit hul nadenke oor die implikasies van die
modernisme. Nie een van hulle het ju is bande met die avant-garde gehad nie.
Althusser het gefokus op die werk van Brecht, Barthes op Flaubert en Proust,
Derrida op Nietzsche, Heidegger en Mallarme, en Foucault op Nietzsche en
Bataille. Butler (2002:6) skryf [my kursivering]:
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By the mid-1970s it becomes difficult to know what matters most to postmodernists - the fashioning of a particular kind of (disturbing) experience
within art, or the new philosophical and political interpretative
opportunities which it offered. Many would now say that for committed
postmodernists, interpretative implications were always (and disastrously)
'privileged' over the enjoyable artistic embodiment and formal
sophistication which so many had learned to appreciate in modernist art.

Bertens en D'haen (1988:23) wys egter daarop dat die moderniste oak baie
bewus was van die politieke bestel en die chaos in die wereld, maar dat hulle
geglo het dat 'n kunswerk 'n teenwig teen die chaos kan vorm en dat metafore
en simbole waarhede oar die werklikheid kan onthul. Die postmodernistiese
skrywers het egter metafore en simbole afgewys omdat die insigte wat deur
die gebruik van metafore en simbole opgelewer word, tog niks meer as
selfbedrog kan wees nie. In die plek daarvan is die onverstaanbaarheid van
die werklikheid beklemtoon. Trouens, die enigste werklikheid is dat daar buite
die taal geen werklikheid is nie.

2.3.5. Die uitbreidling van die term

Waar die term postmodernisme in die jare vyftig en sestig slegs met kuns in
verband gebring is, is dit sedert die jare sewentig oak gebruik om kulturele
verskynsels te beskryf wat nie met die modernisme gestrook het of nie
realisties was nie (Bertens en D'haen 1988:27).

Een van die voorstanders daarvan dat die postmodernisme gesien moet word
as 'n allesomvattende nuwe houding in die kuns sowel as die samelewing,
was lhab Hassan. In sy vroee werke het Hassan gefokus op die gewoonte
van postmodernistiese kuns om sigself te ondermyn, 'n "will to unmaking".
Hassan, 'n Egiptenaar van geboorte wat horn in Amerika gevestig het, was as
Franssprekende goed vertroud met die werk van Roland Barthes, Jacques
Derrida en Jean-Francois Lyotard, en het hul teoriee aan 'n Amerikaanse
gehoor bekend gestel. Derrida se poststrukturalistiese teorie het 'n bepaalde
invloed op Hassan gehad. Hassan het geglo dat daar geen stabiliteit, geen
gesag, geen sentrum is nie, oak nie in taal nie. Niks is waar in die positi-
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vistiese sin nie. Waarhede is slegs tydelik en bestaan slegs in die taalkonstruksie, nie in die werklikheid nie. Alles, ook die taal, is aan onsekerheid uitgelewer (Hassan 1983:29).

Hassan se term immanensie het een van die sleutelbegrippe in die postmodernisme geword (Bertens en D'haen 1988:31 ). Dit definieer hy as "the
capacity of mind to generalize itself in the world, to act upon both self and
world, and so become more and more, immediately, its own environment"
(Hassan 1983:29). Aangesien niks met sekerheid geweet kan word nie, is
alles bespiegeling. Die mens kan daarom op geen ander wyse leef as deur
fiksie nie of kan ook nie daarvan ontsnap nie.

In die essay "Answering the Question: What is Postmodernism?" verskaf
Lyotard (1992:124) die volgende definisie:

The postmodern would be [... ] that which denies itself the solace of good
forms, the consensus of a taste which would make it impossible to share
collectively the nostalgia for the unattainable; that which searches for new
presentations, not in order to enjoy them but in order to impart a stronger
sense of the unpresentable. A postmodern artist or writer is in the
position of a philosopher: the text he writes, the work he produces are not
in principle governed by pre-established rules, and they cannot be judged
according to determining judgment, by applying familiar categories to the
text or to the work. Those rules and categories are what the work of art
itself is looking for.

Lyotard het voorts klem gele op ontologiese twyfel. Dit is onmoontlik om die
egtheid van iets te legitimeer in 'n wereld waar niks seker is nie.

'n Belangrike bydrae van Lyotard was die verwysing na sogenaamde
meesternarratiewe. Hiermee het hy ingeburgerde visies in die samelewing
bedoel, soos Victoriaanse waardes; 'n netwerk van voorveronderstellings en
godsdienstig-politieke

filosofiese

oortuigings

wat

die

denke

van

die

samelewing bepaal. Lyotard het daarop gewys dat alle noemenswaardige
intellektuele strukture wat die mens deur die loop van die geskiedenis
uitgedink het - of dit nou betrekking het op die politiek, die godsdiens of die
filosofie, niks meer as metanarratiewe is nie. Die menslike kultuur bestaan, en
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het nag altyd bestaan, uit opponerende metanarratiewe (Bertens en D'haen
1988:35).

2.4. Politiek en postmodernisme op dieselfde kopkussing

2.4.1. Hutcheon se definisie tussen aanhalingstekens

Die insluiting van bydraes deur die massakultuur - soos strokiesverhale - en
die opheffing van grense tussen werklikheid en fiksie moet nie die indruk wek
dat die postmodernisme 'n futiele speletjie ("escapist") is nie (Hambidge
1995: 17). Deur die insluiting van elemente van die 'geskiedenis' en die
'werklikheid' - wat die leser dikwels slegs deur tekste ken - word daar
tersaaklike vrae gevra oar die werklikheid en die geskiedenis.

Oak in Linda Hutcheon se The Poetics of Postmodernism word die her-dink
van die geskiedenis beklemtoon: "What postmodernism does, as its very
name suggests, is confront and contest any modernist discarding or
recuperation of the past in the name of the future. It suggests no search for
transcendent timeless meaning, but rather a re-evaluation of and a dialogue
with the past in the light of the present." (Hutcheon 1988:19).

Met verwysing na 'n uitspraak deur Andreas Huyssen in The Search for

Tradition: Avant-Garde and Postmodernism in the 1970s se Hutcheon
(1988:16): "The view that postmodernism relegates history to the dustbin of
an obsolete episteme, arguing gleefully that history does not exist except as
text, is simply wrong. History is not made obsolete: it is, however, being
rethought - as a human construct."

Wanneer Hutcheon (2003:1) in The Politics of Postmodernism 'n definisie van
die postmodernisme verskaf, waarsku sy dat sy tegelykertyd moet se wat dit
is en wat dit nie is nie. Miskien is dit gepas, voeg sy by, want die postmodernisme is 'n fenomeen waarvan die modus by uitstek teenstrydig sowel as
onvermydelik polities is (my kursivering).
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Die postmodernisme se spore le diep op ender meer die terreine van die
argitektuur, literatuur, fotografie, rolprentbedryf, skilderkuns, video, dans en
die musiek. In bree trekke bevat dit selfbewuste, self-weersprekende en selfondermynende stellings. Dit is soos om iets te se, en dit terselfdertyd tussen
aanhalingstekens te plaas. Die effek is om dit te beklemtoon, of te
'beklemtoon', te ondermyn of te 'ondermyn', en die modus is daarom ingelig
en ironies - of selfs 'ironies'. Die postmodern is me het deurentyd 'n neiging tot
verdubbeling of vermenigvuldiging waarin voorveronderstellings bevestig en
versterk word, terwyl dit in dieselfde asem die stellings ondermyn (Hutcheon
2003:1 ).

Die postmodernisme mik daarna om dominante kenmerke van die lewe te denaturaliseer - om uit te wys dat entiteite wat onbewustelik as natuurlik waargeneem of ervaar word, insluitend kapitalisme, patriargale stelsels en sosiale
humanisme, 'kultureel' is - in werklikheid deur die mens gemaak en nie aan
die mens gegee is nie (Hutcheon 2003:2). Hier is reeds sprake van spanning
tussen Bybelse tekste en postmodernistiese tekste wat daardie Bybelse
intertekste ondermyn. Christen-gelowiges, selfs die wat hulle beywer vir 'n
minder letterlike verstaan van die Bybel, beskou die Bybel as deur God 1
ge"inspireer - dus nie 'n mensgemaakte teks nie. Christene sien die Bybel as
die onfeilbare Woord van God wat universele en ewigheidswaarde het.
Hoewel die Bybel deur mense geskryf is, glo Christene dat dit deur die Heilige
Gees ge·inspireer is. In 2 Timoteus 3:16 word verklaar: "Die hele Skrif is deur
God ge'inspireer en het groat waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling
te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek." Daar is
miskien nie altyd eenstemmigheid ender Christene oor sekere interpretasies
van die Bybel nie, maar dit word nie afgeskiet as iets wat deur die mens
gefabriseer is nie.

Volgens Hutcheon (2003:2) gee bostaande 'definisie' van die postmodernisme gelyke waarde aan die self-refleksiwiteit en die historiese begron1

Die konvensie onder Christen-gelowiges is om begrippe soos God, Seun en Heilige Gees
as 'n eerbiedsgebaar met 'n hoofletter te laat begin. Om verwarring te voorkom, het ek besluit
om te hou by die konvensie.
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ding van die postmodernisme: aan dit wat na binnekant toe gerig is en
tuishoort by die wereld van die kunste (soos parodie), en aan dit wat na buite
gerig is en tuishoort by die 'werklike lewe' (soos geskiedenis). Die spanning
tussen die skynbaar teenstrydighede omvat die paradoksale wereld van die
postmodernisme.

2.4.2. Representasie en die politiek daarvan

Hutcheon (2003:2) haal die Duitse filosoof MUiier aan dat hy nie politiek uit die
postmodernisme kan hou nie, en voeg dan dadelik by, hy behoort oak nie.
Want die politiek en die postmodernisme het deur die jare interessante, maar
onvermydelike bedmaats (haar uitdrukking) geraak. Hoewel die meeste van
die debatte oar die definiering en evaluering van die postmodernisme hoofsaaklik in politieke - en negatiewe taal - plaasgevind het, veral van die kant
van neokonserwatiewe en die neo-Marxiste, het ander, soos die linksgesindes, die politieke potensiaal daarvan raakgesien. Ander weer, byvoorbeeld die feministe, het die postmodernisme teengestaan juis omdat hulle
bang was dat dit hul politieke agendas sou ondermyn (Hutcheon 2003:2).

Anders as Roland Barthes, wat in Roland Barthes by Roland Barthes beweer
het dit is onmoontlik om die politiek te ver-beeld omdat dit alle mimetiese
kopiering teenstaan, meen Hutcheon (2003:3) dat die postmodernisme juis
self-refleksiewe, parodierende kuns gebruik om te onderstreep dat alle
kulturele vorme van representasie, hetsy literer, visueel of mondelings, in
beide die sogenaamde hoe kultuur en die massamedia, ideologiese wortels
het en dus nie betrokkenheid by sosiale en politieke relasies en verhoudinge
kan vermy nie.

Hiermee, beweer Hutcheon (2003:3), gaan sy bewustelik in teen 'n stroom
wat meen die postmodernisme sluit sigself uit van politieke betrokkenheid
vanwee die narcissistiese en ironiese appropriering van bestaande beelde en
oenskynlik beperkte toeganklikheid - die werk is net toeganklik vir die wat die
bran van die parodierende appropriasie herken en die teorie verstaan wat dit
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gemotiveer het. Maar so 'n standpunt is waarskynlik polities na·lef en in der
waarheid onmoontlik om in te neem in die lig van postmodernistiese kuns.
Postmodernistiese kuns kan nie van die politieke snykant daarvan ontsnap
nie, aangesien dit nie neutraal kan wees nie - ongeag hoe 'esteties' dit ook al
in sy parodierende self-refleksiwiteit mag wees. En hoewel die postmodernisme geen werktuig het om politieke optrede teweeg te bring nie, lewer dit
vanuit 'n ideologiese begronding de-naturaliserende kritiek wat lesers/kykers
die geskiedenis in heroenskou laat neem. Hiervoor het Hutcheon die term dedoksifisering geskep, na aanleiding van Barthes se verwysing na natuurlike
verskynsels as doxa. Volgens Hutcheon de-doksifiseer die postmodernisme
kulturele

representasies

en

hul

onaanvegbare

politieke

konnotasies

(Hutcheon 2003:3).

Ook Hambidge (1995:13) wys daarop dat postmoderne tekste geensins as
ideologies onskuldig afgemaak kan word nie. Die Marxistiese siening oor die
postmodernisme -

dat dit alle politieke en ideologies verantwoordelike

uitsprake of relevansie ontglip - is volgens haar 'n oppervlakkige beswaar.
Hambidge (1995:18) meen die Marxiste se kritiek op die postmodernisme is
eerder 'n eensydige aanval wat vermoedelik gerig is teen die afwesigheid van
'n maklik bevatlike kritiek op die samelewing (Hambidge 1995:18).

2.4.3. Die paradoks van kritiek en aandadiglheid
Die samelewing raak toenemend daarvan bewus dat die mag van stelsels van
representasie nie soseer die samelewing weerspieel nie, maar eerder betekenis en waarde in 'n spesifieke gemeenskap toeken. Parodie speel 'n groot
rol hierin. Deur algemene konvensies en representasies te gebruik en te
misbruik, slaag postmodernistiese tekste daarin om dit te de-naturaliseer. Dit
los as 't ware die gom van die etikette van konvensie op (Hutcheon 2003:8).

Vir Hutcheon (2003: 10) is die woo rd 'postmodernisme' een wat te maklik
gebruik word. 'n Kernvereiste wat sy aan 'n postmodernistiese teks stel, is dat
die teks moet verwys na 'n werklikheid wat geproblematiseer word. Kritiek is
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'n belangrike voorvereiste vir sodanige tekste. In hierdie opsig kan 'n mens
dus by voorbaat se dat die Psalm-herdigtings van die Liedboek volgens
Hutcheon se definisie nie as postmodernistiese tekste gereken kan word nie
aangesien dit - weens die beperkings van die konvensies van herdigtings so na as moontlik aan die bronteks herdig is. Hoewel die interteks nuut
voorgestel word, is daar geen sprake daarvan dat dit geproblematiseer of
ge·ironiseer word nie.

Hoewel verskillende kritici verskillende aspekte van die postmodernisme uitlig,
fokus Hutcheon se teorie op die paradoksale postmodernisme van medepligtigheid

(aandadigheid) en

kritiek,

refleksiwiteit en

historisiteit, wat

tegelykertyd die konvensies en die ideologiee van die oorheersende kulturele
en sosiale magte van die 20ste-eeuse Westerse wereld bevestig en
ondermyn (Hutcheon 2003:11 ). Dit gebruik die geapproprieerde vorme van
die verlede om 'n gemeenskap van binne aan te spreek terwyl daardie einste
vorme bevraagteken word. Dit is op die wyse dat historiese representasies,
hoewel geparodieer, verpolitiseer word. Hoewel sy laasgenoemde stelling
spesifiek op die argitektuur toespits, is dit myns insiens ook op die literatuur
van toepassing. Literatuur wat Bybelse ikoontekste betrek, kan gesien word
as 'n manier waarop 'n bepaalde gemeenskap - in die geval 'n oorwegend
Christelike gemeenskap wat as deel van 'n minderheidsgroep ander verdruk aangespreek en selfs aangekla word.

Volgens Hutcheon (2003:12) is die vraag nie of die postmodernisme polities
ge'inspireer is nie, maar eerder of dit nostalgies neokonserwatief of revolusioner radikaal is. Sy antwoord dan dadelik op tipies postmodernistiese wyse:
Dit is albei en nie een nie. Sy verwys na Anne Friedberg se tong-in-die-kies
parodie op Dickens se Tale of Two Cities: "It was conservative politics, it was
subversive politics, it was the return of tradition, it was the final revolt of
tradition, it was the unmooring of patriarchy, it was the reassertion of
patriarchy."

Dit is die paradoks van kunsvorme wat met 'n gemeenskap van die binnekant
af wil praat (of voel dit moet); wat glo dit is die enigste manier om die
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gemeenskap te bereik om horn saver te kry om sy waardes en selfkonstruerende representasies te bevraagteken. En parodie is die wyse
waarop tekste toeganklik gemaak word. Hoewel die postmodernisme die
ekonomiese kapitalisme met sy patriargale ondertone ondermyn, ontken dit
nie sy aandadigheid aan hierdie ideologiee nie (Hutcheon 2003:13).
Daarmee, voer Hutcheon (2003:14) aan, is daar 'n sentrum in selfs die mees
gedesentraliseerde teorie. Elke teoretiese perspektief (van byvoorbeeld
Foucault of Derrida) is ten diepste - en bewustelik - deel van die sentrum wat
dit probeer ondermyn. Dit is die paradoks van die postmodernisme.

Die postmodernisme slaag ook paradoksaal genoeg daarin om die kultuur
(die hoe sowel as die massakultuur) te legitimeer terwyl dit die kultuur
ondermyn. Op die manier skep dit nie die illusie van kritiese afstand nie. lronie
word gebruik om kritiese afstand te skep, en dit weer terselfdertyd ongedaan
te maak. Dit is hierdie tweeledigheid wat voorkom dat histories-politiese vrae
ge"ignoreer of as nietig afgemaak word (Hutch eon 2003: 15). Die postmodern is me staan nie die herstel van vertroue in instellings voor nie. In stede
daarvan hou dit sigself besig met belangrike vrae soos: In wie se instellings
moet vertroue herstel word? In wie se belang sal dit wees? Verdien hierdie
instellings ons vertroue? Kan hulle verander? Moet hulle? Hoewel die postmodernisme nie antwoorde hierop bied nie, is dit vrae wat volgens Hutcheon
(2003:15) nietemin die moeite werd is om te vra.

Hoewel teoretici dit nie eens is oor die aard van die postmodernisme nie, is
daar oor die algemeen konsensus oor die rol wat parodie en selfrefleksiwiteit
in postmodernistiese tekste speel. Volgens Hutcheon (2003:18) is daar 'n
spanning tussen die twee kwaliteite wat 'n ondersoek stimuleer na hoe
betekenis in die kultuur geformuleer word, hoe stelsels van betekenis gededoksifiseer word ten einde self- en kultuurkennis te verbreed. Ander spanninge in die postmodernisme word veroorsaak deur die feit dat grense tussen
genres, dissiplines en diskoerse, tussen die hoe en die massakultuur en tussen praktyk en teorie stippelgrense word. Die postmoderne kunstenaar is nie
meer die stille, vervreemde skepper van die romantiese of modernistiese tra-
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disie nie. Hy of sy is ook nie meer die droe, afstandelike en onsensitiewe
skrywer van die akademiese tradisie nie (Hutcheon 2003: 18).

Hutcheon (2003:31) is baie krities oor Baudrillard se teorie in die artikel 'The
Process of Simulacra" waarin hy aanvoer dat die massamedia die werklikheid
in fases geneutraliseer het: Eers het die media dit gereflekteer; toe gemaskeer en omgedop; daarna het die media die afwesigheid daarvan verbloem en
laastens het die massamedia met die simulacrum van die werklikheid, die
vernietiging van betekenis en al sy verbintenisse met die werklikheid,
vorendag gekom. Baudrillard kom veral onder skoot oor sy metafisiese
idealisme of beskouing van die 'werklikheid' (Hutcheon se aanhalingstekens)
en sy nostalgie oor die sogenaamde outentisiteit van die era van die premassamedia. Sy verwerp die voorveronderstelling dat dit ooit moontlik was
om die werklikheid deur iets anders as deur representasies te leer ken. Selfs
dit wat 'n mens kan voel, ruik en aanraak, word be-teken deur 'n stelsel van
tekens wat georganiseer is in die diskoerse van die wereld. Dit is waar die
politiek van representasie ter sprake kom.

Voorveronderstelling van die werklikheid word bepaal deur hoe die 'werklikheid' beskryf word, hoe dit in diskoers geplaas en ge·interpreteer word. Daar is
niks natuurliks aan die 'werklikheid' nie en daar was ook nooit nie - ook nie
voor die bestaan van die massamedia nie. Wat postmodernistiese teorie en
praktyk in hierdie verband probeer tuisbring, is dat alles nog altyd 'kultureel'
was in die sin dat dit nog altyd deur representasie moontlik gemaak is.
Waarheid en sogenaamde nie-kulturele entiteite het nie ophou bestaan, soos
Baudrillard beweer nie; dit is net nie meer onproblematiese kwessies nie.
Hutcheon (2003:32) se postmodernisme is nie 'n degenerasie in die hiperrealiteit nie, dit is eerder 'n vraag oor wat werklikheid kan beteken en hoe dit
geleer ken kan word. Dit is nie 'n geval dat die representasie die entiteit
domineer of op die agtergrond skuif nie, maar dit erken selfbewustelik sy
bestaan as 'n representasie - naamlik om die referent te interpreteer, en nie
as 'n middel om direkte en onmiddellike toegang daartoe te bied nie. Die
postmodernis daag net die realistiese nosie van representasie uit wat voorgee
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dit is deursigtig en daarom 'n direkte en natuurlike verbintenis tussen teken en
referent of tussen woord en wereld.

Hutcheon (2003:33) wys daarop dat die grense tussen hoe en massakultuur
en diskoerse van die kuns versus die diskoerse van die wereld dikwels
oorskry word. Die oorskryding van die grense gaan egter met heelwat
spanning gepaard. Sy wys op die geweldige kritiek wat die postmodernistiese
parodiese appropriering van representasies in die massamedia ontlok het van
die vyandige (oorwegend modernistiese) kuns-establishment. Dieselfde sou
gese kon word van die reaksie op parodierende literatuur in Suid-Afrika, veral
Christelike parodiee. Andre P. Brink (1985:26) skryf in Literatuur in die
strydperk oor die heftige reaksie in die vroee sestigerjare - tot in die
Volksraad - op die "bose" en "verderflike kuns" wat "indruis teen die sedes of
die aard of die tradisie van die Afrikanervolk" en "die Christelike lewenskode
saboteer". Eintlik hoef 'n mens niks meer te se nie as om te herinner dat talle
poesiebundels en prosawerke verbied of gesensureer is in die sewentiger- en
tagtigerjare - Die ambassadeur byvoorbeeld bloot omdat 'n karakter in die
verhaal 'n Bybel stukkend skeur (Brink 1985: 13). Meer hieroor in hoofstuk 6.

Volgens Hutcheon (2003:33) is dit nie dat die her-beelding van die geskiedenis eiesoortig was aan die postmodernisme nie; trouens, dit het al in die
vroegste tye voorgekom. Die wyse waarop dit egter in postmodernistiese
tekste gedoen is, die manier waarop die tekste gestroop is van hul gewone
pretensie van

deursigtigheid, die selfbewustelike fiksionaliteit,

en

die

bevraagtekening van die feitelike begronding van geskiedskrywing het dit
onder skoot laat kom (Hutcheon 2003:33 ).

Oor die representasie van die geskiedenis gebruik Hutcheon oorwegend voorbeelde uit die prosa vanwee die rol wat die narratief in postmodernistiese
tekste speel. Die postmodernisme de-naturaliseer die geskiedenis deur dit
gelyk te bevestig en te ondermyn. Sy ontken aansprake deur Peter Brooks
dat die narratief eers in die Romantiek 'n sentrale rol in die letterkunde gekry
het (Hutcheon 2003:47), aangesien dit die rol van die narratief in die klassieke
epos en die Bybel geringskat. Sy gee egter toe dat daar in die 20ste eeu
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toenemend wantroue was oar die intrige, hoewel dit nie beteken dat verhale
minder van die intrige afhanklik is nie. In die verband skryf Hutcheon
(2003:47):

We may no longer have recourse to the grand narratives that once made
sense of life for us, but we still have recourse to narrative representations
of some kind in most of our verbal discourses, and one of the reasons
may be political.
Hutcheon (2003:49) voer aan daar is 'n hernude klem op die vertel van stories
- maar as 'n probleem, en nie as 'n gegewe nie. Volgens haar het dit tot
kritiek teen die postmodernisme gelei; dat die terugkeer na die narratief ten
koste van 'n aanvoeling vir die geskiedenis plaasgevind het. Maar miskien
hang dit bloat af van die definiering van geskiedenis. Hutcheon (2003:49)
onderskei in die verband tussen history en History, in 'n woordspeling op 'His
story' - met verwysing na die sentrale plek wat veral manlike (wit?) figure in

die geskiedskrywing inneem. Sy skryf (2003:49): "We may indeed get few
postmodern narrative representations of the heroic victors who have
traditionally defined who and what made it into History. Often we get instead
both the story and the story-telling of the non-combatants or the losers: [... ]
the blacks of South Africa". In die Suid-Afrikaanse letterkunde, oak die
Afrikaanse literatuur, is die postmodernisme oak gekenmerk deur tekste wat
randfigure, gemarginaliseerdes en politiek verstotenes aan die woord stel,
soos byvoorbeeld die spreker wat die Ons Vader in flaaitaal bid (hoofstuk 6).

'n Verskeidenheid teenstrydige diskoerse van narratiewe representasie is een
manier waarop die postmodernisme konvensies gebruik en misbruik om enige
suggestie van naatloosheid tussen die kulturele en die natuurlike te dedoksifiseer. Deur die naatloosheid van die geskiedenis I fiksie (wereld I kuns)
uit te daag, distansieer die postmodernisme sigself nie van die wereld nie. Dit
bevoorgrond en bevraagteken die voorveronderstelling van naatloosheid en
vra lesers om die proses te bevraagteken waardeur hulle hul wereld verbeeld. Die lesers word oak gevra om bewus te raak van die manier waarop
hulle sin vind in 'n spesifieke kultuur en waarop hulle kulturele ervarings
orden. Daar kan nie weggeskram word van representasie nie. Daar kan wel
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weggeskram word van 'n gevestigde begrip van die kultuur en aanvaar word
dat dit trans-histories of transkultureel is. Die wyse waarop representasie
sekere soorte kennis legitimeer en voorkeur daaraan gee, insluitend sekere
soorte historiese kennis, kan wel ondersoek word (Hutcheon 2003:51 ).

In postmodernistiese tekste is daar sprake van 'n kritiese terugkeer na die
geskiedenis

en

politiek

deur -

nie

ondanks

nie

-

metafiksionele

selfbewustheid en parodierende intertekstualiteit. Dit is die postmodernistiese
paradoks: die gebruik en misbruik van die geskiedenis wat Nietzsche nooit
voorsien het nie (Hutcheon 2003: 58). In die studie sal die klem op
parodierende intertekste val en nie soseer op metafiksionele selfbewustheid
nie.

2.4.4. Ver-beelding van die verlede

In die postmodernisme word die narratief as 'n menslike konstruk - en nooit
as natuurlik of 'gegewe' - gesien nie. Ongeag of dit 'n historiese of fiksionele
representasie is, die bekende narratiewe vorm van begin, middel en slot het 'n
struktureringsproses ge·lmpliseer wat beide betekenis en orde oorgedra het.
Die slot het beide teleologie of doelmatigheid en sluiting germpliseer, beide
konsepte wat onder heftige kritiek in literere en filosofiekringe deurgeloop het.
Volgens Hutcheon (2003:59) is dit gesien as 'n manier van totalisering - die
proses waardeur skrywers van geskiedenis, fiksie en teorie hul materiaal as
koherent, deurlopend en verenig aanbied. Maar met die oog op die beheer en
bemeestering van die materiaal, en selfs met die risiko dat dit die materiaal
geweld kan aandoen.

Volgens Hutcheon (2003:60) le die wortels van die postmodernisme se
teenstand teen die totalisering van die narratief moontlik in die sestigerjare of
in die laat-Romantiese behoefte aan onbevooroordeelde tekste. Maar deesdae is daar 'n ewe sterk geneigdheid om te bevraagteken wie betrokke is by
die intrige, ordening en beheer van die leser se lewe. Daarom is tekste wat
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paradoksaal die teleologie van die teks bevestig en ondermyn, eie aan die
postmodernisme.

Ook in postmodernistiese poesie het die oenskynlik teenstrydige samevoeging van die selfrefleksiewe en die dokumentere 'n terugkeer na die storie
gekenmerk. Hutcheon (2003:62) verwys na Marjorie Perloff se teorie dat baie
van die onlangse narratiewe gedigte die modernistiese of laat-Romantiese
skeiding van liriese poesie en narratiewe prosa uitdaag deur die narratiewe
kodes te bevoorgrond, saam met die poesie (en die leser) se behoefte aan
sluiting, sowel as die orde wat gewoonlik deur sistematiese intrige-struktuur
ge·1mpliseer word. Dit beteken dat - soos in fiksie - daar 'n gaping in die
poesie oopgegaan het vir materiaal wat voorheen uitgesluit is van die genre
omdat dit onsuiwer geag is: soos politiek, etnisiteit, historiese en filosofiese
bydraes. In al hierdie gevalle is daar 'n behoE?fte om sake te bevoorgrond deur
teenstrydighede, en die paradoks van die behoefte aan en die wantroue in
narratiewe meesterskap - en meesternarratiewe. Die historiografie is nie
langer die objektiewe of afstandelike weergee van die verlede nie; dit is
eerder 'n paging om dit te verstaan aan die hand van 'n model wat in
werklikheid 'n spesifieke betekenis aan die verlede toeken (Hutcheon
2003:62).

lndien die totaliserende effek van fiksie uitgedaag word, word die begrip van
kontinuneit in die geskiedenis bevraagteken (Hutcheon 2003:63). Eens op 'n
tyd was dit geskiedskrywers se taak om diskontinuneit uit die geskiedenis te
verwyder, maar nou is dit 'n nuwe instrument vir historiese analise en
gelyktydig ook die produk van daardie analise. In stede daarvan om
gemeenplase en homogene netwerke van analogie te soek, is geskiedskrywers bevry om die onderlinge spel tussen verskillende, heterogene
diskoerse te representeer wat erkenning gee aan die onbeslissende dinge in
die verlede en die kennis van die verlede. Die gevolg is dat iets na vore kom
wat verskil van 'n unitere, geslote, evolusionere narratief van die historiografie
soos dit tradisioneel geken is: soos dit blyk in die historiografiese metafiksie,
kry die leser nou ook die geskiedenisse (meervoud) van die verloorders sowel
as die wenners, van die randfigure sowel as die kernfigure, van die
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onbesonge helde sowel as die wat lof toegeswaai word, en van vroue sowel
as mans (Hutcheon 2003:63). In die Afrikaanse letterkunde, veral sedert
1960, is dit waargeneem in die grater rol wat toegeken is aan die stemme van
voorheen gemarginaliseerdes, die armes, politiek verdruktes, vroue. Kortom:
die verloorders en die randfigure.

Hutcheon (2003:67) benadruk [my

kursivering]:

Postmodern fiction [. . .] exploits and yet simultaneously calls into
question notions of closure, totalization, and universality that are part of
those challenged grand narratives. Rather than seeing this paradoxical
use and abuse as a sign of decadence or as a cause for despair, it might
be possible to postulate a less negative interpretation that would allow for
at least the potential for radical critical possibilities. Perhaps we need a
rethinking of the social and political (as well as the literary and historical)
representations by which we understand our world. Maybe we need to
stop trying to find totalizing narratives which dissolve difference and
contradiction.

Die ondermyning van tekste in die postmodernisme is dus nie iets wat
noodwendig as negatief ervaar moet word nie, aangesien dit 'n kritiese
ingesteldheid jeens maatskaplike en politieke konstrukte moontlik maak.

2.4.5. Parodie en die postmodernisme

2.4.5.1. 'n Krotiese kyk

Hutcheon wei in A Theory of Parody breedvoerig uit oor die doel en werking
van parodie. Aangesien dit volgende in hoofstuk 3 aan bod kom, sal ek hier
volstaan met enkele voorlopige opmerkings oor die rol van parodie in die
politieke representasie in die postmodernisme.

Parodie is sentraal tot die postmodernisme - vir aanhangers sowel as kritici
(Hutcheon 2003: 89). Kunstenaars delf dikwels in die 'beeld-argief' om die
geskiedenis onder lesers se aandag te bring deur middel van parodiee. Maar
hierdie parodierende herhaling van die kuns se geskiedenis is nooit nostalgies
nie, dit is altyd krities. Dit is ook nie ahistories of de-histories nie; dit skeur nie
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kuns van sy oorspronklike historiese konteks los om dit in een of ander
pastiche-samestelling aanmekaar te timmer nie. In stede daarvan, deur 'n
dubbelproses van bevestiging en ironisering, wys parodie hoe hedendaagse
representasies uit die van die verlede voortvloei en watter ideologiese
gevolge deur beide kontinurteit en verskil geskep word.

Parodie bevraagteken ook voorveronderstellings oor outentisiteit en uniekheid, en kapitalistiese begrippe soos eienaarskap (Hutcheon 2003:89). Voorts
bevraagteken parodie die nosie van die oorspronklike teks as seldsaam,
uniek en waardevol (wat betref die estetika of die kommersiele waarde). Dit
beteken egter geensins dat kuns waardeloos of betekenisloos is nie, maar dit
sal onvermydelik 'n nuwe betekenis he (Hutcheon 2003:90). Dit plaas dus die
politiek van representasie op die voorgrond. In hierdie opsig wyk Hutcheon af
van die oorwoe mening dat postmodernistiese tekste 'n waardevrye,
dekoratiewe, de-historiese aanbieding van die verlede is en dat dit daarom by
uitstek geskik is vir 'n kultuur wat oorversadig aan beelde is. Volgens
Hutcheon (2003:90) is die postmodernistiese parodie eerder 'n waardeproblematiserende, de-naturaliserende vorm waarin die geskiedenis (en deur
ironie, die politiek) van representasie erken word.

Hutcheon (2003:90) wys daarop dat baie teoretici oor die postmodernisme
doelbewus wegskram van die woord parodie aangesien dit steeds belas is
met 18de-eeuse konnotasies van gevatheid en bespotting - hieroor sal daar
in die volgende hoofstuk uitgewei word. Twintigste-eeuse kunsvorme bevat
egter 'n wye verskeidenheid van parodievorme, van "witty ridicule to the
playfully ludic to the serious respectful" (Hutcheon 2003:90). Verskeie kritici
noem ironiese sitaat pastiche, of lee parodie, vanwee die mistasting dat slegs
unieke style geparodieer kan word en dat sulke individualiteit vandag
onmoontlik is 2 • Pastiche is al aangebied as die 'amptelike teken' van die neokonserwatiewe postmodernisme vanwee sy minagting van die konteks en die
kontinuum met die verlede daarvan. Postmodernistiese parodie verwerp nie
die konteks van die representasies uit die verlede wat dit parodieer nie, maar
2

Vergelyk in hierdie verband byvoorbeeld N.P. van Wyk Lauw se "Ars Poetica" in Tristia en
Daniel Hugo se gedig "Die hart op die fees" uit die bundel Die boek Daniel.
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gebruik slegs ironie om aan te toon dat die leser of kyker vandag noodwendig
losgemaak is van daardie verlede -

wat tyd

betref,

sowel

as die

daaropvolgende geskiedenis van die representasies. Daar is dus kontinu"iteit,
maar daar is ook ironiserende verskil (Hutcheon 2003:90).

lronie maak die intertekstuele verwysings iets meer as net 'n akademiese spel
of 'n eindelose delf in tekstualiteit. Die totale representasieproses word onder
die leser se aandag gebring in 'n verskeidenheid vorme en modusse van
produksie, en die onmoontlikheid daarvan om 'n totaliserende model te vind
wat die gevolglike postmoderne teenstrydighede kan oplos. Postmodernistiese parodie is op 'n manier 'n herlesing van die verlede wat die invloed
van representasie sowel bevestig as ondermyn (Hutcheon 2003:91 ).

Hoewel Hutcheon (2003:94) 'n beswaar daarteen het dat die postmodernistiese parodie vervlak word tot die ahistorisiteit en die leegheid van die
pastiche, ontken sy nie dat daar wel 'n nostalgiese, neokonserwatiewe
terugkeer na die verlede is in baie hedendaagse kultuurvorme nie. Sy meen
egter dit is nie die geval by postmodernistiese parodie nie. Laasgenoemde is
fundamenteel ironies en krities, nie nostalgies of antikwaries in die verhouding
tot die verlede nie. Dit de-doksifiseer aannames oor die representasie van die
verlede. Postmodernistiese parodie is beide dekonstruktiwisties krities en
konstruktiwisties kreatief, wat die leser paradoksaal bewus maak van beide
die beperkings en die mag van representasie - in enige medium.

Hutcheon (2003:95) haal in die verband die antwoord van Sherrie Levine aan
oor waarom parodie onvermydelik is in die kunswereld:

"Every word, every image, is leased and mortgaged. We know that a
picture is but a space in which a variety of images, none of the original,
blend and clash. A picture is a tissue of quotations drawn from the
innumerable centers of culture ... The viewer is the tablet on which all
the quotations that make up a painting are inscribed without any of them
being lost."

Hutcheon (2003:95) verwys na The Innocent Eye Test, 'n skildery van Mark
Tansey, waarin hy Paulus Potter se De Jonge Stier van 1647 approprieer- 'n
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skildery wat aanvaar word as die paradigma van realistiese kuns. Maar in
Tansey se weergawe word die werk deur 'n bees beoordeel, "for who better
adjudicate the success of the 'bullish' realism and who better to symbolize
ironically the 'innocent eye' assumed by mimetic theories of the transparency
of representation". Dus gebruik die postmodernistiese parodie ironies juis die
konvensies van die realisme teen sigself om die kompleksiteit van representasie en die ge·1mpliseerde politiek daarvan op die voorgrond te plaas.

Parodie was oak in die modernisme dominant en het oak in modernistiese
kunsvorme konvensie en geskiedenis bevestig sowel as ondermyn. Die
verskil tussen die modernistiese en die postmodernistiese gebruik van die
parodierende appropriering van die verlede le in die uitdagings van die
konvensies van representasie. Dit is nie 'n geval dat modernistiese parodie
ernstig en betekenisvol was, terwyl die postmodernistiese parodie ironies is
nie - dit is eerder 'n geval dat die postmodernistiese ironie nie die modernistiese oorheersende behoefte van sluiting of afstandelikheid het nie. Dit is
hierdie behoefte van die modernisme aan sluiting, afstand en artistieke outonomie wat die postmodernisme wil blootle en ondermyn (Hutcheon 2003:95).

2.4.5.2. Politieke dubbelkodering

Parodie is dubbelgekodeer wat politiek betref: Dit legitimeer sowel as
ondermyn dit wat geparodieer word. Hierdie gelegitimeerde oorskryding
("authorised transgression" - Hutcheon 2003:97) maak dit 'n geskikte voertuig
vir die politieke teenstrydighede van die postmodernisme in die algemeen.
Parodie kan gebruik word as 'n self-refleksiewe tegniek wat kuns na kuns laat
verwys - maar wat oak kan wys dat kuns onlosmaaklik verbind is met die
estetiese en selfs sosiale verlede daarvan. Sy ironiese herhaling dien oak as
'n ge·1nternaliseerde teken van 'n sekere self-bewustheid oar die wyse waarop
kultuur ideologie legitimeer. Hoe word sommige representasies gelegitimeer
en erken? En ten koste van watter ander? Parodie bied 'n wyse waarop
hierdie proses ondersoek kan word (Hutcheon 2003:97).
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Hutch eon (1988:204) skryf in A Poetics of Postmodern ism dat die politieke
dubbelkodering egter ook beteken dat die postmodernistiese teks sigself met
opset oopstel vir twee teenstrydige leesmoontlikhede - en dat albei interpretasies reg en verkeerd is. Hierdie teenstrydige interpretasies word moontlik
gemaak deur die dubbelkodering van die teks. Sy (1988:204) skryf:

What I would argue is that we cannot write of these conflicting ways of
evaluating and understanding postmodern art by putting them down to
different critical or even political perspectives: the art and thought itself is
doubly encoded and allows for such seemingly mutually contradictory
interpretations.

Hierdie politieke dubbelkodering word gesien in die gedig "INKEER" deur
Andre Leto it in hoofstuk 7, waar die gebed gerig is tot "JAH" wat gelees kan
word as beide Jahwe (die God van die Christene) en die Rasta-god Jah.

2.4.5.3. 'n Vorm van elitisme?

Volgens Hutcheon (2003:101) bestaan die gevaar van elitisme of ontoeganklikheid by enige parodie in kuns omdat dit saamhang met die leser of
kyker se vermoe om die agtergrondteks te herken. Die vraag van toeganklikheid is onvermydelik deel van die politiek van postmoderne representasie.
Maar dit is die aandadigheid van postmodernistiese parodie - sy bevestiging
sowel as ondermyning van dit wat geparodieer word - wat sentraal is tot die
verstaan van die parodie. Jaap Goedegebuure bespreek in De Schrift
herschreven. De Bijbel in de moderne literatuur (1993) verskeie voorbeelde in
die Nederlandse letterkunde waar die Bybel as intertekstuele bran, in der
waarheid as palimpses 3 , vir letterkundige tekste gebruik is. Hy vertel egter
hoe hy op 'n keer aan 'n groep eerstejaarstudente klas gegee het oor die
Bybel as agtergrondteks in die letterkunde. 'n Student -

wat volgens

Goedgebuure a-godsdienstig grootgemaak is - het sy hand opgesteek en
gevra: "Meneer, die Christus, is dat nu dezelfde als Jezus?" (Goedegebuure
1993:87).
3

Oor die gebruik van die "palimpses" as beeld word in 6.3. uitgewei.
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Dit kan nie ontken word nie dat die invloed van die Christendom en die kerk in
talle (veral ontwikkelde) lande aan die verskraal is. In Suid-Afrika verkeer
kerke onder druk weens kwynende lidmaattal en in talle skole is nie net
Godsdiensonderrig of Bybelonderrig afgeskaf nie, maar word selfs boodskappe in saalbyeenkomste agodsdienstig aangebied om leerders se geloofsverskeidenheid te respekteer. Die vraag sou egter wees of die Bybel oak al in
die Afrikaanse lesersgemeenskap as intertekstuele argief in so 'n mate
vervaag het dat lesers nie die parodiering van Bybelse tekste sou herken nie.
Parodie op Christelike tekste sou geen trefkrag he as die leser nie met die
intertekste vertroud is nie.

Hoewel dit empiries onmoontlik sal wees om dit te staaf, kan ek as 'getuienis'
noem dat Bybelse verwysings in opskrifte (koppe) in Die Burger, een van die
grootste Afrikaanse dagblaaie in die land, redelik algemeen is. Die vereiste
wat aan subredakteurs gestel word met die skryf van die koppe, is dat dit in
die eerste plek herkenbaar (om die leser se aandag te trek), en tweedens (as
'n bonus) gevat moet wees. In Die Burger van 19 Februarie 2004 is daar
byvoorbeeld twee Bybelse beelde wat in opskrifte in die koerant gebruik word.
In die een, 'n berig oar die Suid-Afrikaanse departement van binnelandse
sake wat twee aansoekers se foto's omgeruil het in hul identiteitsdokumente,
lui die opskrif: "Dawid se hande, maar Esau se stem." In die Sake-afdeling
van dieselfde uitgawe is daar 'n berig oar die kleiner rolspelers in die
kleinhandelsektor, byvoorbeeld straatsmouse en huiswinkels, wat beter groei
as kettinggroepe soos Pick 'n Pay toon. Die opskrif lui: "Kleinhandelsektor se
Dawid groei Goliat in." Ander uitdrukkings met Bybelse strekking wat dikwels
in die media voorkom, is "die ware Jakob" en "verloen met 'n Judas-kus".

Hoewel baie Suid-Afrikaners myns insiens nie meer die Christelike leefwyse
navolg nie, sal hulle Bybelse verwysings en parodies in dieselfde mate as
verwysings na Afrikaanse idome, liedere of fliektitels herken.

In hoofstuk 3 word daar oar parodie as elitistiese genre uitgebrei.
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2.5. Git vir Christene?

Hierdie studie betrek egter nie net struggle-poesie wat sterk parodierend van
aard is nie, maar spesifiek tekste waarin drie Christelike tekste al as 't ware
ikoniese status bereik het - die Herderspsalm, die Ons Vader-gebed en die
Jesus-figuur. Daarom net enkele opmerkings oar die ongemaklike verhouding
tussen die postmodernisme en die Christendom in die bree.

Die eerste opmerking wat 'n mens sou wou maak, is dat Christelike beelde en
ikone nie in struggle-gedigte of postmodernistiese gedigte ongewoon is nie.
Behalwe die tientalle voorbeelde waarop ek in Afrikaans afgekom het as deel
van hierdie studie, wy Peggy Rosenthal in The Poets' Jesus. Representations
at the End of a Millennium 'n hele hoofstuk aan gedigte waarin Jesus-beelde
ter sprake is, spesifiek in struggle-gedigte in Afrika-lande (meer hieroor in
hoofstuk 4). Oak meld Berry (1992:3) in Shadow of Spirit. Postmodemism
and Religion:

One of the most unexpected results of the changed perspective [of
postmodernism] is the revived interest in those once-tabooed aspects of
'otherness' which can broadly be termed spiritual or religious. Indeed,
there is an unexpected emergence of religious motifs and themes in both
deconstruction and postmodernism.

Oat postmodernistiese tekste en die Christendom - anders as die politiek nie gemaklike bedmaats is nie, kan 'n mens reeds aflei uit dele van Hutcheon
se teorie, soos byvoorbeeld die bevraagtekening van sentrums van gesag.
Janse van Rensburg se The Paradigm Shift gee iets weer van die kerk se
wrewel teenoor die tydsgees. Die motto van die boek: "Not all truths are
absolute. But to say that there are no truths, is simple not true", is 'n vroegtydige aanduiding van waar die skrywer staan ten opsigte van een van die
kernelemente van die postmodernisme. Direk na die inhoudsopgawe skryf
H.J.C. Pieterse (2000:xi), professor in praktiese teologie aan Unisa, in 'n
voorwoord [my kursivering]:
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The implications of a postmodern epistemology for Practical Theology are
spelled out clearly. It is impossible to integrate elements of postmodernism into our current epistemology because the conflicting
epistemologies are irreconcilable. Janse van Rensburg puts the cards

decisively on the table.
In sy inleiding speel Janse van Rensburg (2000:xiii) oop kaarte. Hy maak dit
duidelik dat die postmodernisme as 'n kulturele fenomeen iets is wat die kerk
en spesifiek Christelike beraders nie durf ignoreer nie, aangesien lidmate en
kliente van die berader in 'n postmodernistiese tydsgees leef. Tog, maan hy,
moet die kerk sigself nie oorgee aan die postmodernisme nie [my kursivering]:
"I am particulary concerned about what is already happening, and will
increasingly happen, to the nature of theology as an academic discipline if
'the poison of postmodemity' (to coin a phrase) is allowed to influence
theology in general, and practical theology in particular."

Dus, letterlik voor bladsy 1, het die skrywer dit reeds duidelik gestel dat die
postmodernisme iets is wat onversoenbaar is met die Christelike leer en dat
dit Christene se geloof ernstig sal aantas as hulle toelaat dat die
postmodern is me hulle 'vergif'.

Meesternarratiewe word deur Janse van Rensburg (2000:7) gedefinieer as
die manier waarop dinge tradisioneel verduidelik is: "They are 'grand' because
they are supposed to be constant and always applicable to all people in all
spheres of life at all times." Christenskap, soos Marxisme, stel absolute
waarhede en algemene waardes voorop. Die postmodernisme ontken dat die
wereld verduidelik en 'vasgevang' kan word in gevestigde definisies en
meesternarratiewe (Janse van Rensburg 2000:7). Verder meen die postmoderniste, onder invloed van die poststrukturaliste, dat daar geen absolute
waarheid kan wees nie, aangesien waarhede altyd relevant tot die konteks is.
Waarheid verskuif dus konstant en moet daarom altyd uitgedaag of
bevraagteken word.

Janse van Rensburg (2000:36) gee toe dat baie van die postmodernisme se
kritiek geldig is. Die potensiaal vir die misbruik van mag wat in die geloof in
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absolute waarhede gesetel is en die outokratiese wyse waarop mense se
lewe ontwrig en beheer is deur mag, moet veroordeel word - nie net om
humanitere redes nie, maar oak vanwee Bybelse beginsels. Die kerk se
teologiese aanslag en dogmatiese leerstelligheid het veral daartoe gelei dat
verabsoluterende stellings gemaak is waarvoor daar geen Bybelse gronde
was nie. Die kerk het oar God, die hemel en die hel gepraat op 'n manier wat
die indruk laat ontstaan het dat hy alles weet. Christene het boonop hul
morele waardes, selfs al was dit op die Bybel gegrond, op 'n onsimpatieke en
onbybelse wyse toegepas. Terwyl die kerk horn oar etiek uitgespreek het, het
hy nagelaat om iets te doen aan die behoeftes en omstandighede van die
mense wat hy veroordeel het. As die postmodernisme gehelp het om die kerk
van sy selfversekerde teologiese troon af te kry en horn gemaan het om met
minder arrogansie oar God en sy Koninkryk te praat, moet die kerk dankbaar
wees (Janse van Rensburg 2000: 36). Dit beteken egter nie dat Janse van
Rensburg (2000:37) meen die "postmoderne paradigma" is versoenbaar met
die Christendom nie:
We can agree that our foundationalist approach led us to make absolute
statements about everything. That was wrong. But to make an
epistemological statement that there is no absolute truth and no place for
grand narratives would be impossible to uphold if we also want to remain
biblically based Christians and theologians.

Die

postmodernisme is dus volgens Janse van

Rensburg

in wese

onversoenbaar met die Christelike leer. Daarmee sou Hutcheon met horn
verskil. Hoewel Hutcheon (2003:36) daarop wys dat dit 'n wanopvatting is dat
die postmodernisme die bestaan van 'n sentrum of kern ontken, het Umberto
Eco tog in die verband gese die postmodernisme het ontstaan op 'n tydstip
toe ontdek is dat die wereld geen sentrum het nie (soos aangehaal in
Hutcheon 1988:75, my kursivering). Hutcheon (1988: 18) meen egter dat die
postmodernisme nie per se waarheid ontken nie, maar bevraagteken wie se
persepsie van waarheid die oorhand ("gains power and authority") oar ander
sienings van waarheid moet kry. Die postmodernisme ondersoek oak die
manier waarop waarhede geskep word. Hutcheon (1988:13) skryf [my
ku rsiveri ng]:
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Postmodern art similarly asserts and then deliberately undermines such
principles as value, order, meaning, control, and identity. Those
humanistic principles are still operative in our culture, but for many they
are no longer seen as eternal and unchallengeable.

In Politics of Postmodernism verduidelik Hutcheon (2003:36) dat baie van die
negatiewe kritiek op die postmodernisme daaraan te wyte is dat postmodernistiese kritici verkeerdelik voorgee dat daar geen geordende, koherente
waarheid bestaan nie. Oat daar niks in die sentrum is nie. Die sentrum is
egter nie soseer leeg nie, maar sy invloed en politiek word bevraagteken
(Hutcheon 2003:36).

Dit sou dus nie korrek wees om aan te voer dat die postmodernisme per se
'oneties' is nie. Ook Zygmunt Bauman betoog in Life in Fragments. Essays in
Postmodern Morality (1995) dat etiese kwessies groot aandag in die
postmoderne era geniet. Hy (Bauman 1995:42-43) skryf ender meer:
One might say that postmodernity is an 'era of morality' in one sense
only: thanks to the disocclusion - the dispersal of ethical clouds which
tightly wrapped and obscured the reality of moral self and moral
responsibility - it is possible now, nay inevitable, to face the moral issues
point-blank, in all their naked truth, as they emerge from the life
experience of men and women, and as they confront moral selves in all
their irreparable and irredeemable ambivalence.

Postmodernistiese tekste ontken nie die rol wat die Christendom in die
samelewing speel nie, dit ontken egter dat die Christelike tekste (in die
breedste sin van die woord) gevrywaar is van bevraagtekening. Hiervan het
die kerk die laaste klompie jare deeglik bewus geraak deur verskeie debatte
wat openlik oor kernwaarhede - soos die maagdelike geboorte van Christus
en die fisieke opstanding uit die dood - gevoer word. Ongeag Janse van
Rensburg se houding is die kerk in die bree ook nie afwysend teenoor die
debatte nie. Die boek God? Ge/oaf in 'n postmoderne tyd deur Ben du Toit, 'n
NG predikant in diens van die Algemene Sinode, roer uiters omstrede sake
aan oor die historisiteit van Christus, maar is nietemin in 2001 met die Andrew
Murray-prys bekroon - die prys vir Afrikaanse Christelike literatuur.
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Soos Janse van Rensburg (2000:37) ook tereg daarop wys, het die kerk in die
verlede die Bybel as meesternarratief gebruik om sekere dele van die
samelewing te marginaliseer. Daarom is Christelike beelde, wat my betref, by
uitstek 'n geskikte werktuig om verdrukkende optrede deur Christene te
ironiseer.

2.6. Ten slotte

Weens die gebruik van elemente uit die massakultuur het daar in sommige
kringe 'n wanbegrip ontstaan dat postmodernistiese tekste ideologies
onskuldig is. Hiermee verskil Hutcheon ten sterkste. Politieke tekste het
onvermydelike

politieke

ondertone.

In

postmodernistiese

tekste

word

'natuurlike' konsepte blootgele as mensgemaakte ('kulturele') konsepte.
Daarom word daar gelyke waarde aan tekste se selfrefleksiwiteit en historiese
begronding gegee. Aangesien die postmodernisme nie werktuie het om
politieke optrede te bewerkstellig nie, word ironiese appropriering gebruik om
die leser of kyker die verlede te laat heroorweeg en her-bedink.

Ook die ironiese appropriering van beelde is nie 'n wyse waarop die teks
sigself afskerm nie. Stelsels en representasie weerspieel nie die samelewing
nie, maar ken betekenis toe. Hierin speel parodie 'n groot rol. Die gebruik van
parodie is nie 'n nostalgiese terugkeer na die verlede nie, maar 'n kritiese
herbeskouing daarvan. Die postmodernisme glo die gemeenskap moet van
binne aangespreek word. Parodie is 'n wyse waarop die tekste toeganklik
gemaak word, maar kan ook elitisties wees indien dit lesers uitsluit.

Parodie voorveronderstel egter 'n ingeligte gehoor. Die postmodernisme
bevestig en ondermyn stelsels, en erken 'n aandadigheid aan byvoorbeeld die
patriargale stelsel en kapitalisme.
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In die postmodernisme word daar 'n groter rol gegee aan die narratief, wat die
deur ooplaat dat voorheen gemarginaliseerdes en 'verloorders' 'n stem kan
kry4.

Die oorskryding van grense binne postmodernistiese tekste gaan meestal met
spanning gepaard. Veral tekste waarin Bybelfigure en -dele wat feitlik
ikoniese status in die gemeenskap gekry het, geapproprieer word as
agtergrondteks vir parodiering, het baie kritiek vanuit die Afrikaans-sprekende
lesersgemeenskap ontlok. Op grond van Hutcheon se siening dat die parodie
die postmodernisme se voorkeurmetode van intertekstualiteit is, gaan daar
vervolgens meer oor die (sub)genre uitgewei word.

4

Soos in die inleiding gemeld is, is ek skepties oor die standpunt dat wit skrywers en kunstenaars
vanwee hul bevoorregte posisie in die samelewing nie 'n stem aan gemarginaliseerdes kon gee nie.
Hutcheon le ook klem daarop dat postmodernistiese tekste die stelsel van binne kritiseer. Wittes kon (en
kan) myns insiens 'n bydrae lewer deur die stelsel van binne te ondermyn. Die debat setel wat my betref
egter in die kader van die politieke wetenskap en nie in die letterkunde nie. Die invloed van kuns (in die
geval van die studie, poesie) se bydrae tot die struggle kan immers nie gekwantifiseer word nie, maar
dit beteken nie dat die rol van postmodernistiese strategiee soos parodiering in sodanige tekste nie
ondersoek kan word nie.
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IHOOFSTUK 3:
PARODIE: 'N EUTISTIESE GENRE OM 'N ELITISTIESE
POLITIEKE BESTEL TE KRITISEER
Waar daar in hoofstuk 2 slegs oorsigtelik na die parodie binne 'n
postmodernistiese raamwerk gekyk is, sal daar in hierdie hoofstuk in meer
diepte ingegaan word op die (sub)genre. Aspekte wat aan bod sal kom, is die
tradisionele siening van die parodie as 'n tegniek van bespotting en ontmaskering; die konvensies en werking van die genre; en die wyse waarop dit as
elitistiese vorm deur kunstenaars in die Suid-Afrikaanse gemeenskap gebruik
is om kritiek op 'n politieke bestel te lewer wat gemeenskappe gemarginaliseer en uitgesluit het. Daar word in die besonder gebruik gemaak van Linda
Hutcheon (2000) se bygewerkte The Theory of Parody, wat oorspronklik in
1985 verskyn het.

3.1. 'n Ou definisie in 'n nuwe konteks

Hutcheon (2000:5) verwerp die standaard-konnotasie wat verklarende woordeboeke aan die parodie heg, naamlik "grappige nabootsing" - soos dit ook in
die Verklarende woordeboek voorkom - weens die klem wat dit op gevatheid
of bespotting plaas. Voorts word "parodie" aangegee as die vertaalekwivalent
van beide "a spoof on" (Tweetalige frasewoordeboek) en "skit" (Groot
woordeboek). Hutcheon (2000:5) noem dat die parodie gelykgestel word aan

pastiche en die burleske sander dat daar van betekenisnuanses rekenskap
gegee word.

Parodie is volgens Hutcheon (2000:6) 'n vorm van nabootsing, maar die nabootsing word gekenmerk deur ironiese inversie - en nie altyd ten koste van
die geparodieerde teks nie. Dit is 'n noodsaaklike onderskeiding, aangesien
die parodiering van byvoorbeeld Christelike tekste nie noodwendig die Bybel
as teiken het nie.
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Parodie is vir Hutcheon (2000:8) 'n nuwe weergawe of formulering van 'n
teks, 'n herhaling wat deur 'n kritiese afstand eerder as deur ooreenkomste
gekenmerk word. Dit is allermins 'n nostalgiese nabootsing van vroeere tekste
(Hutcheon 2000:8). Dit is nie verrassend nie dat die bekendste tekste die
meeste deur parodici toegeeien word. Hieruit kan dus iets afgelei word van
die herkenbaarheid van Psalm 23, van die Ons Vader-gebed en van Jesusverwysings wanneer dit as agtergrondtekste vir parodiee gekies word.

Uit die wye verskeidenheid literatuur oor die parodie deur die eeue blyk dit
duidelik dat die betekenis van die woord meermale verskuif het. In die
vroegste vorme was die parodie spesifiek 'n narratiewe gedig van middelmatige lengte waarin epiese metrum en taalgebruik voorgekom het, en wat 'n
triviale onderwerp gehad het (Hutcheon 2000:32). Volgens Pretorius (1992:
370) het dit oorspronklik gedui op die lagwekkende nabootsing van 'n bekende, ernstige gedig.

Die meeste teoretici gaan terug na die etimologiese wortels van parodia, wat
op "newelied" dui. Die tekstuele en diskursiewe aard van die parodie (in teenstelling met die satire) is duidelik uit die stam van die woord, wat naamlik
"lied" beteken. Die voorvoegsel para het twee betekenisse, waarvan volgens
Hutcheon (2000:32) gewoonlik net die een vermeld word - naamlik die van
"teen" of "teenoor". Daarom is verkeerdelik afgelei dat die parodie slegs
opposisie of kontras tussen tekste aandui.

Dit is moontlik waarom

woordeboeke slegs voorsiening maak vir die pragmatiese komponent van
"spot" by die parodie: Een teks word teen 'n ander afgespeel met die
bedoeling om dit te bespot of as belaglik af te maak.

Hutcheon (2000:32) wys egter daarop dat para in Grieks ook "langs" kan
beteken. Daarom bevat die woord ook die suggestie van "akkoord" (eenstemmigheid) of "intimiteit", pleks van kontras. Dit is hierdie tweede, dikwels
afgeskeepte betekenis van die voorvoegsel wat die pragmatiese omvang van
die parodie uitbrei en insig gee in eietydse vorme daarvan. Die dubbelbetekenis van die voorvoegsel beteken ook dat die woord in meer neutrale terme
bespreek moet word, en nie met agterdog bejeen kan word nie. Anders as die
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stam bur/a (grap) in "burleske", is daar niks in die woord parodia wat daarop
dui dat die konsep van bespotting 'n noodsaaklike komponent daarvan is nie.
Die parodie is dus 'n ironiese transtekstualisering en inversie - herhaling met
'n verskil. 'n Kritiese afstand word ge·impliseer tussen die agtergrondteks en
die nuwe teks - en die afstand word gewoonlik deur ironie aangedui. Maar die
ironie kan speels sowel as verkleinerend wees, dit kan ook krities konstruktief
sowel as destruktief wees. Die genot van die ironiese werking van die parodie
spruit nie net uit humor wat geskep word nie, maar uit die graad of vlak van
betrokkenheid van die leser by die intertekstuele kaatsing tussen aandadigheid en afstand (Hutcheon 2000:32).

3.2. Kuns se vyand?

Parodie is geensins 'n nuwe fenomeen nie en beslis nie net tot postmodernistiese tekste beperk nie (Hutcheon 2000: 1). In die 19de eeu het die
parodiering van Romantiese en laat-Romantiese poesie en romans volop
geraak, aangesien die geletterde middelklas-leserspubliek geleenthede vir
parodici geskep het om meer tekste te ontgin as net die Bybel en die klassieke verhale. In die afgelope eeu was dit ook een van die vernaamste wyses
waarop die formele en tematiese konstruksie van tekste plaasgevind het
(Hutcheon 2000:2).

Hutcheon (2000:3) ag dit nodig om saam met 'n definisie van parodie ook
daarvoor in die bres te tree: "It has need of defenders. Parody has been
called parasitic and derivative." Volgens haar is daar in baie kringe 'n afkeer
van parodie omdat dit, in haar woorde, as die Filistynse vyand van kreatiewe
genialiteit en noodsaaklike oorspronklikheid geag is. Wat hieruit blyk, meen
Hutcheon (2000:3), is die voortgesette krag van die Romantiese estetika wat
genialiteit, oorspronklikheid en individualiteit vooropgestel het. In so 'n
konteks sal parodie 'n mindere genre wees.

Sedert Eliot se waardering vir die historiese bewussyn en vir die Formaliste se
terugkeer na die teks was daar 'n hernude belangstelling in vrae oor teks-
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tuele appropriasie en invloed (Hutcheon 2000:4 ). Parodie is een manier waarop daar as 't ware vrede gemaak kan word met die "rich and intimidating
legacy of the past". Hierop herinner Hutcheon (2000:4) aan Michel Foucault
wat aangevoer het dat die konsep van die kunstenaar of skrywer as 'n oorspronklike skepper van betekenis slegs vir 'n gepriviligeerde oomblik in die
kunsgeskiedenis bestaan het. In die lig daarvan is parodierende kuns
waarskynlik in die Romantiek met agterdog bejeen weens die kapitalistiese
neiging om literatuur as 'n kommoditeit te beskou wat deur die individu besit
word. In die afgelope eeu is kopieregwetgewing boonop in verskeie lande
deurgevoer en daarmee saam het die era van lastersake teen parodici aangebreek.

3.2.1. Handelsmerke se vyand?

In Suid-Afrika is die T-hemp-maatskappy van Justin Nurse, Laugh it Off (LiO),
byvoorbeeld

in

2004-'05 onsuksesvol

gedagvaar deur die drankreus

SABMiller. LiO het 'n bestaan gemaak deur die verkoop van T-hemde wat
bekende handelsmerke, soos Black Label-bier en Ouma-beskuit, gesatiriseer
en ontluister het om kritiek op die samelewing uit te spreek. SABMiller was
egter nie ingenome met die verwringing van die rooi-en-swart handelsmerk
van "Carling Black Label Beer- America's lusty, lively beer brewed in South
Africa" tot "Black Labour, White guilt - Africa's lusty, lively exploitation since
1962. No regard given worldwide" nie. SAB het aangevoer die T-hemp tas sy
wettige handelsmerk aan en kan sy sake benadeel. In wat as 'n Dawid-enGoliat-stryd in die media beskryf is, het LiO sy saak in eers die hot en toe die
appelhof verloor, maar eindelik sukses in die konstitusionele hot behaal.

Die konstitusionele hot het luidens 'n berig in Die Burger op 28 Mei 2005
bevind dat aangesien LiO T-hemde en nie bier verkoop nie, SABMiller nie kan
bewys dat LiO sy sake benadeel nie. Regter Albie Sachs het in sy uitspraak
gese "die hot moes in wese besluit of die Suid-Afrikaanse reg 'n sin vir humor
het" en tot die slotsom gekom "die uitdrukking van humor is nie net
toelaatbaar nie, maar nodig vir die gesondheid van ons demokrasie". LiO het

'j
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volgens die hof bloat die handelsmerk vir abstrakte kritiek gebruik. 'n
Emeritus-hoogleraar in die regte, prof. Marinus Wiechers, het aan die
joernalis Philip de Bruin gese: "Dis 'n pragtige, pragtige uitspraak waarin die
hoogste hof in die land mense se reg op vryheid van spraak ondubbelsinnig
beskerm het." Nurse, wat horn deurentyd op sy vryheid van spraak beroep
het, het in reaksie op die uitspraak aan die media gese dit "bewys die
demokrasie is fris en gesond".

Die reg het egter nie in die apartheidsjare so 'n humorsin gehad nie. Verskeie
kunstenaars, onder wie Ronald Harrison en Andre Letoit, van wie daar
onderskeidelik later in hierdie hoofstuk en in hoofstuk 6 en 7 sprake is, is
vervolg, aangehou en selfs gemartel oor parodies wat as afstootlik vir
sommige dele van die samelewing (lees: wit magshebbers) ervaar is. Parodie
is ook as 'n mindere genre ervaar. Op die skutblad van Letoit se Geel kafee
word die leser as 't ware gewaarsku dat "baie van Letoit se werk 'tydsdokumente' [is] waarmee baie jongmense van vandag sal kan identifiseer in 'n
eeu sander waardes, van konflikte en versoekings van 'n dwelmbestaan". Die
indruk word myns insiens gewek dat die gedigte nie vir 'ernstige lesers' van
waarde sal wees nie en vervlietend is weens die etiket van "tydsdokumente"
wat die uitgewer - volgens die skutblad selfs s6nder die goedkeuring van die
digter- die bundel om die nek hang.

3.3. Parodie of pastiche?

Parodie kan van pastiche onderskei word op grand van die gesofistikeerdheid
van die teks wat betref die eise wat dit aan die beoefenaars sowel as aan die
interpreteerders daarvan stel. Parodie vereis 'n bitekstuele sintese, vergeleke
met pastiche wat 'n monotekstuele vorm is en ooreenkoms in stede van
verskil beklemtoon (Hutcheon 2000:33). In sommige opsigte toon parodie
groat ooreenkomste met die metafoor. Beide vereis van die dekodeerder om
'n tweede betekenis saam te stel deur gevolgtrekkings oor oppervlakstellings
te maak en om die voorgrond aan te vul met herkenning en kennis van die
agtergrondteks. Parodie is transformerend in die verhouding daarvan tot
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ander tekste, terwyl pastiche bloot nabootsend is (Hutcheon 2000:38).
Pastiche moet ook gewoonlik in dieselfde genre as die model bly, terwyl
parodie voorsiening maak vir generiese aanpassings.

Pastiche is meestal ook nie nabootsing van 'n enkele teks nie, maar van die
skynbaar oneindige moontlikhede van die teks. Dit betrek dus die interstyl, en
nie die interteks nie. Die ooreenkomste eerder as die verskille van die teks
word op die voorgrond geplaas. Dit beteken egter nie dat 'n parodie nie
pastiche kan bevat nie. Wat pastiche en parodie egter gemeen het, is dat die
teks met opset nageboots is. "Both are acknowledged borrowings," skryf
Hutcheon (2000:38). Hierin le die vernaamste verskil egter ten opsigte van
plagiaat, 'n onderskeid wat volgens Hutcheon (2000:40) noodsaaklik is om te
tref, aangesien sommige teoretici parodie as 'n vorm van plagiaat beskou.

In parodie is daar egter meer ter sprake as twee tekste wat op 'n sekere
manier met mekaar verbind word. Daar is ook die bedoeling om die werk (of
die stel waardes) te parodieer en 'n herkenning van daardie intensie, sowel as
'n vermoe om die agtergrondteks te herken en dit te kan verbind met die teks.
Hutcheon (2000:22) skryf:
This is where the pragmatic semiotics of a theorist like Umberto Eco
offers the tools to go beyond Genette's formalism. Parody would be one
of Eco's 'inferential walks' that must be taken by the perceiver: they are
not mere whimsical initiatives on the part of the reader, but are elicited by
discursive structures and foreseen by the whole textual strategy as
indespensable components of the construction of the work.

Groot klem word dus geplaas op die bydrae van die ontvanger (die leser of
kyker) as die medekonstrueerder van die teks (Hutcheon 2000:23). Dit beteken egter nie dat parodie en intertekstualiteit sinonieme is nie. Hedendaagse
teoriee van intertekstualiteit vereis 'n ge·impliseerde teorie van lees of dekodering. Voordat 'n leser die teks ontvang en interpreteer, bly dit bloot swart
merke op wit papier - en eietydse kuns is baie bewus hiervan, skryf Hutcheon
(2000:23).
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Hutcheon (2000:23) verwys na Michael Riffaterre se teorie dat die ervaring
van die letterkunde 'n teks, 'n leser en sy of haar reaksies voorveronderstel.
Die reaksie van die leser neem die vorm aan van stelsels of woorde wat deur
assosiasies in die leser se gedagtes saamgegroepeer word. In die geval van
parodie word daardie saamgroeperings egter versigtig beheer.

Lesers wat parodierende strukture dekodeer, moet ook die geenkodeerde
bedoeling dekodeer. Parodie behels dus nie net 'n strukturele enonce nie,
maar 'n totale enonciation van die diskoers. Hierdie enonciation-proses omvat
die ontsluiting van inligting oor die adresseerder van die boodskap, die ontvanger(s) daarvan, 'n plek en tyd, diskoerse wat dit voorafgegaan en
opgevolg het - in 't kart, 'n hele konteks wat die leser moet prosesseer
(Hutcheon 2000:23). Om parodie te herken en te interpreteer, moet sekere
kodes deur die enkodeerder en dekodeerder gedeel word. lndien die leser nie
die teks as parodie eien nie, sal sowel die pragmatiese etas (die bedoelde
reaksie wat die parodis fyn beheer) as die dubbele struktuur geneutraliseer
word. Hutcheon (2000:27) haal Dwight Macdonald in hierdie verband aan:
"A peculiar combination of sophistication and provinciality is needed for a
good parody, the former for obvious reasons, the latter because the
audience must be homogeneous enough to get the point."

Anders as die tradisionele parodie, laat die kontemporere weergawe nie toe
dat die een teks beter of slegter vaar as die ander nie. Die parodie beklemtoon en dramatiseer die feit dat hulle verskil. lronie is een van die vernaamste
retoriese strategiee waardeur die leser of kyker bewus gemaak word van
hierdie dramatisering en waardeur hy of sy toegelaat word om te interpreteer
en te evalueer (Hutcheon 2000:31 ).

3.4. Parodie of satire?

Sommige teoretici meld dat satire positiewe waardes wil herstel, terwyl
parodie slegs negatief kan werk. Hutcheon (2000:43) verwerp egter die
stelling en voer aan dat die twee nie van mekaar onderskei kan word op
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grand van hul perspektief op menslike gedrag nie, maar op wat as 'n teiken
gekies word. Volgens Hutcheon (2000:43) is die rede waarom satire en
parodie dikwels verwar word, bloot dat die twee dikwels saam gebruik word.
Satire gebruik dikwels parodierende kunsvorme vir 6f verklarende 6f
aggressiewe doeleindes. Beide satire en parodie impliseer kritiese afstand en
vel daarom waardeoordele, maar satire benut oor die algemeen daardie
afstand om negatiewe stellings te maak oor dit wat gesatiriseer word - "to
distort, to belittle, to wound" (Hutcheon 2000:44 ).

In die hedendaagse parodie word sulke negatiewe oordele nie noodwendig
ge·impliseer deur die ironiese kontrastering van die tekste nie. Parodies wyk
af van 'n estetiese norm en sluit daardie norm as agtergrondmateriaal in.
Enige ware aanval sal dus selfdestruktief wees (Hutch eon 2000:44 ).

3.5. Die pragmatiese trefafstand of reikwydlte van die parodie

Die hedendaagse parodie het baie meer gebruike as waarvoor die tradisionele definisies van die konsep voorsiening maak. Volgens Hutcheon
(2000:50) beperk die tradisionele etos (die tradisionele bedoelde reaksie)
parodie tot vermaak, afwyking en soms spot of minagting. Die meeste
hedendaagse teoretici is dit egter eens dat die parodie semanties 'n grater
outoriteit as die oorspronklike teks het en dat die dekodeerder altyd seker is
met watter teks hy of sy veronderstel is om saam te stem. Die teiken van die
parodie is egter nie altyd die agtergrondteks nie. Hutcheon (2000:51) noem
talle teoretici wat bespotting as 'n vereiste stel vir parodie, maar meld dat die
meer ernstige funksie van parodie die potensiaal het om voorsiening te maak
vir 'n wyer pragmatiese trefafstand as wat by bespotting die geval is.

Volgens Hutcheon (2000:51) was die assosiasie met humor en bespotting nie
in die oorspronklike klassieke gebruik van die woord parodie opgesluit nie.
Nog 'n woord is bygevoeg wanneer bespotting bedoel is. Die 18de eeu se
skynheldedig ("mock epic") het egter groot klem op gevatheid geplaas, wat
die latere teoretisering oor parodie oorheers het. Sedertdien is van parodie
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verwag om snaaks en verkleinerend te wees. Maar, voer Hutcheon aan, as
parodie nie meer wat vorm betref, beperk word tot die spesifieke verssamestelling van die heldedig nie, kan teoretici oak nie beperkings stel wat etas
betref nie. Daar is geen transhistoriese definisie van parodie nie: Niks is meer
kultuur-spesifiek as etas nie.

Oak moet daar onderskei word tussen parodie wat die geparodieerde teks as
'n teiken gebruik en die wat dit as 'n wapen gebruik. Laasgenoemde is
meestal die geval in die hedendaagse parodie, terwyl eersgenoemde tradisioneel van parodie verwag is (Hutcheon 2000:52). Albei plaas egter nag te
veel klem op die komiese, pleks van die ironiese, meen Hutcheon (2000:52).
Die aanwysing van verskil deur ironie is een manier waarop die parodiese
omvang of reikwydte uitgebrei word.

Om as satire of as parodie te slaag, moet die onderliggende geenkodeerde
bedoeling of opset en die dekodeerder se herkenning suksesvol wees. Die
meeste teoretici is dit eens dat die interpretasie van ironie beteken dat
buitetekste ontgin en die ironiese bedoeling van die enkoderende agent oak
gedekodeer moet word. lronie dui egter nie net die verskil aan tussen dit wat
gese en dit wat bedoel word nie; dit oordeel of beoordeel oak. Die
pragmatiese funksie van ironie is om (meestal verkleinerende) evaluering aan
te dui. Hutcheon (2000:53) stel dit as volg:
Its mockery can, but need not, take the usual form of laudatory
expressions employed to imply a negative judgment; on a semantic level,
this involves the deployment of manifest praise to hide latent mocking
blame.

Albei hierdie funksies - semantiese inversie en pragmatiese evaluasie - word
ge·impliseer deur die Griekse stam eironeia, wat op "dissimilasie" en
"ondervraging" sinspeel. Daar is dus sowel 'n element van teenstrydige
betekenisse as 'n bevraagtekening en veroordeling. lronie het dus oak 'n doel
om betekenisverskil aan te dui en dien as 'n evalueringstrategie wat die
houding van die enkoderende agent teenoor die teks weergee. Op sy beurt
laat die houding die dekodeerder toe om die teks te evalueer en te
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interpreteer. lronie behels dus ook, soos parodie, 'n fyn beheerde interpretasieproses wat deur die teks uitgenooi word (Hutcheon 2000:53).

Daar is reeds genoem dat daar uit die voorvoegsel para afgelei kan word dat
parodie nie beperk moet word tot bespotting nie, maar dat die omvang
daarvan uitgebrei kan word weens die tweede betekenis van ''langs" of
"naas". Dieselfde voorvoegsel kan dus gebruik word om 'n saak vir sowel
komiese as ernstige parodiee uit te maak. Die dubbele betekenis van die
voorvoegsel kan egter ook gebruik word om tussen die etos en omvang van
parodie en satire te onderskei deur hul gedeelde gebruik van ironie as
retoriese strategie te bestudeer. Hoewel parodie geensins altyd satiries is nie,
gebruik satire dikwels parodie as 'n werktuig om die gebreke en dwaashede
van die mensdom bespotlik voor te stel, met die bedoeling om die gedrag te
korrigeer. Dit op sigself stuur satire in die rigting van 'n negatiewe evaluering
en 'n korrektiewe intensie. "Modern parody, on the other hand, rarely has
such an evaluative or intentional limitation," betoog Hutcheon (2000:54 ). Dus
kan daar by voorbaat geredeneer word dat Small se satiriserende "Second
coming"-gedigte 'n negatiewe evaluering van die samelewing se gedrag bevat
- met 'n korrektiewe doelstelling.

Dit bring 'n mens terug by ironie se twee funksies: die semantiese,
kontrasterende funksie en die pragmatiese, evaluerende funksie. Op 'n
semantiese vlak kan ironie gedefinieer word as die markering of aanduiding
van betekenisverskil. Dit word, paradoksaal, in strukturele terme teweeggebring deur gesuperponeerde semantiese kontekste. (Wat word geskryf?
Wat word bedoel?) Daar is met ander woorde een betekenaar, maar twee
betekendes. Gegewe die formele struktuur van parodie kan aanvaar word dat
ironie op 'n semantiese vlak op dieselfde wyse funksioneer as wat parodie op
tekstuele vlak funksioneer, aangesien parodie 66k verskil aandui deur
(tekstuele) superponering. Beide die trope en genres kombineer dus verskil
en sintese, andersheid en insluiting. Weens hul strukturele ooreenkomste
gebruik parodie met gemak ironie as 'n voorkeur- of selfs 'n bevoorregte
retoriese meganisme. lronie se weiering tot of ontkenning van semantiese
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eenstemmigheid stem ooreen met parodie se weiering tot strukturele
unitekstualiteit (Hutcheon 2000:54 ).

Volgens Hutch eon (2000:54) moet die totale proses van enonciation - die
gekontekstualiseerde produksie en ontvangs van tekste - oorweeg word om
te begryp wat parodie behels. Daarom moet daar verder gegaan word as die
tradisionele teks-leser-modelle van intertekstualiteit om oak geenkodeerde en
afgeleide intensie en semiotiese bekwaamheid in ag te neem. Hutcheon
(2000:55) volstaan met Groupe se definisie van etas as die bedoelde respons
wat deur die literere teks beheer word, maar plaas 'n grater klem op die
proses van enkodering. Dit berus dus by die dekodeerder van die teks om die
bedoeling daarvan af te lei. In sommige opsigte is die etas dus die oorvleueling tussen die geenkodeerde effek (soos verlang en bedoel deur die skepper
van die teks) en die gedekodeerde effek (die mate waarin die dekodeerder
daarin slaag). Etas is dus die afgeleide bedoelde of veronderstelde reaksie
wat deur die teks gemotiveer is.

Verbale ironie se algemeen aanvaarde etas is die van spot. In hierdie opsig is
dit linguisties gemarkeer (gekodeer op 'n spesifieke wyse) om te verkleineer.
lronie kan nie sander die etas van spot bestaan nie, aangesien die pragmatiese konteks (geenkodeer sowel as gedekodeer) die persepsie oar
afstand of kontras tussen die twee semantiese kontekste bepaal. Die etas
maak egter voorsiening vir 'n graadverskil of spektrum wat wissel van enigiets van 'n lighartige grinnik tot ironiese bitterheid (Hutcheon 2000:56). Die
graadverskil kan in tekste wat by die studie ingesluit is, waargeneem word.
Aan die een kant van die spektrum (lighartige grinnik) is Johannes Kerkorrel
se lied "Wat 'n vriend het ans in PW" (hoofstuk 7), met The Black Christ (later
in die hoofstuk) wat neig na die teenoorgestelde kant van die spektrum
(ironiese bitterheid). Adam Small se "Second coming"-gedigte sal eweneens
aan die kant van lighartige grinnik op die kontinuum le, met Breyten
Breytenbach se "23" en "Ons neem 'n god in optog heuwel toe" feitlik aan die
ander kant van die spektrum by ironiese bitterheid. Baie gedigte le iewers
tussen die twee uiterstes.
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Soos ironie bevat satire 'n gemarkeerde etos wat selfs meer verkleinerend, of
negatief gekodeer, is. Dit kan as 'n minagtende etos bestempel word. Die
gekodeerde woede word aan die dekodeerder oorgedra deur skeldtaal. Satire
moet egter nie verwar word met gewone skeldtaal nie, aangesien satire se
korrektiewe doelstellings sentraal is tot die identiteit daarvan. Hoewel satire
wel destruktief kan wees, is daar 'n ge'lmpliseerde idealisme, want dit is
"'unabashedly didactic and seriously committed to a hope in its power to effect
change"' (Bloom en Bloom, soos aangehaal deur Hutcheon 2000:56).

Tradisioneel is gemeen dat parodie ook die negatief gemarkeerde etos van
bespotting bevat en is dit selfs in sommige bronne gelykgestel met "comic
nonsense". Die kritiese afstand tussen die parodie en die agtergrondteks lei
egter nie altyd tot ironie ten koste van die geparodieerde teks nie (Hutcheon
2000:57). Hutcheon sender byvoorbeeld die poesie van Eliot en Pound uit as
tekste waarin daar 'n eerbiedige of onderdanige etos is.

Die feit dat parodici meestal bekende tekste as werktuig kies, dra volgens
Hutcheon (2000:58) by tot die misverstand oor satire en parodie. Dit is nie
Shakespeare (of in hierdie geval: Psalm 23, of die Ons Vader-gebed, of die
Jesus-gegewe) wat noodwendig bespot word nie: "Satirists choose to use
parodies of the most familiar of texts as the vehicle for their satire in order to
add to the initial impact and to reinforce the ironic contrast," skryf Hutcheon
(2000:58). Waar sulke tekste geparodieer word, is dit dus nie die parodie wat
negatief gemarkeer is nie, maar die satire.

Nie in alle gevalle waar die agtergrondteks verander is, word die teks bespot
nie (2000:59). Hierdie eerbiedige parodiee stem egter in een opsig ooreen
met verkleinerende parodiee - dit wys ook verskille tussen tekste uit:
"Although respectfully marked parody would be closer to homage than to
attack, that critical distancing and marking still exists." (Hutcheon 2000:60).
Wat egter altyd in gedagte gehou moet word, is dat parodie, ongeag hoe dit
gemarkeer is, nooit 'n modus van parasitiese simbiose is nie. Dit is altyd 'n
paradoksale struktuur van kontrasterende sintese, 'n soort differensiele
afhanklikheid van een teks van 'n ander.
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Hutcheon (2000:61) gee egter toe dat dit nie altyd so maklik is om tussen die
oorvleuelende etos van satire, parodie en ironie te onderskei nie. Net soos
wat daar 'n satiriese parodie bestaan waar die teiken 'n ander vorm van
gekodeerde diskoers is (soos Woody Allen se Zelig, wat die spot dryf met
dokumentere TV-programme of rolprente), is daar ook parodierende satire. In
laasgenoemde geval gebruik Bertolt Brecht die bekende struktuur van
Bybelse tekste in 'n post-Nietzcheaanse wereld wat die dood van God erken,
met 'n satiriese doelstelling. Die Christelike konteks word enersyds verwerp,
maar daar word tog daarna verlang weens die toenemende materialisme
(Hutcheon 2000:63).

3.6. Die paradoks van parodie

Volgens Hutcheon is daar in onlangs jare hernude waardering vir die teorie
van Mikhail Bakhtin waarin parodie gedefinieer is as 'n doelbewuste
gedialogiseerde, hibriede vorm waarin taal en styl mekaar aktief verhelder. Vir
Bakhtin is parodie 'n relativerende, gedepriviligeerde modus. Hutcheon
(2000:70) haal Bakhtin as volg aan:
"[l]n modern times the functions of parody are narrow and unproductive.
Parody has grown sickly, its place in modern literature is insignificant. We
live, write and speak today in a world of free and democratized language;
the complex and multi-leveled hierarchy of discourses, forms, images,
styles that used to permeate the entire system of official language and
linguistic consciousness was swept away by the linguistic revolution of
the Renaissance."

Hutcheon (2000:70) wys egter daarop dat daar vandag meer - en nie minder
nie - selfrefleksiewe en parodierende tekste na vore kom. Miskien leef en
skryf ons nie in 'n linguistiese konteks wat vry en gedemokratiseer is nie. Sy
wonder ook of dit nie eerder 'n vraag is of taal geburokratiseer, eerder as
gedemokratiseer is nie. In die ondemokratiese Suid-Afrika van die sestigeren sewentigerjare was die linguistiese konteks beslis nie vry en demokraties
nie. Dit kan 'n moontlike rede wees waarom politieke uitsprake wat deur die
regering verbied is, as parodierende kunswerke gemanifesteer het. Die
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herlewing van parodierende vorme kan vergelyk word met die rol wat parodie
in die Middeleeue en die Renaissance gespeel het (Hutcheon 2000:71 ). Die
rol van selfbewuste revolusionere tekste is om diskoerse wat 'tiranniek'
geword het, weer onder hande te neem. Dit is dus meer as blote nabootsing
of 'n monologistiese bemeestering van 'n ander diskoers. Dit is 'n dialogistiese, geparodieerde appropriering van die verlede (Hutcheon 2000:72).

Die onderliggende paradoks van die parodie is egter - soos in Bakhtin se
teoretisering oor die karnavaleske - 'n toegelate oorskryding ("authorised
transgression" - Hutcheon 2003:97) van norme. Volgens Bakhtin word die
ernstige, amptelike strukture van die wereld momenteel tydens die karnaval
omgedop en belaglik voorgestel. Hierdie karnaval is "consecrated by
tradition". Hoewel die karnaval apart van die wereld se ernstige, amptelike,
politieke vorme en plegtighede bestaan, stel dit ook op 'n manier die wereld
voorop. Die herkenning van die omgekeerde wereld vereis steeds kennis van
die wereldorde wat omgedop, en op 'n manier, ingesluit word. Maar,
beklemtoon Hutch eon (2000:7 4 ), hierdie ge·inverteerde orde is slegs vir 'n
beperkte tydperk geduld. Die karnaval het dus net tydelike bevryding van die
oorheersende waarheid en die establishment gebied. Die hierargie is slegs vir
'n kort rukkie opgehef.

Op dieselfde wyse is parodie 'n manier waarop die bestaande orde slegs vir 'n
oomblik omgekeer word. Dit is dus ook 'n vorm van 'n toegelate oorskryding.
Hutcheon skryf (2000:74 ):

This paradox of legalized though unofficial subversion is characteristic of
all parodic discourse insofar as parody posits, as a prerequisite to its very
existence, a certain aesthetic institutionalization which entails the
acknowledgement of recognizable, stable forms and conventions.

Die parodie kry dus 'n spesiale lisensie om die beperkinge van die konvensie
te oorskry, maar, soos die karnaval, is die lisensie slegs tydelik en kan dit
slegs funksioneer binne die beperkinge van die teks wat geparodieer word en dit is, volgens Hutcheon (2000:75), die beperkinge wat deur herkenbaarheid gestel word.
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Sams is die teks wat geparodieer word, belaglik en pretensieus en vra dit as 't
ware om ondermyn te word, maar meer dikwels is geparodieerde tekste 'n
suksesvolle werk wat 'n parodie inspireer. Sommige kritici meen die parodie
laat die agtergrondteks sy krag of invloed verloor, ander meen weer dit is 'n
meer superieure vorm omdat dit alles doen wat die oorspronklike teks doen en meer (Hutcheon 2000:76). Parodie kan egter ook, soos die karnaval,
norme uitdaag om dit te verander, te vernuwe.

3. 7. Gedeelde kodes van die parodie

In tradisionele kommunikasiemodelle is prioriteit verleen aan die posisie van
die sender of enkodeerder van die boodskap. In die lig van die strukturalisme
en poststrukturalisme is dit egter problematies om die klem op die produsent
van die teks te plaas. Hutcheon (2000:84) skryf:
Yet, when we call something a parody, we posit some encoding intent to
cast a critical and differentiating eye on the artistic past, an intent that we,
as readers, then infer from the text's (covert or overt) inscription of it.

Tog is dit moontlik dat die leser ondanks die sinspeling van die teks nie die
boodskap snap nie. Daarom is dit dalk beter om te praat van die afgeleide
("inferred") enkodeerder en enkoderingsproses. Maar hierdie skuif beteken
egter steeds nie dat die leser of kyker daarvan vrygestel is om die teksproduseerder van die parodie in ag te neem nie (Hutcheon 2000:85).

Parodie is een manier waarop die teks sy bewustheid van die konteksafhanklike aard van betekenis, die belang van betekenis van die omgewing
van die uiting, erken (Hutcheon 2000:85). Dit beteken egter nie 'n terugkeer
na die Romantiek waar die buite-tekstuele intensie van die byna goddelike
skepper van die teks sentraal staan nie. Dit is eerder 'n kwessie van die afgeleide optrede ("inferring activities") van 'n enkoderende agent (Hutcheon
2000:86). Waar intertekstualiteit verwys na die korpus van tekste wat die leser
op legitieme wyse tydens die leesproses betrek, kan dit nie sander meer met
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parodie gelykgestel word nie. Die parodierende teks kan nie losgemaak word
van die intensie daarvan nie (Hutcheon 2000:87). Die parodie wat bewustelik
parodierende materiaal insluit en waarvan die pragmatiese etos aangedui
word deur die retoriese strategie daarvan, vereis dat enige teorie ook voorsiening moet maak vir die posisie en invloed van die agent wat betekenis
toeken - die produseerder van die parodie. Die posisie van die produseerder
van die parodie is die van 'n beherende agent wie se aksie die tekstuele
bewyse lewer (Hutcheon 2000:88).

3.8. 'n Elitistiese genre om 'n 'elitistiese lbestel' te parodieer

Volgens Hutcheon (2000:88) is dit die rol wat aan die leser toegeken word wat
die parodie moontlik 'n elitistiese genre maak. Volgens haar is daar van die
vroegste tye af by klassieke werke geleen, aangesien dit ook 'n manier was
waarop die prestige en outoriteit van die werke aan die nuwe teks oor-gedra
is. Maar die voorveronderstelling was altyd dat die leser die agter-grondteks
sal kan herken om die kommunikasiesirkel te voltooi. Gemeenskaplike kennis
kan egter nie meer aanvaar word in die hedendaagse gedemokratiseerde
samelewing wat met minder eenvormige opleiding gepaardgaan nie, skryf
Hutcheon (2000:88). Na my mening is dit veral waar van die Suid-Afrikaanse
samelewing waar kleurgemeenskappe lank nie net in aparte skole onderrig is
nie, maar ook verskillende sillabusse gevolg het.

By wie berus die mag? By 'n elitistiese teksskepper wat 'n gesofistikeerde
leser of kyker vereis, of by die leser of kyker wat die mag het om die intensie
van die parodis mis te lees of te ignoreer (Hutcheon 2000:89)? Die leser word
altyd in 'n sekere mate gemanipuleer. lndien die verlangde reaksie van die
leser die herkenning en interpretasie van die parodie is, moet die produsent
die leser of kyker begelei in die begripsproses. Alie skrywers het verskillende
retoriese strategiee tot hul beskikking - hul enigste keuse is watter strategie
hulle wil gebruik (Hutcheon 2000:89).
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Parodie se strategie is om die leser tegelykertyd van die teks te vervreem en
by die hermeneutiese proses te betrek. Die leser voel betrokke by die
generering van betekenis. Die leser moet sigself egter nie hierdeur laat flous
nie. Manipuleerders van die teks wat die leser in beheer laat voel, het nie van
hul beherende invloed afstand gedoen nie (Hutcheon 2000:92).

Kan die leser kies om die intensionele aantygings of parodierende verwysings
te ignoreer? Volgens Hutcheon (2000:93) moet parodie per definisie as parodie geeien word om te kan slaag. Daar moet 'n gedeelde kode wees. Terwyl
geen artistieke kommunikasie moontlik is sander 'n kontrak tussen die enkodeerder en dekodeerder nie, is dit deel van parodie en ironie se spesifieke
strategie dat die kommunikasieproses nie afgehandel kan word indien die
presiese geenkodeerde intensie nie gerealiseer word deur die herkenning van
die ontvanger van die teks nie (Hutcheon 2000:93). Met ander woorde, benewens die gewone artistieke kodes, moet lesers of kykers die werk as parodie
herken, sowel as die graad en soort parodie, voordat dit (as parodie) geslaag
kan wees. Voorts moet hulle die agtergrondteks en die konvensies wat
geparodieer word, herken. Die leser put ekstra genot uit die feit dat hy of sy
bydra tot die voltooiing van die kommunikasiesirkel. Juis die voorvereiste het
tot gevolg dat parodie en ironie elitisties van aard is. Parodie veronderstel 'n
bepaalde kennisraamwerk, waaroor nie alle lesers beskik nie.

lndien die leser die parodie miskyk, sal die teks bloat soos enige ander gelees
word. Die pragmatiese etos word geneutraliseer deur die leser se weiering of
onvermoe om die gedeelde kode te herken. Terwyl weiering opset impliseer,
betrek onvermoe die leser se bekwaamheidspotensiaal. lronie vereis van die
leser bekwaamheid op drie vlakke: linguisties; retories of generies; en ideologies (Kerbrat-Orecchioni in Hutcheon 2000:94). Wat linguistiese kennis
betref, moet die leser enersyds verstaan wat gese word, maar andersyds wat
ge'impliseer word. Hierdie mate van sofistikasie is 'n voorvereiste in parodiering wat ironie as 'n retoriese meganisme gebruik. Generiese of retoriese
kennis word vereis omdat die leser retoriese of literere konvensies moet ken
om enige afwyking daarvan te herken. lndien die leser nie daarin slaag om
parodie as parodie te herken nie, of ook nie die spesifieke teks wat geparo-
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dieer word nie, sal die parodie nie geslaag wees nie. Hutcheon voer aan dit is
miskien om die rede dat parodie as genre floreer in demokratiese, kultureel
gesofistikeerde samelewings. Weinig parodierende materiaal is gevind in die
vroee Hebreeuse of Egiptiese literatuur, terwyl dit redelik algemeen in Griekse
tekste voorgekom het (Hutcheon 2000:95).

Die derde vermoe wat van die leser vereis word, naamlik ideologiese (in die
breedste betekenis van die woord) kennis, is die mees komplekse (Hutcheon
2000:95). Parodie is dikwels bestempel dat dit 'n elitistiese vorm van diskoers
is, veral omdat die pragmatiese dimensie impliseer dat minstens een deel van
die lokus van die estetiese waarde en betekenis gesetel is in die verhouding
van die leser tot die teks. Met ander woorde, parodie bestaan potensieel in
dubbelstemmige woorde (as gevolg van tekstuele superpone-ring). Maar
parodie word slegs gesnap deur lesers wat voldoen aan sekere voorvereistes
wat vermoe en opleiding betref. Dit is in hierdie sin dat 'n gene-riese sowel as
'n ideologiese vermoe vereis word. Die produsent en die leser beskik oor 'n
stel gedeelde kodes van die samelewing waartoe hulle behoort. Parodie en
ironie vereis 'n sekere stel ge·1nstitusionaliseerde waardes - beide esteties en
sosiaal - om verstaan te word. Die skrywer en sy gehoor deel dieselfde taal
en kulturele tradisie. Hutcheon (2000:96) haal aan uit Richard Poirier se The
Politics of Self-Parody:
"Certainly parody demands of the (real and inferred) parodist much skill,
craftmanship, critical understanding, and, often, wit. He or she must be
'encyclopedic, learned, obsessively cultured . . . burdened with the
wastes of time, with cultural shards and rubbish'. But the reader too must
share a certain amount of this sophistication, if not skill, for it is the reader
who must effect the decoding of the superimposed texts by means of his
or her generic competence."

Hutcheon (2000:99) wys egter daarop dat elitisme nie noodwendig as 'n
negatiewe term afgemaak moet word nie. Die ideologiese status van parodie
kan nie permanent vasgestel of gedefinieer word nie. Parodie se gedeelde
kodes kan vir verskeie doeleindes gebruik word; die afgeleide bedoeling sal
telkens individueel bepaal moet word. Parodie kan gebruik word om kulturele
kontinu"lteit te handhaaf, maar dit kan ook dien as 'n manier om verandering selfs radikale verandering - moontlik te maak (Hutcheon 2000:99).
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Dit is dus betekenisvol dat parodie - weens die aanspraak daarop dat die
parodis en die leser oar dieselfde stel ge·institusionaliseerde waardes moet
beskik - ook 'n manier is waarop kritiek van binne gelewer word, soos in
hoofstuk 2.5.3. betoog is. By poesie wat Bybelse tekste parodieer, kan dit dus
gesien word as 'n manier waarop die gemeenskap deur 'n lid van daardie
selfde gemeenskap (hoewel nie noodwendig self 'n Christen nie) betig word
met die oogmerk om die samelewing tot ander insigte te bring. Gedigte in
flaaitaal of Griekwa-Afrikaans is oak nie noodwendig gemik op die gemeenskappe wat die dialekte as spreektaal gebruik nie, maar eerder op die (literer)
'gesofistikeerde gemeenskap' wat dit as agtergrondteks sal herken - die
gemeenskap waarin die teksskepper sigself bevind en van waar hy of sy
kritiek kan lewer.

Myns insiens is dit ook besonder gepas dat skrywers en kunstenaars juis 'n
'elitistiese genre' gekies het om 'n regeringstelsel te kritiseer wat groepe
mense uitsluit. Die produseerder betrek die leser by 'n spel waar die norme
van parodie, wat literer 'ongesofistikeerde' lesers uitsluit, gebruik word om 'n
regeringsbestel te kritiseer wat 'n deel van die samelewing oningelig hou
(deur onder meer minderwaardige onderwys- en opleidingsgeleenthede). Dit
is dus as 't ware 'n elitistiese genre om 'n elitistiese regeringstelsel aan die
kaak te stel.

3.9. 'n Swart Christus as wapen in die vryheidstryd

Hoewel my studie versetgedigte insluit waarin Bybelse tekste geparodieer
word, wil ek enkele tekste wat buite die poesie val, betrek. Een daarvan is 'n
kunswerk wat in die sestigerjare vir groot omstredenheid gesorg het, naamlik
The Black Christ van Ronald Harrison. Die werk toon dat Christelike ikoniese
figure nie net in versetliteratuur voorgekom het nie, maar algemeen deur
kunstenaars (oak sangers en beeldhouers) geapproprieer is om 'n Christelike
gemeenskap aan te spreek. Die kunswerk se geskiedenis gee ook insig in die
reaksie wat die soort parodiee in apartheid-Suid-Afrika van spesifiek die
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destydse regering ontlok het. Boonop bevestig die werk standpunte oor die
noodsaaklikheid daarvan om die elemente van die parodie te herken.

Volgens die webwerf van die Suid-Afrikaanse Kunsgalery (www.museums.
org.za) word The Black Christ sowel binne as buite die landsgrense as SuidAfrika se mees omstrede kunswerk beskou. Die kunswerk is in 1962 geskep
uit verset teen die apartheidsregering en beeld die Nobel-vredespryswenner
Albert Luthuli uit as die gekruisigde Christus-figuur (foto volg). Die twee
'Romeinse soldate' wat horn vervolg en folter, is die destydse premier, dr.
H.F. Verwoerd, en minister B.J. Vorster, onderskeidelik die hoofargitek van
apartheid en sy minister van justisie. Die maagd Maria is bruin en die apostel
Johannes is 'n Asier. Die kunswerk is volgens die webwerf geskep teen die
agtergrond van die verdrukkende apartheidsbestel, die Sharpeville-opstand,
die paswet en die verbanning van politieke leiers.

Na voltooiing is die werk deur die destydse Anglikaanse aartsbiskop Joost de
Blank in die St. Markus-kerk in Distrik Ses gesien. Eerw. Percy Clough van
die St. Lukas-kerk in Soutrivier het sy seen oor die werk uitgespreek en 'n
tentoonstelling daarvan in sy kerk gereel. Nuus oor die omstrede kunswerk
het egter soos 'n veldbrand versprei en 'n enkele dag nadat die tentoonstelling geopen is, het die polisie 'n klopjag op die kerk uitgevoer en beslag
gele op die kunswerk. Harrison is in hegtenis geneem en drie dae lank
ondervra. 'n Week later het die Sensuurraad, in opdrag van die minister van
binnelandse sake, die kunswerk na 'n bespreking van minder as vyf minute
verbied. Die Sensuurraad het bevind die kunswerk is 'n "doelbewuste en
berekende poging om aanstoot te gee aan die geloofsoortuigings van 'n deel
van die samelewing".

Harrison is belet om die werk uit te stal. Uit vrees dat die kunswerk vernietig
sou word, is dit in verskeie huise in Distrik Ses weggesteek voordat dit na
Brittanje gesmokkel is, waar dit deur kanunnik John Collins van die St.
Paulus-katedraal bewaar is. Nadat die polisie verneem het die kunswerk is uit
die land geneem, is Harrison weer in hegtenis geneem en tydens
ondervraging gemartel.
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The Black Christ het sowat vier jaar lank deur Europa getoer. Met die hulp
van kanunnik Collins is miljoene rande ingesamel waarmee slagoffers van
apartheid bygestaan is, onder andere die wat in die Rivonia-verhoor tereggestaan het. Daarna het dit uit die openbare oog verdwyn en byna in
vergetelheid geraak.

Met die aanbreek van die demokrasie in Suid-Afrika het Harrison met die hulp
van die Anglikaanse Kerk in Brittanje 'n soektog van stapel gestuur en na 'n
jaar die kunswerk in die kelder van die 90-jarige Julius Baker, 'n politieke
uitgewekene, gevind. Dit is in 1997 na Suid-Afrika teruggebring waar dit in die
St. George-katedraal deur die aartsbiskop van Kaapstad onthul is. Dit word
tans uitgestal in die Suid-Afrikaanse Nasionale Galery.

3.9.1. 'n Christelike bestel geparodieer

The Black Christ is myns insiens 'n treffende parodie. Soos in hoofstuk 3.1
aangetoon is, verwys parodie nie slegs na "grappige nabootsings" nie. In die
werk word beslis klem gele op die ironiese, pleks van die komiese, en lewer
dit in so 'n mate bytende kritiek op 'n verdrukkende bestel dat die skepper
daarvan vervolg is. Die agtergrondteks (Jesus se kruisiging op Golgota) is
enersyds gekies vanwee die bekendheid daarvan by die teikengroep op wie
die parodie gemik is, maar oak omdat dit as wapen gebruik kan word om 'n
Christelike bestel se on-Christelike optrede te ironiseer. Harrison se invertering van die kruisiging - die gebeurtenis waarop die totale Evangelie berus
(soos sal blyk in hoofstuk 7) - dien duidelik 'n politieke doel.

In The Black Christ is dit nie die agtergrondteks as sodanig wat as bespotlik
voorgestel word nie - as dit die geval was, sou die kunswerk nie die seen en
beskerming van 'n deel van die kerkgemeenskap gehad het nie. Die eise wat
aan die kyker gestel word, is om sy of haar kennis van die kruisigingtoneel en
die politieke situasie met mekaar in verband te bring. Waar die Bybelse Jesus
gesterf het as Verlosser vir sy onderdane, word 'n politieke leier hier gekruisig
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oar die politieke verlossing wat hy wil bring. Aangesien Jesus volgens die
Bybel onskuldig gesterf het, kan afgelei word by wie die parodis meen die
kyker horn of haar moet skaar. Uit die bruin Maria en Asiatiese Johannes kan
afgelei word dat die verlosser - en by implikasie die Bybelse Verlosser - nie
net vir wit mense gesterf het nie, maar vir alle bevolkingsgroepe. Maria en
Johannes is dus as 't ware 'verteenwoordigers' van gemarginaliseerde bevolkingsgroepe.

lndien 'n parodie wil tref en slaag, sal die kyker dieselfde kodes met die
parodis moet deel. In die nuwe millennium, waarin foto's van Verwoerd,
Vorster en Luthuli nie meer so algemeen in die nuus verskyn nie, sal die kyker
agtergrondinligting moet ontvang om die parodie te 'snap'. 'n Kyker wat nie
vertroud is met die Suid-Afrikaanse politieke situasie nie (dit wil se 'n histories
'ongesofistikeerde' persoon), sal die teks nie as parodie eien nie.

The Black Christ is 'n teks waarin die verdrukkende gemeenskap van binne
aangespreek word. lndien 'n agtergrondteks gekies is wat die Afrikaanssprekende (oorwegend Christelike) gemeenskap nie so na aan die hart gele
het, sou die kunswerk waarskynlik nie geskok het nie.

Ek wil voorts aanvoer dat die kunswerk aan Hutcheon se 'kernbeginsels' vir
postmodernistiese kunswerke voldoen, naamlik dat die skildery verwys na 'n
werklikheid wat geproblematiseer en ge·ironiseer word. Die kunswerk ironiseer
'n Verlosser wat nie politieke verlossing aan nie-wit lede van die samelewing
kan gee nie, sowel as 'n samelewing wat 'n genadige Verlosser aanhang
terwyl die meerderheid van die bevolking onderdruk word. The Black Christ
lewer de-naturaliserende kritiek wat die kyker die geskiedenis (in hierdie geval
'n Bybelse teks) in heroenskou laat neem. Daar is oak geen manier waarop
die werk as polities onskuldig afgemaak kan word nie. Die heftige reaksie op
die kunswerk is juis sprekend van die aanstoot wat dit aan die politieke bestel
van apartheid gegee het.
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The Black Christ (1962) deur Ronald
Harrison. (Afgelaai van museums.org.za)
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3.10. Ten slotte

Belangrike aspekte van die parodie wat uit hierdie hoofstuk geblyk het, is dat
die genre nie beperk is tot humoristiese tekste waarin die agtergrondteks
bespotlik voorgestel word nie.

Dit is ook nie altyd die geval dat spesifiek die agtergrondteks die teiken van
die parodie is nie. Sams, soos dikwels die geval by tekste waarin Christelike
ge·ikonifiseerde figure en Bybeldele as agtergrondteks dien, is die teks eerder
'n wapen. Dit is dus 'n werktuig waarmee die gedrag van 'n bepaalde
gemeenskap gesatiriseer word. Aangesien 'n groat deel van die SuidAfrikaanse gemeenskap in sensus daarop aanspraak maak dat hulle
Christene is, aanvaar die parodis dat die tekste herkenbaar sal wees - 'n
belangrike voorvereiste vir die werking van die teks. Maar ook vanwee die
noue verband tussen die kerk en die (onderdrukkende) regering in die
apartheidsjare het parodiee met Christelike ge"ikonfiseerde figure en -tekste
op treffende wyse die bestel gekritiseer.

Christelike ge'ikonifiseerde figure en tekste is nie net in Suid-Afrika en in die
Afrikaanse letterkunde gebruik as agtergrondtekste om 'n politieke bestel te
kritiseer nie, maar kom wereldwyd in die letterkunde voor. Hoofstuk 4,
"Gekruisigde Afrika", waarin Afrika-gedigte met Jesus as tema bespreek word,
dien as 'n brughoofstuk tussen die studie se teoretiese begronding en die
wyse waarop dit in die Afrikaanse poesie beslag kry. In hoofstuk 5 tot 7 kom
gedigte met Psalm 23-verwysings, die Ons Vader-gebed (hoofstuk 6) en
Jesus as ge'ikonifiseerde figuur (hoofstuk 7) aan bod. In hoofstuk 4 sal
aangetoon word dat Jesus in verskeie Afrika-lande se literature gebruik word
om die behoefte aan politieke verlossing en versoening uit te druk, sowel as
om uiting te gee aan Afrikane in diaspora se verskeurdheid tussen hul Afrikawortels en hul Europese leefwyse.
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HOOFSTUK4:
GEKRUISIGDE AFRIKA - BYBELSE GEGEWENS IN DIE
AFRIKA-UTERATUUR
Waar daar in hoofstuk 2 en 3 klem gele is op postmodernistiese tekste en
parodiering as teoretiese begronding vir die studie, sal daar in hierdie
hoofstuk oorsigtelik gekyk word na hoe bevrydingsgedigte met Jesus as tema,
in die Afrika-literatuur neerslag gevind het. Sodanige gedigte is geensins eie
aan die Afrikaanse struggle-letterkunde nie. Peggy Rosenthal wy in The
Poets' Jesus. Representations at the End of a Millennium (2000) 'n hoofstuk
aan poesie van Afrika-digters met Jesus as tema. Volgens Rosenthal word
Jesus vir veral drie doeleindes in die letterkunde geapproprieer: as politieke
bevrydingsfiguur, ter uitdrukking van 'n verskeurdheid tussen 'n Afrika- en
Europese identiteit, en laastens as 'n politieke bemiddelaar. Aangesien
hierdie hoofstuk slegs 'n oorsig oor die tematiese gebruik van die kruisverhaal
in Afrika-literatuur wil bied, het ek nie my gedigseleksie beperk tot poesie
waarin Jesus of die kruisverhaal geparodieer word nie. Gedigte kom ook ter
sprake wat voor 1960 geskryf is, omdat Afrika-lande se struggle teen
koloniale oorheersing ruim voor daardie jaar begin het en op min of meer
dieselfde wyse weerspieel word in die literatuur as Suid-Afrika se stryd om
demokrasie.

4.1. Jesus as politieke verlosser

4.1.1. "Prayer for Peace" deur Leopold Senghor (Senegal)
Leopold Senghor se "Prayer for Peace" 1 is in 1945 in Parys geskryf. Senghor
is in 1906 in Senegal, toe nog 'n Franse kolonie, gebore waar hy 'n Katolieke
opvoeding gekry het (Atwan et al. 1998:30). Hy het sy opleiding as Katolieke
1

Aangesien geen van die gedigte in hierdie hoofstuk volledig bespreek word nie, maar slegs
enkele aspekte uitgelig word, is die gedigtekste in Addendum I aan die einde van die studie
ingesluit. Ek kan my ook geensins as kenner van Afrika-literatuur aanbied nie, en het vir die
meeste van die gediganalises op Rosenthal staatgemaak. lnsigte wat nie met 'n verwysing na
Rosenthal aangedui is nie, is my eie.
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priester in Parys voltooi, soos dit destyds die Afrika-elite beskore was
(Rosenthal 2000:84 ). Hy het egter die poesie en onderwys bo die kerk verkies
en trou gebly aan sy Afrika-herkoms, sander om Europa se invloed in sy lewe
te ontken. In 1960, toe Senegal onafhanklikheid van Frankryk verkry het, is
Senghor tot die eerste president verkies, 'n amp wat hy tot 1981 beklee het
(Atwan et al. 1998:30).

"Prayer for Peace" is 'n volgehoue oproep tot die "Here Jesus" wat aan die
einde van sy bundel Black Hosts (Hosties noires in Frans, 1948) verskyn het.
Soos baie van sy swart landgenote is Senghor tydens die Tweede
Wereldoorlog opgeroep om in die Franse weermag te veg. Hy is deur Duitsers
gevange geneem en het bykans twee jaar in 'n krygsgevangenekamp
deurgebring, waar die meeste van die gedigte in Hosties noires geskryf is. Die
gedigte spreek van woede teenoor Frankryk wat Senegalese as 't ware in die
oorlog geoffer het deur hulle te dwing om deel te neem. Daarom bied die
digter-spreker in die eerste reel die gedigte as 'n "ciborium of sufferings" aan
- 'n kollektebord van swart lyke wat deel van Christus se liggaam sal word by
die nagmaalritueel. En aangesien swart mense weer deur Europa geoffer sal
word wanneer die Tweede Wereldoorlog oor die Stille Oseaan versprei, sien
die spreker-digter die Afrika-vasteland se lot as soortgelyk aan die van Jesus
wat aan die kruis vasgespyker is: gekruisigde Afrika (Rosenthal 2000:83).

In "Prayer for Peace" word die hart van Afrika as Ha"iti aangedui. Volgens
Rosenthal (2000:85) het die vroeere woelinge random die beweging wat as
die Negritude bekend gestaan het, in Ha"iti plaasgevind. Die Negritude was 'n
groep swart intellektuele in diaspora en wat hulle ten doel gestel het om bevry
te word van die juk van die tirannieke Europese kultuur. Die lede het met trots
hul Afrika-herkoms en -erfenis verkondig. Die verwysing na Amerika (reel 15)
is moontlik weens die feit dat die beweging daar momentum verkry het.
Hoewel die groep eers in die veertigerjare as die Negritude begin bekend
staan het, word die Harlem-Renaissance-digters van die jare twintig
algemeen as die stigterslede beskou. In Ha"iti was daar 'n soortgelyke
ontwaking. 'n Groep jong digters, ender wie Jacques Roumain, het in 1927 'n

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

70

letterkundetydskrif begin uitgee wat daaraan toegewy was om digters hul
Afrika-wortels te laat herontdek.

Rosenthal (2000:84) herinner dat dit moeilik is vir hedendaagse lesers om
hulle voor te stel hoe revolusioner so 'n beweging in die twintigerjare was. Die
feit dat mense se trots in hul herkoms vandag byna as vanselfsprekend
ervaar word, kan volgens haar toegedig word aan die bydraes van bewegings
soos die Negritude. Rosenthal (2000:88) skryf:
For Negritude, as for the literature of oppression generally, language had
been a rallying cry. In an empire that repressed direct political action,
poetry was the means of both practicing and pushing for freedom.

Senghor het 'n leidende rol in die beweging gespeel. Nie net deur die
publikasie van Hosties noires nie, maar oak deur die saamstel van 'n
antologie van Franssprekende Afrika-digters, Anthologie de la nouvelle
poesie negre et malgache, wat in dieselfde jaar as sy eie bundel, 1948,
verskyn het. Die antologie het nie net aan 'n verskeidenheid swart sprekers 'n
stem gegee nie, maar oak 'n teoretiese begronding en 'n slagspreuk verskaf.
Die teoretiese begronding is verkry van die inleidende hoofstuk wat Jean-Paul
Sartre op versoek van Senghor geskryf het - en wat die boek se vernaamste
bemarkingspunt was. Sartre het die konsep van swart identiteit geldig
gemaak. Die laaste agt reels van Roumain se "New Negro Sermon" het die
motto van die beweging geword. Daarin word die Christen-huigelaars
veroordeel vanwee die feit dat die "church bells shower death on hungry
multitudes". Die gedig eindig met 'n oproep tot stryd: "Standing tall, the
legions of the hungry!"

4.1.2. "New Negro Sermon" deur Jacques Roumain (Ha'iti)

Volgens Rosenthal (2000:86) het Senghor moontlik met die gedig in gedagte
na Ha"iti as die "heart of crucified Africa" verwys. Ha"iti was immers die plek
waar die Negritude stukrag gekry het, en dus die 'polsslag' van die beweging.
In "New Negro Sermon" word die Jesus-figuur as 'n "poor nigger" (skeldnaam
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vir 'n swart man) uitgebeeld en word die lot van die arm katoenplukkers gelyk
gestel aan die lyding van Christus. Die Jesus-figuur word vir die revolusie
geapproprieer. Rosenthal (2000:86) wys daarop dat die 'Christelike bagasie'
deel was van die imperialistiese kultuur waarvan die Negritude hulle wou
bevry. Waar die meeste digters in die beweging egter hul vryheid uitgedruk
het deur hulle van die Christelike beelde te distansieer, het Roumain gekies
om Jesus uit te beeld as 'een van ans' wat Hom by die verdruktes skaar.

Roumain (1907-1944), wat in 1934 die Kommunistiese Party in Ha"iti gestig
het en verskeie kere aangehou is weens sy verset teen die kerk en staat, het
volgens Rosenthal (2000:86) die reg verdien om die "hungry multitudes" as
"brothers, comrades" op te eis. Die feit dat Jesus dus gekies word as 'n
verlosser (met 'n kleinletter) vir die kommunistiese bevrydingstryd, is vir my 'n
aanduiding dat dit nie noodwendig, soos Rosenthal beweer, beteken dat die
digter-spreker Jesus as 'een van ans' toeeien nie, maar eerder 'n geval dat
die verdrukkende (Christelike) regime herinner word aan hul verantwoordelikheid teenoor die arm deel van die samelewing. Dit is byvoorbeeld
opvallend dat die gedig noem dat Jesus die "god [kleinletter] of those in
power" is, maar dat die voornaamwoord wat vir Jesus gebruik word,
deurgaans met 'n hoofletter geskryf word. Die spreker erken dus nie - soos
die magshebbers - Jesus as God nie, maar erken sy status as mens in die
gemeenskap deur die hoofletterskryfvorm.

Die eerste reel verwys na Matteus 26:67, waarin die soldate in Jesus se gesig
gespoeg het - 'n uiterste vorm van verkleinering - voordat hulle horn gekruisig het. Dit is dus asof die spreker se dat die bewindhebbers oak nie die
agting vir Christus het wat hulle voorgee om te he nie. Rosenthal (2000:87)
wys daarop dat die verwysing na die spuug op Christus 'n beeld is wat
herhaaldelik voorkom by digters van gekolonialiseerde lande waar mense se
menslikheid sistematies ontken is deur wit Europa.

Jesus se kruiswoorde, "Vergewe hulle Heer, want hulle weet nie wat hulle
doen nie", word in die gedig ge"ironiseer deur dit te verwring tot "We do not
pardon them because they know what they do". Die spreker-digter gee
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eindelik in die gedig te kenne dat die verdruktes ook die Christendom die rug
sal toekeer, moontlik uit teleurstelling oor die wyse waarop hul geloof hulle nie
ook polities kon bevry nie: "We will pray no more. I[ ... ] We'll no longer sing
the sad, despairing spirituals!"

4.1.3. "The Tale of a Dzeleka Prison Hard-Core Hero" deur Jack Mapanje
(Malawi)

Dit is nie net Jacques Roumain wat Jesus as verlosserfiguur geapproprieer
het in die Afrika-bevrydingstryd nie. Jack Mapanje (gebore 1944 ), 'n
Malawiese digter wat jare lank sander aanklag of verhoor in die tronk
aangehou is, skryf in "The Tale of a Dzeleka Prison Hard-Core Hero" 2 , 'n
gedig oor 'n ander politieke gevangene: "Your garments are like Jesus's,
except that I Like the other thief you have indeed robbed, I [... ] It was I The
Congress Party wallet you threw in Shire I River that has brought you to
Dzeleka Prison." Deur die aangehoudene in die Dzeleka-tronk met Jesus te
vergelyk, gee die spreker te kenne dat hy onskuldig sterf om ander te bevry.
Sy enigste misdaad was dat hy in verset gekom het teen die kapitalistiese
stelsel (deur die regering se beursie in die rivier te gooi).

4.1.4. "The Dreamer" deur Wole Soyinka (Nigeroe)

Ook Wole Soyinka (gebore in 1934 ), die Nigeriese digter wat van 1967 tot
1969 deur die Nigeriese regering aangehou is, plaas in "The Dreamer" 'n
doringkroon op die kop van 'n politiek-andersdenkende wat ly oor sy
standpunte.

Rosenthal

(2000:87)

merk

op

dat

Soyinka,

die

eerste

Nobelpryswenner vir Letterkunde uit Afrika, by hoe uitsondering Christelike
beelde in sy oeuvre gebruik. Daaruit lei ek af dat ook in "The Dreamer", wat
geskryf is tydens Soyinka se politieke aanhouding tussen 1967 en 1969, die

2
Die gedig het in 1993 verskyn in The Chattering Wagtails of Mikuyu Prison, maar dis nie
seker wanneer dit geskryf is nie.
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spreker nie Christelike bevryding van 'n Verlosser verwag nie, maar politieke
bevryding van 'n verlosser.

4.1.5. "The Scorner" deur Tchicaya U'Tam'si (die Kongo)

Tchicaya U'Tam'si is in 1931 in die Franse kolonie die Kongo gebore en het in
1946 saam met sy pa na Frankryk verhuis. Sy pa was saam met Senghor lid
van die eerste afvaardiging uit Afrika na Frankryk se Nasionale Vergadering.
Hoewel U'Tam'si sy hele lewe in Frankryk gewoon het, is Afrika die
vernaamste tema in sy oeuvre. Soos Senghor, fokus sy oeuvre op die
spanning tussen die Afrikaan se selfopgelegde ballingskap in Europa en sy
Afrika-wortels. U'Tam'si behoort egter tot die generasie na Senghor en hulle
politieke werelde het verskil, herinner Rosenthal (2000:88).

Hoewel Senghor U'Tam'se se derde bundel, Epitome (1962), lot toegeswaai
het as 'n groat prestasie van die Negritude, het die gedigte verder gegaan as
die Negritude se obsessie met hoe poetiese taal by die politieke wereld betrek
word, skryf Rosenthal (2000:88). Epitome se subtitel, Headings for the
Summary of a Passion, gee 'n aanduiding van die skrywer se passie vir sy
geboorteland tydens die Kongolese Burgeroorlog in 1960, terwyl dit ook die
lyding van Christus betrek. U'Tam'si het enkele maande van daardie jaar in
Leopoldville deurgebring waar hy redakteur was van 'n dagblad. In hierdie tyd
is "The Scorner" geskryf, 'n gedig in ses dele waarin die spreker sin probeer
vind in sy sielesmart deur Christus aan te spreek (Rosenthal 2000:88). Die
spreker stel sy eie lyding gelyk aan die van Christus aan die kruis:
Christ I laugh at your sadness
oh my sweet Christ
Thorn for thorn
we have a common crown of thorns
I will be converted because you tempt me
Joseph comes to me
I suck already the breast of the virgin your mother
I count more than your one Judas on my fingers
My eyes lie to my soul
Where the world is a lamb your pascal lamb - Christ
I will waltz to the tune of your slow sadness
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Die spreker gee selfs op 'n manier voor dat sy lyding erger is as die van
Christus deurdat hy vir die Christus-figuur lag. Hy het ook per implikasie meer
as een Judas wat horn verraai.

Die dans is 'n deurlopende tema in die ses dele van "The Scorner". Ook word
die teenstelling tussen vreugde en pyn dikwels beklemtoon: "I laugh at your
sadness" en "I suffer with joy" en later "Christ I spit at your joy" (Rosenthal
2000:89).

Rosenthal (2000:89) wys op die opvallend verskillende wyse waarop U'Tam'si
en Roumain, wat slegs een generasie van mekaar verskil, Matteus 26:67
betrek het. Uit Roumain se 'They spit on your black face, I Lord, our friend,
our comrade" kan afgelei word dat die koloniale verdruktes met die lyding van
Jesus ge'identifiseer het as 'n medeslagoffer van 'n gemeenskaplike imperiale
vyand. Daarteenoor kan U'Tam'si horn in 'n postkoloniale era met albei rolle
(die van verdrukker en verdrukte) vereenselwig deur gelyktydig (simbolies) op
Christus te spoeg, maar ook sy doringkroon te deel. Rosenthal skryf dit
daaraan toe dat Europa in die vorige generasie Afrika gekruisig het, maar dat
Afrika sigself in die sestigerjare gekruisig het deur interne konflikte en
burgeroorloe.

Volgens Rosenthal (2000:89) is dit interessant om te merk dat Christus nie
net figureer in gedigte uit 'n era waar Afrika-digters smag na die bevryding
van die juk van kolonialisme nie, maar ook by die postkoloniale generasies
wat hulle van Europa en die Europese kultuur (wat ook die Christendom
insluit) gedistansieer het. Volgens haar is dit te verstane dat Christus die tema
is in die oeuvre van U'Tam'si, wat met een voet in die Afrika- en een in die
Europese kultuur gestaan het. Ook daarna het Christus 'n 'voorkeurbeeld'
gebly om die lyding van spesifieke lande of bevolkingsgroepe uit te druk.
Rosenthal (2000:89) kom tot die slotsom:

No other archetype of sacrificial suffering, apparently, has the universally
recognized power of Christ's Cross.
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Daarom oak het Wale Soyinka, wat by hoe uitsondering beelde uit die
Christen-Evangelie betrek het, die kruisigingstoneel gekies om die eensame
politieke martelaar in "The Dreamer" uit te beeld, skryf Rosenthal (2000:89).

4.1.6. "Ride upon the Death Chariot" deur Oswald Mtshali (Suid-Afrika)
en "Beware Soul Brother" deur Chinua Achebe (Nigerie)

Oak in die Suid-Afrikaanse digter Oswald Mbuyiseni Mtshali (gebore 1940) se
"Ride upon the Death Chariot" stel die lyding van drie slagoffers van die·
apartheidswetgewing gelyk aan hul 'Golgota'. Die drie veroordeeldes word in
'n "death chariot" - 'n polisievangwa - vermoedelik na die dodesel vervoer. 'n
Strydwa ("chariot") word gewoonlik met 'n oorwinning op die slagveld
geassosieer, wat impliseer dat die drie veroordeeldes op 'n manier 'n politieke
oorwinning behaal het, maar met hul lewe daarvoor gaan boet. In die gedig
word die apatie van die magsbehhers benadruk. Terwyl die drie in uiterste
lyding in 'n 'airtight' [... ] 'mobile tomb' vervoer word, doop die soldaat sy lans
'in apatie'. Dit herinner aan die woorde van die destydse minister Jimmy
Kruger nadat hy oar die dood van die apartheidsaktivis Steve Biko ingelig is:
"Dit laat my koud." In die slot van die gedig ontken die soldaat oak sy
aandadigheid deur soos Pontius Pilatus sy hande in onskuld te was.

Oak Nigerie se Chinua Achebe (gebore 1930), wat horn in sy werk daaraan
toewy om die inheemse godsdiens en kultuur wat deur kolonialisme verlore
gegaan het te herontdek, het in "Beware Soul Brother" die kruisdood gekies
as beeld om die lyding van sy mense in die Nigeriese burgeroorlog uit te druk
(Rosenthal 2000:89).

4.2. Jesus as 'n Europeer

Rosenthal (2000:90) wys daarop dat benewens om Christus te sien as argetipe om gemeenskaplike lyding uit te beeld, het Afrika-skrywers en -digters
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oak die Christus-figuur gebruik om hul innerlike konflik tussen die Europese
en inheemse kultuur, en spesifiek tussen inheemse gode en die Christelike
geloof, uit te druk. Hiervan is Achebe se "Beware Soul Brothers" 'n voorbeeld
van "men of soul" wat nie skroom om koloniale godsdienssimbole by hul
volksdans te betrek nie. Achebe, bekend vir sy klassieke werk Things Fall
Apart (1958), het nie sy Christelike opvoeding afgewys nie, maar gese dit

verryk sy lgbo-godsdiens.

Oak in Senghor se "Prayer for Peace" en die Ghanese digter Kofi Awooner se
"Easter Dawn" is daar sprake van die spreker se interne verskeurdheid tussen
sy Christelike (koloniale) opvoeding en sy stamgeloof.

4.2.1. "Easter Dawn" deur Kofi Awooner (Ghana)

Awooner (1935) het oak 'n Christelike opvoeding gehad, maar het volgens
Rosenthal (2000:91) dikwels as kind saam met sy ma 'n praalgraf vir sy
voorvaders besoek. In "Easter Dawn" voel die spreker die twee godsdienste
maak ewe sterk aanspraak op horn. Hy hoar hoe die tradisionele gode dit
betreur dat hulle opsy geskuif word deur die "dawn marchers I singing their
way towards Gethsemane"; maar tog hoar die spreker die "resurrection
hymns come to me from afar touching my insides" (Rosenthal 2000:91 ).

4.2.2. Labyrinths deur Christopher Okigbo (Nigeria)

Oak Nigerie se Christopher Okigbo (1932-1967) het oar die stryd tussen die
koloniale en die inheemse godsdiens geskryf. Okigbo het volgens Rosenthal
(2000:91) die verbeelding van Afrika-digters aangegryp aangesien hy betreklik jonk as guerrillavegter in die Nigeriese Burgeroorlog gesterf het. Okigbo se
verskeurdheid as lgbo-, Nigeriese, Christelike, en Engelssprekende digter het
beslag gekry in sy ongedateerde gedigreeks Labyrinths. In die reeks, waarin
volgens Rosenthal (2000:91) invloede van T.S. Eliot se The Waste Land
gesien kan word, is dit duidelik dat Okigbo tuis is in al die rolle.
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Beelde van Okigbo se Katolieke opvoeding word langs die van lgbo-stamtradisies gestel, en is soms in harmonie en soms in stryd met mekaar. Die
Christus-figuur verskyn in een deel as die Messias, maar in 'n ander as die
spreker-digter se persoonlike mededinger wat versmelt is met die beeld van
die Gilgamesj-mite. Elders is Christus weer die protagonis wat die verslaande
Patrice Lumumba, wat volgens Okigbo deur fanatici geoffer is, verteenwoordig. In een deel, waar die historiese gegewe ter sprake kom van
Christen-sendelinge wat inheemse praalgrafte afgebrand het ("dragging out
Ancestors and spirits by their peaceful beards"), herinner Okigbo se Jesus
aan die figuur van die Christen-Evangelie. Die "Man out of innocence" bied
verlossing aan mense wat Hom bespot. Maar dan verrys Christus saam met
die god van die afgebrande praalgraf, 'n antieke Soemeriese godheid, en die
digter self (Rosenthal 2000:91 ).

4.3. Jesus as versoener

4.3.1. "Epiphanies of the Voodoo Gods" deur Rene Depestre (Ha"iti)

Volgens Rosenthal (2000:92) kom die reel "Vergeef ons ons skulde, soos ons
die vergewe wat teen ons geskuldig het" uit die Ons Vader, wat in die volgende hoofstuk (hoofstuk 6) aan bod kom, meermale voor in gedigte van
slagoffers van Westerse imperialisme omdat vergifnis spesiale krag aan die
slagoffers verleen. Jesus lyk miskien magteloos waar Hy vasgespyker aan die
kruis hang, maar as Hy God vra "vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle
doen nie", gee Hy gestalte aan die bevrydingskrag van vergifnis (Rosenthal
2000:92). Roumain gebruik in "New Negro Sermon" hierdie woorde van Jesus
as 'n sweep om sy wit verdrukkers by te kom - "We do not pardon them
because they know what they do". Roumain vaar egter nie uit teen Jesus, wat
hy as die verdrukte se vriend beskou nie, maar teen die verdrukkende
Christendom wat Christus verraai deur strydig met sy leer op te tree.
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Roumain se landgenoot Rene Depestre (gebore 1926) veroordeel die
Christelike kapitalisme vir sy verraad teen "tender Jesus". In sy gedigreeks
"Epiphanies of the Voodoo Gods", wat in 1967 in A Rainbow for the Christian
West verskyn het, veroordeel en bespot verskeie Ha"itiaanse inheemse gode
die Christendom. Die god Agoue-Taroyo antwoord op die pleidooi van 'n
huilende vrou, "Oh! Papa-Taroyo! [... ] Forgive us our errors, pardon our sins"
met: "No I tell her I am a Negro without forgiveness I[ . .. ] You have dried up
the last drop of dew I That glistened at the end of my forgiveness." Depestre
sluit verskeie verwysings na die Ons Vader-gebed by sy gedig in. Volgens
Rosenthal (2000:93) sal hy deeglik daarvan bewus wees dat deur te weier om
ander hulle skulde te vergewe, hy oak nie kan aanspraak maak op God se
vergifnis nie. Daarmee suggereer hy dat die verdrukkers God vir horn
afstootlik gemaak het, en dat hy daarom nie omgee of God sy skulde vergewe
of nie. Volgens Rosenthal (2000:92) gaan dit oar meer as net die verwerping
van 'n enkele reel wat Christus gespreek het; dit gaan oar die verwerping van
die Christendom se kernboodskap en -betekenis, aangesien God in die
gestalte van 'n mens na die aarde gekom het, juis om vir sondaars se sonde
te sterf en hulle met God te versoen.

In die konteks hiervan, voer Rosenthal (2000:92) aan, word Senghor se "Lord
God, forgive white Europe" 'n kragdadige politieke stelling. Die hele "Prayer
for Peace" word in die lig hiervan 'n blik op die swart Afrika-digter se stryd om
'sy skuldenaars' te vergewe. Deur Frankryk se sondes teen Senegal te noem,
word Senghor telkens voor die versoeking gestel om die koloniale bewindhebbers te haat, en kom hy nie maklik tot die versugting "Yes, Lord, forgive
France" nie.

4.3.2. "Viaticum" deur Tchicaya U'Tam'si (die Kongo)

So moeilik as wat dit vir Senghor was om die koloniale regering te vergewe,
des te moeiliker was vergifnis vir die geslagte na horn (Rosenthal 2000:93).
Die geslag het immers nie net met die boosheid van die koloniale bestel te
doen gehad nie, maar oak met die boosheid van plaaslike, interne konflikte.
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Na sy ervaring van die Kongolese Burgeroorlog in 1960 het Tchicaya
U'Tam'si (1931-1988) 'n gedig in twaalf dele, "Viaticum" 3 , geskryf, waarin iets
weergegee word van die kompleksiteit van vergifnis in 'n land waar sowel die
Franse as die Kongolese bleed aan hul hande het. Die titel verwys na die
laaste sakrament van die nagmaal wat aan 'n sterwende bedien word en is
afgelei van die Latynse woord wat "voedsel vir die reis" beteken.

Die reis wat in die gedig ter sprake kom, is die reis wat die digter se geboorteland moet onderneem om te oorleef. Omdat sy land nie sender versoening sal
kan voortbestaan nie, hoop die digter op die versoening wat deur die bediening van die sakrament voltrek word. In die gedig word metafories in die
Kongorivier afbeweeg, waarin die aaklige geskiedenis van die digter se land
afspoel. Die gedig maak aanvanklik 'n bespotting van Christene se nederigheid en vergewensgesindheid. Die spreker doen afstand van sy waardigheid
("all my dignity") deur die ander wang te draai (''Turning the other cheek").
Maar deur die loop van die reis beset die spreker die enigste hoop, nie net vir
sy eie voortbestaan nie, maar ook vir alle ander mense wat weens ongeregtigheid ly, is: "I forget to be negro so as to forgive I I will see no more my blood
upon their hands I the world will repay me for my mercy". In "Viaticum" word
die Bybelse gesegde "om die ander wang te draai" en die Christelike sakrament 'n werktuig vir politieke versoening.

4.3.3. "African Easter" deur Abioseh Nicol (Sierra Leone)

In "African Easter" deur Abioseh Nicol (gebore 1934) van Sierra Leone
verskyn Jesus self om sy versoeningsrol te vervul. Soos talle ander gedigte in
die Afrika-literatuur, het die gedig die spreker se soeke na identiteit as
intellektueel in 'n multikulturele, multigodsdienstige samelewing as tema
(Rosenthal 2000: 94). In "Good Friday", die eerste deel van die gedig wat
soos 'n dramatiese monoloog gestruktureer is, is 'n figuur genaamd die
"Wounded Christ" aan die woord. Die tweede deel, "Easter Eve", word deur 'n

3

Die gedig is te lank om by die studie in te sluit.
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Afrika-priester aangebied, en in die laaste deel, "Easter Morning", 'n Afrikaintellektueel. Die "Wounded Christ" begin sy voordrag met:
I am not your God
If you have not denied me once, twice,
If I have not heard you complaining,
Or doubting my existence

Later maak die Christus die stelling: "For what am I worth to you I If you are
always sinless." Die samelewing se sonde het by implikasie Jesus aan die
kruis vasgespyker, maar oak 'n geleentheid geskep waarop die Verwonde
Christus sy heling kon uitstort (Rosenthal 2000:94 ). Christus gaan voort deur
te erken dat sy sendelinge op die vasteland gefouteer het en vra in effek die
digter om dit te vergewe. Dan kom die Afrika-priester aan die woord terwyl hy
op die oewer van die Niger sit. Soos elders in die Afrika-letterkunde, is die
rivier in die gedig 'n simbool van Afrika se reis deur die geskiedenis 4 • Die
priester vra God om nader te kom.
What are you, Negro, Lebanese or Jew,
Flemish, Italian, Indian, Greek?
I know within my heart exactly what you are What we would like to be, but never are.

Die digter sien in Christus nag 'n versoeningsfiguur: een waarin rasse- en
politieke identiteite opgelos word in God se identiteit (Rosenthal 2000:95). Die
Afrika-priester sien hoe "our salty tears of brown remorse" verander in
Christus se bloed wat, vermeng met die water van die Niger, "your new
sacrificial wine" word wat hy sal drink. Die priester se nagmaalwyn is dus die
trane van sy onderdrukte vasteland.

In die laaste deel van die gedig, "Easter Morning", is die Afrika-intellektueel
aan die woord. Te midde van die roep van die muezzin (die gebedsroeper in
die lslam-geloof), die inheemse tromme en Engelse kleuterrympies uit die
koloniale verlede, word die spreker deur die gebeier van kerkklokke aangemoedig om sy identiteit te oordink. Deur te identifiseer met die gekruisigde,
opgestane Christus word die intellektueel 'n verteenwoordiger van 'n same4

Vergelyk ook Antjie Krog se hantering van die rivier-gegewe in Kleur kom nooit alleen nie
(2000).
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lewing wat herbore is na politieke sterfte, skryf Rosenthal (2000:95). Die gedig
eindig deur na die rivier terug te keer, die vloei van Afrika-geskiedenis, en
gryp volgens Rosenthal (2000:95) op die oog af terug na Christus in die vorm
van die opkomende son, as die vasteland se hoop op versoenende liefde:

The great muddy river Niger,
Picks up the rising equatorial sun,
Changing itself by slow degrees
Into thick flowing molten gold.

Rosenthal maak egter nie in haar analise daarvoor voorsiening dat die Afrikaintellektueel horn ook van Christus verwyderd voel nie. Die feit dat die spreker
uit sy slaap gewek word deur kerkklokke en 'n lslamitiese gebedsroeper, is
myns insiens 'n vroee aanduiding van die verskeurdheid by die spreker
tussen kulture. Later vervolg hy:
Easter Morning
But still for
The great rock remains unrolled
Within my wet dark tomb
Wounded peace remains embalmed,
The pricking thorns still yet my crown

Die implikasie is dus dat - vir die spreker - Jesus nog nie uit sy graf gekom
het nie (die rots is steeds voor die ingang). Die spreker vereenselwig horn
egter met die lyding van Christus deurdat hy ook 'n doringkroon dra en saam
met Jesus in die graf is. Hoewel die spreker later om hulp roep by sy
voorvaders, kom hy wel tot die slotsom:

I have turned away from you
To One who stands
Watching His dying dispossessed Son
Shouting in Aramaic agony

Hy skaar horn dus by God, al kan hy Christus se lyding nie verstaan nie. Die
opkomende son in die slotstrofe, wat deur Rosenthal (2000:95) vertolk is as 'n
heenwysing na Christus as enigste hoop op versoening in Afrika, kan egter
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wat my betref oak verwys na die opkoms van Afrika en politieke verset op die
vasteland.

4.4. Jesus as politieke kampvegter in die wereldliteratuur

Senghor se visie vir 'n gekruisigde Afrika was dat die vasteland by sy lyding
na verlossing sal verbybeweeg en 'n toonbeeld van versoening vir die
mensdom sou wees (Rosenthal 2000:97). Ander digters het daarop gewys dat
die versoeningsrol slegs deur kuns as werktuig tot sy reg sal kom. "All art is
propaganda, though not all propaganda is art," word Chinua Achebe
aangehaal deur Rosenthal (2000:97). Sy verwys oak na 'n essay deur Abiola
lrele van die Universiteit van Ibadan waarin hy vermeld dit is vanselfsprekend
dat die Westerse wereld 'n besondere invloed op die Afrika-literatuur sal he
en haal horn as volg aan:

"But true art [has a] larger human import [and now] our need is less to
press our claim (... ] to an original difference, than to begin to restate our
common involvement with the rest of humanity. It is precisely in this
perspective that our modern literature will derive its enduring interest."

Volgens Rosenthal (2000:97) is juis die feit dat die 'beste' Afrika-literatuur se
wortels in die Westerse kultuur is, wat dit van nut vir die mensdom in die bree
maak.

Brought to written (as opposed to oral} literature through the colonizers'
culture - that is, within radically foreign social, political, religious, and
literary institutions - modern African writers can't help but engage
questions that are political in the broadest sense. The best have turned
their given context into an opportunity to explore universal human
concerns. Unavoidably living two deeply conflicting cultures, they wrestle
with what a 'universal' human nature might be. Inheriting a recent history
of foreign dominance as well as a present of ongoing domestic chaos and
persecution, they know firsthand the suffering human collectivities can
cause.

Afrika-literatuur het dus nie net Afrika-lyding en -verdrukking as tema nie,
maar politieke verdrukking in die algemeen.
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Rosenthal (2000:97) wys ook daarop dat die appropriering van Christus as 'n
politieke bevryder geensins beperk is tot Afrika-literatuur nie. Sy noem enkele
voorbeelde: In "The Abduction of Saints" deur die Afro-Amerikaanse digter
Alice Walker word Jesus ver-beeld as 'n werkersklasrebel; in "Riot" van
Gwendolyn Brooks is Jesus die wit Suid-Amerikaanse dweper wat deur 'n
woedende swart skare vermoor word. Die wit man se sterwenswoorde is
"Lord! I Forgive these nigguhs that know not what they do". Ook in die letterkunde van Amerika in die Depressiejare, van Nicaragua, van Nieu-Seeland in
die jare sestig en van die diktator Pinochet se Chili duik Christus op as 'n
aktivis vir armes. In die Amerikaanse digter Sarah Cleghorn se "Comrade
Jesus" staan Jesus by 'n vakbondvergadering op om Hom by die verarmde
werkers te skaar en laat Hy horn as lid van die Kommunistiese Party inskryf.

Jesus was ook 'n Kommunistiese held en politieke bevryder vir die
Nicaraguaanse priester-digter Ernesto Cardenal (1925-). Cardenal, 'n vroee
aanhanger van die bevrydingsteologie, was die minister van kultuur-sake in
die Sandinista-regering. In sy 480 bladsy lange gedig, Cosmic Canticle
(1993), beeld hy Jesus uit waar hy oor niks anders preek as "the Kingdom of
Heaven" nie, en die koninkryk word dan as 'n Kommunistiese utopia
voorgestel. Die omvangryke gedig omvat leerstellings van Boeddha, idees uit
die Tao"isme, Darwin se evolusieteorie en Einstein se relatiwiteitsteorie.

Uit die Russiese letterkunde is daar die voorbeeld van Anna Akhmatova
(1889-1966). Rosenthal (2000: 100) wys daarop dat die enigste Bybelse
verwysing in Akhmatova se oeuvre voorkom in "Requiem", 'n gedig in die
afdeling "Crucifixion". In die gedig spreek haar seun Jesus se kruiswoorde
terwyl hy in politieke aanhouding ender die Sowjet-bewind is en is die
spreker-digter 'n Maria-figuur.

Ook in die Chileen Nicanor Parra (1914-) se Sermons and Homilies of the
Christ of Elqui (1977) verskyn 'n verflenterde Jesus uit 'n arm Chileense

gemeenskap om politieke bevryding aan te kondig. Die Christus van Elqui is
gegrond op 'n ware karakter uit Chili se geskiedenis. In die twintigerjare was
daar 'n voormalige konstruksiewerker genaamd Domingo Zarate Vega wat
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deur die land geswerf het en teenstrydige profesiee gemaak het. lnwoners het
geglo dat hy die re'inkarnasie van Christus is, en Zarate het glo niks gedoen
om die bygeloof te weerle nie. Toe Parra dus in die sewentigerjare 'n werktuig
gesoek het om die onderdrukkende regime van Pinochet te ondermyn, het hy
satiriese uitsprake in die mond van Zarate gele. Parra se Christus van Elqui is
oneerbiedig en spot met almal, oak homself, maar bevestig sy solidariteit met
die armes (Rosenthal 2000: 100).

Rosenthal (2000:100) kom tot die slotsom dat dit nie net Christelike digters is
wat Christus in die poesie betrek nie. Digters wat selfs geen agting vir
Christus het nie, kies die gekruisigde Christus as metafoor vir eietydse
politieke martelaars. Wat selfs meer verrassend is, is die plek wat 'n
verpolitiseerde Jesus in die oeuvres van sekere Arabiese Moslem-digters
inneem. Hieraan wy Rosenthal (2000: 101) 'n baie interessante hoofstuk, wat
nie vir die studie ter sake is nie.

4.5. Ten slotte

In die vroee jare van die Negritude het digters soos Senghor verwysings na
die gekruisigde Jesus ingesluit om aan te toon dat God Hom met die lyding
van die onderdrukte vereenselwig en Hom by die politieke aktivis skaar. Jesus
se lyding is baiekeer gelykgestel aan die lyding van die verontregte. Later is
Jesus geapproprieer om selfopgelegde bannelinge se innerlike stryd tussen
die behoud van hul Afrika-kultuur en hul Europese (oorwegend Christelike)
kultuur uit te beeld. Dit was dus 'n manier waarop digters se soeke na 'n eie
identiteit ver-beeld is. Jesus is oak gebruik as 'n versoener met wie die Afrikadigter homself wou bemagtig deur die koloniale bewindhebbers te vergewe.
Die tendens het oak beslag gekry in die Afrikaanse letterkunde in die
strydperk. Dit was egter vir Suid-Afrikaanse digters nie toe 'n stryd om die juk
van 'n koloniale bewind af te gooi nie, maar eerder om 'n verdrukkende apartheidsbewind tot ander insigte te bring.

Dit sou interessant wees om te sien of dieselfde verskuiwing as in die Afrikaletterkunde in die doel van die appropriering in die Afrikaanse letterkunde
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plaasgevind het. Waar digters in die apartheidstryd meermale die Christusfiguur aan die kant van die benadeeldes laat veg het, sou 'n mens kon dink
dat Christus in post-apartheid-Suid-Afrika deur 'n nuwe generasie opsy
geskuif word. 'n Moontlike rede kan wees dat digters die ge"institusionaliseerde Christendom saam met die apartheidsregering die rug toegekeer het.
Bezuidenhout (2004) skryf egter in 'n artikel op LitNet dat "ikonoklastiese
bewegings", waarby hy die kerk insluit, steeds met "kitare en beitels"
bygedam word na die millenniumwisseling. Hierin verwys hy spesifiek na
Afrikaanse alternatiewe musiek wat Christelike instellings ondermyn. Daar sal
dus nie sander deeglike studie tot 'n slotsom gekom kan word oar die gebruik
van Christelike elemente in die Afrikaanse poesie na die strydperk nie.

Die volgende drie hoofstukke sal fokus op die wyse waarop Bybelse
elemente, spesifiek die Herderspsalm, die Ons Vader-gebed en die Jesusfiguur deur Afrikaanse digters na 1960 geapproprieer is.
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HOOFSTUK 5:
DIE 'SKAWAGTER' VAN PSALM 23
Vervolgens sal daar in hierdie hoofstuk gekyk word na die wyses waarop die
Herderspsalm (Psalm 23) in die Afrikaanse poesie beslag gekry het sedert
1960. Spesiale aandag sal gegee word aan die Psalm-herdigtings van T.T.
Cloete, wat in 2001 in die Liedboek opgeneem is.

Ek sal begrip he daarvoor as die insluiting van Psalm-herdigtings en
-berymings met 'n eerste oogopslag onvanpas lyk in 'n studie oor postmodernistiese en parodierende tekste. Uit die 'kernbeginsels' wat in hoofstuk 2
en 3 uitgelig is vir die tekste, kan reeds afgelei word dat Psalm-berymings nie
die oorspronklike teks problematiseer nie, en dat daar geen sprake is van 'n
kritiese afstand tussen die bronteks en die berymings nie. Daar is dus geen
sprake daarvan dat die tekste intrinsiek postmodernisties 6f parodierend van
aard is nie. Die korpus van gedigte vir die studie is egter met opset so
afgebaken sodat daar aangetoon kan word dat Bybelse tekste op verskillende
maniere en om verskillende redes geapproprieer word.

Soms maak dit 'n kragtige politieke stelling en is dit as aanklag teen die
Christelike lesers bedoel (soos Breyten Breytenbach se parodie van Psalm
23, en selfs in 'n mindere mate die van Hans du Plessis). In ander gevalle
weer, soos by die verskillende Psalm-berymings, word die Bybelse teks deur
die digter toegeeien en anders voorgestel, maar sonder die kritiese afstand
waarvan daar by postmodernistiese en parodierende tekste sprake is. Die
digter street eerder daarna om 'n parallelle teks van die bronteks in
toeganklike, eietydse Afrikaanse te skep. Die herdigtings is dus, soos die
oorspronklike Psalms, toegespits op lofprysing aan en verootmoediging voor
God. Om aan die eis van toeganklikheid vir hedendaagse lesers te voldoen,
word eietydse metafore dikwels ingespan. Daarom word daar eers vir 'n
oomblik stilgestaan by opmerkings wat McFague en Degenaar oor die gebruik
van metafore in Christelike tekste maak.
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5.1. Metafore in Bybelse tekste

5.1.1. Sally McFague: om die Onnoembare te benoem

Die teoloog Sally McFague waarsku in Metaphorical Theology. Models of God

in Religious Language (1982) dat daar veral twee gevare by die gebruik van
metafore in godsdienstige tekste is. Die eerste hiervan is dat lesers metafore
kan verabsoluteer en dit mettertyd as eiename vir God bestempel. In die
Joods-Christelike godsdiens word God as onnoembaar en onpeilbaar beskou,
en metafore van Hom moet altyd net dit bly, aangesien 'n metafoor maar 'n
deel, 'n enkele aspek van God belig. 'n Tweede gevaar, skryf McFague
(1982:1 ), is dat Bybelse metafore, wat in 'n bepaalde konteks geskep is, nie
meer sinvol of betekenisvol in 'n nuwe kulturele omgewing is nie. Of erger
nag, dat hedendaagse lesers ander - soms negatiewe - assosiasies met
bepaalde beelde ontwikkel het.

Wat die eerste gevaar van Bybelse metafore betref, verwys McFague na die
geestelike dilemma van die skrywer Simone Weil. In haar boek Waiting for

God noem Weil dat hoewel sy seker is dat haar liefde vir God nie 'n illusie is
nie, is sy tog daarvan oortuig dat geen konsep wat sy oar God vorm, enigsins
na aan die waarheid is nie. Volgens McFague sluit Weil haar met die woorde
aan by 'n groat groep godsdienstige mense, oak van ander gelowe, wat
oortuig is van hul geloof weens hul ervarings in hul lewe en tydens aanbidding, maar in groat mate onseker is of die woorde waarmee hulle God
beskryf, toereikend is (McFague 1982: 1). Die geestelike Augustinus is bekend
vir ender meer sy uitspraak dat selfs die persoon wat die meeste oar God te
se het, maar 'stom' is, en die gelowige se enigste opsie is om God in
stotterende woorde te beskryf, of te swyg. Die Joods-Christelike tradisie het
gekies om nie te swyg oar God nie, meen McFague (1982:2), en was by
geleentheid selfs obsessief oar die Woord van God en woorde oar God.
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McFague (1982:2) benadruk die gevaar dat gelowiges mettertyd van die
'stotterende woorde' afgode sal maak. Oat hulle, met ander woorde, uit die
oog sal verloor dat dit maar een manier is waarop God beskryf kan word.
lndien iemand nie 'n begrip het van die misterie van God en van die
feilbaarheid van menslike gedagtes en woorde oor God nie, sal gelowiges
hulle regstreeks met metafore oor Hom vereenselwig. God word dus letterlik
Vader, Moeder en Vriend, in plaas daarvan dat dit net beelde is wat sekere
karaktereienskappe van God belig, betoog McFague.

Dit herinner aan 'n aanhaling uit die gewilde ontspanningsroman The Da Vinci
Code (2004 ), wat handel oor die speurtog van 'n akademikus en die

kleindogter van 'n museumkurator na die heilige graal. Hoewel die boek suiwer fiksie is, sluit die vermaning van die hoofkarakter in Dan Brown se boek
(2004: 451) goed aan by die waarskuwing van McFague:

Sophie, every faith in the world is based on fabrication. That is the
definition of faith - acceptance of that which we imagine to be true, that
which we cannot prove. Every religion describes God through metaphor,
allegory and exaggeration, from the early Egyptians through modern
Sunday school. Metaphors are a way to help our minds process the
unprocessible. The problems arise when we begin to believe literally in
our own metaphors.

Wat betref die tweede gevaar wat aan Bybelse metafore verbonde is, fokus
McFague (1982:2) ook op die perspektief waaruit gelowiges oor God praat en
dink. Mense het 'n sosiale, kulturele en historiese agtergrond wat hul denke
inkleur. Veral die afgelope sowat twee honderd jaar het teoloe beset dat
heilige geskrifte woorde en beelde bevat wat oop is vir interpretasie, omdat dit
geskryf is deur mense wat God op 'n manier beskryf het wat eie aan hul
leefwereld was.

Dit is egter nie net die spreker se tydvak en omgewing wat in ag geneem
moet word nie, maar ook sosiale stand, bevolkingsgroep, geslag, herkoms,
opvoeding, belangstellings en vooroordele, skryf McFague (1982:3). Sy
redeneer verder dat as die spreker die relatiwiteit of veelvlakkigheid van die
konteks vergeet, sal godsdienstige taal 6f afgodery 6f betekenisloos word. Dit
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sal afgodery wees omdat enkele beelde van God verabsoluteer word, en dit
sal betekenisloos wees omdat baie mense se ervarings deur daardie tradisie
uitgesluit word.

Daarom vermaan McFague (1982:7) met behulp van die woorde van
Ramsey:
'"Let us always be cautious of talking about God in straightforward
language. Let us never talk as if we had privileged access to the diaries
of God's private life ... so that we may say quite cheerfully why God did
what, when and where'."

5.1.2. Johan Degenaar: Vindingryke metafore

In die verband is enkele opmerkings van die filosoof Johan Degenaar ook ter
sake. Degenaar het in 1997 die D.J. Opperman-gedenklesing op Stellenbosch
gelewer en onder die opskrif "Die vindingrykheid van metaforiese taalgebruik"
onder meer by die gebruik van metafore in religieuse tekste stilgestaan.

Degenaar (1997:20) het verwys na Paul Ricoeur se term "split reference", wat
hy vertaal met "gesplete verwysings". Volgens Degenaar (1997:20) verwys
die term na "die astrantheid van taal om grense te oorskry en vindingrykheid
in die verstaansproses te stimuleer deur twee semantiese ruimtes dinamies
met mekaar in wisselwerking te plaas". As voorbeeld noem Degenaar die
metafoor - hoewel nie 'n religieuse beeld nie - "my nooi is in 'n nartjie". Die
metafoor roep, volgens die beginsel van gesplete verwysing, by die leser
sowel die beeld van 'n vrug as 'n persoon op. Dit geld ook Bybelse
voorbeelde. Die slang in Genesis is "terselfdertyd 'n slang, en ook nie 'n slang
nie". Die lam in die Christelike mitologie is "terselfdertyd 'n lam, en ook nie 'n
lam nie".

Die waarde van die gesplete verwysing, betoog Degenaar (1997:20), is dat dit
die verbeelding betrek in 'n "boeiende ontginning" van die verwysing. In die lig
van McFague se opmerking dat Bybelse gegewens opgeteken is deur mense
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wat uit 'n bepaalde kulturele agtergrond kom, is die "boeiende ontginning" van
Bybelse metafore in die literatuur myns insiens problematies. Hoewel ek in
hoofstuk 2 aangevoer het dat Afrikaanse lesers wel oar genoeg agtergrondkennis van die Bybel en die Christendom beskik om Bybelse intertekste en
parodiee as sodanig te eien, meen ek dit is by hoe uitsondering dat lesers oar
genoeg agtergrondkennis beskik om die oorspronklike betekenis van die
metafoor korrek te herskep.

Wat verder in gedagte gehou moet word by spesifiek metafore in die Psalmherdigtings, is die druk van die Psalmkommissie van die Afrikaanse susterskerke op Cloete om so getrou moontlik aan die Bybelse metafore te bly (en
wat later in die hoofstuk aandag kry). Cloete (en ek aanvaar oak Totius en
Hinwood) het dus nie die vryheid gehad van byvoorbeeld Hans du Plessis om
eietydse metafore te gebruik nie. Daarom kom die Liedboek-omdigtings myns
insiens met 'n eerste lees as nie so beeldryk voor soos die Griekwa-psalms in
lnnie skylte vannie Jirre nie.

5.2. Die eiesoortige eise van Psalm-berymings

5.2.1. Die eis varn outentisiteit

Goedegebuure (1997:83) skryf met verwysing na die verskillende berymings
en gedigte wat op psalms geent is (sy beeld):

Geen tekstcorpus is zo vaak van gedaante veranderd en toch zo
homogeen gebleven. En hoe autonoom, estheticistich en hermetisch de
wereldse poezie ook werd, de gangbare visie op die Psalmen bleef
beheerst door hun in oorsprong religieuze en rituele functie.

Volgens Goedegebuure (1997:86) was digters se bemoeienis met die Ou
Testamentiese poesie lank beperk tot berymings en herdigtings van die
Hebreeuse vorm waarin dit in die Bybel aangebied is. 'n Hele ander proses is
egter ter sprake waar digters met behulp van elemente soos idiome, metafore
en tematiek nuwe gedigte - "psalmen geente poezie" - skep (Goedegebuure
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1997:87). Die nuwe gedig is dus as 't ware vasgegroei aan die bronteks soos
'n loot aan 'n wingerdstok.

In die voorwoord van die antologie The Poets Book of Psalms. The Complete
Psalter as Rendered by Twenty-Five Poets from the Sixteenth to the
Twentieth Centuries, skryf Wieder (1995:xiii) dat hy, met die uitsondering van
Psalm 23 en 137, dit nog altyd moeilik gevind het om aan die Hebreeuse
Psalms as gedigte te dink. Van Rensburg (2005:105) meld egter 'n berymde
Psalm is nie net iets vir gelowiges en teoloe nie, maar ook vir poesieliefhebbers en literatore: " 'n Goeie berymde psalm kan immers ook as poesie
geniet en by gevolg geevalueer word." Watson (1999:17) meen kerkliedere is
dikwels die enigste poesie wat aan mense bekend is.

Van Rensburg (2005:105) wys egter daarop dat dit by 'n berymde psalm in
verskillende opsigte gaan oor 'n eiesoortige gedig. Soos die woord "beryming"
reeds aandui, is dit nie 'n oorspronklike gedig nie - 'n ander teks het daaraan
voorafgegaan, in die meeste gevalle die Hebreeuse grondteks. Daar is minstens een belangrike verskil tussen 'n berymde psalm en enige ander gedig.
By die berymde psalm gaan dit oor die sakrale teks. Outentisiteit 1 is dus van
groot belang: "Die gedig gee immers te kenne dat dit in wesenlike opsigte met
die Bybelse teks ooreenstem." (Van Rensburg 2005:106).

Benewens die vereiste van outentisiteit, moet die Psalm-beryming boonop
leesbaar en singbaar wees. 'n Geslaagde beryming is "een wat getrouheid ten
opsigte van die bronteks en sierlikheid verhuwelik het" (Van Rensburg
2005:106). Hoewel Kloppers (2003) in haar artikel "Die postmodernisme,
nostalgie en die himniese geheue" fokus op die postmodernisme as 'n
"benadering, houding, of bepaalde geestesingesteldheid" en nostalgie as
kenmerk van die ingesteldheid uitsonder, wys Hutcheon (2003:89) daarop dat
die postmodernisme se teruggryp na die verlede krities is, en nie nostalgies
nie. Anders as by gedigte wat op die Psalms 'geent' is, is daar by die Psalmherdigtings nie van kritiek op die 'oerteks' sprake nie. Volgens die
'kernbeginsels' wat daar dus in die studie aan postmodernistiese tekste gestel
1

Van Rensburg verkies die woord "outentiekheid".
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word, is berymings poesie in eie reg, maar nie intrinsiek postmodernistiese
tekste nie. Weens die gebrek aan kritiese afstand, oak nie as parodiee nie.

Cloete was die derde Afrikaanse digter wat die beryming van die Psalms in sy
geheel in Afrikaans onderneem het. Die eerste was Totius, wat volgens Van
Rens burg (2005: 107) by uitstek daarvoor geskik was. Totius was nie net 'n
bekroonde digter nie (hy het onder meer die Hertzog-prys twee keer gewen),
maar het sy hele beroepslewe aan die studie van die Bybel gewy. Hy het sy
doktorale studie in Nederland onderneem en was later predikant en professor
in teologie aan die voormalige Potchefstroomse Universiteit. Hy het dus
toegang tot die Hebreeuse grondteks gehad. Totius was ook ten nouste
betrokke by die eerste vertaling van die Bybel in Afrikaans, wat in 19332
verskyn het. As hoofvertaler van die Ou Testament het hy 'n grondige kennis
van die Psalms opgedoen. Vier jaar na die verskyning van die 1933Bybelvertaling het Totius die berymde Psalms afgehandel. Hy het dus die
agtergrond gehad om aan die vereiste van "outentiekheid" te voldoen (Van
Rensburg 2005:107).

Cloete, daarenteen, is oak 'n Hertzog-pryswenner, maar moes sy teologiese
studie weens siekte laat vaar en het horn later as letterkundige bekwaam. Hy
het gepromoveer op 'n proefskrif oar die poesie van Totius en Opperman.
Hoewel hy nie die deurwinterde teologie-ervaring van Totius gehad het nie,
het die internasionaal erkende Hebra·ici proff. W.S. Prinsloo en Herrie van
Rooy horn bygestaan (Van Rensburg 2005: 107).

Van Rensburg maak egter nerens melding van die volledige Psalm-berymings
van Bonaventure Hinwood, wat in die vroee negentigerjare verskyn het nie.
Dit is nie bekend of Van Rensburg nie van hierdie beryming bewus is, en of
hy dit nie as legitiem beskou nie. Hinwood, 'n priester in die Rooms-Katolieke
Kerk, meld in die voorwoord van Psalms en /ofgesange dat hy gevra is om al
150 Psalms in "Afrikaans oar te sit" vir gebruik as voordrag of sang in

2

Hoewel Totius se berymings dus voor 1960 - die datum waarvolgens ek die studie
afgebaken het - verskyn het, het ek 'n enkele beryming ingesluit ter wille van die agtergrond
wat dit vir Cloete se omdigtings verskaf.
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Afrikaanse Katolieke gemeentes (Hinwood 1993). Hinwood se tekste moes
dus nie net leesbaar en singbaar gewees het nie, maar oak sebaar.

5.2.2. Cloete se uitdagings: om deur 'n sakdoek te soen

Soos reeds gese: Die omdigting van die Psalms was 'n opdragwerk van die
Psalmkommissie van die drie Afrikaanse susterskerke en Cloete is dikwels
deur die kommissie gevra om van sy werk te hersien. Cloete het dus nie die
vryheid van byvoorbeeld Du Plessis gehad om eietydse metafore te skep nie
- dit blyk uit onderhoude met horn wat in die pers verskyn het.

In 1995, met Cloete se 75ste verjaarsdag, het hy in 'n onderhoud met Louise
Laubscher (Die Burger, 29 Julie) die uitdagings genoem:

"Jy moet met tientalle dinge rekening hou. Jy moet rekening hou met die
ritme, die rym, die versbou, die strofebou en dan moet jy rekening hou
met wat daar staan. Jy mag dit nie verdraai nie. Jy mag nie weglaat soos
jy wil nie, jy mag niks toevoeg nie. En jy moet onthou, as digter kom jy
maar vierde . Eers is dit die Psalmdigter, dan kom die eksegeet, dan die
komponis wat jy moet gehoorsaam en dan kom jy maar as die vierde
outjie by. Dis nie jy wat jou eie gedigte uitkraam nie."

Oak teenoor Neels Jackson (Die Burger, 17 April 2000) meld hy die
uitdagings van die proses, hoewel dit vir horn 'n "digterlike avontuur" was wat
horn langer as 'n dekade besig gehou het. Cloete se:

"Om die Joodse poes1e van Dawid in sy eie taal om te dig , was 'n
vreugde , al was dit soms moeilik. Die eindproduk moes aan streng
dissiplines voldoen. Dit moes byvoorbeeld getrou bly aan die
oorspronklike teks. Jy kan nie soos 'n Middeleeuse monnik wat iets
oorskryf, jou eie ding gaan bydoen nie."

Oak Venter (1995:241) verwys na die noodsaak daarvan dat die digter
eksegeties en hermeneuties die Skrifgegewe "met omsigtigheid vertolk" sodat
die struktuurpatrone van die grondtaal nie onnodig versteur word nie.
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Maar benewens die eis om Skrifgetrouheid was daar musikale eise. Die eindproduk moet musikologies en harmonies aanvaarbaar op die oor wees.
Venter (1995:241) noem die Geneefse melodiee, wat dikwels in die Afrikaanse kerke gebruik word, '"n dwangmeester wat die verslengte en strofebou
bepaal".

Volgens Cloete was dit sy grootste uitdaging, soos blyk uit 'n gesprek met
Hans Werkman (1996:85), redakteur van die tydskrif Ons knoop mekaar se
veters vas. Cloete meld dat van sy tien probleme het een van die

letterkundiges, twee van die teoloe en sewe van die musikologie gekom. Hy
het byvoorbeeld opdrag gekry dat "God" nie in 'n lang lettergreep gebruik mag
word nie, soos in Totius se beryming van Psalm 116: "G6d het ek lief ... "
Baiekeer moes Cloete ook meet en pas na die vereiste van die versreel.
Dikwels moes hy vierlettergrepige woorde, soos regverdigheid en geregtigheid inpas, maar dan nog 'n eenlettergrepige woord vind ter wille van die
maat - "Ek gaan op my kniee van dankbaarheid vir woorde van een
lettergreep." (Werkman 1996:85).

lets wat hierby aansluit, is die eis om so getrou moontlik aan die Hebreeuse
klankspel te bly. Cloete het in sy onderhoud met Jackson (2000) opgemerk:

"Die teks moet singbaar wees. Die woord-toon-verhoudings moet reg
wees. In die 'vertaalproses' gaan iets van die Hebreeuse klankspel
verlore. As jy 'n vertaalde teks lees, is dit so goed asof jy deur 'n sakdoek
soen. Maar ek wil darem se jy kan partykeer lekker deur 'n sakdoek
soen."

Vertaling beteken egter nie noodwendig dat die teks verskraal word nie, "daar
is ook winste moontlik met die verwerking van ander skrywers se tekste".
Volgens Cloete is daar van Shakespeare gese dat hy gesteel het van digters
voor horn, "maar die baadjie wat hy gesteel het, pas horn beter as die ou van

wie hy dit gesteel het" (Jackson 2000). As skrywer kon Cloete dus iets van
homself in die teks plaas.
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S6 noem hy dat hy een oggend besonder baie gesukkel het met een van die
vloekpsalms, "die psalms waarin die vyand verwens en vervloek word en wat
dikwels vandag in kerke as problematies ervaar word" - totdat hy na sy
posbus geloop en 'n brief van die Suid-Afrikaanse lnkomstediens daarin gekry
het. Die brief het horn meegedeel hy skuld duisende rande aan belasting.
"Voor die son gesak het, was daai vloekpsalm klaar," vertel Cloete.

Reeds van die Totius-berymings is gese dat daar iets van die berymer
neerslag gevind het in die teks. In Die Burger (14 Julie 1990) se rubriek
"Geestelike Waardes" skryf Willie Jonker:

Hoe langer 'n mens met die Psalmberyming van Totius saamlewe, des te
meer word jy bewus dat 'n groot stuk van die digter se eie vroomheid en
ervaring in hierdie werk neerslag gevind het. Die Psalms het sy psalms
geword. Natuurlik is 'n Psalmberyming iets anders as 'n vrye digwerk. Die
digter is gebonde aan die Bybelteks en dit is sy opdrag om die woorde en
gedagtes wat daarin tot ·uitdrukking kom, so suiwer moontlik in 'n
singbare gedig te verwerk. Van die soort oorspronklikheid wat vir 'n
gewone gedig kenmerkend is, kan hier nie in dieselfde sin sprake wees
nie.

Maar ten spyte daarvan, skryf Jonker (1990), is die berymings "op
onmiskenbare wyse die taal van Totius met sy eie ervaring as mens, selfs die
taal van sy Wes-Transvaalse wereld". As voorbeeld noem die rubriekskrywer
Totius se gebruik van "bange tyd van somerdroogtes", iets wat volgens horn
nie strook met die Bybelse Psalms nie. Hoewel die Totius-berymings in die
kerkdebatte wat na die Cloete-omdigtings sou volg, as meer Skrifgetrou
beskryf is, was daar reeds sprake by die Psalm-korpus van die transponering
van die Bybelse gegewe na 'n Suid-Afrikaanse werklikheid.

Die Psalms het dus iets vir vandag te se, al is dit eeue gelede geskryf.
Teenoor Laubscher (1995) het Cloete die saak geopper:

Die Psalms [is] antiek, maar van toepassing op vandag. Dit bevat 'n
rykdom van menslike emosies. Sonde en verlossing, jubeling en kla, trots
en vernedering, haat en liefde. Daar is eintlik nie 'n menslike emosie wat
nie in die Psalms staan nie. Dit is die digwerk van alle eeue wat die
omvattendste menslikheid vir jou gee en vol Goddelikheid is tegelyk.
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In teenstelling met profane digwerk is daar by die omdigting van die Psalms
uiteraard ook 'n geestelike dimensie ter sprake. Die omdigter is meer as net 'n
skepper, hy is in werklikheid 'n werktuig wat onder leiding van die Heilige
Gees die proses bestuur. Cloete noem byvoorbeeld aan Laubscher (1995) dat
hy "moes wag" dat die omdigtings "na horn toe kom" [my kursivering]:

Psalm 90 het uit die see aangeswem gekom na my. Ek het dit in 'n dag in
'n raam gekry. Met Psalm 104 het ek in die Kruger-wildtuin gaan
wegkruip. Sy raam het ek op 'n more gekry toe almal weg en die kamp
myne was. Ander Psalms weier toegang tot 'n maand lank. Dan sit jy
horn maar op die ys en dan ry jy in die motor en dan daag hy op.

Hans Werkman (1996) het Cloete gevra of 'n mens gelowig moet wees om
die Psalms om te dig, en hy het onomwonde ja geantwoord: "Zonder geloof
en genade gaat het niet."

5.2.2.1. "Die Psalmberymer" (Mariana Venter)

'n Gedig van Mariana Venter (1995:217), wat met Cloete se 75ste
verjaarsdag in Literator verskyn het, laat iets blyk van die uitdagings wat
Cloete te bowe gekom het met die berymings:

Psalmberymer
Vir T. T. Cloete

Verwonderd leer jy luisterse
Wat die oerteks in jou mond wil le
Sien jy die woord se dowwe syn
patroon vorm in j6u taal se grein
Sekuur moet jy met jou vinger
oor die taalkontoere veeg
die lettergrepe tel en weeg
die denklyn las, die voee pas,
Die gidsspoor van die Dawidwerke
lees, weet waarom lelie, seder en palm
tuiskom in die skuilte van die psalm
die mossie deel is van Gods almagswerke.
En as jou nadink embrio word, jou woordwerk
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vrylik asemhaal, die sin se samevloei
die saadkern van die Woord laat groei
tot vrug wat gloei met God se pneumamerk
sal jy sy voetval in die stiltes hoer.
Eers dan herskryf jou juigpsalm
die veelvlak van die Woordkristal
wat son maak in jou hand se palm.

Mariana Venter (Literator, 1995)

Die gedig bestaan uit vyf strafes van vier versreels elk wat tot 'n klimaks
opbou. Na aanleiding van die Bybelse beeld van 'n skrynwerker (Jesus en sy
pa, Josef, was volgens oorlewering albei skrynwerkers) is daar in die gedig
nie sprake van 'n kunswerk wat met 'n beitel uit rots oopgekap word, soos die
bekende "Die beiteltjie" van N.P. van Wyk Lauw nie, maar eerder 'n kunswerk
wat uit die hout se grein gesny word totdat die "voee van die denklyn pas".

Die digter is egter nie die alleenskepper nie. In die eerste strafe word daar
melding gemaak van die skrywer wat moet "luisterse wat die oerteks in [sy]
mond wil le". Oat die oerteks 3 , die Psalms, self 'n "lewe" of wese het wat in
gedagte gehou moet word, word onderstreep deur die gebruik van die woord
"syn". Dit is egter 'n "dowwe syn", dus net vae aanduiding van iets wat in die
omdigter se eie taal gestalte moet kry.

Die oerteks moet egter nie net in die omdigter se taal, Afrikaans, gestalte kry
nie, maar "patroon vorm in j6u taal se grein". Die Bybelse gegewe moet dus
ook spesifiek na die omdigter se leefwereld getransponeer word.

In die tweede strafe is daar sprake van die skeppingsproses nadat die
aanvanklike 'luister-fase' verby is. Die omdigter moet eers "sekuur" oor die
"taalkontoere" met sy vinger veeg, en daarna "lettergrepe tel en weeg I die
denklyn las, die voee pas". Nadat die omdigter dus inspirasie gekry het, kan
hy lettergrepe begin meet en pas na aanleiding van die ritme wat voorgeskryf
word.

3

Hierdie konsep word in die postmodernisme geproblematiseer.
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Die berymings se eis om Skrifgetrouheid kom in die derde strofe ter sprake.
Die "Dawidwerke" (die Bybelse Psalms) is 'n "gidsspoor" wat die digter moet
volg om die lelie, seder en palm te laat "tuiskom in die skuilte van die psalm".
Al die beelde word in die Psalms aangetref, "seder en palm" byvoorbeeld in
Psalm 92, terwyl die woord "skuil" in verskillende samestellings in Psalm 2, 5,
9, 11, 15, 17, 18, 25, 26, 27, 31, 32, 37, 55, 57, 61, 62, 71, 90, 91, 104, 119,
141 en 143 voorkom. 'Skuil(te)' is 'n metafoor wat algemeen gebruik word om
God se beskerming van gelowiges in die Psalms uit te druk. Waar God egter
gelowiges beskerm, moet die digter as 't ware 'n nuwe skuilplek aan die
Bybelse beelde gee.

Anders as 'n skrynwerker wat 'n lewelose voorwerp uit hout kerf, het die
omdigter se nadenke· in die vierde strofe 'n "embrio" tot gevolg. Cloete skep
dus volgens die spreker-digter iets wat die potensiaal het om lewe te vorm.
Dan begin sy "woordwerk vrylik asemhaal" - daar is dus sprake van 'n
geboorteproses. Daar is ook 'n tweede beeld, die "saadkern van die Woord".
In die Bybel word daar algemeen verwys na saad as iets wat lewe gee en
groei. Die gelowige se geloof is byvoorbeeld soos 'n mosterdsaadjie wat klein
is as dit ontkiem, maar groot dinge tot stand kan bring (Lukas 17:64 ), en die
evangelie is saad wat in gunstige omstandighede 'noes vir die Koninkryk kan
oplewer (Matteus 13:18-23). Ook nou Cloete se "embrio", "saadkern van die
Woord" moet groei tot vrug van God se "pneumawerk".

Pneumatologie verwys volgens die HAT na "die leer van geestelike wesens,
soos die Heilige Gees". God se pneumawerk kan dus verwys na die
omdigtings wat onder die leiding van die Heilige Gees tot stand moet kom. Dit
suggereer dat die digter nie die alleenskepper is nie, maar Goddelike leiding
van die Heilige Gees ontvang.

Na hierdie leiding "sal [hy] sy voetval in die

stiltes hoor", wat aansluit by Cloete se mening dat die omdigtings "by horn
opdaag", iets wat dus van elders (die Heilige Gees) aan horn gegee word.

4

Al die Bybelverse waarna verwys word in die studie, is in Addendum II aan die einde van
die studie ingesluit.
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"Eers dan", dus nadat hy geluister, gewerskaf en sy nadenke ontkiem het, kan
die omdigter die Psalm s6 "herskryf' - weer 'n herinnering dat hy nie van
nuuts af skep nie - op s6 'n manier dat die "embrio" 'n kristal word.

Die "Woordkristal" dui daarop dat die Psalms 'n kosbaarheid, 'n juweel is.
Soos 'n kristal veelkantig is, maak die omdigtings ook veelvoudige betekenisontledings moontlik. Kristal kan ook verwys na die term kristalliseer - wat
weer eens wys op die proses van die omdigting. Daar moet iets uit die kristal
gevorm word.

Kristalliseer is 'n beeld wat Cloete self gebruik het vir die omdigtingsproses.
Hy se vir Laubscher (1995) die proses "is soos wanneer hulle daai suikerlekkergoed maak wat die lyntjie laat sak en dan kristalliseer hy om die lyntjie.
lewers kry jy 'n lyntjie wat in die suikerwater sak ('n reel wat pas). Uiteindelik
is jy self verbaas dat jy dit (die kristal) reggekry het." Dit is dus oak 'n terugverwysing na strafe 2, waar die omdigter aanvanklik net een lyntjie van die
omdigting kry, en dan moet die res van die omdigting daaromheen gemeet en
gepas word.

Uiteindelik is die produk 'n stukkie "son", 'n beeld van lewe en vreugde, wat
aansluit by die "juigpsalm" in die vorige reel, wat in die omdigter se handpalm
le.

Wat dus die duidelikste blyk uit Venter se gedig, is dat die omdigting 'n
moeisame proses was waarin Cloete enersyds leiding gekry het, maar waarin
sy kreatiwiteit andersyds aan bande gele is.

Vervolgens gaan gekyk word na die eindproduk van nie net Cloete se
werksaamheid met Psalm 23 nie, maar ook die van Lina Spies, Bonaventure
Hinwood en Totius. Om 'n agtergrond te skets vir die berymings, sal ek eers
vir 'n oomblik stilstaan by hoe die Bybelse teks deur teoloe ge·interpreteer
word.
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5.3. Die vele mantels van die bekendste Herder

5.3.1. 'n Ereplek in die Bybelse gemeenskap

Psalm 23 (1933-vertaling): Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.
2
Hy laat my neerle in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy
my heen.
3
Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy
Naam ontwil.
4
Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie;
want U is met my: u stok en u staf die vertroos my.
5
U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders; U maak
my hoof vet met olie; my beker loop oor.
6
Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in
die huis van die Here bly in lengte van dae.
Psalm 23 (1983-vertaling): 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek
kom niks kart nie. 2 Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters
waar daar vrede is. 3 Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die
eer van sy Naam. 4 Selfs al gaan ek deur danker dieptes, sal ek nie bang wees
nie, want U is by my. In u hande is ek veilig. 5 U laat my by 'n feesmaal aansit,
terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word
oorlaai met hartlikheid. 6 U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek
sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae.

Psalm 23, oftewel die Herderspsalm, is waarskynlik die bekendste van die
Bybelse Psalms, "en wel op grand van die gees van rustige vertroue wat dit
deur die eeue aan miljoene mense verskaf het", meen Van Rensburg (2005:
113). Volgens horn is dit oak tipies van baie van die Bybelse Psalms. Dit tref
'n fundamentele onderskeid tussen twee kategoriee mense: die regverdiges
en die goddeloses. Die Psalm het 'n drieledige bou: Eerstens word die
situasie geskets van vrede wat die regverdige mens geniet, in die tweede deel
kry die bedreiging daarvan deur die goddelose aandag, en derdens word die
verhoogde vreugde belig as die regverdige opnuut verseker word van sy
vredevolle bestaan (Van Rensburg 2005: 114 ).

Die skeppende kern van die Psalm is die herdergegewe. 'n Beryming daarvan
staan of val by die mate waarin die gegewe deur die hele gedig aanwesig bly.
Dit word op sy beurt bepaal deur die mate waarin die berymer dit kon
verbeeld het en "meer in die besonder: in beelding wat nie simbolies is nie,
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maar onmisverstaanbaar konkreet,

op

eerste

gesig"

(Van

Rensburg

2005:114).

Selfs al ken mense nie die psalm nie, is die Herder as bewaarder een van die
bekendste

Christelike

metafore wat selfs

in

akademiese

boeke

oor

metafoorteorie opduik, byvoorbeeld in Max Black se Models and Metaphors Studies in Language and Philosophy (1962).

'n Metafoor wat hiermee verband hou en eweneens oorbekend is, is die van
die gelowige as die Herder se "skaap". Die Nelson's Bible Reference
Companion (1982:633) beskryf 'n skaap as 'n mak dier wat as lewende hawe
aangehou is in Bybelse tye; 'n dier wat maklik be'invloed en gelei word. Ten
opsigte van die meer as 150 verwysings na skape in die Bybel lys die Bybelkommentaar onder meer die dier se weerloosheid (Miga 5:7), sy behoefte aan
sorg (Esegiel 34:5), en die rol wat skape as offerdiere in die Levitiese
aanbiddingstyl gespeel het (levitikus 4:32). Ook Christus word nie net as die
"goeie Herder" (Johannes 10:11 ), "groot Herder" (Hebreers 13:20-21 ), en die
"Opperherder" (1 Petrus 5:4) uitgebeeld nie, maar ook as 'n weerlose "Lam"
(Johannes 1:36), wat ter wille van sondevergifnis geslag is deur sy kruisdood
(meer daaroor in hoofstuk 7).

As die oorspronklike digter van Psalm 23 dus die beeld van 'n herder oproep
om God se troue versorging van sy kinders - sy "kudde" (1 Petrus 5:2) - uit te
beeld, gebruik hy geensins 'n metafoor wat onbekend aan destydse lesers
was nie. Die Bybel in praktyk (Vosloo 1993:774) wys daarop dat "die digter
waarskynlik uit sy eie ervaringswereld geput het toe Hy die Here as 'n herder
beskryf het, want hy het as seun skape opgepas (1Samuel16:10-11)". Ook
Max Lucado (2001 :31 ), skrywer van populere teologiese boeke, wys op die
belang daarvan dat Dawid - ook 'n ervare kryger en sanger - 'n beeld uit sy
dae as skaapwagter onthou om God se wese te beskryf. Dawid het onthou
hoe hy al sy aandag aan die skape gegee het - dag in en dag uit. Hoe hy by
hulle geslaap en gewaak het, sander om behoorlik te rus. Die manier waarop
hy na sy skape omgesien het, het horn herinner aan die manier waarop God
na gelowiges omsien (Lucado 2001 :31 ).
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In die hedendaagse samelewing beklee 'n skaapwagter 'n minder belangrike
rol. In die tye waaruit die Herderspsalm dateer, was die skaapwagter 'n
randfiguur in die sin dat hy nie in die stad gewoon het nie, maar was hy
geensins 'n minderwaardige figuur nie. Dillistone (1953:34) wys daarop dat
daar aan skaapwagters belangrike openbaringe gemaak is (byvoorbeeld die
engele wat in Lukas 2:8-11 aan die skaapwagters in die veld verskyn het om
die geboorte van Jesus aan te kondig). Hy wys oak daarop dat die lsraeliete
van daardie era 'n oorwegend nomadiese bestaan as skaapwagters op die
Siriese steppe gevoer het. Al het hulle by die Kanaanitiese leefwyse
aangepas, het hulle met heimwee teruggedink aan die leefwyse van 'n
skaapwagter. Baie van die sosiale gebruike van die latere profete is gegrond
op hul vroeere nomadiese bestaan. Volgens Dillistone (1953:35) kan heelwat
daaruit afgelei word dat God eers ingrypende openbaringe aan Moses
gemaak het toe hy die bevoorregte lewe van die Egiptiese paleis vir die stil en
afgesonderde lewe van 'n skaapwagter verruil het: "In the true Israelite
tradition, no higher calling than shepherd was recognized." Die standpunt dat
die engele met opset die nuus van Jesus se geboorte aan 'mindere figure' in
die veld oorgedra het, strook dus nie met Dillistone (1953:34) se stand punt
nie.

Skaapwagters is beskou as lede van die samelewing wat nie deur die
sedelose verval in die stede be'invloed is nie. Weens die lang tye van
afsondering wat hulle beleef het, is hulle oak gesien as mense wat 'n noue
verhouding met God gehad het. Dillistone (1953:35) skryf:

At least we may say that the shepherd stands in the history of civilization
as the type of the man who in the solitary places and in the midst of a life
of rugged self-expenditure is alert to the voice from beyond and is quick
to translate for the benefit of the market place the message which has
rung in his ears in the silence of the desert.

Vir die lesers van Cloete en ander wat sedertdien by omdigtings van die
psalms betrokke was, het die kulturele raamwerk van die skaap en die herder
egter al vervaag. Die vraag is dan of die huidige geslag lesers die kulturele
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konteks ken waarin die beeld oorspronklik gebruik is. Die gevaar bestaan
selfs dat daar sedertdien 'n betekenisverskuiwing kon plaasvind en dat lesers
die betekenis verkeerd ontgin.

Hoewel die beroep van skaapwagter in die huidige era feitlik in onbruik verval
het, roep dit dalk by die hedendaagse leser 'n beeld op van 'n armoedige
bestaansboer of jong beeswagtertjies, terwyl die herder in die Bybelse tye nie
net toesig gehou het oar die skape nie, maar volgens die Bybelse
Ensiklopedie (1975:288) oak dikwels die skape besit het. Die herder was dus

nie noodwendig arm nie. Die Handboek by die Bybel (1977:92) meld "sedert
die vroegste tye was die rol van die skaapwagter baie belangrik". Lesers wat
dus meen dat die herder 'n onbenullige rol in die samelewing gespeel het,
doen dit moontlik omdat hul huidige kennis oar veewagters, wat dikwels vir
veeboere werk,

hul perspektief be'lnvloed. Daarom moes die Psalm-

omdigtings na my mening selfs meer eietydse metafore ingesluit het.

5.3.1.2. Psalm 23 (Die Boodskap, 2002)
Die Here sorg vir my soos 'n herder wat sy skape oppas;
Ek het niks meer nodig nie.
Hy gee vir my die heel beste van alles: kos, veiligheid en vrede.
Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie.
Wanneer ek moedeloos word, laat Hy my die lewe weer anders sien.
Hy gee my die krag om elke dag reg te lewe.
Soos 'n goeie gids lei Hy my elke dag om volgens sy wil te lewe.
Almal in my lewe kan sien hoe belangrik God is.
Selfs wanneer die lewe vir my so danker word dat ek nie weet watter kant toe
nie, Sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie,
Want U is altyd by my.
Dit troos my dat U my lei en beskerm. U laat my veilig voel.
Soos 'n gasheer sit U net die beste van die lewe aan my voor;
Hulle wat nie naby U lewe nie, kan maar net verlee toekyk.
U behandel my soos 'n spesiale gas; ek geniet alles in oorvloed.
U sal vir my goed wees en my liefhe so lank ek lewe;
Ek sal naby U lewe tot ek die dag doodgaan.

Hierdie weergawe van Psalm 23 word nie as poesie of selfs 'n omdigting
aangebied nie, maar in die inleiding van Die Boodskap - 'n parafrase van die
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Bybel - word dit verduidelik as die oorspronklike Hebreeuse teks "wat omgesit
is in die Afrikaans wat ons praat", skryf Van der Watt (1996:8) in die inleiding
van Die Boodskap. Die bedoeling was dus nie om kuns te skep nie, maar om
lesers toe te laat om "God te hoor praat in 'n taal wat [hulle] elke dag praat as
[hulle] om die etenstafel sit". Die weergawe van die Bybelse Psalm is egter by
die studie ingesluit ter wille van my betoog dat Bybelskrywers wel bewus is
van die betekenisverskuiwing by sekere metafore soos skaap en herder, en in
nuwer vertalings daarvoor voorsiening maak.

In die inleiding word "'n ou kerkvader" aangehaal wat glo gese het: '"n
Letterlike vertaling is verkeerd; 'n vertaling wat iets tot die boodskap van die
Bybel byvoeg, is kettery" (Van der Watt 1996:9). Hoewel Die Boodskap dus
nuwe formulerings verskaf, gee die redakteur die versekering dat die teks
steeds Bybelgetrou is.

Die vertalers verduidelik ook dat nie enkele woorde nie, maar betekenisse
vertaal is - sonder dat iets tot die teks toegevoeg is. Tog stel die skrywers dit
in die inleiding van Die Boodskap duidelik dat die Bybel sowat 2 000 jaar
gelede geskryf is en daarom "in ou beelde praat". Die eerste voorbeeld wat
genoem word van 'n "ou beeld", is die van die herder. Van der Watt (1996:8)
skryf:

Hedendaagse lesers kom dikwels kennis kort oor wat presies die betekenis van sekere dinge is. Daarom is dit nodig dat inligting wat implisiet in
die teks is, soms 'ekstra gese' (eksplisiet gemaak) moet word as ons wil
he dat die hedendaagse lesers die teks soos die eerste lesers moet
verstaan.

Hoewel Psalm 23 in Die Boodskap dus die metafore van die herder en
gasheer bevat, word dit vir lesers toeganklik gemaak deur byvoorbeeld te se
"die Here sorg vir my soos 'n herder wat sy skape oppas" (my kursivering).
Die res van die eerste strofe brei die metafoor uit met beelde wat eie aan
lesers se leefwereld is. Daar is dus nie sprake van 'n skaap wat "weiveld" kry
nie, maar 'n ek-spreker wat "kos, veiligheid en vrede" kry. Die feit dat die ekspreker emosies soos moedeloosheid noem, wat nie deel van 'n skaap se
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verstaanswereld is nie, is 'n aanduiding dat die psalm met ervarings van 'n
menslike leefwereld ingeklee is. In plaas daarvan dat die skaap of gelowige
"op die regte pad gelei word" - 'n metafoor vir geestelike leiding - word daar
slegs genoem dat die gelowige "die krag kry om reg te lewe", iets wat nie vir
'n skaap moontlik sou wees nie. Myns insiens omseil die vae verwysing die
dilemma van baie gelowiges dat God se leiding nie altyd s6 simplisties is soos
'n "skaap wat op die regte pad gelei" word nie. Oar baie aangeleenthede
worstel gelowiges oar wat die wil van God is, daarom vermeld die Psalm bloat
dat gelowiges "krag kry om reg te lewe".

Daar is oak geen sprake in die tweede strafe van 'n "dal" waardeur die skaap
gelei word nie - dus 'n metafoor vir uitdagings wat oorkom moet word - maar
die vertalers gebruik meer toeganklike metafore. Selfs wanneer die lewe so
"danker" word - 'n aanduiding van krisisse - maar oak letterlik iets wat die
skaap se uitsig belemmer sodat hy "nie weet watter kant toe nie", is die ekspreker steeds gerus dat "probleme horn nie sal onderkry nie" weens God se
teenwoordigheid.

Die rol van die gasheer word oak uitgebrei as lemand "wat net die beste van
die lewe" voorsit, dus 'n aanduiding dat die betekenis nie net op fisieke
behoeftes slaan nie. Die gasheer se "vyande" word in die gedig omskryf as
"hulle wat nie naby U lewe nie". Daar word oak nie in die slotstrofe vermeld
dat die "spesiale gas" vir altyd by die gasheer sal tuisgaan nie, maar dit word
omskryf as die ek-spreker wat "naby [God] sal lewe tot die dag dat [hy]
doodgaan". Dus skep dit nie by die leser valse verwagtings dat hy5

-

as

gelowige - noodwendig kan aanspraak maak op oorvloedige materiele seen
nie. Die nimmereindigende feesmaal verwys eerder na die geestelike
koestering wat 'n kind van God kan verwag.

Die skrywers van Die Boodskap het dus nie beelde toegevoeg tot die Psalm
nie, maar eerder die beelde verklaar. Dis 'n ope vraag of die verklarings reg

5
Waar "hy" as voornaamwoord vir gelowiges of berymers gebruik word, kan die leser aanvaar
dat die "hy" oak na "sy'' verwys.
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laat geskied en ewe beeldryk is as die metafore wat in die Bybelvertalings en
omdigtings voorkom.

5.3.2. Die Afrikaanse Psalm-berymings

5.3.2.1. T.T. Cloete

Psalm 23
1. My Heer, my Herder, laat my niks ontbreek nie.
Daar waar dit green in oorvloed is, daar mag ek wei.
Hy sorg vir my, laat my nooit in die steek nie.
Na waters van die rus word ek deur Hom gelei.
Hy lei my altyd op die regte wee
en om sy Naam ontwil volg ek gedwee.
2. Ek sal die dood se donker dal nie vrees nie.
Ek moet daar deurgaan, maar ek weet U is by my.
Alleen en sender U sal ek nooit wees nie
en in u hande sal ek altyd veilig bly.
Geen duisternis vrees ek en ook geen kwaad nie
want u vertroosting sal my nooit verlaat nie.
3. Totdat dit oorloop, Heer, vul Umy beker.
'n Feesmaal word vir my as eregas berei.
Van gasvryheid word ek deur U verseker.
U salf my hoof, u tafel is oorlaai vir my.
Ek bly by U, Heer, in u huis van voorspoed
en lewenslank deel ek daar in u oorvloed.
T.T. Cloete (Uedboek van die Kerk, 2001)

Volgens Hambidge (1995:41) is "een van die beste definisies" vir die postmodernisme: 'n teks wat 'n storie 66rvertel; die bekende weer aanbied. "Die
reeds gesede weer se. Met 'n klemverskil: dat dit terselfdertyd 'n kritiese of
intellektuele kommentaar ook word." Hambidge benadruk dat letterkunde nog
altyd stories 66r aangebied het - maar dat ons binne die postmodernisme 'n
kritiese distansie of kommentaar op die literere tradisie vind waartoe die teks
behoort. In Cloete se beryming word Psalm 23 66r aangebied, maar daar is
geen sprake van kritiese of intellektuele kommentaar nie. Cloete het dus
gedelf in die beeld-argief, maar nie die agtergrondteks geparodieer of
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ondermyn nie. Dit is immers nie wat die genre van die beryming (of die
Psalmkommissie!) vereis nie. Dit kan dus nie as 'n inherent postmodernistiese
teks beskou word nie.

Volgens Van Rensburg (2005:114) open Cloete se omdigting op die kenmerkende manier: sander omhaal van wat hy aan wesenlike konseptuele inhoud
wil oordra. Hy maak 'n ondubbelsinnige stelling, gevolg deur 'n punt: "My
Heer, my herder, laat my niks ontbreek nie." Dit word opgevolg deur drie
enkelreelstellings, elkeen eweneens punt-afgesluit.

Die leser word reeds in die eerste strafe daarvan bewus dat die beeld van die
herder en skaap doelbewus vaag gehou word. Die Herder word tweede
vermeld en dra dus nie die klem nie, en in die res van die omdigting is daar
nooit weer 'n regstreekse verwysing na 'n skaapwagter 6f 'n skaap nie. Deur
die verwysing vaag te hou, word die teks ook van toepassing op lesers wie se
verwysingsraamwerk nie veeboerdery insluit nie. In die twee slotreels van die
eerste strafe word na vergeesteliking oorbeweeg.

Die Bybelkommentaar van Kidner (1973:109) meld dat Dawid die gedig
geskryf het nadat die Jode uit ballingskap teruggekeer het. Dit is dus 'n Psalm
van danksegging vir 'n lewe van oorvloed wat hulle ervaar nadat hulle hul
koninkryk betrek het. Dawid gee aan God die eer as die Een wat die
voorspoed vir die volk beskik het. Hy erken dat hy die rustige lewe wat hy nou
geniet, aan God te danke het (Kidner 1973:110). Die dankseggingselement
vind neerslag in die Cloete-omdigting. "Niks ontbreek" in die spreker se lewe
nie, dit is "graen in oorvloed" - 'n onregstreekse verwysing na die graen
weiveld van 'n skaap. Ook dit is 'n metafoor van God se traue voorsiening.
Lucado (2001 :49) herinner dat graen weiveld in die dor en onherbergsame
landstreek van Judea nie vanselfsprekend was nie. Dit was iets wat die
sorgsame herder met moeite vir sy skape moes vind.

Die Herder laat die spreker ook nie "in die steek nie", wat figuurlik wys op God
wat die spreker nie teleurstel nie, maar ook letterlik kan verwys na beskerming teen sonsteek wat die skaap bedreig. God bied aan die spreker dus ook
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fisieke beskerming. Die "waters van rus" bevat eweneens 'n letterlike en
figuurlike verwysing. Figuurlik sien God na die spreker se sielerus om, maar
water betrek oak God se tasbare voorsiening in basiese behoeftes.

God se leiding in moeilike situasies kom oak in die omdigting tereg: "Hy lei my
altyd op die regte wee." Volgens die Handboek by die Bybel (1977:93) is
skape en bokke dikwels in dieselfde troppe aangehou. 'n Ervare herder het
egter geweet dat bokke aangejaag kan word, maar dat skape uitgelei moet
word. Hieroor skryf Lucado (2001 :53) "God staan nie agter die gelowige en
gil: 'Weg is jy!' nie. Hy loop voor. Hy wink: 'Korn'." Terwyl die Bybel letterlik
praat van die Herder wat die skaap op die regte pad lei, het Cloete hier besluit
om eerder "wee" in te span. In die eerste plek waarskynlik weens die rymmoontlikhede met "gedwee" in die volgende reel, maar "wee" betrek oak talle
figuurlike betekenismoontlikhede, soos die Afrikaanse idiome: "die weg baan"
en "jou weg vind" - wat die metafoor van God se voorsiening verder uitbou.
Volgens Van Rens burg (2005: 114) sou enige beryming sander die vergeesteliking ongemotiveerd wees: "Hy lei my op die regte wee, I ter wille van sy
Naam volg ek gedwee."

Die ek-spreker in die omdigting is oak - anders as in die oorspronklike Psalm
- daarvan bewus dat hy noodwendig deur die "danker dal" van die dood sal
moet gaan, maar hy weet dat hy dit nie sander die herder hoef aan te pak nie.
Die duisternis is oak 'n gesplete verwysing enersyds na die donkerte van die
nag (letterlik), en andersyds na die base.

Die derde strafe bevat (soos die oorspronklike Psalm) die metafoor van God
as gasheer, en die gelowige wat by God se feesmaal as eregas aansit. Die
metafoor gee uitdrukking aan God se beskerming en oorvloedige seen. Vir die
hedendaagse leser is die metafore van die Here as skaapwagter en gasheer
'n vreemde kombinasie om in een gedig saam te voeg. Die Bybel in praktyk
(Vosloo 1993:774) wys egter daarop dat die gebruik in die Midde-Oosterse
tradisie was dat die gasheer sy gaste tot elke prys moes beskerm. In Genesis
19 nooi Lot byvoorbeeld onwetend twee engele om as gaste by horn tuis te
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gaan. Toe die inwoners van Sodom daarvan te hore kom, gaan hulle na Lot
se huis toe en dring daarop aan dat Lot hulle uitlewer sodat hulle geslagsgemeenskap met sy gaste kon he. In 'n poging om die inwoners van hul
dreigemente te laat afsien, bied Lot aan om eerder sy twee maagdelike
dogters aan die mans te gee "sodat hulle met die dogters kan maak wat hulle
wil". Lot pleit dan in Geneses 19:8 [my kursivering]: "Moet net nie iets doen
aan hierdie mans nie, want hulle het onder die beskerming van my dak
ingekom." Wat die ereplig van die gasheer benadruk, om - soos die herder sy gaste ten alle koste te beskerm.

Die gasheer bied egter nie net beskerming nie, hy voorsien ook mildelik in sy
eregas se behoeftes. Die Here skink byvoorbeeld die spreker se beker "totdat
dit oorloop". Volgens Lucado (2001: 127) het die gasheer sy gasvryheid
betoon deur sy gaste se glase vol te hou. 'n Lee glas was 'n aanduiding dat
die gas nie meer welkom is nie. As die spreker se beker dus boordenstevol
geskink was, is dit nie net 'n teken van God se voorsienigheid nie, maar ook
van sy toegeneentheid teenoor sy gas.

Die salwing van die gas se hoof is ook 'n bekende Bybelse verwysing wat op
die oordra van seenwense dui. En lewenslank kan die spreker "deel" in die
Here se "oorvloed". Daar is dus geen sprake daarvan dat die gas in 'n
stadium onwelkom sal wees of dat die einde van die feesmaal sal aanbreek
nie.

5.3.2.2. Una Spies

Psalm 23
1. Die Here is my herder en bewaarder:
ek kom niks kart nie; daar is niks wat my ontbreek.
In groene weiveld en by stille water
laat Hy my uitrus in 'n bar en dorre streek.
Die steiltes ken Hy en die skerpste draaie:
Hy rig my altyd op die regte paaie.
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2. Nie een sal U ooit van u skaap berowe:
U hou my vas bo diep en donker klowe,
wanneer ek afdwaal, haak u staf my nader
en met u stok verdryf U die gevare.
By U is ek beveilig en geborge:
Bevry is ek van vrese en van serge.
3. U dek in my teenwoordigheid 'n tafel:
My vyande kyk toe en staan verslae!
U vul my beker, voed my en verheug my;
u goedheid volg my al my lewensdae.
Ek ken u liefde en u gunsbetoning
en bly 'n leeftyd, Here, in u woning.
Lina Spies (Liedboek van die kerk, 2001)

Van Rensburg (2005:114) noem Spies se herdigting as die "beste beryming"
naas Totius en Cloete s'n. Dit is as alternatiewe teks in die Liedboek
opgeneem.

Die eerste reel gee reeds 'n aanduiding van hoe die berymer die twee
betekenisgewers van die Psalm - 'n konkrete (die Herder) en 'n vergeestelike
(die Bewaker) - in fyn afstemming op mekaar deur die hele gedig gaan laat
ontwikkel: "Die Here is my herder en bewaker." Volgens Van Rensburg
(2005:114) het Spies se gedig op die manier 'n veel grater eenheid as die van
die twee ander berymers (Totius en Cloete).

Hoewel Spies dus in haar omdigting oak die beeld van die Herder en skaap
gebruik, word dit ingekleur met eietydse metafore. Die rol van die Herder as
bewaker en voorsiener word steeds vooropgestel, aangesien die ek-spreker
sy versorging beklemtoon: "ek kom niks kart nie; daar is niks wat my
ontbreek". Die Here bewaar die skaap teen die "steiltes" en "skerpste draaie",
eietydse metafore vir moeilike tye en onverwagse probleme wat kan opduik.
Dit is eie aan die leefwereld van hedendaagse lesers.

Waar Cloete nie die herderstaf vermeld nie, word dit wel by Spies se
omdigting ingesluit. Volgens die Bybelse Ensiklopedie (1975:620) het die
herder 'n stok as wapen gedra ter verdediging, en 'n staf om die skape mee te
lei. Die stok was eintlik 'n knuppel, gewoonlik van taai eikehout gemaak, met
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'n dik knop aan die punt waarmee wilde diere afgeweer is. Die herderstaf was
langer, soms tot 2 meter, en die punt was halfsirkelvormig gebuig. Die ander
punt was so gevorm dat die herder 'n kluit daarmee kon gooi na die skaap wat
afgedwaal het. Met die stat is die skape gelei, van gevaar teruggebring en
teen afdwaling beskerm. Van Rensburg (2005: 114) sander Spies se
verwysing na die stat uit as 'n voorbeeld van verhelderende beelding. Volgens
horn gee dit weer konkrete betekenis en inhoud aan 'n verslete beeld.

In die derde strafe sit die spreker nie net by 'n feesmaal aan waar daar met
oorvloed in die spreker se fisieke behoeftes voorsien word nie, die gasheer
sien ook na sy emosionele welstand om deur horn te "verheug". Die beeld van
die vyande wat by die feesmaal "verslae staan", is 'n metafoor wat uit die
Bybel oorgeneem is. Die Handboek by die Bybel (1977: 180) wys daarap dat
dit die gebruik was om krygsgevangenes by die feesmaal vas te boei sodat
hulle letterlik vernederd en verslae moes toekyk hoe die oorwinnaars die
oorwinning vier.

Die spreker se voorkeurbehandeling was dan ook nie beperk tot 'n enkele
feesmaal nie, maar iets wat hy vir 'n "leeftyd" sal ervaar. Selfs al sou die
spreker van God afdwaal, sal hy nie die gunsbetoning verbeur nie, aangesien
dit horn sal "volg al [sy] lewensdae".

Volgens Van Rensburg (2005: 115) het Spies se verstegniese keuse haar
gevrywaar van prableme waarin 'n digter maklik kan beland, byvoorbeeld
wanneer die gekose rymskema die stof nie goed pas nie. Waar Cloete die
rymskerna abbacc en Totius aabbcc gekies het, het Spies op 'n oop skerna
besluit (abcbee). Die grater rym-oopheid het waarskynlik daartoe bygedra dat
haar beelding meer homogeen is as die van Totius en Cloete. Daarmee het
sy ook getoon dat rym nie so 'n belangrike faktor in poesie is as wat die
tradisie van Bybelse gedigte vir gemeentelike sang dit het nie. Die grater klem
rnoet eerder op ritme val: "'n Psalm-beryming behoort dan ook in werklikheid
'n ander naam te he, naamlik psalm-ritmisering, 'n opvatting wat ook deur
Totius onderskryf is toe hy in sy voorwoord tot Die berymde Psalms sy
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beryming getipeer het as 'n 'ritmiese bewerking van die Psalms'." (Van
Rens burg 2005: 115).

Ek sou daarby wou voeg dat die berymers nie net grater vryheid moes gehad
het wat versbou en rym betref nie, maar oak wat betref die aanwending van
n6g meer eietydse beelde. Die wyse waarop nie-Christelike digters Christelike
ge"lkoniseerde tekste (soos Psalm 23) as agtergrondteks gebruik om roerende
nuwe aansprake op lesers te maak, laat my wonder watter werktuig dit in
Christelike digters se hande kon gewees het indien die Psalmkommissie nie
hul hande agter hul rug vasgebind het nie; 'n werktuig om die onsebare te se,
die onskryfbare God te beskryf nie. 'n Teks soos die Liedboek, wat weekliks
deur honderdduisende lidmate van verskeie kerke gebruik word, sou in
hierdie opsig van onskatbare waarde kon gewees het om byvoorbeeld skeefgetrekte metafore soos God as Vader wat verabsoluteer word, reg te stel. Die
kommissie het 'n waardevolle geleentheid laat verbygaan om te se dit is maar
net een manier waarop God gekonkretiseer kan word. Maar met dit gese,
beset ek oak dat beryming juis die vereiste stel dat die Hebreeuse Psalms tot
strofiese, rymende gedigte in die volkstaal omgesit word (Van Gorp
1991 :323). lndien die berymer dus te veel afwyk van die Bybelse beelding, sal
die eindproduk iets anders as berymings of omdigtings genoem moet word.

5.3.2.3. Bonaventure Hinwood
Psalm 23
Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie.
Hy laat my in vars groen weivelde uitrus,
na rustige waters lei Hy my heen,
Hy vernuwe my lewe en stuur my voete
in die regte pad, soos dit Hom geval.
Al gaan ek deur 'n kloof, so danker soos die dood,
geen gevaar sal ek vrees nie, want U is by my,
u stok en u herderstaf moedig my aan.
U berei vir my 'n feestafel voor,
terwyl my teestanders slegs kan toekyk;
met kosbare reukolie salf U my kop
en skink my beker tot oorlopens toe vol.
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U goedheid en liefde sal my lewenslank bybly
en ek sal vir altyd in u tempel woon, 0 Here.
Bonaventure Hinwood (Psalms en Lofgesange, 1993)

Hinwood was die eerste persoon na Totius wat die Psalms volledig omgedig
het, en wel vir gebruik in Afrikaanse Rooms-Katolieke gemeentes. Hoewel
Hinwood, 'n priester in die kerk, oak in die voorwoord van Psalms en
/ofgesange daarop wys dat hy so Skrifgetrou moontlik gebly het, is daar wel

sprake van metafore wat aangepas is vir 'n eietydse gehoor. Die omdigting
gebruik oak hoofsaaklik die metafoor van die herder en die gasheer, maar die
skaap se lewe word "vernuwe" en sy "voete" - nie pate nie - word "in die
regte pad gelei", tekenend van God se leiding in 'n gelowige se lewe. Die
lewe wat vernuwe word, dui oak op meer as net die rus wat 'n dier kortkom,
maar na die geestelike hernuwing waarvan gelowiges afhanklik is.

In die tweede strafe word die doodsgevaar uitgebrei om alle gevare in te sluit
deur daarna te verwys as "danker soos die dood". Daar is oak geen sprake
dat die herder straf uitdeel nie, maar die herderstaf moedig die spreker aan.

In die slotstrofe word die "huis van die Here" ver-beeld as die "tempel" van die
Here, wat betekenisvol is as in gedagte gehou word dat die bundel berymings
spesifiek vir gebruik in die kerk geskep is. Dit kan dus gesien word as 'n
aanmoediging vir gelowiges om oak aan die kerk getrou te bly.

5.3.2.4 Totius
Psalm 23
Net soos 'n herder uittrek met sy skape
en hul laat neerle in die veld van milde groen,
met sagte hand hul lei langs stille waters so is die Heer, so het Hy ook aan my gedoen:
Hy laaf my siel en lei my swakke skrede
in vaste spoor van sy geregtighede
En is ek soos 'n skaap in doodsgevare,
wat in die velde as 'n prooi van wolwe gaan,
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en moet ek in die doodsdal, diep en danker,
van alle hulp ontbloot, in my alleenheid staan dan nog ken ek geen doodsvrees of verskrikking,
omdat u staf my troos is en verkwikking.
U bring vir my die tafel in gereedheid,
my hoof druip olie en my beker vloei van wyn,
'n bron van goedheid stroom vir my gedurig;
dit is my gees 'n vreug, my vyande 'n pyn;
dit kroon my lewe met u welbehae;
en in u huis daar bly ek al my dae.
Totius (Versamelde werke II, 1977)

Totius is myns insiens die berymer wat die getrauste aan die Bybelse
gegewens bly. Die rede daarvoor kan tweeledig wees. Die Totius-berymings
dateer eerstens van die dertigerjare (hy het in 1920 daarmee begin en dit in
1936 afgehandel) toe die druk uit die kerklike kringe selfs grater was dat daar
nie van die Bybelse teks afgewyk word nie. 'n Ander moontlike rede kan wees
dat in die era waarin die Psalms berym is, landbou steeds een van die
vernaamste ekonomiese bedrywe in Suid-Afrika was en baie van die lidmate
van die Afrikaanse susterskerke, waar die berymings gebruik sou word, dus
met die beelde vertraud sou wees. Die metafore sou dus betekenisvol vir
hulle wees.

In die eerste reel val die klem op die herder as leier wat nie sy skape die
onbekende in stuur nie, maar hulle soontoe lei. Die Herder doen dit egter met
deernis vir die skape, soos afgelei kan word uit "milde graen" en "sagte hand".
Hierteenoor word die skaap se weerloosheid beklemtoon deur die verwysing
na "swakke skrede", 'n arga·iese woord wat dui op tree. Waar die milde graen
ook God se voorsiening in fisieke behoeftes aandui, doen die Herder meer as
net dit. Hy "laaf' sy "siel" - daar word dus ook emosioneel en geestelik na
horn omgesien. Dit word 'n enkele reel later bevestig as die skaap of gelowige
gelei word "in vaste spoor van sy geregtighede". God sal dus toesien dat daar
reg geskied aan sy kinders; Hy doen dus meer as net om hulle fisiek te
bewaar.

In die tweede strafe gee die spreker ook die versekering dat al dreig "doodsgevare", soos "wolwe", die skaap of gelowige nie aan sy eie lot oorgelaat
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word nie. Dit is interessant dat Totius gekies het om die gevare te
konkretiseer, aangesien die Dawid-gedig ook slegs 'n vae verwysing na
"onheil" (1933-vertaling) en "danker dieptes" (1983-vertaling) bevat. 'n Mens
sou kon aanvoer dat wolwe wel skape bedreig het, maar dit was hoegenaamd
nie die diere se enigste bedreiging nie. Lucado (2001 :117) wys op die gevare
wat byvoorbeeld neusvliee en bosluise vir skape ingehou het, en verbind dit
met die verwysing na "U maak my hoof vet met olie". Die herders het letterlik
hul vee se voorkop met olie gesalf as insekweermiddel. Totius se ver-beelding
van bedreigings as "wolwe" is dus myns insiens 'n betekenisverskraling
omdat dit nie die oenskynlik klein bedreigings betrek nie.

In die derde strafe word die metafoor van die gasheer gebruik om God se
oorvloed van seeninge uit te beeld. Die spreker se hoof "druip" olie en sy
beker "vloei van wyn", dus 'n aanduiding dat die gasheer meer voorsien as
wat nodig is. Die beeld word verder uitgebou met die metafoor '"n bron van
goedheid stroom vir my gedurig" [my kursivering]. Die werkwoord "kroon"
betrek enersyds die betekenismoontlikheid van "beloon", maar andersyds is
dit ook 'n verwysing na gelowiges wat gekroon is tot koningskinders, eregaste
van die Here. Kroon herinner ook aan die uitdrukking "dit span die kroon" wat
op 'n hoogtepunt dui. Die gasheer se seeninge is dus 'n hoogtepunt vir die
spreker.

Waar gaste gewoonlik weer vertrek, word die gelowige se spesiale status
benadruk deurdat hy "al [sy] dae" in die gasheer se huis tuisgaan.

5.3.3. Die parodiering van Psalm 23
Hoewel daar verskeie parodierings van Psalm 23 in die Afrikaanse
letterkunde bestaan, het ek my seleksie tot drie voorbeelde beperk om
kontras aan te dui met die Psalm-berymings 6 •

6

Waar hoofstuk 4 enkele voorbeelde van die insluiting van die Ons Vader-gebed en die
Jesus-figuur in die Afrika-literatuur meld, kon ek geen voorbeelde van Psalm 23 in die Afrikaliteratuur gevind word nie. Dit beteken egter nie dat sulke tekste nie bestaan nie.
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5.3.3.1. "Psalm 23" (Hans du Plessis)
Psalm 23
Die Jirre is my Skawagter wat my nou
innie dradewerke van Hy se proewe hou.
Hy sal my nooit veloor lat le nie,
en al sal ek ok niks oor my he nie,
al wei ek nou wyd warie wind begin:
Hy lei myna waterse tissenie dyne in;
Hy sit my siel in my lyf in trig;
Hy breekslat slang se hoepelrig!
U melk my beker vol wa ek loop le
In my land wa ek Baas moet se,
maak U opslagstrale van my tegeparty.
Ma ek en U, ons sal oenerrie doringse bly!
Hans du Plessis (lnnie skylte vannie Jirre, 2001)

Du Plessis se "Psalm 23" is die eerste van die tekste wat in die hoofstuk aan
bod kom wat as 'n paradie beskou kan word. Hutcheon (2000:32) se klem op
die meerduidige betekenis van die voorvoegsel para in parodia dui daarap dat
dit nie net tekste is wat "teen" of "teenoor" die agtergrondteks staan en dus
kontras aandui wat as paradierende tekste beskou kan word nie, maar ook
tekste wat "langs" die agtergrandteks staan. Hoewel die Psalm-berymings
langs 'n branteks staan, is daar geen sprake van iraniese inversie of kritiek
nie, en is die tekste op 'n manier eerder 'n natreksel van die branteks in 'n
nuwer konteks. Die tekste bevoorgrand ook nie hul verskil met die branteks
nie, maar juis hul ooreenkomste - dit kan afgelei word uit die Psalmkommissie wat Cloete telkens teruggestuur het om 'n 'suiwerder' herdigting te
doen.

Dit is veral die laaste strafe van Du Plessis se "Psalm 23" wat my oortuig dit is
'n paradie. Waar die Bybelse psalmdigter aansit by 'n oorvloedige feesmaal
terwyl sy vyande moet toekyk, word die Griekwa-spreker se beker volgemelk
in 'n land waar hy Baas moet se. Hoewel daar in hierdie strafe gesuggereer
word dat die Griekwa-spreker op 'n geestelike vlak sy teenparty verslaan, het
die oorwinning nog nie tasbare voordeel vir die Griekwa ingehou nie. Hy en
die Here moet nog "oennerie doringse bly". Hoewel God horn dus aan die

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

117

kant van die Griekwa skaar, bied dit vir die spreker slegs 'n skrapse
beskerming teen die ongenadige son.

Hoewel Du Plessis se weergawe Godverend is, bevat dit oak elemente wat as
parodierend beskou kan word, asook politieke elemente - soos wat ek
vervolgens sal probeer uitwys. In 'n gemeenskap waar bestaansboerdery en
veeboerdery nag die norm is, word die metafoor van die "skawagter" gebruik
om God se liefde vir en troue sorg aan 'n onderdrukte gemeenskap uit te
beeld. Die behoeftigheid van die ek-spreker dui aan dat God soms op ander
maniere vir mense sorg as deur in oorvloed in hul fisieke behoeftes te
voorsien.

Waar daar in die omdigtings klem gele word op die vryheid van die skaap,
word die skaap "innie dradewerke van Hy se proewe" gehou. In die bundel se
woordelys word "proewe" verklaar as "jakkalsproefdraad". Hoewel dit dus 'n
beeld van die "Skawagter" se beskerming is, dui dit oak op lede van die
gemeenskap se inperking, 'n metaforiese uitbreiding wat die gedig in 'n
struggle-konteks plaas. Volgens Lucado (2001 :117) het weidiere snags buite
gebly, terwyl die slagvee saans in 'n omheining gejaag is om hulle teen diewe
en rowers te beskerm. Dit kan dus afgelei word dat die ek-spreker, 'n lid van
die Griekwa-stam, 'n "lam ter slagting" is, of, aldus die verklaring vir die
idioom in die HAT, "sander prates sy ondergang tegemoetgaan".

Ten spyte hiervan is die spreker nie aan sy eie lot oorgelaat nie. Al sal hy
"niks oar [horn] he nie" - in teenstelling met die skape in die berymings wat in
oorvloed leef - sal God horn nie "veloor lat le" nie. God sal horn dus nie
verwerp nie.

Die "waterse tissenie dyne in" is 'n voorbeeld van waar die Bybelse konteks
na 'n Suid-Afrikaanse landskap getransponeer is. Hoewel sandduine nie
onbekend was aan die leefwereld van die oorspronklike Psalmdigter nie, is
hier ooglopend van 'n Suid-Afrikaanse landskap sprake. Oak in ander
Griekwa-psalms, soos Psalm 121, word berge "ver-beeld" as duine - iets wat
letterlik 'n groat rol in die Griekwa-gemeenskap speel. Die belangrikheid van
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water in die dorre streek kan nie genoeg beklemtoon word nie. Hoewel water
skaars is, sal die "Skawagter" tog in die allernoodsaaklike behoefte voorsien.

"Hy sit my siel in my lyf in trig" is enersyds 'n verwysing na die geestelike
versorging waarvan daar oak in die Psalmomdigtings melding gemaak word,
maar andersyds kan dit oak daarop dui dat die spreker sy siel 'verloor' het, en
God horn dus weer menswaardig maak. Die Here beskerm horn egter oak
fisiek, deur die rug van die slang -

'n bedreiging wat eie aan die

woestynagtige omgewing is - te breek. Dit is betekenisvol dat in hierdie geval,
anders as in die omdigtings, God se geestelike en emosionele versorging
v66r die ek-spreker se fisieke versorging genoem word, 'n moontlike
aanduiding dat dit 'n dieper behoefte by horn is.

In die vierde strafe word die ek-spreker se beker oak nie vol wyn geskink nie,
maar vol melk, 'n noodsaaklike bestaansmiddel. Die gasheer word nerens
eksplisiet in die strafe genoem nie, maar weens die verwysing in die titel na
Psalm 23 lei die leser af dat die strafe sinspeel op die gasheer en die
feesmaal in die Bybelse Psalm. Dit is 'n teken dat daar nie in die Griekwaspreker se lewe sprake is van die oorvloed wat 'n feesmaal kenmerk nie. Dit
word oak benadruk deurdat sy beker "vol" geskink word, teenoor die ekspreker in byvoorbeeld Hinwood se beryming wie se beker "tot oorlopens toe
vol" geskink word. Uit die feit dat die ek-spreker dit aan luukses (wyn)
ontbreek, en op die oog af minder van die gasheer kry as die spreker in die
Dawid-psalm, kan iets van die sosiaal-ekonomiese toestand van die spreker
afgelei word.

Die beeld word verder versterk deur die aanduiding dat die beker vol geskink
word in 'n land waar hy "Baas moet se". Dit is die eerste eksplisiete
aanduiding dat die gedig oak 'n politieke ontginningsmoontlikheid het. "Baas"
is 'n woord wat gelaai is met politieke konnotasies soos verknegting, en kom
uit die apartheidsera toe wit werkgewers van hul gekleurde werkers verwag
het om hulle as "Baas" aan te spreek. Dit is oak ironies dat in die konteks van
die gedig, waar die skaap 'n metafoor is vir 'n gelowige wat "aan God
behoort", van die ek-spreker verwag word om na mense as sy baas of
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besitters te verwys. Dit is 'n eretitel wat sekerlik tog net sy "Skawagter" sou
toekom.

Die

opmerking

dat

Dawid

Psalm

23

geskryf

het

as

'n

dankseggingspsalm nadat die Jade uit ballingskap teruggekeer het, is oak
van belang. Dit sou kon verklaar waarom die Psalm - hoewel dit steeds as 'n
dankseggingspsalm getipeer kon word, effens getemper is. Die spreker in die
gedig is lid van die Griekwa-stam, wat ervaar dat hulle nag nie uit politieke
ballingskap uitgelei is nie.

Tog word daar in die volgende reel die versekering gegee dat die ek-spreker,
ondanks politieke verdrukking of inperking, die guns van God geniet. Die Here
maak "opslagstrale" van sy "tegeparty" (strafe 2). Opslagstrale is 'n moontlike
verwysing na die lugspieelings in versengende hitte wat soms die illusie skep
dat daar water op die horison is. Dit kan oak verwys na weerligstrale. Dit is
dus 'n aanduiding dat God sy vyande, wat in die geval die politieke
verdrukkers kan wees, sal laat tref en verdwyn asof hulle nooit bestaan het
nie. Die spreker is oak oortuig dat hy nie alleen sy teenparty hoef te trotseer
nie, aangesien die Here saam met horn "oennerie doringse" sal bly. Hoewel
daar dus geen sprake is van milde weiveld en volop water nie, word tog
gesuggereer dat die Skawagter met deernis na horn omsien en horn nie aan
sy eie lot sal oorlaat nie.

Waar die oorspronklike Dawid-Psalm en al die omdigtings daarop dui dat die
sprekers dankbaar is oar 'n lewe van oorvloed, is die spreker in die Griekwapsalm dankbaar ten spyte van 'n gebrek aan materiele seen, en glo hy dat
God oak in sy behoefte aan (veral politieke) bevryding sal voorsien. Du
Plessis se weergawe kan as 'n parodie beskou word weens die wyse waarop
die tradisionele Psalm 23 in 'n nuwe konteks oorgeplaas en ge·ironiseer word.
In die gedig word die satiriese elemente myns insiens onderspeel omdat die
gedig nie so sterk negatief gemarkeer is nie. Maar Hutcheon (2000:61) wys
tereg daarop dat dit nie altyd so maklik is om tussen die oorvleuelende etas
van satire, parodie en ironie te onderskei nie.
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5.3.3.2. "23" Breyten Breytenbach

23
jou brief is wonderlik, nog grater en ligter
as die gedagte aan 'n blom wanneer die draom
tuingrand is,
jou brief gaan iets ontvou
en van buite kom daar lug kom daar woorde
kom ruimte,
ek het in groen weivelde geslaap
ek het op die rand van die dal van doodskaduwee
in die laaste nagwaak
gele en luister hoe die veraordeeldes
deur die gange in die grand gelei word,
hoe hulle sing,
met die asems in die monde
soos inwoners wat op vertrek staan
omdat die stad brand, hoe hulle sing
met die asems soos boeie,
hoe hulle sing
hulle wat van die danker in die lig gaan spring
hulle wat gepos gaan word na die bestemminglose adres,
en ek het die onheil gevrees
die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders
is leeg, ek het as op my hoof,
my beker is leeg,
en ek het na jou brief gevlug en gelees
van die lemoenboompie oortrek van wit bloeisels
wat oopgaan met die son,
ek kon dit ruik op die balkon,
ek kan jou ruik
nog heerliker en ligter as die gedagte aan 'n blom
in hierdie danker nag,
ek sal aan jou woorde aan die lug hang,
gee dat ek in jou brief mag woon
in lengte van dae

envoi,
jou brief is wonderlik, nog grater en ligter
as die gedagte aan 'n blom wanneer die draom
tuingrond is,
jou brief gaan oop iets ontvou
en van buite kom daar lug kom daar woorde
kom onthou,
Breyten Breytenbach (Voetskrif, 1976)
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Waar die spreker in Hans du Plessis se Psalm 23 voel dat God Hom by horn
in sy armoedige bestaan skaar, is daar in die gedig uit Breytenbach se eerste
tronkbundel, Voetskrif, geen sprake van vertroue in God nie. Brink (1979:8)
meen die Zen-Boeddhisme is stellig die grootste enkele vormende invloed in
Breytenbach se poesie. Volgens Brink (1979:8) is Zen nie 'n godsdiens, 'n
filosofie of 'n psigologie nie, maar sluit dit elemente van al drie in. Dit vind
neerslag in poesie waar vernietiging, verganklikheid, ontbinding en uitskeiding sentraal staan, maar wat weer lei tot lewe, groei, geboorte, wording.

Die titel van die bundel verwys na Breytenbach se belemmering om in die
gevangenis kuns te skep. Baie van die gedigte in die bundel moet - net soos
drome, herinneringe, liefde en beelde - as gevleuelde wesens uit sy benoude
selruimte uitgestuur word om te doen wat die digter-spreker nie kan doen nie
(Brink 1979:42).

Gedig "23" in Voetskrif parodieer die Bybelse Psalm 23. Waar 'n psalm
volgens Goedegebuure (1997:87) geskep word tot lot vir God of verootmoediging voor God, suggereer die weglating van "Psalm" in die titel dat die
digter-spreker nie die gedig tot lot van God of ter wille van verootmoediging
voor God geskryf het nie. Die feit dat die gedig oak nie 'n titel het nie, maar
slegs 'n nommer, sinspeel oak op die redusering van die gevangene tot 'n
blote nommer. Psalm 23 word egter in die gedig betrek deur die vyf
verwysings daarna: Die spreker-digter het in "groen weivelde" gaan slaap,
maar op die "rand van die dal van die doodskaduwee" wakker geword te
midde van die terdoodveroordeeldes se singery. Die "tafel'' voor sy "aangesig
is leeg" en daar is "as" (nie olie nie) op sy hoof. Voorts is sy "beker leeg".

Waar Psalm 23 'n dankseggingselement het weens die lsraeliete se oorwinning oar hul vyande, word die spreker en sy medegevangenes deur sy
vyande aangehou. Die spreker-digter voel dus nie dankbaar teenoor God nie,
maar eerder teenoor die ondersteuning wat hy van sy geliefde in die vorm van
'n brief gekry het.
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Die spreker vermeld die terdoodveroordeeldes wat as 'n "laaste nagwaak"
sing terwyl hulle deur die gange na vermoedelik die galg gelei word. In "14"

7

in dieselfde bundel, wat as 'n interteks betrek kan word, het die spreker laat
blyk hoe traumaties dit is om te luister na die terdoodveroordeeldes se
deurnagsingery van geestelike liedere die nag voor hul teregstelling:
wat roep na 'n Heiland om redding en geen redding
kan julle red nie
wat sing asof julle lewens daarvan afhang
en julle weet dat ju lie lewens gaan hang

Die verwysing na die sing van geestelike liedere laat my vermoed dat nie net
die Bybelse Psalm 23 as interteks betrek word nie, maar ook Totius se
berymde Psalm 23. Breytenbach se oeuvre bevat nie net elemente van die
Zen-Boeddhisme nie, maar ook verwysings na Christelike musiek en
Bybelgedeeltes. Kloppers (2003: 13) herinner dat kerkliedere tegelyk deel is
van 'n populere, godsdienstige en literere kultuur. Dit is deel van talle
skrywers wereldwyd (ook nie-gelowiges) se literere bewussyn.

Sy noem die voorbeelde van Lawrence, Hardy en Eliot wat nie hul geloof in
die ortodokse vorm behou het nie. Tog het elkeen van hulle die gesange van
hul jeug onthou en is daar spore daarvan in hul skryfwerk te vind: "Skrywers
verwys dikwels na kerkliedere, haal dit aan, of le dit hulle karakters in die
mond." (Kloppers 2003:14). Ook Watson (1999:5) skryf in The English Hymn.
A Critical and Historical Study:
George Eliot, who progressed from Evangelical piety to agnosticism,
clearly remembered the singing of hymns and the example of preachers
such as Dinah with pleasure and admiration: her love of hymns is part of
a nostalgia for a time and place in her childhood when things were more
simple and more certain. Some of the dearest memories of those years
were of moments of beauty, in which the singing of hymns had the power
to express emotions which could transfigure ordinary life into something
sacramental.

Dit is waarskynlik ook die geval by Breytenbach. Volgens Le Roux (1997:78)
is religieuse, volks- en klassieke musiek deurlopend aanwesig in Breytenbach
se oeuvre, en veral opvallend in sy tronkbundels. Breytenbach het self in
7

Gedigte wat nie volledig bespreek word nie, maar van belang is vir die studie, is in
Addendum I aangeheg.
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Seisoen in die paradys sy vroegste kinder- en jeugjare beskryf as 'n
"wonderlike plek waar wonderwerke onder andere plaasgevind het". Die
milieu was een van behoudende, tradisionele Calvinisme (Le Roux 1997:78):
"As jong man had Breytenbach dus die gemiddelde Afrikaner se huislewe en
opvoeding gehad. Plaas- en dorpslewe, toegewyde ouers, baie vriende, lid
van die Ned. Geref. Kerk, die Voortrekker-beweging [... ]". In die lig van die
blootstelling wat hy aan die kerk gehad het in sy vormingsjare, is dit nie
vreemd dat Psalms, Bybelse gebede en religieuse liedere ondanks die ZenBoeddhistiese temas in sy werk opduik nie (Le Roux 1997:79).

Waar die Psalmdigter rus en vrede gevind het in die wete dat die Herder vir
horn sorg, vind die digter-spreker in "23" rus in die brief wat hy van sy geliefde
ontvang het. Die brief is 'n manier om uit die gevangenis te 'ontsnap' en gee
aan horn "ruimte" sodat hy "in groen weivelde" tot rus kan kom. Dit is egter die
sang van die terdoodveroordeeldes wat horn wek en horn bring tot op die
"rand van die dal van doodskaduwee". Anders egter as die digter van die
Hebreeuse psalm, is God nie by horn in die skaduwee nie, wat daarop
sinspeel dat God die politieke gevangene verlaat het. Die terdoodveroordeeldes staan "op vertrek", wat herinner aan die lsraeliete se uittog uit Egipte.
Hulle gaan egter "van die donker" "in die lig" spring, wat dui op die galgdood
wat vir hulle voorle, maar ook die suggestie bevat van dat hulle van 'n
"danker" bestel verlos word. Ook die feit dat die gevangenes "op vertrek
staan" omdat die stad brand, kan enersyds dui op die oortredings waarvoor
hulle gevonnis is, maar andersyds ook op die revolusie wat hulle agterlaat.

Die feit dat die spreker-digter as op sy hoof het en nie olie ('n teken van
Goddelike seen) nie, suggereer dat hy rou oor die omstandighede waarin hy
horn bevind. Waar Dawid dus aan God die eer gegee het as die een wat
voorspoed vir die volk beskik het, ervaar die spreker in "23" nie die
oorvloedige seen van die spreker in die Hebreeuse gedig nie. Daarom is sy
tafel en sy beker leeg. Die wens om tot in lengte van dae in sy geliefde se
brief te woon en nie in die Gasheer se huis of tempel nie, benadruk sy
vervreemding van God en sy aangetrokkenheid tot die geliefde.
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'n "Envoi" is 'n kart, finale strafe wat gebruik word as opsomming of huldiging,
byna soos 'n naskrif (veral van 'n ballade waar die koning of God direk
aangespreek word). Dit is afgelei van die Franse woord envoyer wat "om te
stuur" beteken. Die verwysing na die geliefde in die envoi en nie die Koning of
God nie, is 'n aanduiding van die agting wat die spreker-digter vir sy geliefde
het en die rol wat sy in sy lewe vervul. Die spreker voel asof hy al die
goedheid wat die psalmdigter by die Here vind, in sy geliefde se brief vind.

In "23" word die stil-tevredenheid van die spreker in die Bybelse Psalm
geparodieer. Waar die spreker in Psalm 23 ervaar dat God in al sy behoeftes
voorsien, ervaar die digter-spreker in "23" eerder 'n doodsangs in die
gevangenis waar terdoodveroordeeldes wat oenskynlik gelowig is (hulle sing
geestelike liedere), nie deur die Herder beskerm word nie. Daarmee wys die
spreker sy skeptisisme oar geloof en die bestaan van God. Breytenbach se
"23" is myns insiens 'n parodie aangesien dit 'n herhaling van die agtergrondteks behels wat deur 'n kritiese afstand gekenmerk word, vergeleke met die
Psalm-berymings wat die ooreenkomste tussen die bronteks en die beryming
bevoorgrond. Die kritiese afstand word geskep deur die ironiese verskil
tussen die vredevolle bestaan van die spreker in die Psalm waarin daar in
oorvloed in sy behoeftes voorsien word, teenoor die angsvolle en traumatiese
omgewing van die spreker in "23". Psalm 23 is moontlik spesifiek gekies as
agtergrondteks vir die parodie weens die Psalm se bekendheid -

'n

'kernvereiste' vir parodiering - by Afrikaanse lesers. Die parodie sal verlore
gaan indien die leser nie die agtergrondteks ken om die oppervlakstellings
aan te vul nie.

5.4. Ten slotte

In hierdie hoofstuk het verskeie gedigte aan bod gekom wat op 'n sekere
manier met die Bybelse Psalm 23 verbind word. By die berymings van Cloete,
Spies, Hinwood en Totius is aangetoon dat die tekste hul ooreenkomste met
die bronteks beklemtoon omdat outentisiteit 'n vereiste is vir berymings of
omdigtings. Die digter, wat meestal die berymings as opdragwerk doen, is nie
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vry om die inhoud van die Psalms te bevraagteken of deur ironiese inversie
nuut voor te stel nie. Die digter het wel in 'n beperkte mate die geleentheid om
deur nuwe beelding die Psalms vir 'n nuwe geslag nuut aan te bied. Daarin
het die onlangse berymings wat. my betref, tekort geskiet deur nie die
geleentheid aan te gryp om eietydse ekwivalente vir Bybelse metafore te vind
nie.

Die Cloete-beryming van die Psalms, wat in 2001 verskyn het, beklemtoon
ook dat poesie nie op grand van die tydvak waarin dit geskep word as
postmodernistiese tekste beskou kan word nie. Tekste moet met sekere
beginsels strook, soos 'n kritiese afstand handhaaf en deur 'n werklikheid te
problematiseer. Die berymings van die Psalms, wat in Christelike kerke in die
erediens gebruik word vir sang en voorbidding, problematiseer nie die
Bybelse gegewens nie.

Die gedigte van Du Plessis en Breytenbach is ingesluit om aan te toon dat
poesie met Christelike elemente die potensiaal het om kritiek uit te spreek op
'n onderdrukkende regeringsbestel. Die Psalm van Du Plessis kan as
Christelik getipeer word aangesien dit nie God of Christus is wat gekritiseer
word

nie,

maar eerder 'n

samelewing wat ongeregtigheid

duld.

By

Breytenbach se "23" is daar egter sprake van verwydering tussen die sprekerdigter en God, en is die Bybelse agtergrondteks 'n manier om die sprekerdigter se skeptisisme in die voorsieningsvermoe van God uit te spreek. Die
brief van die spreker se geliefde bied meer rus en vertroosting vir die spreker
as wat God kan.
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HOOFSTUK6:
DIE ONS VADER AS PALIMPSES
Soos dit in hoofstuk 4 geblyk het, word Christelike beelde en elemente
wereldwyd in die literatuur aangetref, ook in die wat politieke verdrukking
uitbeeld en standpunt inneem ten gunste van politieke versoening. Sedert die
Dertigers was daar in die Afrikaanse literatuur sprake van digters se "gedingmet-God", veral in die oeuvre van N.P. van Wyk Lauw, maar die belangstelling en obsessie met God het in sommige gedigte van die Sestigers 'n
merkbare betekenisverskuiwing ondergaan. Christelike elemente is sedert
Sestig ook in nie-God-vererende tekste geapproprieer om Christus as 't ware
in die struggle te laat veg. Waar die Christus-figuur dus in Afrika Hom teen die
koloniale bewind moes verset het, moes Hy in Suid-Afrika die apartheidsbewind teenstaan. Soos Bosman (1989) egter in haar studie aantoon, kan die
gedigte van enkele digters uit die era steeds as Godvererend beskou word,
byvoorbeeld Ina Rousseau en Sheila Cussons -

dit was dus nie 'n

betekenisverskuiwing wat oor die hele spektrum waargeneem is nie.

In hierdie hoofstuk sal aangetoon word watter besondere betekenis die Ons
Vader-gebed deur die eeue in die Christelike gemeenskap gehad het, en op
watter wyse dit deur veral struggle-digters in die Afrikaanse literatuur toegeeien is. Aangesien die meeste van die gedigtekste wat in die volgende twee
hoofstukke aan bod kom in die struggle-jare geskryf is, word daar eers vir 'n
wyle stilgestaan by die politieke situasie in Suid-Afrika sedert 1960, en 'n paar
opmerkings oor die Sestigers as 'n beweging gemaak.

6.1. Politiek en versetliteratuur sedert 1960

6.1.1. Politieke verwikkelinge in die nuwe republiek

Volgens Kannemeyer (1983:219) is die eerste sowat 15 jaar nadat die Nasionale Party van dr. D.F. Malan in 1948 aan die bewind gekom het, deur 'n eko-
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nomiese opbloei gekenmerk wat die regering al grater verteenwoordiging gegee en 'n behoefte aan republiekwording gestu het. Op 5 Oktober 1960 het
kiesers 'n republikeinse staatsvorm in 'n referendum goedgekeur. Reeds toe
het die premier, dr. H.F. Verwoerd, sterk teenstand gekry teen die regering se
rassebeleid by die Statebondskonferensie in Landen. Hy het daarop
gereageer deur die nuutgestigte republiek se aansoek om voortgesette lidmaatskap van die Britse Gemenebes terug te trek.

Ten spyte van die buitelandse kritiek op die regeringsbeleid het die Afrikaner
in die Verwoerd-era 'n soort euforie beleef vanwee die magsposisie waarin hy
as regerende groep
,., gestaan het en vanwee die ekonomiese welvaart van die
land (Kannemeyer 1983:220). In die eerste jare van die NP se bewind het hy
sy verkiesingsbeloftes nagekom en maatskaplike apartheid prakties ingestel
met 'n reeks wette wat onder meer geslagsgemeenskap tussen mense van
verskillende rassegroepe verbied en woonbuurte op grond van kleur verdeel.
In 1956 is bruin mense op omstrede wyse op 'n aparte kieslys geplaas. In
dieselfde jaar is wit werkers met die Nywerheidsversoeningswet deur
werkafbakening teen swart arbeid beskerm. Voorts het die Wet op die
Uitbreiding van Universiteitsopleiding van 1959 tersiere instellings verbied om
studente van verskillende rassegroepe in te skryf.

Volgens Kannemeyer (1983:221) is imperialisme, kolonialisme en die oorheersing van een volk deur 'n ander afgewys na die Tweede Wereldoorlog
weens die stryd om Nazi-oorheersing te beeindig. Dit het gelei tot die onafhanklikwording van verskeie Afro-Asiatiese lande in die vyftiger- en sestigerjare. In Februarie 1960 het die Britse premier, mnr. Harold Macmillan, sy
sogenaamde "winde van verandering"-toespraak in die Volksraad in Kaapstad
gelewer waarin hy sy twyfel uitgespreek het oor die rigting wat die Suid-Afrikaanse regering ingeslaan het wat betref afsonderlike ontwikkeling. Ook in
gesiene wereldliggame

SOOS

die Verenigde Volkeorganisasie, die Organisasie

vir Afrika-eenheid en die Wereldraad van Kerke is daar sterk kritiek op SuidAfrika se rassebeleid uitgespreek. Die Wereldraad van Kerke het byvoorbeeld
openlik finansiele steun aan terreurbewegings verskaf om verdrukte groepe in
Suid-Afrika polities te bevry (Kannemeyer 1983:221 ).
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Ook binne Suid-Afrika is die rassebeleid teengestaan. Volgens Kannemeyer
(1983:222) was die kritiek aanvanklik uit die oord van onder meer die Engelse
geestelike Trevor Huddleson, maar ook van literere figure soos N.P. van Wyk
Louw. In 1960 het 'n kerkeberaad by Cottlesloe besluit dat daar geen Skriftuurlike gronde vir die verbod op gemengde huwelike bestaan nie. Die beraad
het ook gesamentlike aanbidding deur rassegemeenskappe, stemreg vir niewittes en nie-wittes se reg op eiendomsbesit bepleit. Dr. Beyers Naude,
destyds moderator van die NG Kerk in Transvaal, het in reaksie gese die
kerkleiers het God se Woord hoer geag as die volk en owerheid, waarop die
NG Kerk se mondstuk, Die Kerkbode, die beraad veroordeel het en sewe van
die NG sinodes die besluite by Cottlesloe verwerp het.

Gelyktydig met die stryd binne die wit, Christelike gemeenskap het swart en
bruin mense in opstand begin kom teen die politieke bestel en met optogte,
oproer en sabotasie hul regte begin opeis.

Die politieke stryd het begin neerslag vind in die Suid-Afrikaanse letterkunde.
Ook dit is aanvanklik nie uit alle oorde verwelkom nie. Hier wil ek verwys na
AP. Grove (1978:78), wat in 'n 1962-opstel in Fyn net van die woord teen die
eensydige beklemtoning van die aktualiteit maan en op redelik afwysende
toon

parallelle

trek

tussen

Suid-Afrikaanse

betrokke

literatuur

en

versetliteratuur van die destydse Sowjet-republiek. Grove (1978:78) haal as
volg aan uit wat hy beskryf as die "Kommunistiese propagandaboekie" van A.
Zjdanow, Over letterkunde, philosophie en muziek:

"Onze Sowjet-literatuur is niet bevreesd voor de beschuldiging dat ze
tendentieus is. Zeker, de Sowjet-literatuur is tendentieus, want in de
tijdperk van de klassenstrijd is er geen literatuur en kan er geen literatuur
zijn, die geen klasseliteratuur is, die geen strekking zou hebben, die apolitiek zou zijn."
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Grove (1978:80) was egter nie te ingenome daarmee dat literatuur slegs in
die struggle aangewend word nie. Hy herhaal die bekende aanhaling oar
betrokke kuns van Brecht: "Wie skilder nou stillewes as die skip vergaan?"
Maar voeg dan by: "Wie skilder in die geheel as 'n skip vergaan?"

Hierteenoor pleit Andre P. Brink in 1973 by skrywers vir 'n grater betrokkenheid by Afrika. In 'n toespraak by die Kaapstadse Somerskool se hy (soos
aangehaal deur Kannemeyer 1983:230):
"In 'n tyd socs ons s'n, waar die indiwidu begin wegraak ender die
opstand van die hordes, waar die Stelsel (hetsy kommunisties, hetsy
kapitalisties, hetsy diktatoriaal, hetsy demokraties) belangriker is as die
enkeling ... in s6 'n tyd le die funksie van die kuns in die revolusie: nie
maklike politieke revolusie nie, maar die soort voortdurende opstand teen
alles wat die lewe onwaardig maak."

Hoewel Grove duidelik skepties was oar tekste wat van 'n mindere kwaliteit
was en slegs 'n "propagandanut" gehad het, meld hy nie na watter tekste hy
in die Afrikaanse letterkunde as sodanig verwys nie. Die ervaring is egter dat
polities betrokke tekste van Adam Small en Breyten Breytenbach na die
bevrydingstryd steeds agting in literere kringe afdwing.

6.1.2. Die letterkunde se eie bevD"Ydingstryd

Volgens Kannemeyer (1983:229) het daar in die sestiger- en sewentigerjare
toenemend verwydering gekom tussen skrywers aan die een kant en die
owerheid, staat, kerk en die sogenaamde literere establishment aan die ander
kant. "Dit bring mee dat die vernuwing van Sestig nie net tot literatuur beperk
is nie, maar sy invloed op die hele maatskaplike bestel in Suid-Afrika laat
geld, baie van die taboes en vooroordele van die samelewing afbreek en die
literere, morele, godsdienstige en politieke konvensies van die Afrikaner
wysig," skryf Kannemeyer (1983:229).

Een van die redes vir die verwydering tussen skrywers en die samelewing
was die 1963-wet op Publikasies en Vermaaklikhede wat die era van sensuur
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ingelui het. Reeds in 1947 het Van Wyk Louw teen sensuur standpunt ingeneem en in 1953 het verskillende mense in 'n reeks artikels in Standpunte
gemaan dat 'n publikasiewet omstrede is omdat opvattinge oor wat 'onwelvoeglike' of 'skadelike' leesstof is, op persoonlike smaak berus (Kannemeyer
1983:231).

lngevolge die 1963-wet is die beheer uitgeoefen deur 'n raad van nege lede,
van wie ses "kennis van kuns, taal en lettere en die regspleging moet he"
(Kannemeyer 1983:232). Die raad het nie nodig gehad om redes vir sy beslissings te verskaf nie, maar die skrywer of uitgewer kon na die appelhof appelleer teen beslissings. Volgens Kannemeyer (1983:232) was die heftigste
beswaar teen die wet die kriteria wat gebruik is om tekste at te wys. 'n
Publikasie is as ongewens beskou as selfs net 'n deel daarvan onbetaamlik,
onwelvoeglik of vir openbare sedes aanstootlik op skadelik is; godslasterlik is
of vir die godsdienstige oortuigings of gevoelens van enige bevolkingsgroep
van die Republiek aanstootlik is; enige bevolkingsgroep van die Republiek
belaglik of veragtelik maak; vir die betrekkinge tussen enige bevolkingsdeel
van die Republiek skadelik is; of vir die veiligheid van die Staat, die algemene
welsyn of die vrede en goeie orde nadelig is.

Die teks kon dus afgewys word sander dat die aard van die kunswerk as 'n
geheel beoordeel is. Van Wyk Louw het die wet bestempel as 'n effektiewer
manier om Afrikaans dood te smoor as wat Milner ooit kon bedink het. Nadat
die Publikasieraad verskeie hofsake verloor het, is 'n verslag in 1974 in die
parlement ter tafel gele waarin gese is dat die publiek nie meer vertroue in die
beheerstelsel het nie en dat die vervlakking van die volk se moraal en ondermyning van die goeie sedes en gewoontes die doelstellings van die kommunisme bevorder. Daarom is nuwe wetgewing noodsaaklik ingevolge waarvan
daar selfs meer kragdadig teen publikasies opgetree kan word (Kannemeyer
1983:234).

Die Wet op Publikasies van 1974 het die beheerstelsel ingrypend verander.
Die Publikasieraad is vervang deur 'n direktoraat wat as suiwer administratiewe liggaam die wet moes toepas. Die direktoraat het 'n aantal komitees
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benoem wat publikasies as gewens of ongewens moes verklaar. Die appel na
die howe is afgeskaf en uitgewers en skrywers mag slegs by 'n appelraad beswaar aangeteken het. Die voorsitter van die appelraad is deur die staatspresident aangestel. Oar wat ongewenste publikasies behels, het die nuwe wet
feitlik woordeliks met die 1963-wet ooreengestem, met die uitsondering dat
die "waarskynlike leser" nie meer in aanmerking geneem is nie (Kannemeyer
1983:234 ). lngevolge die nuwe wet kon die komitee nou oak die besit van 'n
publikasie verbied en het die minister wye arbitrere magte verkry - hy kon
byvoorbeeld opdrag gee dat persele deurgesoek en op boeke beslag gele
word (Kannemeyer 1983:235). Van die tekste wat verbied is, sluit volgens
Kannemeyer (1983: 236) van die belangrikste werk van die sewentigerjare in,
soos Magersfontein, o Magersfontein! van Etienne Leroux en Breyten
Breytenbach se Skryt. In hierdie verband skryf Polley (1973:7):
Wat baie duidelik [... ] geword het, is dat die Sestiger-literatuur 'n literatuur
in ballingskap in sy eie land is, en veral in die konteks van die grotere
Afrikaanse letterkunde. Aan die een kant is dit in botsing met sowel die
heersende magte as die heersende norme en tradisies.

6.1.3. Die Sestigers

Te midde van die politieke woelinge in die land het 'n 'skrywersbeweging' na
vore getree. Hoewel die groep ontken het dat hulle per se politieke verset
aangevuur het, het die literatuur van die Sestigers myns insiens 'n groat rol in
Suid-Afrika se politieke struggle gespeel.

Die naam Sestiger is ontleen aan 'n stryery oar 'n literere tydskrif wat 60
geheet het, en met die subtitel Tydskrif vir Letterkunde uitgegee is (vanwee
die bande wat 60 met laasgenoemde gevestigde tydskrif gehad het). Die tydskrif sou die regte klimaat skep vir die werk van jonger digters, aan hulle 'n
podium skep en die "venster oopmaak" op die rigtings en strominge van die
tyd (Kannemeyer 1983:239). Weens die heftige reaksie op die eerste uitgawe
was daar egter vrese dat die staat sy finansiele steun vir Tydskrif vir Letterkunde kon staak en is een van die "jonger digters" gevra om horn van die
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redaksie te onttrek. Verskeie lede van die paneel het uit prates bedank. Die
gebeurtenis het die gevoel van solidariteit ender die graep versterk en vanwee die wye publisiteit wat die saak in die dagblaaie gekry het, het hulle
barge bekom om hul eie tydskrif uit te gee. Nadat die redakteur van Tydskrif
vir Letterkunde met hofsake gedreig het, het die graep besluit om afstand te
doen van die naam 60 en dit deur Sestiger te vervang. Die eerste uitgawe het
in November 1963 verskyn met ender andere Chris Barnard, Andre P. Brink,
Abraham H. de Vries, Jan Rabie en Adam Small in die redaksie (Kannemeyer
1983:23).

Kannemeyer (1983:236) herinner dat daar weens die verskeidenheid, uiteenlopendheid en verskille met betrekking tot styl en eksperimentering by die
Sestigers aanvanklik nie sprake was van 'n literere graep wat 'n bepaalde
rigting in die kuns voorgestaan het nie. "Tog was daar 'n duidelike gemeenskaplike doelstelling wat tot die historiese situasie en gesamentlike reaksie op
die bestaande orde herlei kan word," skryf hy (Kannemeyer 1983:236).

Twee jaar later ontken Brink (1985:10) in sy voorwoord van Literatuur in die
strydperk dat die Sestigers polities ingestel was, maar voeg by dat in 'n
tydsgewrig waar alles in Suid-Afrika teen wil en dank gepolitiseer is, daar uit
die staanspoor politieke implikasies in die sosiale funksie van die graep was:
"Wat in sy wese 'n gebeurtenis in die literatuur wou wees, is in die strydperk
ingevoer, met 'n verwikkelde weefwerk van kulturele, etiese en sosio-politieke
implikasies daar random."

Die Sestigers as beweging moet ook nie met die sestigs as dekade verwar
word nie. Polities betrakke literatuur van die Sestigers het byvoorbeeld eers in
die sewentigerjare behoorlik momentum gekry. Daaram skryf Brink (1973:18):
"Sestig was nie soos Dertig nie, maar eerder soos Twintig - 'n beginpunt, 'n
oorgangstadium." Sestig was ook geensins 'n eenheidsbeweging met 'n eenheidstrewe nie. Dit was by uitnemendheid 'n beweging in die prasa, maar
digters het ook 'n bydrae gelewer (Coetzee 1973:51 ).
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Tematies is die werk van die Sestigers gekenmerk deur 'n wegswaai van die
tradisionele Afrikaanse motiewe (soos die armblankekwessie en draogtes) in
die rigting van grater "internasionalisme" en 'n eksperimentele verkenning van
nuwe strukturele, tipografiese en verstegniese moontlikhede. In die sewentigerjare het die skrywers meer bewus geraak van Afrika as tematiese ontginningsmoontlikheid en as vasteland waarby die Afrikaanse skrywer intens
betrakke is, skryf Kannemeyer (1983:245). Brink (1968:45) benadruk in sy
essay "Tussen sestig en sewentig" dat waar die dekade sestig die een was
waarin seks en simbole voorgekom het, hy hoop sewentig die een sal wees
waarin skrywers "deurbreek na die politieke en sosiale in sy wydste sin". Dan
vervolg hy:
Laat ons 'n slag waaragtig ons land 66pskryf onder die son. My land soos
hy is, en soos ek na horn verlang, en soos hy was, en soos hy dalk
eendag sal wees. As ons die kans nie benut nie, impliseer dit eenvoudig
dit: dat elke 'neutrale' of 'ontwykende' werk wat daar in Afrikaans
verskyn, ongeag sy literere verdienste, stilswyend aanvaar dat die status
quo goed en reg is.

Reeds tien jaar vantevore, in Brink (1973: 18-25) se lesing "Die konteks van
Sestig: Herkoms en situasie" lys hy enkele dinge wat die Sestigers 'geerf' het
en as agtergrand geskets moet word:
a) Saam met die bloed en geweld van twee wereldoorloe, Korea, die
Kongo, Sharpeville en die kernbom het daar 'n grater aanvaarding van
die mens se eindigheid gekom waaruit meer betrakke literatuur
voortgevloei het.
b) As gevolg van 'n hernieude klem op die literatuur as denkprases het
daar ook 'n grater beset van die relatiewe, die onsekere, die
verskuiwende, die nie-finale, en die nie-absolute gekom.
c) Die held het verdwyn en die mite is bevoorgrand.
d) Die invloed van die internasionale literatuur het tot eksperimentering
gelei.
e) Uit die teater het die ontstellende elemente en onder andere Brecht se
vervreemdingsprasesse 'n spel met die absurde en die grateske
aangemoedig.
f)

Uit die geledere van die wetenskap is die invloed van Einstein se
relatiwiteitsteorie en die onsekerheidsbeginsel waargeneem.
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Brink (1973:25) kom tot die slotsom:
Daarom sou ons in Sestig die konsekwensies aantref van 'n lang
oorlewering van geweld, van die ontginninge van die onderbewuste en
die konstateringe van die mens se nietigheid en veral sy onsekerheid, 'n
vernuwing op en groei uit die -ismes wat aan horn voorafgegaan het:
daarom sou Sestig onvermydelik die geografie van die Onsekere probeer
karteer en die pols van die angs probeer meet, die wanhoop probeer
diagnoseer. [... ] Sestig kon nie net ontwikkeling wees uit wat voorafgegaan het nie, maar moes ook reaksie daarop en selfs daarteen word.
Vandaar die revolusionere inslag van die 'beweging' (al was die skaal
van die revolusie beperk), en die beeldebestorming wat daarvan, soos
van enige teken van lewe, kenmerkend geword het.

Coetzee (1976:vii) wys tereg daarop dat die Sestigers in die eerste plek 'n
beweging van prosaskrywers was, maar dat daar ook waardevolle bydraes tot
die Afrikaanse poesieskat gelewer is. Hy herinner ook dat die Sestigers nie
die eerste Afrikaanse skrywers was wat die Suid-Afrikaanse politieke situasie
in hul werk laat neerslag vind het nie. In van die vroegste Afrikaanse gedigte
is daar spore van betrokkenheid te vind. Waar die vroeer digter egter die stem
van die volk was, het dit gaandeweg verander van 'n ondersteunende en
vertroostende tot 'n protesterende stem (Coetzee 1976: 12).

Die groeiende verset teen die wit regering het volgens Coetzee (1976:46)
vanuit verskeie monde gekom: in die stem van die bruin digter, soos ingeleef
en geprojekteer deur die wit man; uit die bruin mens se situasie en deur
homself verwoord; en in "die stem van die witman teenoor sy wit broer".
Eersgenoemde vorm van versetpoesie - die waarin die wit skrywer horn inleef
in die situasie van die bruin mens - het egter in die laaste jare omstrede
geword, soos in die inleiding aangedui is.

Die eerste voorbeeld van versetpoesie teen wittes het egter reeds in 1896 in
die tydskrif Ons Klyntjie verskyn, en wel M.H. Neser se "Di Klaagliid fan di
laaste Boesman".

Coetzee (1976:81) sander enkele middele van die versetvers uit, waaronder
taalvorm, soos wanneer die gedig in die spreektaal van die gemarginaliseerdes aangebied word. Volgens Coetzee gee dit 'n onmiddellikheid aan die
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verset, veral by Small met sy 'swaarder bruin aksent'. Dit versterk dus die
dramatisering.

'n Ander middel tot verset wat Coetzee (1976:83) uitsonder, is satirisering,
wat oak in hoofstuk 3 aandag gekry het. Coetzee haal as volg oar satire aan
uit die Dictionary of World Literature:
Like an able and merciless strategist the satiric writer makes constant
use of the camouflage of irony and the flank attack of innuendo. Like a
wily diplomat he plays off his allies against his enemies. Not all of satire is
sarcasm or invective; the satirist often achieves victory over an
objectionable ideology or a contemptible individual by contrasting an ideal
or a hero with the object of his attack. He may lie in ambush, but he is
never on the defensive.

Later in die hoofstuk sal voorbeelde aangebied word van Ons Vader-gebede
wat geparodieer en gesatiriseer word ter wille van politieke verset.

6.1.4. Die sestigerjare en die postmodernisme

Hoewel n6g die postmodernisme n6g die Sestigers 1960 as 'aanvangsdatum'
aanbied, is die 1960's 'n datum wat met beide in verband gebring word.

Foster (2000: 174) wys op die problematiese daarvan om die postmodernisme
aan 'n periodekode te probeer koppel. Hoewel die antologie Poskaarte 1960
as 'n aanvangsdatum vir die teksseleksie gebruik, wys Foster (2000:175)
daarop dat hierdie datum arbitrer was. Foster, medesamesteller van
Poskaarte, skryf in haar proefskrif dat daar in 'n stadium oorweeg is om 1955
as aanvangsdatum te gebruik, met Peter Blum se Steenbok tot Poolsee as
vroegste bundel waaruit tekste geselekteer sou word. Dit sou die antologie 'n
netjiese 40 jaar laat dek (1945 - 1995). Daar is egter daarteen besluit,
aangesien dit Blum as eerste postmodernis sou brandmerk en die indruk sou
wek dat die samestellers se hantering van die konsep postmodernisme nou
verbonde is aan spesifieke, individuele digters.
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Foster (2000: 175) wys voorts daarop dat die Afrikaanse digterlike landskap
sedert 1960 nie deurgaans 'n opsigtelike breuk met die 'tradisie' of die
konvensies van die modernisme getoon het nie: "Nie alle gedigte wat sedert
1960 verskyn het, is anti-modernisties of selfs postmodernisties nie."

lnteressant genoeg beskou Kannemeyer (1983:251) oak Blum as die digter
wat die vernuwing van Sestig ingelei het, maar wat buite die "Beweging van
Sestig staan".

In die enkele potloodstrepe oar die Sestigers kan reeds verskeie raakpunte
met die postmodernisme uitgewys word: beide is bewus van die relatiewe, die
onsekere, die verskuiwende; by beide is daar elemente van die speelse en
eksperimentering; en by beide is daar sprake daarvan dat die tradisionele
held die rug toegekeer word ten gunste van die gemarginaliseerde. Oak (en
veral vir die doel van die studie): beide beset hul aandadigheid aan die
vergrype van die verlede, maar het 'n kritiese ingesteldheid daarteenoor.
Daarom beset beide die Sestigers en die verteenwoordigers van die postmodernisme dat 'n gemeenskap van binne at aangespreek moet word. Soos
Brink (1985:87) in die verband opmerk: Die skrywer maak 'n vrot revolusioner
uit, maar kan 'n rol speel om 'n stelsel van binne te probeer suiwer.

Oak Foster en Viljoen (1997:xxx) meld die wyse waarop historiese stat in
postmodernistiese poesie gebruik word in hul "Verantwoording" tot Poskaarte:

Die poesie sedert sestig se verhouding met die geskiedenis is besonder
gevarieerd. Sams is daar sprake van 'n boekstawing van die eietydse
geskiedenis. Sekere gedigte probeer deur hul sterk aktualiteitsinhoud
selfs ingryp op die eietydse geskiedenis en wil dit verander soos in die
geval van die 'struggle'-poesie. Hierdie soort gedigte spreek trouens die
kwessie van die geskiedenis op 'n heel spesifieke manier aan. Daar word
aan die poesie 'n ander rol as net die estetiese toegeken; dit word 'n
propagandistiese instrument in die politieke stryd wat solidariteit moet
bewerkstellig, wat gevoelens moet oprui, kalmeer of konsolideer.

Hoewel ek dus nie sander meer die beginsels van die Sestigers en die van
die postmodernisme met mekaar _wil gelykstel nie, het hulle interessante
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'gedeelde belange' wat verder in die laaste twee hoofstukke uitgebou gaan
word.

Die voorafgaande oar die politieke situasie in Suid-Afrika, sensuurwetgewing
en die Sestigers is van belang vir die studie omdat dit 'n agtergrond skep
waarteen digters in die dekades sestig, sewe.ntig en tagtig hul literatuur
geskep het. Soos Brink (1968:45) betoog het, was die letterkunde (oak die
poesie, al was dit nie so sentraal by die Sestigers nie) 'n manier waarop die
land in die politieke sin "waaragtig 66pgeskryf' kon word. In die lig van die
wyse waarop die Jesus-figuur deur die Negritude-beweging in Afrika geapproprieer is vir die vryheidstryd, is dit dus nie verrassend nie dat Christus op
dieselfde manier ingespan is in die Suid-Afrikaanse apartheidstryd. Politieke
verset deur die parodiering van die Heilige Skrif het egter (vir veral die
regering) aanstoot gegee (soos wat die geval was met The Black Christ hoofstuk 3), en sodanige kunswerke is gesensureer. As gevolg hiervan kon
die publiek moontlik gedink het dat daardie werke godslasterlik is, en nie
Godvererend nie. In die res van hoofstuk 6 en hoofstuk 7 sal egter aangedui
word dat die Ons Vader-gebed in sommige kringe oak as 'n politiesrevolusionere gebed beskou is en dat die Bybelse Jesus-figuur Hom deur sy
vernederende

slawedood,

soos

in

hoofstuk

7

sal

blyk,

by

die

gemarginaliseerdes geskaar het. Dit sou dus voortydig wees om te se dat
gebede wat die agtergrondtekste gebruik om politieke verdrukking te
veroordeel, on-Christelik is, selfs al is dit geskryf deur digters wat nie
noodwendig die Christelike geloof aanhang nie.

6.2. Die Ons Vader: 'n Metanarratief wat krag verloor het?

In The Prayers of the Bible skryf Clements (1985:237) dat die Ons Vader nie
'n gebed is nie, maar die gebed wat in belangrikheid bo die ander gebede in
die Bybel uittroon. Hy wys daarop dat die Bybel melding maak dat Jesus
dikwels Hom afgesonder het om te bid, maar dat dit die enigste gebed is wat
in die Bybel opgeneem is nadat sy dissipels Hom gevra het om hulle te leer
bid. Dit kan dus geensins toevallig wees nie dat die spesifieke gebed uitge-
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sander word as een met unieke betekenis en dat moeite gedoen is om dit
deur die eeue behoue te laat bly. Selfs vandag nog is dit die enigste gebed
wat die meeste Christene as formulegebed ken, skryf Herman Waetjen
(1999:119).

Veral in die apartheidstryd het digters by meer as een geleentheid gebedegedigte gebruik as werktuig van parodiering om maatskappy-kritiek op die
regerende 'Christelike' regime te lewer. Die gebede is dikwels in hierdie
gevalle nie tot God gerig nie, maar tot die (oorwegend Afrikaanse, Christelike)
leser.

Dit is opmerklik dat die digters meestal gebede waarin die klem op voorbidding geplaas word, as werktuig vir parodie gekies het. Die rede hiervoor is
moontlik opgesluit in Brummer (1984:56) se stelling dat voorbidding by die
voorbidder 'n sin van verantwoordelikheid en verbintenis ("commitment")
bewerkstellig teenoor die persoon of persone vir wie daar gebid word. Hy
benadruk dat die bidder nie intree omdat hy noodwendig van G6d verwag om
in die nood van sy medemens in te gryp nie, maar omdat hy as voorbidder op
die manier nie net meer sensitief raak vir sy naaste se lot nie, maar ook sy
verantwoordelikheid

beset

om

self

iets

hieraan

te

probeer

doen.

"lntercessionary prayer is aimed at stimulating either God or the petioner
himself to action on behalf of someone else," skryf Brummer (1984: 57).
Aangesien baie digters nie Christene is wat van God verwag om die nood in
die gemeenskap te verlig nie, kan 'n mens bespiegel dat hulle deur voorbiddingsgedigte hoop dat Christene aan hul verantwoordelikheid teenoor die
gemeenskap herinner sal word en daarop sal ag slaan.

Die leser kan dus aanvaar dat die gebed 'n middel tot 'n doel is, 'n 'medium'
waarin 'n spesifieke bevolkingsgroep of -groepe met 'n 'boodskap' bereik
moet word. Die digter wil met behulp van alternatiewe gebede die Christelike
geloofsgebed parodieer, en meer dikwels ook die beoefenaars van daardie
geloof satiriseer (wat strydig met hul geloof optree).
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Oor die besondere waarde van die gebed in die Christelike gemeenskap skryf
Clements (1985:248):
This prayer of Jesus has become one of the most central and valued
treasures of the Christian church. Where institutions have so often proved
divided and divisive and where even the great historic creeds of
Christianity have failed to elicit unfettered support from all Christians,
nevertheless this prayer has acquired a claim upon every Christian. It is a
prayer that unites, and it is entirely fitting that this should be so.

Die Ons Vader-gebed kan dus myns insiens as 'n metanarratief beskou word.
Een van die postmodernisme se vernaamste kenmerke is 'n skeptiese ingesteldheid teenoor sogenaamde metanarratiewe (Butler 2002:13). Lyotard, van
wie daar in hoofstuk 2 melding gemaak is, het byvoorbeeld in La condition
postmoderne (1979, in 1984 vertaal as The Postmodern Condition), aangevoer dat die outoriteit van metanarratiewe in die postmoderne era bevraagteken en ondermyn word. Onder die metanarratiewe ressorteer: tekste wat
die mensdom wil bevry (hetsy deur Christelike verlossing of 'n Marxistiese
utopie ), en wetenskaplike geskrifte. Butler (2002:4) is egter skepties oor
Lyotard se aanname dat metanarratiewe teen die einde van die twintigste eeu
steun verloor het onder die massa:
The general sociological claim that such narratives are in decline in our
period looks pretty thin, even after the collapse of state-sponsored
Marxism in the West, because allegiances to large-scale, totalizing
religious and nationalist beliefs are currently responsible for so much
repression, violence, and war - in Northern Ireland, Serbia, the Middle
East, and elsewhere. (Postmodernists tend not to be well informed about
current practices in science and religion.)

Hy gaan voort deur te se dat enigiemand wat vandag 'n koerant optel, sal
beset dat mense wereldwyd nog danig gewillig is om te moor ter wille van
metanarratiewe.

Die Bybel kan myns insiens as so 'n metanarratief beskou word. Hoewel
Christene nie eenstemmigheid kan bereik oor die interpretasie van spesifieke
teksdele nie (soos blyk uit heftige debatte oor onder meer die aanvaarbaarheid van gay-seks), kan die gesag daarvan in die Christelike gemeenskap nie
ontken word nie. 'n Parodie wat dus 'n Bybelse teks as palimpses gebruik, sal
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myns insiens nie net kodeerbaar vir Christene wees nie, maar hulle oak
aanspreek.

6.3. Die Ons Vader as palimpses

Volgens die Lexicon van literaire termen is 'n palimpses 'n perkamentrol wat
weer beskryf word nadat die oorspronklike skrif afgekrap is (Van Gorp 1993:
287). Binne die postmodernisme word dit dikwels gebruik as metafoor vir
intertekstualiteit, of die benutting van 'n bestaande simbool om 'n nuwe betekenis tot stand te bring. Dit is dus 'n teks wat ingaan op 'n bekende vertelling,
gegewe, mite of situasie ten einde dit nuut of anders voor te stel. Die doelwit
kan ontluisterend, demistifiserend, ontheiligend, verklarend, defiksionaliserend of onthullend ten opsigte van die waarheid of leuen wees (Hambidge
1995:71 ).

Die webwerf Electronic Labyrinth voeg hierby dat die manuskrip dikwels
skoongekrap is deur kerkamptenare weens die begeerte om van paganistiese
geskrifte ontslae te raak deur dit met Bybelse tekste te vervang. Danksy
hedendaagse infrarooi-tegnologie en digitale vergrotings kan groat dele van
die au teks met verstommende resultate herwin word. Van die belangrikste
tekste wat op die manier herstel is, is die Codex Ephraemi Rescriptus,
geskrifte van St. Ephrem waar bo-oor Bybelmanuskripte in die vyfde eeu
geskryf is. Volgens die webwerf het die palimpses die skryfproses as geheel
op die voorgrond geplaas. Dit herinner daaraan dat alle skryfwerk in die teenwoordigheid van ander skryfwerk plaasvind. Die metafoor van die palimpses
ondermyn die konsep van die auteur as die enigste oorspronklike bran van
die werk en wys daarop dat betekenis deur 'n eindelose ketting van
betekening plaasvind.

In postmodernistiese gedigte word die palimpses dus as 't ware 'n tweede
keer skoongekrap - die keer word die Bybelse teks egter verwyder om weer
met 'n profane of 'heidense' teks vervang te word. Spore van die Bybelse teks
is egter steeds by die nuwe teks te bespeur, wat tot die betekenis daarvan
bydra.
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Reeds in die onderstaande gedig van Daniel Hugo is daar sprake van die
spreker se godsdienstige agtergrond wat 'skoongekrap' word om dit met 'n
'nie-gelowige' leefstyl te vervang. Hoewel die perkamentrol nie geraseer is om
'n nuwe weergawe van die Ons Vader in die geval te voorskyn te bring nie, is
dit hier ingesluit omdat dit 'n verdere voorbeeld bied van 'n Afrikaanse digter
wat nie nostalgies kyk na sy Christelike verlede nie, maar krities is daaroor:

6.3.1. "Palimpses" (Daniel Hugo)

Palimpses

met argwaan praat my predikantpa
oor die moderne poesie - ek hou my doof
as hy begin uitvra oor een van my
bundels: dit heet dan Verse van die ongeloof
hy's lid van die berymingskommissie
- 'n byderwetse opdrag van sy sinode en herdig uit my gelowige jeug
die arga·ies-herinnerde Sionsgesange
al het ek die talent van horn geerf
dien ons - ongerymd - verskillende belange
sy dogma het ek lank reeds afgesweer
maar bly opgewonde oor 'n woord soos "snode"
in die ongeseende taal van ons verwantskap
mag geen monnikehand 'n enkele rymwoord skrap
Daniel Hugo (Monnikewerk, 1995)

Kloppers (2003:15) hou die gedig voor as 'n treffende voorbeeld van die niegelowige (of half-gelowige) se herinnering aan die ou kerklied van sy
"gelowige jeug". Al dien die spreker en sy pa met dieselfde talent - heel
ongerymd - verskillende belange, vorm die 'ou woorde' en arga'fsmes die
rymwoorde wat hulle steeds in 'n bepaalde verhouding of verwantskap aan
mekaar verbind.
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In die gedig verwys die skoongekrapte perkamentrol, die palimpses, na die
spreker se pa wat saam met die berymingskommissie betrokke is by die herdigting van die Sionsgesange. Die kommissie is dus as 't ware besig om nuwe
tekste op die ou perkamentrolle te skep.

Die kontras tussen die pa en seun is duidelik. Die pa is skynbaar gelowig,
aangesien hy met "argwaan" uitvra oor die bundel Verse van die ongeloof. Dit
is die eerste aanduiding dat die spreker in die gedig ook die digter is, aangesien Daniel Hugo in 1989 'n bundel met die titel laat verskyn het. Die spreker
stel homself as ongelowig voor, want die liedere wat sy pa herdig, kom uit sy
[die spreker se] "gelowige jeug" wat hy "lank reeds afgesweer" het. Dit word
verder bevestig as hy "opgewonde [raak] oor 'n woord soos snode", wat
volgens die woordeboek "sleg", "misdadig", "gemeen" beteken.

Die spreker-digter het egter steeds respek vir sy pa, want "in die ongeseende
taal van ans verwantskap I mag geen monnikehand 'n enkele rymwoord
skrap". Die skrapping van woorde verwys terug na die beeld van die palimpses, maar dui andersyds oak daarop dat die digters mekaar ruimte vir hul
skryfwerk en religieuse en ideologiese ingesteldhede gun.

6.3.2. "Vellum" (Petra Muller)

'n Ander gedig waarin oak die beeld van 'n perkamentrol voorkom, is "Vellum"
van Petra Muller.
Vellum
Ek het leer indink in jou lyf
en perkament getref:
een onontdekte vellumrol
langs een bekende dooie see
waarheen 'n bokwagkind
oor nog 'n eeu of twee op weg is
(bok wat koggel, vlug).
Langs hierdie dal wat dieper le as aarde
en in sy bekken sout vergaar
is ook die grotte langs die rante brak
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en dooies sterf nie
maar bly hou,
of dryf
- die godgeslaandes wat dit hierheen maak
en in die helder lig
'n bok sien koggel, vlug.
Kyk vorentoe,
kyk terug - die seun is vlug,
hy werp en tref, 'n kleipot breek
en woorde stort die donker uit
'n bondel wat soos liggaam lyk.
En wie daarna in grotte flenters delf
en wie in afgedigte sale enkel woorde werf
is, toevalskind, soos jy en ek,
die draers van 'n testament
- 'n bok wat koggel voor ons uit.
Die dal is wit
die bok is swart
en iewers
skuil die lam.
Petra MOiier (Obool, 1977)

Volgens die HAT is "vellum" die Engelse woord vir velyn, 'n "fyn soort
perkament gemaak van die velle van kalwers, lammetjies en bokkies, o.a.
gebruik vir waardevolle dokumente of vir die inbind van boeke; gesatineerde
papier". Die gedig het as agtergrondteks die historiese gegewe van die vind
van die Dooie See-rolle in die veertigerjare - volgens oorlewering deur 'n
bokwagterseu ntjie.

Oor die vonds in die Qumran-grot wes van die Dooie See skryf die Bybelse
ensiklopedie (1975:168) dat dit in die vyftigerjare daartoe gelei het dat die

grotte stelselmatig deurgesoek is en dat daar in 'n verdere sowat 40 grotte op
nog argeologiese vondste afgekom is. Meer as 15 000 fragmente is onder
meer gevind, waaronder talle Bybelse geskrifte. Baie van die geskrifte het
bewaar gebly omdat die rolle - van leer, papirus of perkament - in linne
gewikkel en in kruike geberg is (1975:169).

Die spreker in "Vellum" gebruik die gegewe om in die eerste strafe te se dat
sy haar "leer indink" het in (waarskynlik Christus) se lyf, maar bloot perkament
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getref het. Dit roep Johannes 1: 1 op waar die skrywer van die Evangelie God
met sy Woord gelykstel: "In die begin was die Woord, en die Woord was by
God, en die Woord was God." Die spreker is dus afhanklik van God se Woord
om sy aard te begryp. Die velyn wat sy egter as rigsnoer gebruik, is nag nie
gevind nie, en le "langs een bekende dooie see I waarheen 'n bokwagkind I
oar nag 'n eeu of twee op weg is". Die Woord wat sy dus gevind het, is 'n
verbeelde wereld wat slegs aan die spreker geopenbaar is.

Die dal "le dieper as aarde", moontlik 'n verwysing na 'n gebied wat onder
seespieel le. Dit vergaar sout, 'n simbool waarmee die Evangelie beskryf word
in Matteus 5: 13, maar wat oak die preserveringsproses betrek wat gebruik is
om die geskrifte te bewaar. Die feit dat die "dooies nie sterf nie", is 'n aanduiding dat die denkbeeldige dal na die hiernamaals verwys wat volgens
Christene (die "godgeslaandes") na hul dood op hulle wag en waar hulle ewig
sal lewe.

Die verwysing telkens na die bok wat "koggel, vlug" het enersyds moontlik
betrekking op die velyn se ontglippende boodskap aangesien die perkamentrol van diervel gemaak is en die skrif moeilik ontsyferbaar is, maar is andersyds 'n verwysing na Satan wat dikwels deur die beeld van die bok voorgestel
word en wat vir Christene slu en ontwykend is. Die spreker erken dus die
teenwoordigheid van 'n base element in haar lewe, wat haar telkens koggel of
tart, maar wat nie hokgeslaan kan word nie.

Die kleipot verwys in hierdie geval waarskynlik na die potte waarin die
geskrifte bewaar is, maar is oak 'n metafoor wat in die Bybel gebruik word om
na die weerloosheid van Christene te verwys. Die gelowige is die kleipot wat
maklik breek, maar die skat binne-in is die krag van God wat in die gelowige
opgesluit is (2 Korintiers 4:7). Die seun, waarskynlik Christus die Seun van
God, het dus die kleipot gebreek, en die woord, moontlik die Woord (dus weer
'n verwysing na Johannes 1:1 ), start in die danker (die base wereld) uit in 'n
"bondel wat soos liggaam lyk", vermoedelik 'n verwysing die liggaamlike dood
van Christus. Jesus is volgens die Bybel as baba eers in doeke toegedraai
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voordat Hy in die krip neergele is, en is na sy dood ook in linnedoeke
toegedraai en in sy graf neergesit.

Wie dus daarna - na die dood van Christus - in die grotte se "afgedigte sale",
'n metapoetiese verwysing wat ook die grotreeks betrek waarin die geskrifte
gevind is, na woorde of Goddelike betekenis soek, sal dit bloat toevallig vind
en daaroor getuig en skryf ("die draers van 'n testament"). Die suggestie is
dus dat God se onpeilbaarheid daartoe lei dat Hy ewe ontwykend as die
Satan is wat "koggel, vlug".

Die dal (moontlik die doodsdal) is wit, dus nie vreesaanjaend nie, en ook
verlig met die Woord van God. Die bok (ook 'n metafoor wat in onder meer
Etienne Leroux se Een vir Azaze/1 voorkom) is swart - 'n teken van boosheid
- en iewers skuil die lam. Die lam is 'n bekende Bybelse verwysing na Christus, wat in hoofstuk 4 oor Psalm 23 ter sprake was. Die bok betrek weer die
dier wat in die Ou Testament vir die volk se sonde geoffer is, en Christus wat
as 't ware as 'n sondebok vir die mensdom aan die kruis gesterf het (meer
daaroor in hoofstuk 7). Die profeet Johannes het byvoorbeeld na Jesus verwys as die "lam van God wat die sondes van die wereld wegneem" (Johannes
1:29). Die feit dat die lam iewers skuil (in kursief gedruk om dit te intensiveer),
bevestig die ontwykende aard van God en sy Woord. Dit is asof die sprekerdigter wil se nie God 6f sy Woord kan in hierdie lewe volledig vasgepen word
nie.

6.4. Die Ons Vader -

'111

Bybelse gebed as agtergrondteks vir 'n

palimpses

Aangesien die palimpses die betekenis van die oorspronklike teks betrek en
as 'n vertrekpunt vir die parodie gebruik, is dit nodig om eers die Matteus- en
1

Volgens die Bybelse ensiklopedie (1975:63) kom die naam Asasel (ook gespel Azazel) voor
in Levitikus 16:8, 10 en 26. Die naam kan vertaal word met "weggegaande bok" of "om te
verwyder'' - wat meestal op onreinheid of sonde dui.
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Lukas-gebede te bestudeer voordat die ironiee in die gebede-gedigte aan die
orde gestel kan word.

Ons Vader
Vader, laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom.
Gee ons elke dag ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons sondes,
want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree;
en laat ons nie in versoeking kom nie.
Lukas 11: 2-4.
Ons Vader wat in die hemel is,
laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom;
laat u wil ook op die aarde geskied,
net soos in die hemel.
Gee ons vandag ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons oortredinge
soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree;
en laat ons nie in die versoeking kom nie
maar verlos ons van die Bose.
Matteus 6: 9-13

In 'n voetnota by Matteus 6:9-13 word bygevoeg: "In die grondteks ontbreek
die gebruiklike woorde: 'Aan U behoort die koninkryk en die krag en die
heerlikheid tot in ewigheid. Amen.' " Die slotgedeelte, wat as die doksologie
bekend staan, is egter in die 1933-weergawe van die Afrikaanse Bybel-vertaling ingesluit:
Onse Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom;
laat u wil geskied,
soos in die hemel net so ook op die aarde;
gee ons vandag ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in
ewigheid. Amen.
Matteus 6:9-13
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In Die Boodskap (2002), 'n parafrase van die Bybel, word die Matteus-gebed
as volg weergegee:
Ons Vader in die hemel, U is groot en heilig. Gee dat almal hier op aarde
groot eerbied vir U sal he. U is die Koning van hierdie wereld en ook van
die wereld wat nog kom; laat u nuwe wereld tog gou aanbreek.
Dit wat U wil he, gebeur in die hemel; gee dat almal hier op aarde ook sal
doen wat U wil he. Gee ons vandag genoeg om van te leef. Vergeef ons
waar ons nie doen wat U van ons vra nie, net soos ons ander mense
vergeef wat nie reg teen ons optree nie. Help ons om nooit te swig voor
versoekings nie, en beskerm ons wanneer die duiwel ons wil verlei om
sonde te doen.

Christene moet hulle nie laat mislei deur die oenskynlike eenvoud van die
Ons Vader-gebed nie, maan Clements (1985:238) in The Prayers of the Bible.
Hy beskou dit as 'n gebed met buitengewone kompleksiteit en diepte. Dit is
eerstens die eerste en eenvoudigste gebed wat 'n Christen kan bid, maar dit
is ook, paradoksaal genoeg, die moeilikste gebed om uit die hart uit te bid
weens die implikasies wat die gebed vir die lewenswyse van die Christen het.

Crosby (1977:2) gaan 'n stap verder deur die revolusionere ondertone van die
gebed te benadruk in Praying the Our Father as Subversive Activity. Hy wys
daarop dat die Ons Vader deel was van die sogenaamde disciplina arcana, 'n
geheim wat slegs aan nuwe bekeerlinge tot die Christendom oorgedra is. Hy
noem dat die Geloofsbelydenis en Ons Vader in die tydperk kort na Christus
se teregstelling doelbewus geheim gehou is vir mense wat nie gedoop was
nie. Die gebed is nie neergeskryf nie, maar mondelings oorgedra van geslag
tot geslag. Die rede hiervoor, skryf Crosby (1977:2), is opgesluit in die subversiewe aard van die gebed. Die vroee Christene was onderdane van die
Romeinse ryk en moes met 'n eed hul onderdanigheid aan die keiser beloof
het. Hulle moes die keiser as opperheerser eer, sy naam heilig en hulle aan
sy wil onderwerp. Burgers wat getrouheid aan iemand anders beloof het, soos
inderdaad in die Ons Vader gedoen word, kon weens hoogverraad die
doodstraf opgele word.

Deur die jare is die gebed egter openbaar gemaak en het dit 'n soort credo vir
Christene geword. In die Didache, moontlik die eerste 'handleiding' vir Chris-
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tene wat uit die eerste eeu dateer, is die Ons Vader opgeneem en is die
doksologie "want aan U behoort die koninkryk, die krag en heerlikheid, tot in
ewigheid. Amen" bygevoeg (Harner:1975:5).

Daarna het die gebed tot 'n 'ikoon'-gebed gegroei. In 1974 was 'n toonsetting
van die Ons Vader byvoorbeeld boaan die Amerikaanse trefferlyste. In
Februarie 2004, toe Christene vir die jaarlikse gebedsbyeenskoms vir Afrika in
die Nuweland-rugbystadion byeengekom het, is 'n eietydse weergawe van die
Ons Vader gebid 2 •

Waetjen (1999:117) maak die stelling dat die vroee kerk baie meer dinamies
was wat betref die skryf en gebruik van eietydse weergawes van die Ons
Vader. Deesdae, skryf hy, is dit slegs enkele gemeenskappe, meestal etnies,
wat kans sien om die Ons Vader te herskryf. Omdat die Matteus-weergawe
van die Ons Vader al oor dekades heen gebid word, het dit feitlik betekenisloos geraak. lndien die gebed nie vir eietydse kulturele kontekste herformuleer word nie, sal dit al minder betekenis he en eindelik uit die liturgie en
private Bybelstudie-sessies verdwyn, meen hy.

Hoewel die Nuweland-gebed inderdaad 'n gebed is en nie 'n gedig nie, word
dit hier genoem om aan te toon dat die gebed selfs vandag nog wel politieke
ondertone het. Die gebed is oorspronklik in Engels geskryf en ter wille van die
studie in Afrikaans vertaal.

Die Nuweland-gebed skroom nie om brandpuntkwessies in die Suid-Afrikaanse en Afrika-gemeenskap aan te roer nie. In plaas daarvan om te bid vir
"daaglikse brood", maak die gebed eers die stelling dat talle mense in Afrika
hanger is, ondanks die kontinent se minerale- en landbourykdom. Die
suggestie is dus dat "armes en dakloses" deur elemente in die samelewing
van die hulpbronne uitgesluit word.

Oak as daar om vergifnis van sondes gevra word, noem die gebed spesifiek
dat 'n deel van die samelewing "verkul is deur onregverdige wette", moontlik
2

Die eietydse weergawe van die Ons Vader is in Addendum I opgeneem .
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die apartheidswetgewing. Die verklaring: "Eeue lank is Afrika se inwoners
gewond deur slawerny, geweld, onderdrukking en oorloe", is 'n kwalik bedekte
politieke stelling. Ook die melding wat daar in die gebed gemaak word van
vergifnis vir "ons voorvaders vir die gevolge van hul ondeurdagte optrede en
sonde" is waarskynlik 'n verwysing na 'n politieke bestel wat dekades lank 'n
groat deel van die gemeenskap onderdruk het.

Hoewel die Nuweland-gebed heelwat eietydse elemente bevat, het dit nie juis
'n vastrapplek in die hoofstroomkerke se liturgie gekry nie, moontlik omdat dit
te omslagtig is. Die gebed is myns insiens te lank om deur 'n hele kerkgemeenskap, wat kinders insluit, uit die kop geleer te kan word.

Waar die Ons Vader volgens Clements (1985:241) s6 bekend geraak het dat
dit moeilik is om weg te staan van die gebed sodat dit bestudeer en nuut
ervaar kan word, het die Nuweland-gebed na my mening ten minste
gelowiges gedwing om vir 'n oomblik stil te staan en te herbesin oor wat die
gebed in die hedendaagse konteks beteken.

Die Ons Vader het deur die eeue geensins sy ideologiese snykant verloor nie
en Christene word na eeue steeds aangemoedig om hul maatskaplike en
sosiale verantwoordelikhede na te kom, soos blyk uit die Nuweland-gebed.
Crosby (1977:2) skryf: "For a Franciscan to pray the Our Father in a world
marked by the grave sin of social injustice, there are equally grave economic,
political, and social consequences." Ook Waetjen (1999:xi) beklemtoon in

Praying the Lord's Prayer: An Ageless Prayer for Today die sosiale verantwoordelikheid wat vir hedendaagse Christene met die Ons Vader gepaard
gaan. Hy verwys na die gebed as die "great prayer of social Christianity" en
skryf dat die diepste betekenis slegs duidelik word wanneer die individu horn
of haar beskikbaar stel vir die grater belange van die koninkryk en alles uit
daardie oogpunt benader.
Die gebed bestaan uit 'n aanhef en ses gedeeltes, ook "bedes" genoem. Dit
vyord verdeel in wat bekend staan as drie U-bedes en drie ons-bedes. Die
eerste drie bedes vra dat God self sal gee dat Hy as God geeer en gehoor-
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saam sal word, terwyl die laaste drie bedes op die nood van mense en hul
behoeftes fokus.

6.4.1. Die aanhef: "Ons Vader"

Volgens Clements (1985:242) is die verwysing na "Abba" in die oorspronklike
Aramese teks selfs 'n meer intieme aanspreekvorm as ''vader", iets soortgelyks aan vandag se "pappa" of "pappie". Dit benadruk dus die intieme
verhouding waarin die sprekers met die Een staan van wie hulle hul behoeftes afbid. Crosby (1977:21) noem dat die intieme aanspreekvorm van God
genoeg rede was waarom sommige van sy tydgenote Jesus om die lewe wou
bring, bloat omdat Hy die tradisie daardeur ondermyn het. Oak die feit dat
Jesus die spreektaal Aramees gebruik het (dalk soortgelyk aan hedendaagse
flaaitaal?), en nie Hebreeus wat in die tempels gebruik is en waarmee God
volgens Crosby ge·institusionaliseer is nie, het die gebed uit die liturgiese
ruimte gehaal en dit in die elkedagse lewe van sy dissipels geplaas. Dit het
egter nie die goedkeuring van die establishment weggedra nie.

Die aanhef is egter oak om 'n ander rede betekenisvol. In die gemeenskappe
van Galilea en Judea het die Jade destyds na God as Here of Jahwe verwys,
terwyl die gemengde gemeenskappe, waar oak nie-Jode gewoon het, aanspreekvorme soos Zeus en Jupiter gebruik het. Dit het volgens Clements
(1985:242) tot mededinging onder gelowiges gelei - hoe eksotieser en misterieuser die benaming vir God, hoe hoer was jou stand in die gemeenskap.
Christus het egter sy afkeer van die wedywering gewys deur nie God die een
of ander eksotiese titel te gee nie, maar op dieselfde manier na Hom te verwys as wat 'n kind na sy of haar pa sou verwys. Dit was dus reeds 'n manier
waarop die grense tussen die hoe en die lae samelewing afgebreek is. Jesus
het, deur God Vader te noem (en sy dissipels aan te moedig om sy voorbeeld
te volg), gewys gelowiges van alle agtergronde is gelyk - almal is kinders van
God.
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De Klerk (1998:58) noem dat die vaderbeeld 'n "oerbeeld" (sy term) is wat die
mens met horn saamdra in sy oorgeerfde bewussyn. Die vader-beeld is deel
van die samelewing se verwysingsraamwerk. Die vaderbeeld - goed of sleg kan op God geprojekteer word. Hy noem dat daar op meer as 200 plekke in
die Bybel na God as Vader verwys word en dat die beeld iets betrek van
vaderdissipline (God het gesag oar sy kinders), vaderidentiteit (gelowiges se
identiteit is in die 'herkoms' van hul Pa gesetel) en vader-sekuriteit (belofte
van sorg en beskerming). Christene kan dus geborge voel.

Crosby (1977:23) wys oak daarop dat die "ans" in die aanhef nie onopgemerk
moet verbygaan nie. Die God van vrede en eenheid wou nie dat die gebed
namens die individu gebid word nie, daarom word daar nie gevra "gee my
vandag my daaglikse brood" of "vergewe my my skuld nie".

Crosby (1977:23) skryf: "Our prayer is public and common, and when we
pray, we pray not for one but for the whole people, because we, the whole
people, are one." Die beset dat die Ons Vader-gebed nie 'n gebed vir die
gelowige as individu is nie, maar vir die mensdom in die bree, verskuif die
fokus van die belange van die individu na die van die gemeenskap. Dit is dus
'n gebed waarin die Christen op sy plig ten opisigte van die gemeenskap
gewys word. "As we try to understand God through the life and work of Jesus
by our sharing in Jesus' prayer, we necessarily discover the essential
characteristic of God as participative community," aldus Crosby (1977:23).

6.4.2. Die U-bedes: "Laat u Naam geheilig word, laat u koninkryk kom,
laat u wil geskied"

Die eerste U-bede, "laat u naam geheilig word", is 'n voortsetting van die
afbreek van statusgrense tussen bekeerlinge uit die Joodse en ander
gemeenskappe. Lede van nie-Joodse gemeenskappe is dikwels selfs na hulle
bekering vir heidene uitgekryt (Clements 1985:243). Hoewel dit geensins
uniek was aan die gebed dat God se Naam geheilig moet word nie - dit was
reeds 'n opdrag in die Tien Gebooie (Eksodus 20:7) - wys Clements
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(1985:243) daarop dat in 'n wereld waar godsdienstige rituele 'n rol gespeel
het wat vir hedendaagse Bybellesers byna onvoorstelbaar is, het die
heiligmaking van God ontaard in die heiliging van voorwerpe, tempels, mense
en tekens. Jesus keer egter in die Ons Vader-gebed terug na die heiligmaking
van God se Naam. In die gebed word gelowiges dus vrygemaak van die
oneindige tradisies en die bygelowe oar en tirannie wat daarmee gepaard
gegaan het.

Oak Waetjen (1999:62) wys daarop dat die bede in die derde persoon imperatief uitgespreek word, en dus nie as 'n pleidooi gelees kan word wat op God
gerig is nie, maar eerder as 'n bevestiging van die spreker se voorneme om
God se naam te heilig. Hy meen dat dit nie God se naam - Jahwe, of enige
ander naam - is wat heilig gehou moet word nie, maar sy aard of wese; sy
syn ("being"). Waetjen (1999:62) skryf [my kursivering]: "There are no
authentic names for God that are absolute and eternally valid. There are only
metaphors and illusions, and none of them bear any finality." Hy noem voorts
dat die enigste naam wat God ooit vir Homself geopenbaar het - "Ek is"
(Eksodus 3:4) - nie 'n naam is nie, maar 'n herinnering dat God nie in 'n
enkele naam of titel vasgevang kan word nie.

Volgens Clements (1985:244) hou die tweede en derde U-bede, "laat U
koninkryk kom, laat U wil geskied", met mekaar verband. In Jesus se leeftyd
is politieke spanning in Galilea en Judea op die spits gedryf. Jode het die
verwagting gehad dat hulle van die onderdrukkende regime van die Romeine
verlos gaan word. Jesus het Hom egter nie laat insleep by bewegings om die
Romeinse ryk omver te werp nie. In die U-bedes erken Jesus volgens
Clements (1985:244) enersyds Jode se behoefte aan politieke bevryding,
maar transformeer hy andersyds die verwagting. Hy brei die begrip van die
koninkryk so uit dat dit oak gelowiges van ander agtergronde insluit. Dit is 'n
koninkryk wat - vandag nog - in mense se lewe gevestig word. Daarom is dit
gepas dat die bede aangevul word met "laat U wil geskied". So 'n bede vestig
'n hele nuwe wereld van moontlikhede (Clements 1985:244 ).
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Vir Crosby (1977:59) is die bede "laat U koninkryk kom [... ] op die aarde, net
soos in die hemel" egter 'n bewys van die gebed se subversiewe aard. Volgens horn is koninkryk 'n politieke konsep (- "outdated, as well as quite
sexist"). Hy wys daarop dat die eerste Bybelse gemeenskappe Babiloniers
was "where the politics of emperor worship and the economics of exploitation
had become united in the oppression of the poor". Crosby (1977:59) vervolg:

As followers of the one who was crucified on contrived charges of
subversion of the politico-economic forces of his day, these Christians
knew that it was impossible to separate the religious realm from the
politico-economic realm when they considered the infrastructures of their
reality. Indeed, the politico-economic realm was able to shroud itself in
religious garments (reinforced by the silence, if not the outright support,
of the religious institutions of the day). The infrastructural milieu that
found an ideology perpetuated by the alliance of organised religion and
the politico-economic power of the state had become the god.

Die vroee Christene het dus, deur woorde soos "koninkryk", "heilig", "mag",
"krag", "eer" en "seen" te gebruik, daarop gesinspeel dat 'n nuwe koninkryk
reeds aangebreek het. In die omstandighede was sulke stellings nie net teologiese belydenisse nie,

maar uitdagende politieke uitsprake. Crosby

(1977:61-62) skryf:
Transferring to God and Christ words that formed the ideological cement
that held the empire together was to register political protest. In face of
the link between the economic and political realities that conspired to
create enormous wealth by the exploitation of slaves and the poor, the
early church gave the example to future generations to live by an
comparable ethic based on the need to delegitimize any power or
principality that takes to itself the divine prerogatives and interprets itself
consciously or unconsciously as the kingdom of God.

Crosby (1977:63) se kritiek op die politieke bestel in Amerika in die sewentigerjare het myns insiens ook betekenis vir die apartheidsbestel van SuidAfrika. Hy kritiseer 'n politieke regime wat oenskynlik op eerbare waardes
gebaseer is, maar omvorm is in wette en tradisies wat hoofsaaklik wit en ryk
mense bevoordeel, ten koste van swartes, armes en polities ontmagtigdes.
Hy wys daarop dat die kerk se swye hieroor as stille goedkeuring beskou kan
word en dat dit bewys dat Christene toegelaat het dat die regering (die
Amerikaanse koninkryk) die plek van God se koninkryk ingeneem het. Dit het
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'n situasie geskep waar sogenaamde kerkmense se gesindheid teenoor
materiele besittings en verbruik weinig of niks van ander s'n verskil nie. Hy
noem byvoorbeeld dat Amerikaners, wat in die sewentigerjare sowat 6% van
die wereldbevolking verteenwoordig het, vir byna 35% van die algehele
verbruik verantwoordelik was.

6.4.3. Die Ons-bedes: "Gee ons vandag ons daaglikse brood, laat ons
nie in die versoeking kom nie, en verlos ons van die Bose"

Hierdie bedes spreek van afhanklikheid. Die gelowige vra vir sy of haar
daaglikse kos, dus vir wat nodig is, nie wat as 'n luukse ervaar word nie
(Clements 1985:245).

Crosby (1977:117) wys weer daarop dat gelowiges vra vir 6ns brood, dus
brood wat onderling gedeel kan word, en nie dat daar individueel in gelowiges
se behoeftes voorsien word nie. Die wat meer as ander gekry het, het dus 'n
Goddelike plig om dit aan ander beskikbaar te stel. Oak hieruit maak Crosby
'n afleiding oar God se hart vir minderbevoorregtes: "The unity of the
members sharing in one eucharistic meal represents the way in which Jesus
wanted all those identified with him to have equal access to the resource of
life." Jesus benadruk dat brood nie gedeel moet word met diegene wat die
guns kan vergoed nie (Lukas 14:12-14), maar met die wat niks het om in ruil
aan te bied nie.

Waetjen (1999:81) deel die sentiment. Hy verwys na 1 Korintiers 10:17:
"Omdat dit een brood is, is ans, al is ans baie, saam een liggaam, want ans
het almal deel aan die een brood." Brood is dus in die konteks meer as net 'n
versamelnaam vir kos of fisieke behoeftes; dit verwys oak na die nagmaal
waar gelowiges se eenheid bevestig word. Brood herinner die gelowige aan
die eenheid met die mensdom - wat gelowiges sowel as ongelowiges insluit.

Oak wat betref "vergeef ans ans skulde", verwys Crosby (1977:136) na die
implikasies vir die armes. Hy wys daarop dat Jesus na sy vastydperk van
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veertig dae in die woestyn in die sinagoge ingegaan (Lukas 4:16-19) en 'n
Skrifdeel voorgelees het wat die toon vir sy bediening aangegee het. (Die
Skrifgedeelte is in die Bybel as Levitikus 25 opgeteken.) Jesus het 'n genadejaar of hersteljaar aangekondig, wat volgens gebruik een maal elke vyftig jaar
gevier is sodat elke geslag daaraan herinner kon word om hulle aan God toe
te wy. Die hersteljaar, waarin grand aan die oorspronklike eienaar teruggegee
en skuld afgeskryf is, het verseker dat God se hulpbronne tot almal se
beskikking is. Dit moes verseker dat - deur aardse hulpbronne te deel - alle
mense vry sal wees om God se beeld te sien, sander onderdrukking deur
ander (Crosby 1977: 137). Vir Crosby is die vergifnis van letterlike skuld (die
afskryf van skuld) dus 'n opsomming van Jesus se hele bediening. Daarom
kan Christene nie van God verwag om hulle te vergewe as hulle nie ook hul
medemens vergewe wat hulle veronreg het nie.

Ook John Howard Yoder (1972:13) skryf in The Politics of Jesus dat die
woord wat in die Griekse teks vir skuld gebruik word, na monetere skuld
verwys "in the most material sense of the term". Hy benadruk dat Jesus se
gebed dus nie bloat vaagweg gelowiges daartoe verbind om mense te
vergewe wat hulle verontrief het of te na gekom het nie, maar om letterlik
geldelike skuld at te skryf. Die verwysing in Die Boodskap dus na "ander
mense vergeef wat nie reg teen ons optree nie", is dus, volgens Yoder se
argument, 'n verskraling van die betekenis. Yoder was egter die enigste bran
wat ek teegekom het wat aanvoer skuld verwys in hierdie konteks uitdruklik
na monetere skuld. Skuld kan in die konteks dus na meer verwys as geld.

Crosby (1977:139) herinner aan die post-slawe-era in die Amerikaanse
geskiedenis waarin mense verkneg gehou is deur hulle te dwing om telkens
geld te leen van hul werkgewers: "If we [Christians - GCE] have the
resources necessary for our life and reject other people or keep them from
having access to what we have in overabundance, we sin." Hy stel dit
onomwonde dat Christene nie God kan aanbid voordat hulle geregtigheid in
die wereld laat geskied het nie. As Christene iets aan mekaar verskuldig is,
kan hulle nie met mekaar 6f met God verenig wees nie.
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Dit is nie net in Amerika waar gegoedes daarvan beskuldig is dat hulle
gemarginaliseerdes uitbuit nie. Ook in Suid-Afrika is sulke beskuldigings
gemaak, veral in die versetliteratuur. Die Ons Vader kan dus 'n betekenisvolle
palimpses wees om 'n stem aan die verdruktes te gee.

6.5. Ons Vader as parodie

6.5.1. "Onse milde God" (Jan Blom)

Onse milde God van alles wat soet en mooi is,
Laat U naam altyd in ons geberg bly en daarom heilig,
Laat die republiek tog nou reeds kom,
Laat ander hul wil verskiet Gee skiet! Gee skiet!
Sodat ons ook 'n se mag he,
'n Se soos 'n see
Wat om die kuste van ons hemelse Stilberge le
Gee dat ons vandag ons daaglikse brood mag verdien
En die botter, die konfyt, die wyn, die stilte,
Die stilte van wyn,
En lei ons in versoeking van velerlei aard
Sodat die liefde van lyf na lyf kan spring
Soos die vlammetjies van is - is van berg na berg
Braambosse van vuur tot aan die witste maan bring
Maar laat ons ons verlos van die bose
Oat ons af kan reken met die skuld van eeue
Se opgebergde uitbuiting, se geroof, se verneuke,
En die laaste rykman vrek, aan sy geld vergif
Want aan ons behoort die menseryk, die krag
En die heerlikheid,
Van nou af tot in alle ewigheid net so ewig
Soos die skadu's en grensposte van die mens
As hy goddelik die aarde uit die hemel skeur
Aa mens! Aa mens! Aa mens!
Jan Blom (Lotus, 1970)

Brink (1971 :26) beskryf Lotus as een van die mees komplekse bundels in
Afrikaans. Die titel word aangevul deur die motto voor die eerste afdeling van
die bundel, die Boeddhistiese spreuk van die ekstase waarmee die Niet
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besweer word. Behalwe dat die eerste afdeling "lotus" heet, en elk van die
drie gedigte in die afdeling ook "lotus" getiteld is, verskyn die boek ender die
skryfnaam Jan Blom, wat betekenis kry uit die Afrikaanse janblom, wat
platanna beteken. Volgens Brink (1971 :27) dui hierdie verhouding tussen
padda en lotus, minnaar en geliefde, mens en "God" die stramien van
hoofspanninge in die bundel aan. Dit is onwaarskynlik dat in 'n bundel waarin
die lotus, 'n sentrale motief van die Zen-Boeddhisme, so 'n sentrale rol speel,
die Ons Vader-gebed as Godvererend bedoel sal word.

Hoewel Waetjen (1999:xi) daarop wys dat gebed 'n verhouding met God
voorveronderstel, is die gebed nie 'n gebed in die sin dat dit 'n uitroep tot God
is nie, maar eerder 'n pleidooi tot (veral) gelowiges.

Waar die tradisionele Ons Vader uit drie U-bedes en drie ons-bedes bestaan,
word daar in "onse milde God" baie grater klem op die ons-bedes geplaas.
Die U-bedes beslaan 'n enkele strafe, waarin daar reeds 'n groat gedeelte
afgestaan word aan die behoefte van die mense aan die koms van die
"republiek", terwyl die ons-bedes die oorblywende strafes beslaan. Praporsioneel versoek die spreker baie meer van die mense as wat hy van God
verlang. Die suggestie is dat die (politieke) bevryding moet kom. Hy bid dus
nie tot die Here om 'n versoek tot Hom te rig nie, maar rig eerder 'n bede tot
die aanhangers van die Christelike geloof.

Die feit dat die spreker afgewyk het van die intieme aanspreekvorm "Onse
Vader", is reeds 'n aanduiding hiervan. Die spreker beraep horn op "Onse
milde God van alles wat soet en mooi is", wat aan die gedig - in die lig van
die negatiewe dinge wat genoem word - 'n iraniese ondertoon gee. Die "soet
en mooi" dui daarap dat die spreker die beeld van God as liefdevolle en
sorgsame vader eufories vind. Die iraniese toon word gevolglik reeds in die
aanhef van die gedig gevestig.

Die spreker maak die aanname dat God se naam geheilig sal word deur dit in
die mense vir wie hy voorbidding doen, "geberg" te laat bly, oftewel aan hulle
toe te vertrau. Die suggestie is dat hierdie mense God se naam beter sal
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heilig as hulle onderdrukkers. Hy benadruk die dringendheid van die verdruktes se politieke eise deur die versugting uit te spreek dat die "republiek"
(bevryding) tog nou reeds moet kom. Hy suggereer dat die mense wat onderdruk word, nie kan wag tot die wederkoms - dus wag op geestelike bevryding
nie - maar dat hulle nou reeds smag na 'n beter bestel. Die spreker bid om 'n
bewindsverandering en nie om die koms van die Koninkryk nie.

In plaas van "Laat U wil geskied", vra die spreker dat "ander hul wil verskiet",
met ander woorde, laat die mense wat die regime in stand hou, hul wil
verander. "Gee skiet! Gee skiet!" is enersyds 'n verwysing na die gewelddadige prates in die bevrydingstryd, en impliseer dat die spreker ten gunste is
van gewapende prates, maar andersyds is dit ook 'n versugting dat magshebbers "skiet sal gee" wat betref die onderdrukkende landswette. Hy pleit
gevolglik om bevryding "sodat ons ook 'n se mag he".

Die spreker het ook die behoefte daaraan dat die spraak en seggenskap in
hul eie lewe moet vergroot - dit moet so oneindig wees soos "'n see" wat om
hul "hemelse Stilberge le". Die politieke bestel in Suid-Afrika het nie-wit
bevolkingsgroepe ingeperk wat betref stemreg, vryheid van spraak en vryheid
van beweging. Die aanduiding "hemelse" is gepas in die konteks van die
gedigvorm wat gekies is. Die "Stilberge" dui enersyds op die onderdruktes se
behoefte aan vrede (stilte), en andersyds op die behoefte aan sekuriteit wat
deur die berge gesuggereer word. Dit is ook onregstreeks 'n verwysing na die
gemarginaliseerdes wat "stilgemaak" word deur hulle 6f dood te maak 6f hulle
hul politieke stemreg te ontneem.

As die eerste ons-bede vra die spreker nie dat God aan hulle hul daaglikse
brood moet gee nie, maar dat hulle die geleentheid sal he om dit te verdien.
Dit sinspeel op die apartheidsbeleid van werkreservering wat mense op grand
van hul velkleur van sekere paste of beroepe uitgesluit het. Waar brood
tradisioneel verwys na 'n mens se bestaansbehoeftes, is die "batter", "konfyt"
en "wyn" simbolies van 'n lewe waar ook die spreker en die gemarginaliseerdes in rykdom en luukses mag deel.
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Dit is opmerklik dat die vyfde ons-bede, "vergeef ans ans skulde/sonde"
weggelaat is. In die lig van die volgende reel, waar die spreker vra om in die
versoeking gelei te word, is dit moontlik 'n aanduiding dat die spreker nie glo
dat hy vergifnis durf vra nie omdat hulle sal moet sondig om 'n revolusie tot
stand te bring. In die lig van Yoder (1972:13) se mening dat die skuld op
monetere skuld dui, kan dit egter oak wees dat die spreker meen dit is eerder
die verdrukkers wat die skuld moet afskryf, en dat die verdruktes inderdaad
niemand iets skuld nie omdat hulle niks het nie. Waetjen (1999:83) wys weer
daarop dat God gevra word om te vergewe omdat gelowiges oak ander
vergewe:
The members of God's household are commanding their founding Parent
to close the past so that it will not affect their mutual relationship in the
present or the future. At the same time, they are acting in this way in their
relationship to each other as well as to those outside of their household.
All retaliation is renounced. Forgiveness extinguishes the 'spirit of
vengeance'.

Deur die bede weg te laat, is dus moontlik 'n teken dat die spreker (en die
verdruktes) nie hul onderdrukkers vergewe nie.

Anders as in die oorspronklike Ons Vader, waar die spreker vra om nie in die
versoeking gelei te word nie, wil die spreker juis in die versoeking gelei word
"sodat die liefde van lyf na lyf kan spring". Die spreker vra die reg om
onbevange lief te he en liefgehe te word. Die Ontugwet in die apartheidsera
het mense verbied om omgang met lede van ander bevolkingsgroepe te he.
Die spreker vra daarom oak die reg om self te kies wie hy wil liefhe.

Dit is oak opmerklik dat die spreker nie vra dat God hulle van die Bose verlos
nie, maar "laat ans ans verlos van die base". In die konteks van die gedig is
dit byna asof die spreker moed opgegee het met die "milde God" wat nag nie
tot hul redding gekom het nie en meen die gemeenskap sal hulleself moet
verlos. Die base word oak nie met die gebruiklike hoofletter geskryf nie, dus 'n
indikasie dat dit nie na Satan verwys nie, maar na die base (menslike) bestel
wat mense uitbuit, beroof en verneuk. Dit sluit aan by die versugting dat die
"laaste rykman [moet] vrek, aan sy geld vergif".
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In die slotstrofe word die hemelse koninkryk weer eens afgespeel teen die
aardse menseryk. Die spreker se stelling dat die "menseryk" aan "ons"
behoort, kan as 'n politieke magsverklaring gelees word. Die spreker se reg
om die wereld (en per implikasie grond en eiendom) te besit, vind ook hierin
weerklank. Tog is sy moedeloosheid met die politieke bestel duidelik in die
stelling dat die menseryk "net so ewig" is soos die "grensposte van die
mense". Hy sien dus geen uitkoms in die nabye toekoms nie. Ook dit is 'n
verwysing na 'n Suid-Afrikaanse gegewe: die van verpligte militere (grens-)
diens vir wit Suid-Afrikaners, en die inperking wat die grensposte meegebring
het.

Die voorlaaste reel, "as hy goddelik die aarde uit die hemel skeur", kan
enersyds gesien word as 'n skreiende aanklag teen gelowiges wat die aarde
losgemaak het van die hemel en veroorsaak dat die verdruktes geen aandeel
aan 'n "hemelse" lewe op aarde kan he nie. Andersyds kan die "hy" na God
verwys, wat as 't ware sy rug op die verdruktes gekeer het deur die hemel los
te skeur van die aarde.

Die gebed word nie met "amen" beeindig nie, wat beteken "laat dit so wees",
maar met die uitroep "Aa mens! Aa mens! Aa mens!" Dit kan gelees word as
'n soort uitroep, "ai, die mens" (herinnerend aan die bekende Ecce homouitroep van Pilatus voor die kruisiging van Jesus). Die spreker is dus
verbysterd deur die onreg wat mense teenoor hul landgenote kan pleeg. Die
feit dat die gedig in gebedvorm geskryf is, is 'n aanduiding dat die spreker die
Christene verkwalik vir die toestande. Hy lewer dus maatskappy-kritiek in die
vorm van 'n aanklag teen wittes wat enersyds die Christelike geloof bely en
andersyds mense sosiaal en maatskaplik onderdruk. Die implikasie is dat
mense eers geestelik bevry kan word nadat hulle polities bevry is.

"Onse milde God" is 'n parodie op die Ons Vader. Hambidge (1995:19)
gebruik beelde uit die skilderkuns om parodie te beskryf: "Die skilder peuter
met die verf van 'n ou skildery - net om uit vind dat dit verskillende lae bevat.
Ten einde sy eie stempel te laat, is dit beter om daaroor te verf," verduidelik
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Hambidge (1995:19). Dit herinner aan die perkamentrol van die palimpses
wat skoongekrap is om iets nuuts daaroor te skep.

Enersyds erken Breytenbach (Blom) die grootsheid van die Bybelse teks wat
as kunswerk wat geparodieer word en andersyds word 'n bespotting daarvan
gemaak deur dit belaglik voor te stel. Daar is dus erkenning en verkenning en
ontkenning in die parodie opgesluit. Hutcheon (2003:89) het oak in The
Politics of Postmodernism daarop gewys dat parodie dikwels in postmoder-

nistiese literatuur gebruik word om die leser se aandag op gebeure in die
geskiedenis te vestig. Hutcheon (2003:89) skryf as volg [my kursivering]:

But this parodic reprise of the past of art is not nostalgic; it is always
critical. It is also not ahistorical or de-historicizing; it does not wrest past
art from its orginal historical context and reassemble it into some sort of
presentist spectacle. Instead, through a double process of installing and
ironizing, parody signals how present representations come from past
ones and what ideological consequences derive from both continuity and
difference.

In "Onse milde God" is parodie 'n werktuig om kritiek op die politieke bestel uit
te spreek. So 'n parodie kan nooit waardevry, of vry van 'n politieke ideologie
wees nie (Hutcheon 2003:97).

Die Ons Vader-gebed word nie bloot om estetiese redes geparodieer nie,
maar om bepaalde waardes of ideologiee bloot te le en te problematiseer.
Daarmee toon die skrywer aan dat hy homself van die heersende ideologie
distansieer. Die parodierende teks erken, maar ondermyn terselfdertyd
bepaalde voorstellings van die werklikheid. "Parody is doubly coded in
political terms: it both legitimizes and subverts that which it parodies," skryf
Hutcheon (2003: 97).

Met die parodie erken Breytenbach (Blom) dus die aanhang wat die Christendom in die samelewing geniet, maar ondermyn hy dit oak weens sy kritiek op
die Christen-gemeenskap wat die apartheidsregering aan die bewind gehou
het.

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

162

Soortgelyke kritiek word uitgespreek in "Atta unsar", 'n herskrywing van die
gebed in townshiptaal, in 'n Gotiese weergawe.

6.5.2. "Atta Unsar" (Ronnie Belcher)

Atta unsar pu in himinam,
weihnai namo pein
qimai piudinassus peins.
wairpai wilja peins,
swe in himina
jah ana airpai.
hlaif unsarana pana sinteinam gif uns himna daga.
jah aflet
uns patei skulans sijaima
swaswe jah weis afletam paim skulam unsareim,
jah ni briggais uns in fraistubnjai,
ak lausei uns af pamma ubilin;
unte peina ist piudangardi
jah mahts
jah wulpus
in aiwins
amen.
Waita Ou-derra van ons
wat koesta daarbo in die Pieraks
nei jy's nie van hier rond nie
laat rol jou kroon
laat rol jou bolle
seimte in jou Pieraks
seimte in ons township
ou ons vandag ons bollinkie djog
en gee nie gravy vir ons zotas nie
soos ons nie gravy gee vir ons gabbas se zotas nie
gooi plank in die gat by sattanas
en laat halloep vir horn 'n knop by ons
k6s die kroon dis joune
en die ghounie dis joune
en die oemwet dis joune
vir tyte en tyte en tyte
zieras

Waita Ou-derra van ans - gegroet, onse Vader
Pieraks - omgangsnaam vir Pretoria
jy's nie van hier rand nie - jy's wonderlik; jy's verhewe bo ans
laat rol jou kroon - laat geld jou heerskappy; laat u koninkryk kom
laat rol jou bolle - laat jou se gese word; laat u wil geskied
seimte - dieselfde as; so oak
ou - gee
bollinkie djog - hoeveelheid brood

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

163
gee nie gravy vir ans zetas nie - steur jou nie aan ans draadwerk (sondes) nie
gabbas - vriende
sattanas - satan
gooi plank in die gat - maak toe die deur; hou (die versoeking) uit
laat halloep vir horn 'n knop - laat horn misluk; verlos ans van horn
ghounie - mes; "krag"
oemwet - dagga; "heerlikheid"
zieras - dit is goed; so moet dit wees; "amen"

Ronnie Belcher (Halleluja Paternoster, 1982)
Die eerste strafe van die gedig val die leser vreemd op. Dit is volgens die
voetnota geskryf in 'n variant van 'n Gotiese taal, 'n antieke taal. Die meeste
vondste van hierdie taal is in die vorm van brokstukke van die Bybel opgespoor (Opperman 1962:602). Die feit dat die 'omdigting' in 'n mengsel van
flaaitaal ('n gemengde spreekdialek wat in veral die omgewing van Soweto
gepraat word) en Kaapse Afrikaans naas 'n Gotiese taal verskyn wat
uitgesterf het, wek by die leser die indruk dat flaaitaal en Kaaps ook bedreig
is. 'n Taal wat op die rand van uitsterwing staan, moontlik omdat die sprekers
bed reig word.

Die feit dat daar naas die twee "vertalings" van die Ons Vader ook 'n lys met
woordverklarings ingesluit is, is 'n aanduiding dat die gedig nie gemik is op
sprekers van Goties 6f flaaitaal nie, maar Afrikaanssprekendes. Dit is dus
weer maatskappy-kritiek wat in 'n vorm gegiet is sodat die boodskap 'n
bepaalde groep mense kan bereik: Afrikaanse Christene, of die inwoners van
'n land waar die meeste Afrikaanssprekendes te kenne gee dat hulle
Christene is.

In 'n telefoongesprek verduidelik Belcher dat hy die gedig geskryf het met
behulp van voorbeeldmateriaal wat sy studente aan die Universiteit van WesKaapland in die jare sestig en sewentig in werkstukke aangebied het. Die idee
om die voorbeelde in die gebed te gebruik, was sy eie.

Die gebruik van flaaitaal en Kaaps versterk die parodie deurdat dit 'n
paradoks skep. Hambidge (1995:20) het die belangrikheid van 'n paradoks 'n vorm van teenstrydigheid - beklemtoon deur aan te voer dat parodie nie
sander 'n paradoks begryp kan word nie. In 'n paradoks word 'n stelling
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gemaak, maar feitlik weer gelyktydig verwerp. So kan die kyker onmiddellik
die teenstrydigheid eien van 'n kunswerk waar die Mona Lisa met krullers in
die hare pryk. Dieselfde geld wanneer die spreker die Ons Vader-gebed in
flaaitaal bid.

In die tweede strafe van "Atta unsar" word die Ons Vader in flaaitaal en Kaaps
herskryf. Verskeie Christelike beelde word deur die gebruik van die
Afrikaanse streekstale gebanaliseer. Die beperkte perspektief van die
(manlike) spreker word uitgelig en beklemtoon deur die wyse waarop hy
Christelike konsepte in voorbeelde van sy ervaringswereld konseptualiseer.
Dit plaas die klem op sy benadeelde leefwereld.

God word op 'n intieme wyse as "derra" of pa aangespreek, wat 'n suggestie
kan of wil wees van die spreker se egte verhouding met God. Soos vroeer in
die hoofstuk ook genoem is, het Jesus self 'n intieme aanspreekvorm vir God
gekies in die oorspronklike gebed - 'n aanspreekvorm wat toe al revolusionere ondertone bevat het. Dit is ironies dat "wat in die hemel is", vervang
word met die omgangswoord vir Pretoria, "Pieraks". Die implikasie is dat
Pretoria vir die spreker hemels is, moontlik weens die beter leefomstandighede as die waaraan hy in die township gewoond is. 'n Tweede betekenismoontlikheid is dat die spreker die gebed rig aan sy "derra" in Pretoria, die
setel van die Uniegebou en dus die staatsgesag. Die spreker meen dus dat
die staat dalk beter in sy behoeftes kan voorsien as die Here.

Die verwydering tussen enersyds die spreker en andersyds God of die
regering word benadruk deur die uitdrukking "nei jy's nie van hier rand nie".
Aan die een kant kan dit ge"interpreteer word dat God of die regering 'spoggerig' is, maar dit kan ook letterlik beteken dat die Een wat na horn moet
omsien, te goed is om na die township te kom.

"Laat rol jou kroon" is ook ironies. In die woordelys word die verklaring "laat
geld jou heerskappy" aangegee, maar die betekenis van 'laat verdwyn jou
kroon', of doen afstand van jou koningskap om die verdruktes te help, word
ook gesuggereer. Ook word die betekenis vir "laat rol jou bolle" in die
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woordelys aangegee as "laat jou se gese word", maar vir heelwat Afrikaanse
lesers verwys die uitdrukking ook na geweld of 'n vuisslanery, wat eie is aan
die spreker se leefwereld.

Die spreker vra dat God nie sal onderskeid tref tussen gemeenskappe nie "seimte in jou Pieraks I seimte in ons township". Dis betekenisvol dat Pretoria
(die wit gemeenskap) aan "jou" (God) behoort, en die township "ons" s'n is,
dus die swart spreker s'n. Die implikasie is dat God net 'n God is wat na die
wittes omsien, terwyl die swartes aan hulle eie lot oorgelaat is. lndien die
"derra" na die regering verwys, is die insinuasie ewe skreiend. Die regering
sien net om na die gegoede gemeenskappe, terwyl die mense in die informele
nedersettings sukkel om kop bo water te hou.

Die spreker in die gedig vra ook nie dat God aan hulle brood moet verskaf nie,
maar 'n "bollinkie djog". Hy is dus - soos in "Onse milde God" -

bereid om

self te werk vir sy lewensmiddele; hy vra net die geleentheid om dit te kan
doen.

God se krag word uitgedruk as 'n "ghounie'', wat in die woordelys as 'n "mes"
aangegee word. In die spreker se gemeenskap is 'n mes 'n simbool van krag.
Nou word die tradisioneel negatiewe konnotasie vervang met die konnotasie
van Goddelike krag. lndien die "derra" egter die regering is, is dit 'n moontlike
aanduiding dat die regering sy gesag deur middel van geweld laat geld. Die
spreker word dus gewelddadig onderdruk, soos dikwels in die apartheidsera
gebeurhet.

God se heerlikheid word uitgedruk in die woord wat in die omgangstaal
"dagga" beteken. Dit is ironies, aangesien die gebruik van dwelmmiddels nie
in die Christelike geloofstradisie goedgekeur word nie, maar nou gebruik word
as 'n uitdrukking van God se heerlikheid. Die implikasie is dus dat God se
heerlikheid bedwelmend en verslawend is. Dit is moontlik ook 'n verwysing na
die Rastafariers wat dagga in hul godsdiensrituele gebruik, soos deur die
internet-ensiklopedie Wikipedia beweer word. Dit kan dalk ook beteken dat
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daar in die gebed tot 'n alternatiewe god - die Jah van die Rastafariers gebid word.

Die gedig is 'n aanklag teen die maatskappy wat toekyk hoe mense in
townships leef. Die spreker vra oenskynlik nie baie nie, net geleenthede, maar
lewer indirek 'n uitspraak oar die bewind wat horn die geleenthede ontneem.
Die digter ironiseer die tradisionele gebed en vestig die leser se aandag op
maatskaplike ongelykhede wat bestaan. Die parodie word dus gebruik om
"verswee ideologie" bloat te le. Hambidge (1995:23) skryf:
Die parodie kan om hierdie rede nooit as 'escapist' afgemaak word nie.
lnteendeel, die mees vernietigende sosiale kommentaar word dikwels
deur middel van die parodie oorgedra, wat deur sy speelse aanslag
dikwels 'n bytende kritiek tydelik maskeer.

Hierdie parodie dwing Christene, en dalk oak die breer gemeenskap, om nuut
na hul optrede te kyk en daaroor te besin. Dit is juis die feit dat die Christelike
geloof ender die oorgrote meerderheid van die wit Afrikaanssprekendes
tydens apartheid aangehang is, en hulle steeds in stryd met hul geloof
opgetree het wat betref hul optrede teenoor ander bevolkingsgroepe, wat in
die Ons Vader-gebede uitgebuit word. Deur die Ons Vader-gebed te parodieer, probeer die skrywer om die leser van 'n afbrekende houding bewus te
maak en aan te spoor tot 'n houding- en 'n gedragsverandering.

Die soort ideologie-kritiek word effens getemper aangebied in Hans du
Plessis se herskrywing van die Ons Vader in Griekwa-Afrikaans, maar is
nietemin aanwesig. In die gedig word die taalkode vooropgestel, en nie die
politieke kode nie.

6.5.3. "Onse Vader" (Hans du Plessis)
Die Onse Vader

Onse Vader wat innie jimmel in sit,
Ons wil nou vedag net vi U kom bid:
Lat U se Naam tog by ons ok geheilig raak,
Lat U se Kapteinskap hie kom staningse maak,
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Lat U se Wil hie oener by ons oppie grond
Ok gebere sos da bo tissennie sterretjiese rend,
En gjee vi ons vedag onse koppietjie meel,
Vegjeef ons al onse geskjel en onse gesteel,
Want sos ons nou yt Use Woord yt weet:
Ons meet die naaste se sondese ok vegjeet.
Lat ons onse rigte gjee virrie vesoekingse,
En velos ons nou vannie hele dywel se dinge.
Da is niemand wat U se Kapteinskap wen,
En U het allie krag en U hettie grootlikeit,
Van hie af to da oorkant innie ewaglikeit!
Nou, Jirre, nou se ons ma eers wee Amen.
Hans du Plessis (lnnie skylte vannie Jirre, 2001)

Die nederige aanbidding in die Griekwa-weergawe van die Ons Vader kan
myns insiens ook as 'n aanklag teen die spreker se onderdrukkers gelees
word. Oak die gebed is nie gerig op die Griekwa-leser nie, maar op die
Afrikaanse leser.

Oat God nie net verhewe is nie, maar oak verwyderd van die spreker, word
beklemtoon deurdat God "innie jimmel in sit". Die spreker verklaar in die
tweede reel sy afhanklikheid van die Here as hy meld "ans wil nou vedag net
vi U kom aanbid". Daar is dus geen ander wat in sy behoeftes kan voorsien
nie. Sy pleidooi om nie uitgesluit te word van God se seeninge nie, blyk uit die
versugting dat "U se Naam tog by ans ok geheilig raak". Die verwysing na
God se "Kapteinskap" dui daarop dat hoewel hy die Here as Vader aanspreek, hy nie sy verhouding met God as die van 'n pa teenoor 'n kind ervaar
nie, maar as die van 'n baas (kaptein) teenoor 'n ondergeskikte. T6g ervaar
die spreker nie die baasskap as iets negatiefs nie, aangesien hy vra dat die
Kaptein "hie kom staningse maak", wat in die woordelys aangegee word as
"uitspanplek". Dit suggereer ook tydelike verblyf, wat kan dui op die spreker
se gevoel van ondergeskiktheid aan die "Kaptein".

Die spreker ervaar dus die Here as lemand wat ver is en Hom nie juis bemoei
met die lot van sy (die spreker se) gemeenskap nie. Die gedagte word versterk deur die versugting dat die Here se wil "hie oener by ans oppie grond"
oak gestalte "sos da bo tissennie sterretjiese rond" moet kry. Hy is dus
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geweldig bewus van die afstand tussen horn en God. Die beeld van die
kaptein is egter eie aan die gemeenskap wat nag 'n stamkaptein as gemeenskapsleier het. Dit kan dus oak as 'n eretitel vir God gesien word.

Van God word oak nie gevra om kos aan die gemeenskap te voorsien nie,
maar die middele - "onse koppietjie meel" - sodat hulle dit self kan berei. Hy
verontskuldig homself oak geensins van hul sondes nie, maar vra om
vergifnis vir die "geskjel" en "gesteel". Die spreker se

prakti~se,

byna

kinderlike belewing van sy godsdiens blyk uit sy behoefte aan krag om hul
"rigte [te] gjee virrie vesoekingse". Hy vra dus dat die gemeenskap letterlik sal
wegdraai van sonde. Die ontwyking van die sondes is oak iets wat hy op die
lang termyn verlang, aangesien hy beskerming vra teen die "hele dywel" se
dinge.

In die slotstrofe blyk die spreker se bewondering vir die Here opnuut as hy
verklaar: "Da is niemand wat U se Kapteinskap wen." Die Here is oak waarlik
almagtig, aangesien Hy "allie krag" en "grootlikeit" het "van hie

at

tot da

oorkant innie ewaglikeit", dus op aarde en in die hemel. Die slotreel wek byna
die indruk dat die spreker jammer is dat hy God lastig val as hy "ma eers wee
Amen" se.

Die Griekwa-weergawe van die Ons Vader lewer nie so 'n direkte aanklag
teen die politieke bestel as die twee voorafgaande gedigte wat in die hoofstuk
bespreek is nie, maar kan by sekere lesers vertedering skep vir 'n spreker wat
skynbaar eenvoudig lewe en tevrede is daarmee. Die politieke kode word dus
onderspeel.

In die laaste twee Ons Vader-gebede wat aan bod kom, is daar selfs minder
sprake van politieke ondertone. In die eerste, "Gonse Vader'' van Koos
Kombuis, is daar wel 'n sweem van kritiek op die regering, maar dit is nie
sentraal tot die gedig nie. In die "onse vader" van Jeanette Ferreira is politieke
aansprake in die geheel afwesig. Die gedigte bied egter insig in die feit dat nie
alle gedigte waarin Christelike tekste sedert die sestigerjare toegeeien is,
noodwendig politieke boodskappe bevat nie.
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6.5.4. "Gonse Vader" (Koos Kombuis)
Gonse Vader
Ek tel my kruis op
en volg u,
jesus van die Massas
Orwell van die jaar Nul
leer My om Myself te wees
sender om noodwendig
u wet te vervul
want die tien gebooie is so vervelig
en u het alles reeds gedoen
leer My
om al die Maria Magdalenas te herken
leer My
om U.C.T.-studente
te vermy
wys My die weg na vryheid
leer My hoe
om die kapitalistiese
sisteem te verkul
hoe om My meisie
goed te behandel
en Haar te verduidelik
van die Pil
Vergewe My My skuldkomplekse
want Ek weet Ek het
geen sondes nie
die hele Wereld is bevry deur u zen
Amen
Koos Kombuis (Die gee/ kafee, 1985)

In "Gonse Vader" verhef die spreker horn tot God en verklein hy God se
posisie tot die van 'n mens. Dit kan 'n mens aflei uit die feit dat "jesus" en die
voornaamwoorde waarmee hy benoem word, deurgaans met kleinletters
geskryf word. Hierteenoor verwys die digter-spreker na homself en sy geliefde
met voornaamwoorde wat met hoofletters geskryf word, 'n konvensie wat
gewoonlik vir die Goddelike gereserveer word.
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In die gedig toon die spreker 'n behoefte om verwydering van tradisionele
Christenskap. Hy spreek 'n behoefte uit om "jesus van die Massas" te leer
ken, maar "sander om noodwendig I u wet te vervul I want die tien gebooie is
so vervelig". Die spreker wat "sy kruis" opneem, verwys vermoedelik na Jesus
se opdrag aan sy dissipels in Matteus 16:24: "As iemand agter My aan wil
kom, moet hy homself verloen, sy kruis opneem en My volg." Anders as die
Bybelse dissipels is die spreker egter nie gewillig om in 'Jesus se voetspore te
volg' deur te doen wat Hy vereis nie. Die spreker het sy eie 'tien gebooie' (die
voorskrifte wat God in Eksodus 20 aan sy volk gegee het). Die spreker wil
onder meer al die "Maria Magdalenas" (die prostitute) herken; studente van
die Universiteit van Kaapstad vermy, hoewel hy geen rede daarvoor verskaf
nie; die kapitalistiese stelsel leer uitbuit; en sy meisie aan die voorbehoedpil
bekend stel - 'n aanduiding dat hy seksueel met haar wil verkeer, vermoedelik buite die huwelik, iets wat die kerk tradisioneel afkeur.

In die slotstrofe is daar 'n vermenging van godsdienste. Die Jesus-figuur het
volgens die spreker nie die wereld verlos deur aan die kruis te sterf nie, maar
deur sy "zen". Die indruk wat die gedig laat, is dat die spreker tradisionele
godsdiensbeoefening as eng en benouend ervaar, en dit die rug toekeer,
sander dat hy horn noodwendig van God, of die idee van God, distansieer.
Die titel "Gonse Vader" betrek tegelyk die woorde "gons" en "ganse", wat vir
my suggereer dat die spreker nie net bewus is daarvan dat daar in die
samelewing "gegons" word oar geloof nie, maar oak dat elemente van die
Christelike geloof of religie in 'n breer sin aan die ganse samelewing behoort
en nie deur verkramptes toegeeien kan word nie.

Die feit dat die gedig in die vorm van die Ons Vader gegiet is, wek die indruk
dat die spreker nie die Goddelikheid van God erken (soos die U-bedes in die
oorspronklike gedig gedoen het nie), en oak nie van God afhanklik is vir sy
daaglikse behoeftes (soos die ons-bedes gesuggereer het) nie.

Koos Kombuis daag in "Gonse Vader" op 'n provokerende wyse die regering
en die establishment uit; oak sensuur, beheer en hegemonie. Die skokeffek
van die gedig het ten doel om Christelike metanarratiewe af te kraak. Die
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inskryf teen tradisies en konvensies in is 'n politieke daad, al gaan dit nie hier
om rassepolitiek nie.

6.4.5. onse vader (Jeanette Ferreira)
onse vader
gee my vandag my daaglikse self
want daarvan sal ek leef
en bly word
oor lou dae rokende winterson
en 'n plat veld blonde gras
oor die kantel van my sagte kitaar
en juig van soet psalms van die woord
oor sondag se pynlike dun wind
wat deur die hoe gepypte dwaal
oor 'n naam wat rol soos 'n helderrooi bal
in die dun bruin steeg voor my treurige deur
oor die self wat a Ileen geword het
en daarmee vrede het
Jeanette Ferreira (Waar een mens saam is, 1980)

Soos reeds genoem is, het die gedig nie 'n politieke strekking nie, maar is dit
ingesluit om aan te toon dat Christelike tekste nie net om politieke redes
toegeeien word nie.

Die Ons Vader-gebed, wat in die oorspronklike vorm daarvan namens 'n
gemeenskap gebid word, word in die gedig gebruik om juis 'n individu se
eensaamheid aan te dui. Die bundeltitel, Waar een mens saam is, verwys
moontlik na Matteus 18:20: "Waar twee of drie in my Naam saam is, daar is
ek by hulle." Dit betrek egter ook die betekenis van eensaamheid. Reeds deur
die bundeltitel word die suggestie van 'n afwesige God geskep, aangesien
daar nie "twee of drie" saam is nie, maar slegs een. Tog is die spreker nie
afgehaal hieroor nie; die feit dat sy "een mens saam is", suggereer dat sy
vergenoeg is met haar eie geselskap.
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In die gebed vra die spreker nie dat daar in haar daaglikse fisieke behoeftes
(soos brood) voorsien word nie, maar in haar behoefte om haar "daaglikse
self". Sy vra dus 'n geleentheid om haarself te wees of alleen te wees met
haar eie geselskap, want in die geselskap het sy geleentheid om die
oenskynlik eenvoudige dinge waar te neem en te waardeer: die rokende
winterson, die plat veld blonde gras, 'n sagte kitaar, die dun wind.

In die slotstrofe word die leser bewus van die spreker se eensaamheid, maar
anders as wat miskien verwag sal word, vra die spreker nie dat die eensaamheid verlig word nie, want sy het "vrede daarmee" - dit pla haar dus nie, maar
ook het sy vrede daarmee gemaak.

Die feit dat die gedig in die vorm van die Ons Vader aangebied word, toon dat
die spreker nie soos ander Christene 'n behoefte het aan die heerskappy,
leiding en sorg van die Here nie, maar tevrede is daarmee dat sy op haarself
aangewese is.

Ferreira se "onse vader" is myns insiens 'n voorbeeld van wat Hutcheon
(2000:60) as 'n eerbiedige parodie beskou. Weens die kritiese afstand tussen
die gedig (die parodierende teks) en die Bybelse Ons Vader-gebed (die agtergrondteks) is die teks wel 'n parodie.

Die negatief gemarkeerde etos van bespotting is egter afwesig aangesien
daar in die gedig eerder meegevoel vir die vereensaamde spreker geskep
word - daarom kan die gedig nie as 'n satire beskou word nie. Hutcheon
(2000:61) noem egter tereg dat dit problematies is om klinkklaar tussen
parodie en satire te onderskei.

6.6. Enkele ander gedigte waarin gebede ter sprake kom

Dit is egter nie net die Ons Vader-gebed wat deur digters as palimpses
gebruik word om kritiek te lewer nie. In sommige gevalle het digters bloot die
'gedigvorm' geapproprieer - die gedig word dus as 'n gebed aangebied, maar
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dit is nie 'n gebed wat tot God gerig is nie, maar tot (veral) Christelike lesers.
Hoewel daar baie sodanige voorbeelde bestaan, soos Rika Cilliers se "Ek bid
my God tot vrou" ( Opslag), bespreek ek ten slotte slegs twee voorbeelde
hiervan.

6.6.1. "Gebed om leiding" (M.M. Walters)

Gebed om leiding
Die leser wat hierin 'n aanva/ lees op enige spesifieke gemeente begryp die
strekking van die gedig nie
Heer, U weet dat ek gelukkig is hier
in die gemeente Stellenbosch-Sentraal,
want veel seeninge ontvang ek op my werk:
deur my huisbesoek op geselekteerde testamente
is gemeentlike fondse reeds met duisende versterk.
U weet hoe die lidmate vir ons sorg:
die vrieskaste bult buitentoe, oorvol
is ons kelder van die goeie dade ons drink rooiwyn wat sewe jaar gerus het
saam met die vet braaivleis van genade.
U weet die kinders moet universiteit toe
en die koshuise is duur en vol en waar
is daar 'n pastorie met sewe huurstudente?
Net op Stellenbosch is so 'n kans vir die goue gans
toelaatbaar volgens kerklike reglemente.
Ek speel in die eerste tennisspan
en ons wen nou al drie jaar na mekaar.
Maar 'n mens moet kompetisie he - U weet:
soos Satan elke Sondagm6re
sy invloed teen u roepstem meet.
U kudde val nou die kuns ten prooi
want godslastering word verlig en letterkundig mooi.
hoe kan ek bly waarsku teen die bose spel
as ek nie self, met my komplimentere kaartjie,
my slagyster in die Thom gaan stel?
(Die klein sondetjies met my buurvrou
het ek alreeds voor U bely - net nou en dan
bedien ons nog die sakramente.
Kan ek haar dan sommer s6 laat staan,
Sander groetnis se en komplimente?)
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Ag, en die akademiese omgaan en verkeer
met al die professore, hoe kan ek dit ontbeer ek wat so graag delf in die duisterhede,
so lank gewag het op 'n kweekskoolstem
in antwoord op my broederse gebede.
Nau kom U met die beroep
na die sendinggemeente op Merweville ...
vir my, gereelde voorsitter van die Ring!
Alie grappies op 'n stokkie, Meester,
is U ernstig met die ding?
M.M. Walters

In hierdie gedig word 'n sterk kontras geskep tussen die houding en optrede
wat van 'n leraar verwag word, en dit wat die predikant van God versoek.

Die onderskrif, dat die leser nie die gebed as 'n aanval op 'n spesifieke
gemeente moet beskou nie, is 'n aanduiding dat die inhoud van die gebed
universeel geldend is en op talle predikante van toepassing gemaak kan
word. Dit is myns insiens ook 'n manier waarop die digter homself verontskuldig weens die moontlikheid dat die gebed aanstoot kan gee in kerklike
kringe.

In die eerste strafe word die leser van die spreker se selfsug en gierigheid
bewus. Huisbesoek word "geselekteerd" gedoen by lidmate wat geldelike
bemakings in hul testamente aan die gemeente kan doen. Dit is ironies dat
die predikant aan God se dat hy seen op sy werk ontvang, en dan heel eerste
noem hoe hy die gemeente se geldkoffers kon aanvul.

Ook in die tweede strafe is daar van die predikant se selfsug sprake. Die
vrieskaste (meervoud!) "bult" en die kelder is oorvol. Die noem van die
rooiwyn wat sewe jaar gerus het, is waarskynlik 'n subtiele verwysing na die
Bybelse opdrag dat Christene elke sewende jaar as 'n Sabbatsjaar moet
gebruik om te rus en hul opnuut aan God toe te wy. Die feit dat die leraar 'n
wyn drink wat sewe jaar gerus het, kan dus 'n indirek 'n verwysing na sy
gebrek aan werkywer wees.
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In die derde strafe word die leraar se gierigheid verder benadruk as dit blyk
dat hy die groot pastorie nie gebruik om behoeftiges binne te nooi nie, maar
eerder studente (met die kerk se toestemming) uit te buit vir losies (die
huurgeld is 'n "goue gans").

Die predikant se houding teenoor sy bediening word verder beklemtoon in die
volgende strofe waar hy meld dat sy tennisspan nou al soveel jaar agtereenvolgens gewen het - moontlik 'n aanduiding van hoeveel tyd hy op die tennisbaan deurbring! - dat hy al by die Here smeek om strawwer mededinging. Dit
is ironies dat hy noem dat Satan sy roepstem teen die van die Here meet,
aangesien dit suggereer dat Satan 'n swakker "mededinger" in die stryd is. In
die konteks van die gedig lyk dit egter asof Satan die oorhand in die
gemeente het.

Die predikant verontskuldig homself ook in strafe vyf vir die feit dat hy toneelstukke in die H.B. Thom-teater gaan kyk terwyl hy sy gemeentelede afraai om
dit te doen. Hy is dus skynheilig, want hy woon die stukke by ender die
voorwendsel dat hy "die bose spel" moet leer ken indien hy lidmate daarteen
wil waarsku. En boonop is hy nog te suinig om self vir die kaartjies te betaal.

Dit is skreiend dat die spreker in strafe vyf meen hy moet 'n "slagyster" in die
Thom gaan stel om sondaars by die toneelstukke te gaan betrap, maar in
strafe ses homself verontskuldig oor sy eie sondetjies (in die verkleiningsvorm) met die buurvrou. Die predikant durf dit dus om ander te veroordeel oor
die toneelstukke wat hulle kyk, terwyl hy homself aan owerspel skuldig maak.
Boonop het die predikant nie sy sonde bely en daarvan afgesien nie, maar
gaan hy voort om met "komplimente" die buurvrou "groetnis" te se. Die
bediening van die sakramente het in hierdie geval seksuele ondertone.

Die leraar geniet dit ook om in die hoe akademiese kringe van die universiteit
te beweeg waar hy horn in eksklusiewe klieke ingegrawe het. Hy het byvoorbeeld eers op die Here se roepstem gereageer na "broederse gebede", 'n
moontlike verwysing na die geweldige invloed wat die Broederbond dekades
lank in spesifiek die NG Kerk gehad het. Die implikasie is dat die predikant nie
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deur God na die gemeente geroep is nie, maar dat die Broederbond deur
onbehoorlike be"invloeding en bevoorregting die pos vir horn verseker het.

In die slotstrofe meld die predikant dat hy 'n beroep na die sendinggemeente
op Merweville ontvang het. Die sendinggemeentes was hoofsaaklik bruin
gemeentes wat in die apartheidsera deur die NG Kerk gestig is en wat oor die
algemeen baie arm was. Die predikant sal dus sy aansien - hy was immers
voorsitter van die Ring! - sowel as sy materiele seeninge (die bultende
vrieskaste en oorvol kelder, die gratis teaterkaartjies en ruim pastorie), moet
prysgee as hy na die Here se roepstem luister. Die slotreel, "is U ernstig met
die ding?", toon dat die predikant byna in ongeloof staan dat die Here van
horn kan verwag om die werk te gaan doen wat eintlik van Christen-leiers
verwag kan word.

Die titel is dus ironies, aangesien die predikant nie waarlik bid om leiding vir 'n
besluit nie, maar eerder aan die Here 'n lys redes verskaf - almal selfsugtig waarom hy nie sy bediening tussen die armes van Merweville kan gaan
voortsit nie.

Die gedig is dus soos die ander gebede-gedigte wat in die hoofstuk aan bod
gekom het, ook 'n aanklag teen wit Christene (die NG gemeente Stellenbosch-Sentraal is in 2005 steeds oorwegend 'n wit gemeente), veral predikante, maar indirek die hele kerk wat s6 materieel en gemaksugtig geraak het
dat die bestaansdoel van die kerk, om na noodlydendes uit te reik, uit die oog
verloor word. Dit satiriseer dus 'n kerk wat een van sy vernaamste
doelstellings verontagsaam het.

6.5.2. "Hoor Here" (Breyten Breytenbach)

Hoor Here
"Pray, Lord.
We are near" (P.C.)

Hoor Here die lied van die veroordeeldes
wat aan die naelstring van die galgtou wurg
en hoor Here die geloei van die Boere se vangwaens
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die geknetter van vure in die lope van gewere
soos die broos geluide van klein beentjies wat breek
as 'n haas uit die wolkekrabber gesmyt word.
Hoor hoe knal die sterre
want die nag is 'n lokval en die dag 'n hinderlaag
Here hoor die gekerm uit die wit-tand wonde
van gesneuweldes, hongerlyers, die manne
wat van geen manlikheid meer kennis kan dra
van die vroue met swart baarmoeders vol pyn
en swart en slymerige sterre want dit is genoeg want dis genoeg Here!
Jy het gese ons kan maar vra Here
Here hier is ons oe
hier is die weekheid van ons tonge
hier die mayday mayday van ons hart God! Druk jou ore toe en hoor ons
en bespuug dan jou spieel.
En kyk die gat in die lug.
Die is groot word hemelser van stilte.
Breyten Breytenbach (Nege landskappe van ans tye bemaak aan 'n
beminde, 1993)

In "Hoar Here" bepleit die spreker die bevryding van politieke gevangenes wat
aan "die naelstring van die galgtou wurg". Die veroordeeldes word as politieke
gevangenes geeien vanwee die "geloei van die Boere se vangwaens".
"Boere" is 'n ras-pejoratiewe verwysing na wittes en plaas die gedig binne die
Suid-Afrikaanse konteks. Die weerloosheid van die betrokkenes word beklemtoon deur die haas wat "uit die wolkekrabber gesmyt word". Dit verwys
moontlik na 'n werklike gebeurtenis, aangesien die polisie in die apartheidsera
daarvan beskuldig is dat hulle van politieke opponente 'ontslae' geraak het
deur hulle uit geboue en helikopters te gooi. Die gekerm uit die "wit-tand
wonde" is nie net 'n aanduiding van die fisieke pyn wat die verdruktes verduur
nie, maar oak 'n woordspeling op die wat hulle die pyn aandoen, die wit
heersersklas.

Die spreker se moedeloosheid en hulpeloosheid word beklemtoon deur die
uitroep "want dit is genoeg", wat herhaal word. God word herinner aan sy
beloftes met "jy het gese ans kan maar vra Here". Die spreker vra namens die
verdruktes dat God hulle nou in die oe kyk en die "weekheid" van hul tonge
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sal raaksien, hulle is dus uitgeput van al die smeekroepe. Die "mayday" van
hul hart is 'n noodkreet, maar oak 'n sinspeling op die stryd wat hulle voer.
"Mayday" is 'n weermagroepsein waarmee hulp ontbied word. Hiermee spesifiseer die spreker die noodsituasie waarvoor om hulp gesmeek word. Die
paradoks "druk jou ore toe en hoar ans" is 'n beroep op God om sy ore toe te
druk vir die gebede van hul vyande en die gebede van die politiek vervolgdes
te verhoor.

In die slotstrofe word die Here gewys op "die gat in die lug", moontlik 'n
verwysing na die gat in die osoonlaag, maar oak simbolies van die vernietiging wat die mens aangerig het. Dit kan egter oak wys op hul ervaring van die
afwesigheid van God - daar is dus niemand 'daarbo' wat na hulle luister nie.
Die gat is boonop "groat" en "word hemelser van stilte". Per implikasie word
die gat (dus die vernietiging en die vervreemding van God) grater omdat God
in gebreke bly om in te gryp. Die feit dat God sy spieel moet "bespuug", kan 'n
toespeling wees op die tradisioneel Christelike opvatting dat die mens na die
beeld van God geskape is. Die suggestie is dus dat indien God se ewebeeld
s6 lyk en optree, God nie net teleurgesteld moet wees in sy ewebeeld nie,
maar oak sy afkeuring moet wys deur minagtend op te tree teenoor die wat
nie aan sy eise gehoor gee nie. 'n Ander moontlikheid is dat God sy spieel
moet bespuug om dit skoon te vee; om dalk 'n 'beter' ewebeeld van Homself
te skep. Dit herinner oak aan die omstanders wat Jesus by sy kruisiging
bespuug het.

"Hoar Here" is myns insiens 'n parodierende teks waar ironie as retoriese
strategie aangewend word. Volgens Hutcheon (2000:56) kan ironie nie sander
die etas van spot bestaan nie. Die etas van bespotting maak egter voorsiening vir graadverskille. In hierdie geval bevat die spot nie ondertone van lighartigheid nie, maar van bitterheid. Die bitterheid kan moontlik toegeskryf
word aan 'n politieke houding van moedeloosheid oar 'n oenskynlik uitsiglose,
hooplose situasie.
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6.7. Ten slotte
In hierdie hoofstuk is aangetoon dat die Ons Vader-gebed van die vestiging
van die Christelike geloof 'n sentrale plek in die geloof ingeneem het. Dit is
ook benadruk dat die gebed van die begin

at revolusionere ondertone gehad

het, aangesien Christene daarin God se heerskappy erken en onderneem om
op besondere wyse na die armes in hul midde om te sien.

Teen die agtergrond van die politieke verset van die Sestiger-beweging in die
Afrikaanse literatuur is aangetoon hoe die gebed deur (sowel Christelike en
nie-Christelike) digters in die struggle toegeeien is as werktuig vir parodiering.
Daarmee is 'n kontras geskep tussen dit wat gelowiges enersyds bely en
andersyds doen - iets wat tydens apartheid tot die onderdrukking van 'n groat
deel van die samelewing gelei het. Daar is egter ook aangetoon dat die toeeiening van die Ons Vader nie altyd om politieke redes gedoen is nie.

In die voorlaaste hoofstuk, hoofstuk 7, sal vervolgens aangedui word hoe die
ge"ikonifiseerde figuur Jesus Christus deur digters opgeroep word om deel te
neem aan die struggle, soortgelyk aan die rol wat Hy in die Afrika-literatuur
gespeel het om Afrikane van koloniale oorheersing te bevry.
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IHOOFSTUK 7:
JESUS CHRISTUS: 'N GEiKONIFISEERDE FIGUUR

Waar die Herderspsalm myns insiens gesien kan word as die Psalm wat in
bekendheid uittroon bo ander Psalms, en die Ons Vader-gebed as die
Christelike gebed, is Jesus Christus die ge·ikonifiseerde figuur van die
Christelike geloof. Jesus is die sentrale figuur vir die Christendom waar geglo
word dat Hy die Seun van God is wat na die aarde gestuur is om aan 'n kruis
te sterf sodat sondaars met God - hul Vader - versoen kan word. Jesus was
volgens die Bybel gelyk God en mens. Vanwee Christene se geloof in die
noodsaaklikheid van verlossing is die historiese figuur van Christus die
beginpunt van hul geloof. Dit is miskien hierdie God-mens-dualiteit wat Jesus
deur die eeue en oor die wereld (soos gesien in hoofstuk 5) 'n aantreklike
figuur gemaak het om in die politieke struggle aan die kant van die
onderdrukte te laat veg. Dit was as 't ware 'n manier om aan die heersersklas
te se dat 'n hoer (Goddelike) mag as die staatsgesag opgeroep is tot hulp en
dat God nie goedkeur wat die verdrukkers doen nie. Oat God boonop ook
mens is, lei daartoe dat Hy dalk begrip sal he vir die verdrukte se lyding.

Vir die Christen is die kern van Jesus se lewe op aarde die gebeure aan die
kruis. Sonder Christus se kruisdood -

waar hy volgens Christene as

'sondebok' gesterf het vir die mensdom - is die hele Evangelie opgesluit.
Gedigte waarin die gebeure as agtergrondteks benut word, sinspeel dus
daarop dat die politiek verdruktes 'n dringender behoefte aan politieke
bevryding as geestelike bevryding het.

Aangesien die Jesus-figuur in tallose gedigte voorkom, is gedigte in die
hoofstuk afgebaken tot enkele tekste waarin liedere met die Jesus-figuur
geparodieer word, gedigte waarin Christus as politieke stryder opgeroep
word, tekste waarin die kruisigingstoneel ge·inverteer word, en laastens tekste
waarin Christus se wederkoms ge·ironiseer word. Agtergrond oor die
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kruisiging as teregstellingsmetode word ook gegee om aan te toon hoe die
gebeure in die poesie ge'ironiseer word.

7.1. Jesus· as teen-establishment-figuur

In die inleiding van Basic Christianity: A Key Book for Those Who Want to Get
at the Truth about Jesus Christ meld John Stott (1973:7) dat daar 'n hernude

belangstelling in Christus is (die boek is in die sewentigs geskryf). Hy meen
baie mense, veral jongmense, staan afsydig teenoor die kerk, maar het nie
noodwendig Jesus Christus verwerp nie. Mense se afsydigheid teenoor die
kerk skryf hy toe aan hul kilheid teenoor enigiets wat met die establishment te
doen het, maar ook omdat daar 'n teenstrydigheid bestaan tussen die
grondlegger van die Christendom (Christus) se optrede en die van
hedendaagse Christen-gelowiges. Stott (1973:7) skryf [my kursivering]:

The person and teaching of Jesus have not lost their appeal, however.
For one thing, he was himself an anti-establishment figure, and some of
his words had revolutionary overtones. His ideals appear to have been
incorruptible. He breathed love and peace wherever he went. And, for
another thing, he invariably practised what he preached.

Hieruit kan twee moontlike redes afgelei word waarom Christelike figure,
beelde gereeld in Afrikaanse gedigte van die jare sestig en sewentig neerslag
vind 1 • Enersyds is dit 'n manier waarop struggle-digters hulle kon beroep op 'n
hoer gesag as die staatsgesag vir die bevryding van onderdruktes - deur
Afrikaanse lesers daaraan te herinner dat Christus medelye met die
noodlydendes het. Christus was immers self 'n teen-establishment-figuur wat
uitsprake met revolusionere ondertone gemaak het. Andersyds was dit ook 'n
manier waarop Afrikaanse (meestal wit) lesers deur ironisering daaraan
herinner kon word dat Christene se optrede - volgens sensusopnames was
die oorweldigende meerderheid van die Afrikaanssprekendes in die jare
Christene - nie strook met die geloof wat hulle bely nie. Die NG Kerk, in
daardie era die pasaangeer onder die Afrikaanse susterkerke, is daarvan
1
Soos in die inleiding aangedui, is Christelike elemente ook in poesie van ander tydperke
aanwesig, maar is die studie afgebaken tot gedigte wat na 1960 verskyn het.
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beskuldig dat dit apartheid vanuit die Bybel regverdig en is in baie kringe as 'n
verlenging van die regering gesien.

Weens die gewelddadige wyse waarop die regering op betogers toegeslaan
het, was kuns een van die maniere waarop Suid-Afrikaners protes aangeteken het. Nie net deur poesie nie, maar ook deur musiek en die skilder- en
beeldhoukuns. (Die motto van Adam Small se Kitaar my kruis lui: "Die muur
sal val, I Sing tot die laaste dag!") Ander kere weer is bekende Christelike
kerkliedere geapproprieer as parodie om 'n aanklag teen die Christelike bestel
te lewer. Vervolgens kom twee sulke voorbeelde aan bod.

7.2. Christelike liedere as parodiee

7.2.1. '"111 Treurlied" (Shawn Minnies)

'n Treurlied
(paradise changes into pain and confusion - michael franks)

kom herwaarts kinders van upington
met ore wydgesper
oor vlaktes met sy droe vratte
versamel in die strate van die dorp
trek op uit blikkies en louisvaledorp
uit rosedale en straussburg
uit paballelo en extention
en rooiblok naby die dorp
wag nie vir 'n slagding
ook nie vir 'n sak meel of 'n papkan nie
snel luidrugtig in die helder dag
met stemme uit jul bang monde wat amandla kreet
want 'n
'n seun
'n seun
'n seun
'n seun

blote kind is vandag vermoor
is ons ontneem en het gesterwe
wat die rooi upingtonse aarde langs pantsula het
wat die oranje se water in sy hande opgevang het
wat in sy moeder se skoot gehuil het

o kom herwaarts kinders van upington
juigend en rebels (sander om gat te vat)
toyi-toyi
met klippe en stokke en vuiste
en skop-teen-kar in die strate van die dorp
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bevry ons
teen die mag in die strate van die dorp
bevry ons
teen die mag van die boer
wat die ritme van ons lewens ewig versteur
Shawn Minnies: Optog, 1990 (versamelbundel onder redaksie van Willie
Adams, Leonard Koza en Patrick Petersen)

Die gedig betrek Halleluja-lied 39, 'n lied uit 'n bundel wat in die sestiger- en
sewentigerjare in die Afrikaanse susterkerke as sangbundel gebruik is (en dus
bekend aan die deursnee- Afrikaanse leser sou wees).

Halleluja 39: Korn herwaarts getroues
Korn herwaars, getroues, vrolik seevierend;

0 kom nou, o kom nou na Betlehem!
Kyk daardie Kindjie, tot ons heil gebore!
Korn, buig daar in aanbidding voor Jesus die Heer.

Hoewel die gedig die geskiedkundige gebeure onderspeel, is 'n moontlike
historiese interteks die voorval in 1989 waarvoor 14 mense, onder wie 'n vrou,
die doodstraf opgele is. Lucas Sethwala, 'n polisiekonstabel, is volgens 'n
berig in Die Burger (19 Julie 1989) deur 'n oproerige skare in die Upingtonse
buurt Paballelo met klippe doodgegooi nadat hy tydens 'n onlustevoorval op
swart jeugdiges geskiet en 'n 14-jarige kind noodlottig gewond het. Altesame
26 mense is van moord aangekla, van wie slegs een vrygespreek is. Die
voorval het internasionaal aandag getrek en kritiek ontlok aangesien die
meeste van die terdoodveroordeeldes nie aan moord skuldig bevind is nie,
maar veroordeel is op die regsbeginsel van gemeenskaplike doel.

Die eerste reel van die gedig betrek met 'n eerste oogopslag lesers wat
vertroud is met die Halleluja-lied "Korn herwaarts, getroues", 'n lied waarin
Christene genooi word om in die vreugde van die geboorte van die Jesus-kind
te deel. Die gedigtitel, " 'n Treurlied", is egter 'n waarskuwing dat daar nie in
die gedig sprake is van 'n vreugdelied oor 'n Kind se geboorte nie, maar
eerder 'n treurlied oor die sterfte van 'n "kind". Die gedagte word versterk deur
die verwysing na die aanhaling deur die sanger en liriekskrywer Michael
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Franks, "paradise changes into pain and confusion". Die Christen is goed
bekend met die begrip hemel ("paradise"), aangesien dit heenwys na die lewe
na die dood wat in die Bybel aan gelowiges beloof word. Die hemel waarvan
daar in die aanhaling sprake is, beloof egter nie verlossing van pyn nie, maar
"pain and confusion". Die leser kan dus verwag dat hoewel die gedig 'n
opgewekte Halleluja-lied as palimpses gebruik, daar geensins sprake gaan
wees van die euforie wat dikwels met die hemel gepaardgaan nie, maar juis
van die pyn van mense wat hulle allermins in die hemel bevind.

Die kinders van die omgewing van Upington word in die eerste reel opgeroep
om van alle (plakkers)buurte in die omgewing in die strate van die dorp te
vergader om prates aan te teken. Die spelling van "upington" laat die leser
vermoed dat die gedig nie net betrekking het op die omstandighede en
gebeure van net die dorp nie.

Die kinders moet kom uit "blikkies en louisevaledorp", 'n moontlike aanduiding van hul armoedige leefwereld van blikkieshuise wat soos "vratte" op die
droe vlakte sit. (Die "vratte" kan egter oak die landskap van die Upingtonomgewing oproep.) "Wag nie vir 'n slagding" is 'n verwysing na die lsraeliete
se uittog uit Egipte waar hulle as slawe moes werk en wreed onderdruk is,
soos blyk uit die eerste hoofstukke van Eksodus. As deel van die Paasfees
voor die lsraeliete se vertrek (Eksodus 12) moes die lsraeliete 'n lam slag en
ongesuurde brood eet. Die kinders van Upington moet egter nie langer
(vergeefs) wag vir 'n slagding nie, 'n teken van hul uiterste broodgebrek en
oak 'n afwysing van God se seggenskap oar hulle - hulle hoef nie vir Hom te
offer nie. Hulle moet oak nie wag "vir meel of 'n papkan" nie, weer 'n verwysing na goedkoop lewensmiddele - 'n papkan is 'n plastieksak waarin groat
hoeveelhede goedkoop drank aan behoeftiges verkoop word. Dit het in die
Suid-Afrikaanse samelewing boonop 'n konnotasie van (veral) bruines se
verknegting aan die wittes, aangesien baie mense dit beskou as 'n manier
waarop ryk grondbesitters hul arbeiders 'verslaaf' het deur hulle van goedkoop wyn afhanklik te maak (die sogenaamde dopstelsel). "[M]eel en 'n
papkan" kan egter oak 'n verwysing wees na die brood en die wyn van die
Christen se nagmaal, dus 'n profanering van Christelike simbole. Die kinders

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

185

moet hulle haas na die dorp en die bevrydingskreet "amandla" (dikwels bloat
vertaal met "power to the people") aanhef. Dit bevestig die gedig se politieke
kode.

In die tweede strafe kry die leser die eerste aanduiding waarom die kinders
moet betoog in die hoofstraat: "want 'n blote kind is vandag vermoor, I 'n seun
is ans ontneem en het gesterwe". Dit is 'n herskrywing van die Bybelse
profesie aangaande Jesus in Jesaja 9:5: "Vir ans is 'n Seun gebore, aan ans
is 'n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare
Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors." Deur die verwysing word
die seun van Upington tot 'n soort Messias verhef. Waar die Bybelse Seun
gegee is vir die geestelike bevryding van 'n volk, is die seun van Upington as
't ware geoffer vir die politieke bevryding van sy mense. Die feit dat die seun
in die gedig se naam nie eens genoem word nie, dra by tot die suggestie dat
hy (in die oe van die oorheersend wit samelewing) onbenullig was. Daar is
geen aanduiding in die gedig waarom die kind vermoor is of deur wie nie, wat
in die konteks gelees kan word as 'n aanduiding van die sinloosheid van sy
dood. Of dit kan daarop dui dat die lot meer as net een kind getref het. Die
seun het egter gesterf terwyl hy nag in die Upingtonse aarde moes "pantsula"
het ('n soort dans), hy moes nag die Oranjerivier se water in sy hande
opgeskep het, en in sy moeder se skoot gehuil het. Kortom: Hy moes nag
alledaagse dinge doen wat ander kinders doen, maar wat horn nou nooit
beskore sal wees nie.

In die slotstrofe word die aanhef van die Halleluja-lied herhaal, maar word die
kinders opgeroep om te toyi-toyi en met klippe en stokke en vuiste te rebelleer
"teen die mag in die strate van die dorp", moontlik 'n verwysing na die
polisiemag, maar oak 'n verwysing na die mag van die wittes. (Boere is 'n
skeldnaam vir wittes.)

Die gedig is nie 'n aanklag teen Christene as sodanig nie, maar teen 'n
politieke bestel en 'n samelewing (waarvan Christene deel is). Die Hallelujateks, waarin daar met vreugde uitgesien word na die koms van die Kindjie
(feitlik elke reel word met 'n uitroepteken afgesluit), staan in skrille kontras
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met die woedende reaksie uit die gemeenskap oar die Upingtonse seun se
dood.

lndien die leser nie bekend is met die Ha//e/uja-lied nie, sal die gedig
verskraal word omdat die parodie kennis van die spesifieke teks vereis. Die
parallele teks dra by tot die ironisering van die gebeure - en die aanklag teen
die samelewing.

Die parodiering van n6g 'n Ha//e/uja-lied, "Wat 'n Vriend het ans Jesus", slaan
egter 'n heeltemal ander toon aan. Waar Minnies "Korn herwaarts, getroues"
bloat as agtergrondteks gebruik sander om dit bespotlik voor te stel, word
"Wat 'n Vriend het ans in Jesus" deur Johannes Kerkorrel ge-debunk om
politieke kommentaar op veral die beheptheid van die (wit) Suid-Afrikaanse
regering met wapenaankope te lewer. Daar word egter nie soseer met die lied
die spot gedryf nie, maar met die politieke leier PW Botha.

7.2.2. "Wat

'111

vriend het ons in PW" (Johannes Kerkorrel)

Wat 'n vriend het ans in PW, Vlok en Heunis en Malan
Hui hou ans land vir ans so veilig, Kommuniste is verban
Elke aand gaan slaap ans rustig, niks wat ans gemoed beswaar
Vensters, deure dig gegrendel teen die base Swart Gevaar.
En dan bou ans wapens ... En ans bou wapens, ja (x2)
Ons het dit nodig, ja
Ons weet waar ans wapens is
Suid-Afrika se tweede grootste uitvoerproduk
Ja, dames en here, dis nie piesangs of pere nie, nee, nee,
dis nie appels of pere nie, nee, nee, nee.
Dis wapens, wapens, ek se lekker, kwaai, kwaai, kwaai.
En ans gee dit lekker aggressiewe name.
Casspirs, Buffels en die Rooikat
pas ans welsyn soos 'n handskoen
En hoar jy die magtige dreuning
Oar die veld kom dit wyd gesweef
Die lied van 'n volk se ontwaking
Wat harte laat sidder en beef
Van Kaapland tot bo in die Noorde,
rys dawerend luid die akkoorde
Dit is die lied van ans Suid-Afrika (x3)
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Gee my meer, meer, meer ...
my korporaal

"Wat 'n vriend het ons in PW" gebruik Ha//e/uja-lied 444 as agtergrondteks:

Halleluja 444: Wat 'n Vriend het ons in Jesus

Wat 'n Vriend het ons Jesus
Hy wat in ons plek kom staan
Wat 'n voorreg om gedurig
Tot God's troon weer op te gaan
Hoe verbeur ons tog die vrede
Ag hoe dikwels ly ons smart
Net omdat ons nie ons node
Uitstort in God's Vaderhart

"Wat 'n vriend het ons in PW" is nie 'n gedigteks nie, maar wel 'n lied uit die
teaterstuk Piekniek by Dingaan wat in die laat-tagtigerjare vir groot omstredendheid in die Afrikaanse gemeenskap gesorg het2.

Die lied het 'n storm ontketen. Die Burger (17 Augustus 1988) berig oor dr.
Frits Gaum, destyds redakteur van Die Kerkbode, amptelike mondstuk van
die NG Kerk, se reaksie op die stuk pas nadat dit op die Grahamstadse
Kunste-fees bekroon is. Die stuk is die Nico Malan-teater in Kaapstad (nou
die KunsteKaap) verbied. Gaum, wat slegs uittreksels van Piekniek by
Dingaan in Die Burger gelees het, skryf in Die Kerkbode hy vind die stuk
"onthutsend". Hy het veral beswaar daarteen dat die openingswoorde van die
stuk "uit die Evangelie van Johannes geneem en in 'n politieke konteks
geplaas" is. "Wat 'n vriend het ons in PW" grens "aan die godslasterlike", word
Gaum aangehaal. Voorts:

"Oat mense dit onder die dekmantel van 'kuns' in die Nico Malan wou
opvoer (en dit 'n pryswenner by die Grahamstadse Kunsfees was) is
veelseggend. En dan voel mense gekrenk in hul eer omdat hulle gekeer
is."

2

Aangesien die lirieke nerens in 'n gepubliseerde bran opgespoor kon word nie, is dit vir die
studie van 'n CD af getranskribeer.
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Luidens die berig het Die Kerkbode in dieselfde uitgawe in 'n hoofartikel
geskryf "die blad deel nie Die Suid-Afrikaan se opgewondenheid oor baie van
die versetkuns wat in die publikasie (Die Suid-Afrikaan) as 'n 'ontsaglike
oplewing op kulturele gebied in Suid-Afrika in die laaste jare' beskryf word
nie".

Die Burger haal Gaum as volg aan [my kursivering]:

"Terwyl ens aanvaar dat die kunstenaar die taak het om die onheiligheid
van sommige van ens 'heilige koeie' uit te wys, en toegee dat die
kunstenaar 'n rel meet speel as deel van die samelewing se gewete, en
saamstem dat hy horn teen uitgediende praktyke kan verset - glo ens
(Kerkbode) dat daar 66k vir die kunstenaar en sy kuns perke is.
Waaragtige kuns, meen ens, moet in die /aaste instansie tot God se eer
strek. Dit wil se: iets wat God-onterend is, is nie regtig kuns nie. En die
hedendaagse Suid-Afrikaanse versetkuns, so lyk dit alte dikwels, hou nie
hiermee rekening nie. Want saam met al die ander dinge waarteen hulle
hulle verset en wat hulle verwerp, verset sommige van hulle hulle ook
openlik teen God en verwerp hulle Sy gebod. En daarom is hul 'kuns', op
die keper beskou, verwerplik. Ons meet ens op ons beurt verset teen die
soort versetkuns."

Gaum se vereiste vir 'regte kuns' - dat dit tot eer van God moet wees - sal in
die postmoderniteit afgeskiet word. Hoewel Hutcheon (1988: 18) beklemtoon
dat die postmodernisme nie per se die waarheid ontken nie, bevraagteken
postmodernistiese tekste wie se persepsie van waarheid die oorhand oor
ander sienings van die waarheid moet kry. Kerkorrel se lied bevestig enersyds
die rol van die Christendom in die samelewing, maar ondermyn dit ook.
Postmodernistiese gedigte ontken dat die Christendom en sy 'heilige koeie'
van bevraagtekening gevrywaar is.

In die lied kom Kerkorrel by uitstek die regering - wat die steun van die NG
Kerk gehad het vir sy onderdrukkende wette - by. Die vermenging van 'n
kerklied met 'n volkslied ("Die lied van jong Suid-Afrika") is 'n suggestie van
die twee se 'onheilige alliansie'.

PW (Botha), (Adriaan) Vlok, (Chris) Heunis en (Magnus) Malan was
onderskeidelik die staatspresident en invloedryke ministers wat apartheidswetgewing deurgevoer en genadeloos afgedwing het. In die lied word die spot
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gedryf met die ekstreme maatreels wat die (wit) regering getref het om horn
teen die Swart Gevaar (swart inwoners van sy eie land, sowel as burgers van
die buurlande) te beskerm. Daarvoor is wapens op groot skaal gebou (weens
die wapenverbod kon Suid-Afrika dit nie meer invoer nie). Die wapens het
egter 'n baie lonende uitvoerproduk geword. Dit is ironies dat die wapens die
"welsyn" soos 'n handskoen pas, aangesien dit slegs vir sekere deel van die
bevolking se welsyn gunstig was (die wit heersersklas se beursie) - die res
van die samelewing is met die wapentuig onderdruk.

"Die lied van jong Suid-Afrika" se woorde is feitlik identies aan die van die
oorspronklike lied, met die uitsondering dat die slotreel van "dit is die lied van
jong Suid-Afrika" deur Kerkorrel vervang is met die "lied van ons Suid-Afrika".
Dit is dus 'n aanduiding dat dit 'n spesifieke greep uit die geskiedenis
weergee. Na aanleiding van die klemverskuiwing na "ons Suid-Afrika" kan ook
afgelei word dat "die magtige dreuning" wat oor die veld "wyd gesweef' kom,
nie soos die oorspronklike lied verwys na die opkoms van Afrikanernasionalisme nie, maar eerder eskalerende swart verset.

Die laaste herhalende "gee my meer, meer" kry 'n ironiese ondertoon as die
luisteraar teen die einde beset die sanger vra meer van die korporaal, dus 'n
steek wat hy inkry na die stelsel van militere diensplig wat ingestel is om jong
mans te dwing om aan die grensoorloe deel te neem en swart opstande in die
townships te help onderdruk.

"Wat 'n vriend het ons in PW" is 'n politieke proteslied wat 'n Christelike lied
as agtergrondteks betrek. Dit is ironies dat die gelowige in die Halleluja-lied
aangemoedig word om sy (of haar) "node" uit te stort in God se "Vaderhart"
en selfs daarop gewys word dat hy "die vrede" "verbeur" omdat hy nie by God
om hulp vra nie, terwyl die verdrukte in talle van die gedigte wat reeds aan
bod was in die studie, vergeefs by God om hulp gesmeek het. In die
parodierende proteslied is Jesus egter afwesig - Hy word nie een maal
genoem nie - wat enersyds daarop kan dui dat Jesus Hom doof hou vir die lot
van die verdrukte, en andersyds ook daarop sinspeel dat die oplossing vir die
verdrukking nie by God le nie, maar by die hervorming van 'n politieke bestel.
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Die appropriering van Christelike liedere as agtergrondtekste vir parodiee was
(en is) egter iets wat in die Christelike gemeenskap aanstoot gee, soos blyk
uit die reaksie van Frits Gaum. Ook Kerneels Breytenbach skryf in Die Burger
(17 Mei 1989) as volg:
Wanneer Kerkorrel-hulle sing "Wat 'n vriend het ons in PW" deins 'n
mens terug. Die skok-effek van die liedjie (streng gesproke binnekort
inhoudelik verouderd) behoort nie aanleiding te gee tot onmiddellike
verdoeming nie. Dit sou wyser wees om te vra hoekom Kerkorrel, 'n
belydende Christen, binne die huidige politieke konteks 'n godsdienstige
liedjie gebruik om sy gesindheid oor te dra. En hoekom is daar soveel
jongmense wat horn met die sing daarvan toejuig? Sou Kerkorrel
dieselfde reaksie uitgelok het as hy gesing het "Wat 'n vriend het ons in
rugby"? 'n Mens kan vra tot jy blou is, maar jy sal niks verander aan die
feit dat Kerkorrel en sy groep se konserte in die Kaap en op Stellenbosch
deur geesdriftige skares bygewoon is nie. Met wie moet jy dan die
gesprek oor godslaster voer: die gehore of Kerkorrel? S6 'n gesprek is
nodig.

Die aanhaling van Breytenbach onderstreep ook die belangrikheid van
sofistikasie en plaaslikheid ("provinciality") wat vir die verstaan van die
parodie vereis word. Breytenbach merk tereg op dat die lied "binnekort
inhoudelik verouderd sal wees". Hutcheon (2000:27) se aanhaling van
Dwight Macdonald is in die konteks gepas:
"A peculiar combination of sophistication and provinciality is needed for a
good parody, the former for obvious reasons, the latter because the
audience must be homogeneous enough to get the point."

Die luisteraar kan net die parodie snap as hy of sy vertroud is met die lied wat
as agtergrondteks gebruik word. Die ritme waarmee die lied aangebied word
(dit word in 'n baie vinniger tempo gesing as wat die Halleluja-lied in die kerk
gehoor word), sal die luisteraar help om dadelik die lied as parodie te eien.
Ook die speelse musiektussenspel aan die einde van elke reel van die "Vlaglied" ironiseer die lirieke. Die reel "En hoor jy die magtige dreuning" word
opgevolg deur 'n kort tussenspel wat allesbehalwe uiting gee aan 'n magtige
dreuning! Hoewel die luisteraar dus deur die enkodeerder begelei word om
die teks as parodie te eien, moet die luisteraar steeds bekend wees met die
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betrokke ministers, gebeure en wapentuig wat eie was aan die
apartheidstydperk om die kommunikasiesirkel te voltooi.

Die gebruik van godsdienstige liedere as palimpses vir parodie is egter net
een manier waarop Christus by die struggle betrek is. 'n Ander manier waarop
Hy benut is, is om Hom sy aan sy met die gemarginaliseerde in die vryheidstryd te laat veg. Enkele voorbeelde van sulke gedigte kom in 7.3. aan bod.

7.3. Jesus: aan die randfiguur se sy

7.3.1. "Jesus vannie Suburbs" (M.C. Mackier)

Jesus vannie Suburbs
Daar's 'n Man wat os help
in times of need
Hy help os teen'ie whites
that oppress us
Ma os worrie nie
and we don't squeal
'Cause os Jesus is vannie Suburbs.
He was trained there as a Carpenter
Hy ken oppression
'cause everyone was always pickin on Him
My Jesus ken'ie liewe
Of being a loser.
Os Jesus vannie Suburbs
differ from the Jesus of the whites
Want os verstaan en ken os Jesus
and os know He's doing right
that's why we, the oppressed, like Him a lot
just the way He is Want Hy's os Jesus die Jesus vannie Suburbs ...
M.C. Mackier: Aankoms uit die skemer (1988; versamelbundel onder
redaksie van Noel Adams)

In die gedig kom die leser voor Jesus as 'n teen-establishment-figuur (Stott
1973:7) te staan. Jesus is nie die Kind wat in 'n krip in Betlehem gebore is nie,
maar die Man (die hoofletter waarmee die woord begin, is 'n aanduiding dat
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die spreker Jesus se Godheid erken) "vannie suburbs". Reeds uit die gedigtitel kan die leser aflei dat Jesus nie 'n figuur is wat deur die rykes en bevoorregtes vir hulleself en hul politieke agenda opgeeis kan word nie, maar deel is
van (en bekend is aan) die werkersklas.

Die gedig word in die spreker se township-taal aangebied wat die leser ender
die indruk van die spreker se opregte geloof bring. Hy of sy vind dit nie nodig
om God in 'kerktaal' aan te spreek nie, maar doen dit in die alledaagse
omgangstaal. Volgens Coetzee (1976:81) gee die taalvorm oak 'n onmiddellikheid aan die verset, en bevat gedigte wat in 'n bruin aksent geskryf is, feitlik
sander uitsondering politieke kommentaar.

In die eerste strafe word die gedig se politieke ondertone duidelik wanneer die
spreker meld dat die Man "6s help teen'ie whites I that oppress us". Die
spreker is dus ender die indruk dat Jesus vir die onderduktes sal kant kies
teen die wittes (die onderdrukkers).

In die tweede strafe noem die spreker waaram hy of sy met Jesus kan
identifiseer. Jesus is opgelei as 'n "Carpenter" (skrynwerker) en was dus oak
deel van die werkersklas. "Hy ken (soos die spreker) oppression I 'cause
everyone was always pickin on Him". Hy ken die lewe van 'n "loser". Dit kan
gelees word as 'n moontlike verwysing na die spreker se uitsigloosheid, maar
oak as 'n moontlike heenwysing na Christus se kruisdood - die uiterste
vernederende straf vir 'n "loser" (meer hieraor later in die hoofstuk). Die
"pickin on Hom" is nie net 'n herinnering aan hoe ongewild Jesus was ender
die kerkleiers en ander senior amptenare van sy tyd nie, maar kan oak
letterlik verwys na die soldate wat die spies in sy sy gesteek het met sy
kruisdood.

In die slotstrafe merk die spreker op dat die "Jesus vannie Suburbs" verskil
van die "Jesus of the whites", 'n moontlike sinspeling daarap die inwoners van
die township se verstaan van die Evangelie verskil van die van die "whites" die wittes wat onderdrukking vanuit die Bybel kan regverdig. Dit is dus nie
regtig Jesus wat verskil nie, maar die spreker se Godsbesef wat van die van
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die wittes verskil. "Want os verstaan en ken os Jesus I and os know He's
doing right", kan ook gelees word as 'n aanklag teen die wittes wat nie werklik
vir Christus ken nie en daarom uitsprake oor apartheid in die Bybel inlees. Dit
dui ook dat daar - ondanks die onderdrukking - by die inwoners van die
"suburbs" die verwagting bestaan dat Jesus hulle wel later van hul
verdrukkers sal bevry.

Net soos die verdrukte Jode dus van die historiese Jesus verwag het om hulle
polities te bevry, verwag die spreker dit in apartheid-Suid-Afrika. Die gedig
kan dus gelees word as 'n smeekroep deur 'n lid van die werkersklas om
bevryding uit sy of haar omstandighede, soortgelyk aan die smekinge van die
destydse sukkelaars by die historiese Jesus. Cilliers (1997:44) skryf in die
verband dat Jesus letterlik soms moes wegkruip van die skare wat Hom
gevolg het, en merk op:
Kan ons hulle kwalik neem? Hier het hulle oenskynlik tog lemand ontdek wat
nie net praat nie, maar doen; wat nie net lee beloftes maak nie, maar handel.
lemand met 'n aanvoeling vir die gewone man en vrou op straat, met die
nodige kundigheid om brood vir die hongeriges te kan voorsien [... ]. Laat ons
eerlik wees: Op hierdie punt sou Jesus ook uiters gewild in ons dag gewees
het. Uiteindelik tog 'n leier wat die sosiale en politieke kwelvrae van ons tyd kan
oplos, huise vir dakloses, werk vir die werkloses, rykdom vir die armes kan
voorsien!

Waar Cilliers egter voortgaan om in die res van die hoofstuk te verduidelik dat
die gee van fisieke brood 'n manier was waarop Jesus hulle "aan die Brood
van die Lewe" - die Evangelie - wou blootstel, maak die spreker dit in hierdie
gedig duidelik dat hy of sy wel Jesus ken en daarom 'n verwagting van
politieke bevryding koester.

Geestelike bevryding is dus nie nodig nie, maar politieke bevryding, of 'n
bevryding van die bestaan uit die "suburbs".

Die gedig "my ta se ta" druk ook die behoefte aan bevryding uit, maar bevat
boonop die versluierde waarskuwing van die sluimerende revolusie wat tot
uitbarsting kan kom indien die politieke bevryding te lank sloer.
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7.3.2. "my ta se ta" (Wopko Jensma)

my ta se ta
my ta se ta het lank gelede ook
in die miernes, joburg gejob
hy was 'n kleiner mier
en hy't gebewe as die baas met horn praat
hy was die kleinste mier
wat in die carlton centre se kantore
vloere en vensters gewas het
en ender in die kelder
het hy vir homself le-plek gemaak
klein-le, want hy was klein
toe die fighters of freedom nes semels
saam met die wind deur die ou sif geloop het
het hy gese: - nee, hy loop nie saam nie
hy's bang vir die baasdaarb6
(miskien het hy sy baas chris gemeen)
maar die fighter-miere het vir horn gese:
nou toe, jy's klein, jy kan spaai ...
maar hy was bang vir die baasdaarb6
en hy't in sy le gaan wegkruip
maar die miere wat vir die freedom fight
het horn daar gekry en gelag:
jy's klein en bang, of treiter jy?
en omdat hy so klein en niks was
het die freedom-miere horn gegaffel
en toe, snaaks genoeg, my ta se ta
hy't toe nes sy baas chris
sy arms oopgegooi tot water uit sy sy
die kruis in die fighters se oe gespyker het
al was hy so klein, was hulle nou bang ...
het hulle verstaan toe die danker val?
en toe die ingevoerde bokhaarkombers reg voor in die carlton se vertoonvenster
in twee stukke geskeur het
en toe sjaka se stat nes brood gerys het
op dieselfde ou miernes, joburg
Wopko Jensma (Sing for our Execution, 1973)

Sommige lesers mag meen die titel, "my ta se ta", is 'n verwysing na die
spreker se oupa (sy pa se pa). Dit kan egter oak gelees word as 'n verwysing
na God - dus sy pa se Pa. Die onderskeid tussen die (ou)pa en Christus
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("baas chris") word deurgaans doelbewus vaag gehou sodat die spreker gelyk
sy (ou)pa en God betrek.

Die spreker se (ou)pa was in die oe van die samelewing 'n onbenullige figuur.
Dit kan 'n mens aflei uit die feit dat die woord "klein" vier keer in die eerste
strafe voorkom, sander enige aanduiding dat die man na wie verwys word,
letterlik klein van postuur was: "hy was 'n kleiner mier I en hy het gebewe as
die baas met horn praat". Die "klein mier" word kleiner as die "baas" met horn
praat, wat daarop kan dui dat sy werkgewer horn verkleineer het, dus met
afbrekende taal beledig of geminag het. Die spreker se (ou)pa was 'n skoonmaker in die "carlton centre", 'n bekende inkopiesentrum in Johannesburg vir
die hoerinkomstegraep. Die skoonmaker het egter nie in die rykdom gedeel
nie, aangesien hy vir horn le-plek moes maak onder in die kelder.

Die tweede strafe meld die "fighters of freedom" wat nes "semels deur die ou
wind se sif geloop het". Dit betrek die gelykenis van Jesus waarin Hy meld dat
die (Christen-)gelowiges van die ongelowiges geskei sal word soos kaf van
die koring geskei word (Lukas 3: 17). Die Bybelvers het mettertyd aanleiding
gegee tot die idioom om die "kaf van die koring te skei", wat impliseer dat dft
wat goed is, geskei word van dft wat sleg is. Die semels herinner egter oak
aan die Afrikaanse uitdrukking "meng jou met die semels, dan vreet die varke
jou op" - 'n uitdrukking wat herinner aan die Bybelse verhaal van die verlore
seun. Die persoon na wie die spreker verwys, wou nie met die semels, die
sogenaamde uitskot, saamloop nie.

Die vryheidsvegters het dus die skoon-maker vergeefs probeer werf vir die
vryheidstryd, maar hy het geweier omdat hy "bang was vir die baasdaarb6".
Dit kan enersyds die baas van die eerste strafe wees (die werker slaap in die
kelder, wat sy werkgewer letterlik en figuurlik b6 horn stel), maar die feit dat
die spreker self noem dat sy ta "miskien [... ] sy baas chris meen", maak die
deur daaNoor oop dat die skoonmaker geglo het dat God - Chris(tus) - horn
dit sal kwalik neem ashy in opstand kom teen die onderdrukkende regime. Dit
kan daarmee verband hou dat 'n slaaf onderdanig aan sy baas moes wees
(volgens die Bybel) en dat die "ta se ta" daaram nie met die vryheidsvegters
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wou saamwerk (teen die baas) Die skoonmaker sien horn dus as deel van die
"koring", die uitverkorenes, en die vryheidsvegters as deel van die ongelowige
"kaf", wat ironies is in die lig daarvan dat hy wat leefomstandighede betref,
geensins deel van die polities uitverkorenes is nie.

Die vryheidsvegters wou die skoonmaker egter nie met rus laat nie en het
horn gespot.

Van hier af betrek die gedig etlike bekende Christelike beelde; dit herinner
aan die soldate wat Christus aan die kruis gespot en "gegaffel" het, wat weer
daarop sou dui dat die baas ("chris") daarb6 'n verwysing na Christus is. En
toe, in navolging van die gebeure aan die kruis, het die skoonmaker "nes sy
baas chris" sy "arms oopgegooi tot water uit sy sy I die kruis in die fighters se
oe gespyker het". Volgens die Bybelverhaal is Christus met uitgestrekte arms
aan 'n kruis vasgespyker en het soldate teen laatmiddag 'n spies in sy sy
gesteek om te sien of Hy dood is (Johannes 19:34 ). Die water wat "die kruis in
die fighters se oe gespyker het" en die dubbelsinnige "het hulle verstaan toe
die danker val", kan as kritiek op die versetbeweging gelees word. Dit is asof
die spreker die versetgroep wil bewus maak van die konsekwensies van hul
prates.

Die "het hulle verstaan toe die danker val?" kan egter ook gelees word as het
die vryheidsvegters verstaan waarom die skoonmaker onwillig was om aan
die stryd deel te neem? Of: Het die bevoorregtes van die "carlton centre" die
nodigheid van die verset ingesien? Die danker kan enersyds 'n verwysing
wees na die duisternis wat volgens die Bybelse verhaal (Matteus 27:45) toegesak het nadat Christus aan die kruis gesterf het. Dit kan andersyds ook
verwys na die opkoms van die swartbewustheidsbeweging.

Waar dit in die Bybelse verhaal die voorhangsel van die tempel is wat middeldeur skeur (Matteus 27:51) en wat beskou word as 'n simbool daarvan dat die
intiemste toegang tot God, die allerheiligste, nie net meer vir 'n handvol uitgesoektes, die hoepriester, beskore is nie, is dit in die gedig 'n ingevoerde bokhaarkombers wat skeur. Die bokhaarkombers betrek aan die een kant die
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Jesus wat as 'sondebok' gesterf het, maar is aan die ander kant 'n toonbeeld
van oorvloed en weelde. Dit kan dus 'n aanduiding wees dat die baas "chris"
nie !anger net meer vir rykes van die "carlton centre" toeganklik is nie, maar
oak vir die wat moet klein-le onder in die kelder. Dit kan oak gesien word as
die baas se afkeer van die vernaamheid en spoggerigheid van die
heersersklas.

Die laaste twee reels is eweneens dubbelsinnig. Dit kan die vraag stel of die
wittes verstaan het toe "sjaka" ('n Zoeloe-koning wat sy koninkryk met wrede
en ongenadige krygskuns uitgebrei het) se "stat nes brood gerys het" - dus 'n
vermaning aan wittes oar die naderende versetveldtog. Maar dit kan oak dui
op die vryheidsvegters se onbegrip vir die implikasies van hul dade. In s6 'n
geval

bevat

die

gedig

'n

element

van

verskuilde

kritiek

op

die

swartbewustheidsbeweging. Die spreker-digter steun nie ongekwalifiseerd die
optrede van die vegters, of veroordeel ongekwalifiseerd die optrede van die
wit heersers nie.

Dit is ironies dat in 'n gedig waarin daar op God gesinspeel word (my ta se
ta), die spreker se oupa nie die vrymoedigheid het om God s6 aan te spreek
nie, maar eerder na horn as "baas chris" verwys. In "INKEER" van Andre
Letoit eien die spreker God in 'n mate vir homself toe deur 'n eietydse geloofsverklaring te doen. In die geloofsverklaring stel hy dit egter dat God aan die
kant van die vryheidsvegters is deur 'n bekende apartheidsaktivis te betrek.

In beide "Jesus vannie suburbs" en "my ta se ta" is daar egter sprake dat 'n
randfiguur, 'n polities gemarginaliseerde, 'n stem kry (al is die gemarginaliseerde nie direk aan die woord in laasgenoemde gedig nie). Dit verskaf dus 'n
nuwe blik op 'n geskiedenis wat gewoonlik vanuit die perspektief van die (wit,
manlike) magshebbers aangebied is, deur dit deur die oe van die "loser" voor
te stel. Op die manier kan die spreker selfs vir Jesus (veral in "Jesus van die
suburbs") as een van die "losers" uitbeeld en Hom aan sy kant skaar. Waar
die ek-spreker egter in "Jesus vannie suburbs" Jesus vir die verdrukte
gemeenskap toeeeien en teen die verdrukkers standpunt inneem, eien die
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skoonmaker oak God vir horn toe in "my ta se ta", maar staan God nie
duidelik aan die kant van die versetbeweging nie.

7.3.3. INKEER (Andre letoit)
IN KEER
JAH
JAH
JAH
JAH

RED
RED
RED
RED

MY
MY
MY
MY

VAN
VAN
VAN
VAN

PRETORIA
OKKULTISTIESE VLOEKE
MY VERLEDE
OORTYD BIBLIOTEEKBOEKE

JAH IS MY VRIEND DEUR DIK EN DUN
VIR JAH KAN MENS NOOIT 'n WIT LEUEN SPIN
JAH SIEN DEUR ALLE MENSE
JAH KYK NA DIE HART
JAH SIEN KINDERMISHANDELING
EN DIE WEDUWEE SE SMART
JAH WAS BY BIKO IN SY LAASTE UUR
JAH VLOEK OOR ELKE APARTHEIDSMUUR
JAH, IN BERGE EN DALE
BLINK JOU MAJESTEIT
OOR ELKE GROEPSGEBIED JOU ONSIGBARE RYK
JAH SEeN MY LEWE
SOOS VAN TOE AF TOT HIERTOE
RED MY VAN P.W. BOTHA
EN STUUR DIE AWB MOERTOE
EK GLO IN JAH
EK GLO IN DIE HERE
MAAR DIE N.G. KERK
IS 'n BOS VOL WILDE BERE.
Andre Letoit (Die gee/ kafee, 1985)

"INKEER" is polities dubbel-gekodeer in die sin dat die gedig sigself oopstel
vir twee teenstrydige leesmoontlikhede. En soos Hutcheon (1988:204)
aandui, is beide interpretasies reg en verkeerd. Die gedig kan enersyds
gelees word as 'n Christelike gebed met satiriserende elemente, en andersyds as 'n Rastafariese gebed vanwee die beklemtoning van "JAH".

Volgens die internet-ensiklopedie Wikipedia is die naam Rastafari afgelei van
Ras Tafari, die oorspronklike naam van Haile Selassie I, wat Rastas beskou
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as die re·inkarnasie van Jah. Jah is die verkorte vorm van Jahwe, die god wat
die Rastas aanbid.

Die spreker stel dit nie duidelik tot wie hy die gedig rig nie. Die "JAH", wat
herhaal word, kan op die een vlak as "ja" gelees word, maar kan andersyds
ook dien as oproep tot "Jahwe", 'n Rastafariese aanspreekvorm vir God, maar
wat ook in die Bybel voorkom. Sekere hedendaagse Christelike groepe
verkies steeds om God as Jahwe aan te spreek. In s6 'n geval sal die gedig
as 'n gebed of 'n geloofsverklaring gelees kan word. Die moontlikheid dat die
gedig 'n oproep tot Jahwe is, word versterk deur die feit dat die hele gedig in
hoofletters geskryf is, 'n konvensie wat dikwels gesien word as 'n manier om
skreeuwoorde in 'n geskrewe teks aan te dui. Die spreker het dus 'n dringendheid waarmee hy sy pleidooie tot "JAH" rig.

Die gedig "INKEER" verskyn in die bundel Die gee/ kafee (1985), waarin die
Christelike ondertone van die gedigte reeds afgelei kan word uit die motto:
witter as sneeu, ja
witter as sneeu
wil ek wees;
in my hart 'n afrikaan
en in my tafelmaniere europees

Die motto, wat ook sinspeel op 'n Halleluja-lied waarin Christus gevra word
om die gelowige se sondes 'af te was' sodat hy of sy "witter as sneeu" kan
wees, berei die leser daarop voor dat daar in die bundel Christelike elemente
geapproprieer sal word vir politieke doeleindes. Die gedig "INKEER" betrek
ook 'n Afrikaanse Gereformeerde kerklied, naamlik Gesang 10: "Op berge en
in dale ... " Die motto maak ook die leser vroeg al bewus van die sprekerdigter se verskeurdheid as bewoner van Afrika, wat horn in 'n groot mate met
Europese tradisies vereenselwig, soortgelyk aan die verskeurdheid wat by die
Negritude-digters gevind is (hoofstuk 5). Die "europees" verwys moontlik in
die geval na die benaming Europeers (Europeans) wat in sommige kringe
tydens apartheid aan wit Suid-Afrikaners toegeken is, en nie noodwendig na
die inwoners van Europa nie. Die spreker-digter in Die gee/ kafee kan horn
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dus moontlik weens die politieke bestel van 'n wit regering vervreemd voel
van Afrika.

In die eerste strafe van "INKEER", 'n sinoniem vir bekering, word "JAH" gevra
om die spreker te red van "PRETORIA", die setel van die Uniegebou en die
staatsgesag - dus van die regering se outoriteit oor horn. "JAH" moet horn
egter ook red van die bose ("OKKUL TISTIESE VLOEKE") en van skynbaar
nietighede, soos biblioteekboeke waarvan die uitleentydperk verstryk het.

In die tweede strafe kry die leser 'n aanduiding dat "JAH" horn ontferm oor
mense: Hy is die spreker se vriend "DEUR DIK EN DUN", en sien
"KINDERMISHANDELING" en "DIE WEDUWEE SE SMART" raak. Die tema
word voortgesit in die derde strafe waar die Suid-Afrikaanse politieke aktualiteit betrek word. "JAH WAS BY BIKO IN SY STERWENSUUR" verwys na
die apartheidsaktivis Steve Biko wat gesterf het nadat hy in polisie-aanhouding gemartel is. Hy het nie net in sy lewe 'n groat bydrae gemaak tot die
vryheidstryd nie, maar mnr. Jimmy Kruger, destydse kabinetslid, se reaksie
op Biko se dood van "dit laat my koud", is as 'n soort motto aanvaar om die
onmenslikheid van die apartheidsregering uit te druk. "JAH" skaar horn egter
aan die sy van die verdrukte deurdat hy "VLOEK OOR ELKE APARTHEIDSMUUR". Die verwysing betrek nie net die rasseskeiding in die SuidAfrikaanse samelewing deur die Groepsgebiedewet nie, maar ook die
verwydering wat dit tussen gemeenskappe gebring het. Voorts kan die
voorbidder ook nie vir "JAH" 'n "WIT LEUEN SPIN" nie, wat ook die betekenismoontlikheid het van "wit mense se leuens".

Die spreker-digter se afkeer van die regering word later in dieselfde strafe
bevestig deurdat hy van P.W. Botha (die staatspresident) gered wil word. Hy
distansieer horn ook in betreklik kru taal van die AWB (die Afrikanerweerstandsbeweging, 'n organisasie wat sigself vir die behoud van die apartheidsbestel beywer het).

Die slotstrofe is 'n soort geloofsbelydenis. Die spreker-digter stel dit nie net
dat hy in "JAH" glo nie, maar meld onomwonde "EK GLO IN DIE HERE".
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Maar dan se hy ewe duidelik dat hy die kerk, by name die NG Kerk, verwerp.
Volgens die Afrikaanse verklarende woordeboek kan "bere" ook verwys na
nietighede; dinge wat nie veel om die lyf het nie en wat nie nut het nie. Cirlot
(1982:23) meld voorts dat die beer met wreedheid verbind word. Die NG Kerk
word dus gereduseer tot 'n nietige instansie wat wreedhede voorstaan. In die
eietydse geloofsbelydenis maak die spreker-digter nie net stellings oor sy eie
geloof nie, maar ook oor God se houding jeens spesifiek polities verdruktes.

Hutcheon (2000:59) het daarop gewys dat parodiering nie beteken dat die
agtergrondteks noodwendig bespot word nie. Aangesien die spreker-digter in
"INKEER" dit stel dat hy in "JAH" en die "HERE" glo, is die gedig myns insiens
nie 'n bespotting van 'n Christelike gebed, die geloofsbelydenis of selfs die
Christelike geloof nie, maar eerder 'n teregwysing van Christen-gelowiges wat
uitkoms uit nietige situasies van die Here afbid (soos sogenaamde
biblioteekboek-krisisse), terwyl hulle veel dringender sake soos die marteling
van apartheidsaktiviste, die afdwing van apartheidswetgewing soos die
Groepsgebiedewet en die verwydering tussen gemeenskappe goedpraat
(soos die NG Kerk gedoen het).

Die gedig is dus 'n satire, aangesien dit 'n korrektiewe doelstelling het. Die
gedig se dubbelkodering, die feit dat hy horn oopstel vir "seemingly mutually
contradictory interpretations" (Hutcheon 1988:204 ), dra tot die satire by.

Die gedig is ook redelik laat in die versetstryd geskryf, wat 'n mens laat dink
dat die spreker-digter se korrektiewe doelstelling is om eerder 'n houdingsverandering ('n "INKEER") by wit lesers te bewerkstellig, as politieke hervorming. Die gedig bied ook 'n alternatiewe, onkonvensionele voorbeeld van
'n gebed I geloofsverklaring (dit is beide).

Dit is egter nie net die Jesus-figuur se gebede (soos die Ons Vader) en sy
lewe (soos in die gedigte wat tot dusver in die hoofstuk onder die loep
geneem is), wat in die versetkuns ter wille van ideologiese standpunte
toegeeien is nie, maar ook die gebeure op Golgota met sy kruisiging.
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7.4. Jesus se kruisiging

7.4.1. Die kruis: geen groter simbool nie

Vir die Christelike kerk is daar naas Christus geen grater simbool as die
houtkruis waarvan daar in Matteus 27: 32-44, Markus 15:21-32, Lukas 23:2643 en Johannes 19:17-27 melding gemaak word nie. Volgens die Bybelse
verhaal is die aanloop tot die gebeure aan die kruis dat Maria as maagd die
lewe gegee het aan die Messias, Jesus Christus, en dat die Seun (deels God
en deels mens) as jong man daaraan skuldig bevind is dat Hy Homself tot "die
koning van die Jode" verklaar het - dus 'n politieke oortreding - en daarom
gekruisig 3 is op Golgota. Na sy kruisdood het Jesus op die derde dag uit sy
graf opgestaan en na 40 dae opgevaar na die hemel om vir Christengelowiges4 'n plek by God voor te berei.

Uit akademiese tekste blyk dit dat die geboorte van Jesus nie soseer Christene verenig nie - die Juda"isme en die Islam glo ook dat Jesus, 'n profeet,
gebore is - maar juis sy skanddood aan die kruis om Christene met God te
versoen. Die kruis het dus 'n wyer betekenis as net 'n simbool van Christelike
verlossing, dit is simbolies van die Christendom in die algemeen.

Volgens Stott (1986:19) staan die kruis as simbool sentraal in die Christendom soos die lotusblom sentraal is in die Boeddhisme, die Dawid-ster sentraal is in die Juda·isme en die sekelmaan sentraal is in die Islam. Hy wys
daarop dat selfs sekulere ideologiee met sekere simbole verbind word, soos
die hamer-en-sekel van die kommunisme, wat afkomstig is van 'n Belgiese
3

Hoewel daar in die laaste jare opnuut twyfel uitgespreek is - ook deur Christen-teoloe soos
Sakkie Spangenberg - oor die historiese akkuraatheid van Jesus se kruisiging, word daar vir
die doel van die studie van die uitgangspunt uitgegaan dat dit as feit aanvaar word onder
Christene. As die deursnee-Christen nie Jesus se kruisiging as 'n historiese feit aanvaar het
nie, sou hulle nie Paasfees en Pinkster gevier het nie, en sou gedigte met die kruisiging as
palimpses betekenisloos gewees het. Aangesien die meeste van die debatte ook eers in die
nuwe millennium in felheid toegeneem het en die gedigkorpus in die hoofstuk tot die
versettydperk afgebaken is, het ek dit nie hier verreken nie.
4
Volgelinge van Christus is eers heelwat later in die geskiedenis Christene genoem, maar ek
volstaan met die term Christene om die gelowiges van die volgelinge van ander gelowe te
onderskei.
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skildery en wat in 1917 deur die Sowjet-regering aangeneem is om
onderskeidelik die nywerheid en die landbou uit te beeld. Die oorsprong van
die hakekruis, oftewel swastika, dateer van sowat 6 000 jaar gelede. Die arms
van die kruis is kloksgewys gebuig om die beweging van die son te versinnebeeld - die vier seisoene van kreatiwiteit en voorspoed (swasti is die Sanskritwoord vir welstand). Die simbool het egter aan die begin van die twintigste
eeu weer opgeduik toe 'n Duitse groep dit oorgeneem het as simbool van die
aanbreek van die Ariese era, voordat dit daarna as 't ware deur die Duitse
diktator Adolf Hitler gekaap is as kenteken van die Nazi's en sinoniem geword
het met onderdrukking en bloedvergieting (Stott 1986:20).

Die gemeenskap van volgelinge wat Jesus agtergelaat het na sy kruisiging en
die vroee Christene het nie dadelik die kruis as gemeenskaplike simbool
gebruik nie. Weens die grootskaalse vervolging en onderdrukking van die
eerste Christen-gelowiges wou baie Christene nie in die openbaar hulle geloof
te kenne gee nie. Vir ander Christene was Jesus se kruisdood ook 'n verleentheid weens die skandelike verbintenis wat dit met misdadigers en verraaiers
gehad het (ek wei later in die hoofstuk daaroor uit). Die eerste tekens wat
deur die Christene gebruik is, was 'n pou (as simbool van onsterflikheid), 'n
duif (simbool van vrede), lourierkrans (oorwinning) of 'n vis (Stott 1986:20).
Slegs bekeerde Christene sou die betekenis van die simbole ken. Die vis was
meer as net 'n verwysing na Jesus se opdrag aan sy dissipels - oorwegend
vissermanne - in Matteus 4:19 "om vissers van mense te word". Die woord
ichtus ("vis") is ook as akroniem gebruik vir Jesus Christos Theou Huios Soter,

wat beteken "Jesus Christus, Seun van God, Verlosser" (Stott 1986:20). Tot
vandag toe staan die vis sentraal in onder andere die Rooms-Katolieke Kerk,
waar die pous, die kerk se hoogste ampsdraer en gesalfde van God, se
seelring as die Vissersring bekend staan.

In heelwat katedrale in Europa word ook afbeeldings van pelikane aangetref.
Cirlot (1982:252) skryf oor die pelikaan as simbool:

An qauatic bird, which, as legend has it, loved its young so dearly that it
nourished them with its own blood, pecking open its breast to this end
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[... ]. It is one of the best-known allegories of Christ, and it is in this form
that it figures as the seventieth emblem of the Ars Symbolica of Bosch
[... ]. Also one of the principal symbols in alchemy, it is to some extent
the antithesis of the raven.

Heelwat later, waarskynlik in die tweede eeu, het die vervolgde Christene by
die kies van simbole voorkeur gegee aan Bybelse temas soos Noag se ark,
Abraham se offer van die ram in die plek van sy seun Isak, Daniel in die leeukuil, Jona in die vis, 'n herder wat 'n lam dra, die genesing van verlamdes en
die opwekking van Lasarus. So ook is die eerste twee letters van die Griekse
woord Christos as monogram gebruik, dikwels in die vorm van 'n kruis en
soms met 'n lam of duif daarby (Stott 1986:21 ). By Christene sou daar egter
die behoefte ontstaan om 'n simbool te gebruik wat groter erkenning gee aan
Jesus en die rol wat Hy in hul sondeverlossing gespeel het. Nietemin is daar
volgens Stott (1986:21) geen aanduiding dat die kruis voor die sesde eeu
deur Christene gebruik is as kenteken nie.

Ook Dillistone (1953: 11) begin die boek Jesus Christ and His Cross met die
woorde: "The cross stands at the center of the Christian religion. No other
symbol adopted during the centuries of its historical existence can compare in
importance with the cross." Hy gaan selfs so ver as om dit te stel dat niks
daarop kan aanspraak maak dat dit Christelik is indien dit strydig of onversoenbaar met die kruis is nie. Dillistone (1953:11) wys voorts op die teenstrydigheid van die kruis as simbool. Simbole word volgens horn gewoonlik
gekies as teken van lewe en oorwinning, terwyl die kruis Christene juis
herinner aan Jesus se vloekdood aan die kruis - dus as 't ware sy nederlaag.

Die Christelike dagstukreeks Every Day with Jesus wy in Maart en April 2005
twee maande se oordenkings aan die tema: A Fresh look at the Cross. In die
oordenking vir 3 Maart (die dagstukreeks bevat nie bladsynommers nie)
benadruk die teoloog en skrywer Selwyn Hughes ook dat die kerk minstens
agt simbole kon kies as standaard-simbool (sy term) van die Christelike
geloof, maar doelbewus weggeskram het van die simbool van die Kind in die
krip, die timmerman se werkbank, die duif, die visserskuit, die waskom
(waarmee Christus sy dissipels se voete gewas het), die klip wat weggerol is
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voor die lee graf, of die hemelse troon waarvandaan Jesus neergedaal en
waarheen Hy teruggekeer het. Volgens Hughes het die vroee Christene nie
een van die simbole gekies as standaard-simbool nie omdat hulle dit wou
duidelik stel dat sentraal tot Christus se bediening was nie sy geboorte, sy
onderrig, sy wonderwerke of selfs sy opstanding nie, maar sy dood aan die
kruis. Sender Jesus se soendood sou Christene nie met God kon versoen nie.
Christus is vir sy volgelinge in die eerste plek 'n gekruisigde Verlosser. Dit is
waarin die Evangelie se krag gesetel is. Die kruis is wat die Christelike geloof
van ander gelowe, soos byvoorbeeld die Juda"isme, onderskei (Jode glo die
Verlosser moet nog kom), die Islam, wat Christus se bestaan erken, maar
horn as 'n profeet beskou en sy soendood ontken.

Oat die kruis vir Christene soos Hughes meer as net 'n herinnering aan
gebeure uit die kerkgeskiedenis is, kan 'n mens aflei uit die motto voor in die
dagstukboek, uit Galasiers 6:14: "[... ] mag God verhoed dat ek ooit oor iets
anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die
kruis is die wereld vir my dood en ek vir die wereld" (1983-vertaling).
Dieselfde vers in Die Boodskap, 'n parafrase van die Bybel, lui: "Ek self sal dit
nooit waag om oor iets anders as oor die kruis van ons Here Jesus Christus
te spog nie. Ek is saam met Hom gekruisig. Daarom het die wereld en al sy
sondige begeertes geen houvas meer op my lewe nie." Die kruis is dus meer
as 'n blote herinnering aan die wyse waarop Christus tereggestel is; dit is 'n
simbool van die lyding waarmee Christene se verlossing bewerkstellig is.

Hughes benadruk voorts in die inleiding dat Christus nie in 'n katedraal omring
deur 'n koor en liturgiese stukke gesterf het nie, maar buite Jerusalem op 'n
koppie aan 'n kruis, omring deur 'n jillende, uittartende skare. Volgens horn
het die nederigheid van die verweerde houtkruis Christus tot die laags
moontlike vlak laat daal, maar het God juis daardie donker, neerdrukkende
oomblikke gebruik om sy stralende genade ten toon te stel.

Hughes merk op dat daar in die hedendaagse kerk 'n tendens is om die
grusaamheid van teregstelling deur middel van kruisiging te versag ter wille
van 'n nuwe generasie wat aanstoot neem deur die besonderhede daarvan,
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maar maan dan: "[T]he glory of the cross lies in its very shame. An
embellished cross is an ineffective cross." Volgens Hughes het die kruis die
spreekwoordelike ontmoetingspunt tussen Christen-gelowiges en hul Verlosser geword.

Hoe belangrik is die kruis volgens Hughes vir die Christelike geloof? Die
opskrif van een van sy dagstukke gee die antwoord: "No gospel without a
cross". En ander teoloe steun die mening. Alister McGrath (1985) skryf in
Luther's Theology of the Cross dat die bekende teoloog die geloof in Christus

se kruisiging as 'n voorvereiste gestel het. McGrath (1985:149) meen Martin
Luther was oortuig dat die mens net tot kennis van God kon kom as hy die
kruisiging-gebeure aanvaar, waarin God paradoksaal geopenbaar, maar oak
versluier is. Volgens Luther het God slegs sy rug vir Moses gewys toe Hy
Hom aan die Joodse leier geopenbaar het, en kan dieselfde van die kruis
gese word. God het Hom wel deur die kruis geopenbaar, maar die openbaring
word as 't ware versteek vir die wat nie met geloofsoe daarna kyk nie
(McGrath 1985:149).

God kan nie direk leer ken word nie - deur byvoorbeeld kennis oor die natuur
nie - maar openbaar Homself deur sy kruisiging aan Christen-gelowiges,
skryf McGrath (1985:161 ). As Christene geestelik wil groei, sal hulle gedurig
na die voet van die kruis teruggedwing moet word vir 'n ervaring van
Anfechtung, oftewel heerlike wanhoop ("delicious despair"). McGrath (1985:

175) skryf dat die krag en die waarde van die kruis slegs deur geloof ervaar
kan word:
Where the unbeliever sees nothing but the helplessness and hopelessness of
an abandoned man dying upon a cross, the theologian of the cross recognises
the presence and activity of the 'crucified and hidden God', who is not merely
present in human suffering, but actively works through it.

Die belang van die gebeure vir die Christen- Afrikaanse gelowige word
weerspieel in liedere wat in die Liedboek opgeneem is en waarvan daar in
hoofstuk 4 sprake was. Die liedere word gewoonlik in Lydenstyd en tydens
Paasfees gesing wanneer die kruising en die implikasie daarvan vir Christene
in herinnering geroep word. Enkele van hierdie liedere word hier as
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gedigtekste benader om die kontrasterende wyse uit te lig waarop die
kruisiging-gebeure in die kerk- en literere gemeenskap gebruik is.

Die

Liedboek-tekste

wys

ook

dat

postmoderniteit geskep is, per se

nie

alle

gedigte

wat

binne

die

postmodernistiese gedigte is nie. By

parodiering (die vorm van postmodernistiese intertekstualiteit), moet die
'kernbeginsel' van kritiese afstand tussen die geskiedenis en die nuwe teks
immers aanwesig wees.

7.4.1.1. Enkele Liedboek-tekste oor die kruisiging (lied 387 ero 377)

Lied 387
0 Heer, uit bloed en wonde,
uit kruishout haat en hoon
blyk duid'lik hoe die sonde
die liefde ru beloon!
U liefde bring genesing
al is met U gespot.
U liefde skenk vergewing,
en wil versoen met God.
2. Verlate van u vriende
verlate Worstelaar;
verlate van die Vader verlate Middelaar!
Net pyn en dors en duister
is by U in u nood;
ontdaan van aardse luister,
oorwin U tog die dood!
3. U vasgenaelde hande,
u spiesverwonde sy
spreek wyd oor alle lande:
S6 moes die Christus ly!
Vervloek, om te ontsondig,
verlate, om te vind;
moes sterf om te verkondig:
Deur My word jy Gods kind.
4. Ek dank U, Heer, van harte
dat U, Verlosser, Vriend
vir my die bitter smarte
gely het, onverdiend!
Waar ek hier ook mag swerwe,
die troos sal ek behou
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dat as ek eenmaal sterwe,
ek, Heiland, U aanskou.
Oor die belangrikheid vir die Christen van die gebeure aan die kruis is daar
reeds in die hoofstuk melding gemaak. Colin E. Gunton (1989:xi) skryf in die
voorwoord van The Actuality of Atonement: A Study of Metaphor, Rationality

and the Christian Tradition:
[T]he church will be reduced to empty rhetoric and mindless conformist
activism unless it is rooted in a living tradition of worship and praise,
centred on the cross and resurrection of Jesus. Christianity is good news,
gospel, [... ] because it proclaims and lives from the prior and redeeming
act of God in Jesus Christ.
Hierdie "living tradition of worship and praise" kry veral gestalte tydens Paasfees en Lydenstyd wanneer Christene wereldwyd spesiale kerkdienste hou
om Christus se lyding, sterwe en opstanding uit die dood in herinnering te
roep. Vir hierdie feestyd (want Christene beskou hul verlossing van sonde as
iets om oor fees te vier) het die kerk 'n hele liedkorpus versamel van liedere
wat met wisselende stemming gesing kan word.

In Lied 387 kry die fisiek pynlike lyding van die Here se kruisdood gestalte
met verwysings na "bloed en wonde", "vasgenaelde hande", "spiesverwonde
sy". Ook word daar klem gele op die vernederende aard van die teregstelling
("haat", "hoon", "spot", "verlate", "ontdaan van aardse luister", "vervloek",
"smarte"). Die spreker kom egter tot die slotsom dat dit die verdiende straf vir
sonde (strafe 1) was, wat nodig was om mense van alle wereldlande te
"ontsond ig".

Die spreker kom in die slotstrofe tot die berusting dat die lyding van Christus
genoeg is om horn die "troos" te laat "behou" dat hy na God sal gaan wanneer
hy eendag sterf.

Lied 377:
0 Lam van God, onskuldig,

wat moedig en geduldig
aan daardie kruishout ly -
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verdien dan nie my sonde
die slae en die wonde?
Ek weet, ek weet dit is vir my!
2. Hier waar ek dankbaar nader,
o Midd'laar, by die Vader,
prys ek u liefde groot!
U gee my nuwe lewe,
die nuwe, eew'ge lewe,
en sterf daarvoor die wrede dood.
3. Sou ek U dan nie prys nie;
aan U my dank bewys nie al wag my ook 'n kruis.
Aan U my lofgebede!
U skenk die ware vrede;
U Bring my na die Vaderhuis.

Lied 377 begin met die beeld van Christus as lam van God, 'n voortsetting
van die beeld wat in Psalm 23 gebruik word. Uitgelewer, onskuldig (sander
sonde). In die slotreel van die eerste strafe eien die spreker die skuld vir horn
toe. Dis oar sy skuld dat Christus "aan die kruishout moet ly". In strafe 2 blyk
dat die spreker nie net 'n nuwe lewe, dus 'n nuwe aardse lewe vanwee nuwe
perspektiewe het nie, maar oak die ewige lewe na die dood. Daarvoor versoening met God - moes Christus die "wrede dood" sterf.

In die slotstrofe erken die spreker dat hy aan God dank verskuldig is, al beset
hy dat daar oak figuurlik 'n kruis op horn wag.

Van hierdie eerbiedwaardigheid vir die kruis is daar egter in die gedigte wat
die betrokke Bybelgedeeltes parodieer, nie sprake nie.

7.4.2. Die kn.ois: geen grater skande nie
Oar die skande van die kruis het Cicero as volg geskryf (vertaal deur
Dillistone 1953: 17):
To bind a Roman citizen is an outrage; to scourge him a crime; it almost
amounts to parricide to put him to death; how shall I describe crucifixion? No
adequate word can be found to represent so execrable an enormity.

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

210

Enkele opmerkings oor kruisiging as teregstellingsmetode is myns insiens
geregverdig weens die ironiee wat dit skep met tekste wat later in die hoofstuk
aan bod kom, en veral waar dit in Afrikaanse tekste gebruik word as tema om
standpunt in te neem teen die verdrukking van die werkersklas (die destydse
slaweklas) deur die heersersregime.

Martin Hengel (1975:25) skryf in Crucifixion onder die opskrif "Crucifixion as a
Barbaric Form of Execution of the Utmost Cruelty" dat Grieke, Romeine en
Jode oor min dinge saamgestem het, maar eenstemmig was daaroor dat
teregstelling deur kruisiging 'n afstootlike, obsene dood was. Die slagoffer is
gewoonlik eers gegesel voordat hy sy kruis na die plek van teregstelling moes
dra en daarna met uitgestrekte arms aan die dwarsbalk vasgespyker, skryf
Hengel (1977:25). Dit is moeilik om 'n enkele prentjie van die gru-besonderhede te skets, aangesien die beul gewoonlik carte blanche gegee is wat
betref die faltering voor die kruisdood. Die marteling, wat gewoonlik geseling,
'n reeks pynlike sweepslae, ingesluit het, is toegepas om die terdoodveroordeelde se lyding aan die kruis so kort moontlik te maak. Dit was ook geensins
'n buitengewone vonnis nie en is selfs vir massa-teregstellings gebruik.

Die Romeine het kruisiging weens die vernederende aard daarvan as die
ergste straf uitgesonder. Mindere oortredings - waarvoor ook die doodstraf
opgele is - is met die brandstapel of onthoofding gestraf (Hengel 1977:33).
Dit is gewoonlik ook uitsluitlik vir die laer klasse gebruik en meestal nie vir
Romeinse burgers nie, slegs vir slawe en vreemdelinge (Hengel 1977:39). Die
uitsondering was Romeinse burgers wat skuldig bevind is aan hoogverraad
en deur kruisiging as 't ware van hul Romeinse burgerskap gestroop is
(Hengel 1977:40). Dit kan verklaar waarom daar in Filippense 2:6-8 (1983vertaling) gemeld word dat Christus "die gestalte van 'n slaaf aangeneem" het
toe Hy aan die kruis gesterf het:

Hy wat die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie
beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself
verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te
word. En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Hom self verder verneder. Hy was
gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.
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Die Bybelverse bevestig dat die kruisdood op 'n manier as 'n vernederende
dood vir slawe uitgesonder is. Dit kan die rede wees waarom dit in die gedigte
wat vervolgens aan bod kom, gebruik word as 'n manier om Jesus se
vereenselwiging met die noodlydendes in Suid-Afrika uit te druk.

Kruisiging is ook as straf gebruik vir ernstige oortredings teen die Romeinse
ryk, veral hoogverraad: "It was a religious-political punishment, with the
emphasis falling on the political side" (Hengel 1977:46). Dit was 'n manier
waarop militere bevelvoerders wat verslaan is of opstandig was, tereggestel
is, sowel as 'n manier waarop rebellies en opstande onderdruk is - kruisiging
het 'n geweldige afskrikwaarde gehad. Berugte reeksmisdadigers soos rowers
is ook gekruisig, meestal op die misdaadtoneel (Hengel 1977:48). Goewerneurs het egter die prerogatief gehad oor die manier waarop rebelle en misdadigers gestraf word. Hengel (1977:49) benadruk dat hoewel barbaars, het
die kruisiging die meerderheid van die samelewing se goedkeuring weggedra.
Aangesien die gewone burger swaar geleef het onder die skrikbewinde van
struikrowers en geweldenaars, het goewerneurs wat streng opgetree het teen
skuldiges, die steun van die samelewing gehad, Romeinse burgers sowel as
die Jode in diaspora.

Kruisiging is egter in die meeste gevalle as afskrikmiddel vir opstandige slawe
gebruik, en Hengel (1977:54) noem dat daar 'n spesifieke terrein in Rome
was waar talle kruise permanent opgerig was vir die teregstelling van slawe.
(Die teregstellingsterrein in Israel was aan die agterkant van Golgota waar
Jesus volgens die Bybel gekruisig is.) Dit is veral gebruik wanneer die staat 'n
slaweopstand wou onderdruk en die straf wat die slaaf se eienaar uitgedeel
het, nie meer as voldoende beskou is nie. Die teregstelling in die openbaar
moes as afskrikmiddel dien vir ander slawe wat dieselfde beplan het. Volgens
Hengel (1977:55) is tot 6 000 slawe op keer gelyk gekruisig nadat hul opstand
misluk het. Voor die veldslag het die leier van die opstand 'n Romeinse
krygsgevangene voor sy weermag gekruisig om die slawe te herinner aan die
lot wat op hulle wag indien hulle die geveg verloor.
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Hengel (1977:59) verduidelik dat slawe permanent in vrees gelewe het. lndien
'n landheer byvoorbeeld·vermoor gevind is en die skuldige nie na vore gekom
het nie, is al die eienaar se slawe in die openbaar gekruisig. Die beweegrede
was dat die massa slawe in Rome nie in bedwang gehou kon word sander
vrees nie. In gevalle waar slawe en vrygeborenes hulle aan dieselfde
oortreding skuldig gemaak het waarvoor die doodstraf opgele is, is gewoonlik
net die slaaf gekruisig, wat onderstreep dat dit 'n straf is wat nie aan alle
klasse opgele is nie.

Hierin le myns insiens 'n groot ironie opgesluit - die kruisdood van 'n man wat
beweer het Hy is die Seun van God, maar wat in sy donkerste uur nie
Homself bevry het nie (Markus 15:31 ), en wat 'n omstander nodig gehad het
om sy kruis na Golgota te dra, was nie 'n groot aantrek-kingskrag vir die laer
stande in die Romeinse en Griekse gemeenskappe nie, maar tog het Hy 'n
simbool van bevryding vir Christene geword. Mense was alte goed bewus van
wat dit beteken om jou kruis deur die strate van die stad te sleep en daaraan
vasgespyker te word, en het dit gevrees. Hulle sou daarom so ver as moontlik
daarvan wou wegbly. Volgens Hengel (1977:62) is daar nie 'n enkele
voorbeeld in die geskiedenis voor Jesus waar die slagoffer van 'n kruisdood
as 'n martelaar geeer is, of die kruisiging 'n positiewe interpretasie gehad het
nie.

In verskeie Afrikaanse gedigte word die kruisiging as tema benut, net soos die
voorbeelde uit die Afrika-literatuur wat in hoofstuk 5 bespreek is. Slegs drie
voorbeelde waar die gebeure benut word om politieke standpunte maak, sal
egter vervolgens hier bespreek word.

"Ons neem 'n god in optog heuwel toe" (Breyten Breytenbach)
Ons neem 'n god in optog heuwel toe. (Sy naam is God.)
Hy is 'n enorme wit larwe, een-en-'n-half keer mensgrootte,
wat ans regop staangemaak het in 'n hok van houtsparre.
Hy is swaar en die pad heuweltop toe steil en nou, en die
mense bondel saam. Die arme god het nie arms nie, hy word
rondgestamp teen die houttralies, en hy is so wit dat die
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skerp sonlig waarskynlik sy oe pynig. Opgeskote seunskinders
kom en prik en por die god met skerpgemaakte stokke.
(Sy naam is God.) Dan brul en skree hy, maar ons verstaan
nie wat hy se nie wantons ken nie die taal van gode nie.
Breyten Breytenbach (Nege landskappe van ons tye bemaak aan 'n
beminde, 1993)

In die gedig is die eerste verwysing na die kruisgegewe die vermelding dat die
god in optog "heuwel" toe geneem word, hoewel daar geen direkte verwysing
na Golgota is nie. Uit die feit dat daar wegbeweeg is van die. eerbiedsgebaar
om god met 'n hoofletter te skryf, kan 'n mens aflei dat die spreker nie die
goddelikheid van die god erken nie. Die verwysing tussen hakies (sy naam is
God) kan gelees word as 'n ironisering van die Christelike tradisie om God eintlik 'n soortnaam - as 't ware as eienaam te gebruik, met die duidelike
verstandhouding dat die spreker dit nie gaan doen nie.

Die "enorme wit larwe" is moontlik 'n sinspeling daarop dat die liggaam van
Jesus volgens die Bybelse verhaal in skoon linne toegedraai is voordat dit in
die graf neergele is (Matteus 27:59), 'n beeld wat oak in Petra Muller se
"Vellum" gebruik is. Hoewel 'n larwe nie soseer 'n Bybelse beeld is nie, het dit
tog 'n konnotasie van iets wat die potensiaal het om te ontwikkel - wat dus na
iets meer kan lei. Volgens Cirlot (1982:35) word die skoenlapper (wat uit die
larwe broei) onder meer met wedergeboorte vereenselwig. Die digter betrek
dus Christus se opstanding uit die dood, maar oak Christene se bekering
(wedergeboorte ).

Die spreker se skeptisisme oar Christene se geloof dat Jesus gelyk God en
mens was (dus as 't ware 'n dubbele wese), kan 'n mens aflei uit sy opmerking dat hy "een-en-half-keer-mensgrootte" is. Hy is dus grater as 'n mens,
maar nie heeltemal mens en God (dus dubbel) nie. Die "ans" waarna die spreker verwys, kan gelyk 'n sinspeling wees op die skare wat Jesus na Golgota
gevolg het, sowel as die spreker en diegene wat hy verteenwoordig wat
ongelowig is oar die verlossingskrag van 'n god aan die kruis.
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Anders ook as in die Bybelse gegewe oor die kruisiging, word die god nie aan
'n kruis vasgespyker nie, maar gevange geneem deur horn staan te maak in
'n hok van houtsparre. Dit kan moontlik 'n verwysing wees na die inperking
van politieke aangehoudenes, gelees teen die agtergrond dat dit 'n wit god is
(wat ook sy weerloosheid suggereer). Die "pad heuwel toe is steil en nou" is 'n
Bybelse sinspeling op die bree en die smal weg wat oor dekades heen as
muurprente in talle Afrikaanssprekendes se huise gehang het. Die bree weg
word deur nie-gelowiges bewandel en lei na die hel, terwyl Christene die
smal, moeilike pad moet bewandel. Die "nou pad" impliseer dat nie baie kies
om op die pad te loop nie. Die "arme god het nie arms nie" wys daarop dat die
spreker horn as onmagtig ervaar. Hy kan niks doen nie. Die spreker is dus
skepties oor 'n onmagtige god wat nie ingryp in sy eie (en by implikasie:
ander) se lyding nie.

Die god wat wit is, het 'n politieke toespeling - hy is 'n god vir wittes - wat
uitloop tot die slotreel dat ons - dus nie-wittes, nie-bevoorregtes - die god nie
verstaan nie.

Die opgeskote seunskinders wat die god prik en por met skerpgemaakte
stokke, kan 'n verwysing wees na die soldate in die Bybeldeel wat Jesus met
'n spies gesteek het om te sien of hy gesterf het. Die opgeskote seunskinders - dit is ironies dat jeugdiges sulke mag in die hand het - is egter ook
'n manier waarop daar in die verlede verwys is na jong revolusioneres wat
aan die bevrydingstryd deelgeneem het. Hulle por egter (vergeefs) die wit god
aan om hulp.

Die leser word 'n tweede keer daaraan herinner dat die god se naam "God" is
- 'n bevestiging dat die spreker nie die goddelikheid van 'n onmagtige god vir
wittes erken en eerbiedig nie.

Hierdie

polities-religieuse gedig

van

Breytenbach

is dubbel-gekodeer.

Enersyds bevestig dit dat die Christendom bestaan en 'n aanhang in die
samelewing het, andersyds ondermyn dit daardie geloof deur dit minagtend
voor te stel deur ender meer die kleinletter waarmee "god" beskryf word. Die

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

215

god word ook belaglik voorgestel as "'n enorme wit larwe" wat onmagtig is
teen die manier waarop wittes horn rondstamp (moontlik vir hul eie politieke
agendas). Die gedig ironiseer dus 'n godheid wat Christene meen almagtig
genoeg was om vir die mensdom se sonde te sterf, maar Hom nie kan
beskerm teen die manier waarop Christene Hom om politieke redes misbruik
deur Hom woorde in die mond te le nie. Dit lei ek af uit die slotreels:
Dan brul en skree hy, maar ons verstaan
nie wat hy se nie want ons ken nie die taal van gode nie.

Die gedig ironiseer ook die hoop wat noodlydendes in God vestig om hulle
van verdrukking te red, deur aan te toon dat God in werklikheid nie magtig
genoeg was om Homself van teregstelling te red nie. Ironies is die verwyt ook
aan Christus by sy kruisiging (Matteus 27: 39- 43) gerig:

Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die
kop geskud 40 en gese: "Jy wat die tempel afbreek en in drie dae opbou!
Red jouself as jy die Seun van God is, en kom van die kruis af!" 41 Net so
het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde
ook gespot en gese: 42 "Ander het hy gered, rnaar homself kan hy nie red
nie. Hy is mos die koning van Israel! Laat hy nou van die kruis afkom en
ons sal in horn glo. 43 Hy het op God vertrou; laat God horn nou red as Hy
dan behae in horn het. Hy het immers gese hy is die Seun van God!"

"Ons neem 'n god in optog heuwel toe" is 'n parodiering van die Bybelse
kruisingverhaale. In Small se "Vyfde Evangelie" is dit egter nie God se
onvermoe om verdruktes te bevry wat gekritiseer word nie, maar juis die
bevrydingstryd se gebreke wat aan die kaak gestel en belaglik gemaak word.

7.4.2.2. "Vyfde Evangelie" (Adam Small)

In die sestigerjare is die maatskaplike nood van die verontregte met grater
nadruklikheid as vroeer verwoord, en dien die bruin mens se geskiedenis as
boustof vir lang epiese verse, skryf Kannemeyer (1983:246). Adam Small se
"Vyfde Evangelie" 6 is 'n gedig met sewe afdelings wat meer as tien bladsye
beslaan. Dit verskyn as die laaste afdeling in Kitaar my kruis (1961 ), 'n bundel
6

Die gedig is in Addendum I aangeheg.
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wat Coetzee (1976:38) beskryf as die eerste bundel volgehoue politieke
poesie vanuit die situasie van die onderdrukte. Die spreker in een van die
bekendste gedigte in die bundel, "K6, lat ans sing", is 'n bruin Moses-figuur
wat sy volk uit die verdrukking gaan lei, maar anders as Moses het die bruin
leier nie 'n stat in sy hand nie, maar 'n kitaar. In die bundel word die leser dus
opgeroep tot die bevrydingstryd met die kitaar en lied (en by implikasie die
poesie) as 'wapen'.

Kannemeyer (1983:294) skryf:
In die te lang uitgerekte "Vyfde Evangelie" met sy uiteenlopende
perspektiewe op Christus kom Small die naaste aan 'n direkte
transponering waar die sterwe van Christus as 'n tydgenootlike
gebeurtenis in 'n Kaapse milieu ender bruinmense gesien word.
Nie alle kritici sal waarskynlik akkoord gaan met bogenoemde standpunt nie,
naamlik dat "Vyfde Evangelie" te lank uitgerek is. Die Bybelse Evangelies is
immers oak nie kart nie. Die gedig is geskryf teen die agtergrond van politieke
prates en die struggle teen apartheid. Brink (1976:79) benadruk dat die SuidAfrikaanse skrywer veral in die sewentigerjare sy skryfwerk te midde van 'n
klimaat van geweld en opstand gedoen het. Hy skryf (1976:80):

In Suid-Afrika en in die Afrikaanse literatuur word hierdie konteks vandag
bepaal deur 'n samelewing en 'n politiek op soek na rigting en na
antwoorde op vrae wat al vinniger en al meer verbysterend gestel word.
'n Samelewing geskok deur Soweto en sy kringe op ans troebel water:
geskok, nie net deur sg. 'swart geweld' nie, maar insgelyks deur die wit
reaksie (of dikwels gebrek aan reaksie) daarop. 'n Samelewing geskok
deur al meer verskerpte 'veiligheids'wetgewing waarin die 'veiligheid van
die staat' al meer saamval met 'die behoud van die mag'; geskok deur
Angola en die amptelike leuens wat daar random vertel word. Kortom:
geskok deur 'n situasie wat oenskynlik hand-uit geruk het en nag net deur
verregaande vorme van toepassinge van min of meer gewelddadige mag
tydelik beheer word. Ons bestaan het 'n lewe ender 'n vulkaan geword.

In die gedig is dit egter nie net die gebrek aan reaksie uit die wit gemeenskappe wat ge"ironiseer word nie, maar oak die bruin en swart gemeenskap
se reaksie op die vryheidstryd.
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Die eerste vier boeke van die Bybel se Nuwe Testament (Matteus, Markus,
Lukas en Johannes) staan as die Evangelies bekend en bevat oorlewerings
oor Jesus se lewe op aarde. Die gedigtitel "Vyfde Evangelie" betrek dus 'n
'ekstra evangelie', 'n nie-Bybelse evangelie. Die gedig vertel die verhaal van
die "Danker lsraeliet", 'n bruin man wat in die hot teregstaan. Die aanklag
word nie genoem nie. In afdeling I word die gebeure weergegee in 'n gesprek
tussen twee bruin sprekers in Kaapse Afrikaans. In afdeling II praat twee wit
spoorwegwerkers oor dieselfde hofsaak, maar word hul uitspraak nageboots
deur hul bry-r deurgaans as 'n "g" te skryf. In afdeling Ill is twee bruin
onderwysers aan die woord wat die saak oor 'n glas wyn bespreek, maar wat
hul rug op die "Danker lsraeliet" gedraai het. Die beskuldigde se gebed die
nag voor hy tereggestel word, is in afdeling IV, met die media-reaksie op sy
dood in afdeling V. Die geheime vergadering van 'n handvol bruin en wit
apartheidsaktiviste, waarin hulle die versetstryd bespreek, word weergegee in
afdeling VI, en laastens volg die ANC en PAC se reaksie op die gebeure in
afdeling VII.

In Small se Evangelie word die bruin man gelykgestel met Christus. Die
beskuldigde is 33, soos Jesus was toe Hy gekruisig is. Hy word ook
aangehaal dat hy Jesus se kruiswoorde, "God, niem weg tog van my lippe
hierie lot" in die hot uitgespreek het waar "sy swiet gaword [het] yslike
druppels bloed". Uit afdeling I blyk dit ook dat hy "agter tien die berg" eietydse
saligsprekinge (soos die wat Jesus in Matteus 5 gelewer het) aan sy
volgelinge gepredik het.

Die beskuldigde se gedrag in die hot herinner ook aan die van Jesus voor die
Joodse Raad en Pontius Pilatus, toe hy geweier het om homself te verdedig.
Die twee wit spoorwegwerkers (afdeling 11) is byvoorbeeld afwysend teenoor
die "swagte tateg" (swart tater, 'n skeldnaam), wat die "gegteg tagt" deur aanvanklik te weier om die regter te antwoord:
en toe die gegteg horn weeg vga: wegk jy teen hiegie staat
toe se die hotnot bot koelbloedig: jy se so!
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In die afdeling blyk dit die "Danker lsraeliet" het voorspel dat hy na drie dae uit
die dood sal opstaan, soos Jesus volgens die Bybel gedoen het. Daarop antwoord een van die spoorwegwerkers:
Maag ou Getief, hy is mos geg as jy my vga dan sal hy mos eegs wakkegskgig uit sy dwaling
die swagte tateg, die Godslastegaag!

Die bruin geleerdes is eietydse Judasse wat die "Danker lsraeliet" verraai het.
Die onderwyser vra in afdeling Ill vir sy gespreksgenoot hoekom hy nie
openlik by die beskuldigde gestaan het nie, "miskien 'n bietjie geldelike
verlies?". Maar dan blyk dit die man is nie die rug toegekeer om geldelike
gewin nie, maar weens 'n fatalistiese houding oor die sin van die versetstryd:
"dis hopeless om die ou gewete te sus". Die gespreksgenoot meen dit is
vergeefs dat hulle geslag bevryding najaag, hulle moet eerder ywer sodat
hulle kinders polities vry sal wees. En die vryheid sal nie kom deur godsdiens
nie, maar deur politiek:
we don' need religion, ou Dennyboy
veral nie djou type nie
let us live for our children!
we need polithics, ou Dennyboy, real polithics ...

In die nag voor die "Danker lsraeliet" se teregstelling bid hy weer (in standaardafrikaans) een van Jesus se kruisuitsprake, en verwys hy na Judas wat
horn verraai het deur horn te soen:
Ek bid virlaas vir hierdie stad
vir hierdie hele land
vir hulle ook wat my in verraad moes soen
vergeef hulle God, hulle weet nie wat hulle doen
en toe het hy virlaas oor alles geween
en sy arms langs die muur gestrek om alles te seen

Volgens die koerantberigte in afdeling V het daar duisternis oor die land
gedaal na die man se teregstelling, wat herinner aan die drie dae duisternis
wat gevolg het op Jesus se dood. Die koerante publiseer ook "statements"
van verskillende instansies wat die duisternis verklaar as 'n bose mag wat aan
die man se kant was. In die verklarings bevestig die owerheid hul oortuiging
dat God aan hulle (die regering) se kant is:
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geskryf met vuur
deur God se vinger self: Ek bly julle God, julle my volk, Ek bly met julle
dit - vir die kennis van ons teestanders en ons eie doemprofete is die enigste skrif aan onse muur!
gaan voort dus, ja gaan voort in hierdie wete:
God is met ons

In die geheime vergadering in afdeling VI, wat herinner aan Jesus se dissipels
wat hulleself vreesbevange in 'n vertrek toegesluit het na sy kruisiging en
opstanding, besluit die aktiviste egter om nog nie tot die stryd toe te tree nie
"oor die 'tyd wat nog nie ryp is nie', 'geduld' en 'langsame proses"'. Die indruk
word dus gewek dat hulle te bang is om hulle polities te verset. Hulle kom
selfs tot die slotsom dat die man se sterwe "ons goeie doel verydel". Nadat
die vergadering enkele punte bespreek van maniere waarop bruin mense
hulle kan verryk terwyl hulle die versetstryd vir eers op die lange baan skuif
("goedkoper boupersele", "batige aandele", "vir een of twee van ons
Kleurlingvriende beter paste"), word die vergadering afgesluit met die ironiese
gebed deur Dennis, die bruin onderwyser wat vroeer in die gedig aan die
woord was:
... en dankie, Vader, vir die optrede in hierdie troewel tyd
deur onse owerheid
so ferm volgens reg en volgens wet!

Dit is egter nie net die aktiviste wat die terdoodveroordeelde die rug toekeer
nie, maar ook die oorwegend swart organisasies die ANC en PAC (slotafdeling). Die "Danker lsraeliet" is dus, ook soos Jesus, as 't ware 'n profeet
wat nie in sy eie land geeer word nie.

Wat die gedig uniek maak, is dat nie net die wittes se houding en optrede
tydens die apartheidstryd ge·ironiseer word nie, maar ook die bruin en swart
gemeenskap s'n. Die bruin gemeenskap neem weens eiebelang halfhartig
aan die versetstryd deel, terwyl die swart organisasies die man se bydrae
ontken omdat dit nie uit hul geledere kom nie.
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Die feit dat die Evangelie van Jesus as agtergrondteks betrek is en die man
se teregstelling met Jesus se kruisdood gelykgestel word, suggereer die man
se bereidheid om te sterf ter wille van die (politieke) bevryding van sy volk.

Die "Danker lsraeliet" is, soos Jesus, 'n teen-establishment-figuur, hoewel dit
nie duidelik in die gedig blyk dat hy tereggestel word weens 'n misdaad wat
met 'n politieke doelstelling gepleeg is nie. Aan die uitsprake wat hy maak,
word daar 'n parallel getrek tussen die terdoodveroordeelde en die Jesusfiguur. Die implikasie is dat hy oak onskuldig vir 'n gemeenskap se sondes
boet.

Soos in hoofstuk 3 geblyk het, bevat satire 'n gemarkeerde etas wat selfs
meer verkleinerend, of negatief gekodeer, as ironie is. Dit kan as 'n minagtende etas bestempel word. Die gekodeerde woede word aan die dekodeerder oorgedra deur skeldtaal, soos waarvan daar in die "Vyfde Evangelie"
sprake is (byvoorbeeld deur die gebruik van ras-pejoratiewe). By satire staan
korrektiewe doelstellings egter sentraal. Hoewel satire destruktief kan wees, is
daar 'n ge·impliseerde idealisme, want dit is "unabashedly didactic and
seriously committed to a hope in its power to effect change" (Bloom en Bloom,
soos aangehaal deur Hutcheon 2000:56). Dit kan in hierdie gedig opgemerk
word. Die reaksie van die verskillende gemeenskappe word wel belaglik
voorgestel en afgewys (onder me.er deur die spot te dryf met die verskillende
taalaksente), maar met 'n korrektiewe doelstelling. Die digter hoop die leser
en die gemeenskap sal hulle bekeer - tot ander politieke insigte kom (soos
die Bybelse Evangelies lesers oproep om hulle tot die Christelike geloof te
bekeer) - ter wille van die bevryding van alle Suid-Afrikaners en van rasgelykheid.

Oak by "Vyfde Evangelie" word die agtergrondteks (die Bybelse Evangelie)
nie bespot nie, maar is dit 'n wapen om gemeenskappe se huigelary uit te
beeld.

Die siening strook met Small se eie reaksie op kritiek dat gedigte in Kitaar my
kruis godslasterlik is. Small het in die voorwoord tot 'n 1973-herdruk van die
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bundel vir 'n wyle stilgestaan by satire, en die belang daarvan in die
Afrikaanse letterkunde. Hy weerle die kritiek as 't ware met 'n aanhaling deur
Rob Antonissen wat opgemerk het dat Kitaar my kruis onder meer werk met
"die Woord Gods wat respytloos ge- en verspreek word as 'n toetssteen vir 'n
skyn-christendom en in die besonder vir die rasbewuste Suid-Afrikaanse
varieteit daarvan" (Small 1973: geen bladsynommer verstrek). Small lewer
voorts 'n pleidooi vir die gebruik van satire weens die maatskappy-kritiek wat
dikwels daarin versteek is deur 'n aanhaling van James Sutherland:

"What sort of future . . . remains for the satirist? All the indications
suggest that today we need him more than ever. As we grow more
gregarious, more and more urbanised, we undoubtedly grow silier [... ]. It
was such problems, and above all the menace of political totalitarianism,
that exercised the mind of George Orwell in his last years [... ]. Satire,
then, is not an extinct dinosaur or pterodactyl, a row of yellow bones in
the literary museum, but a living and lively form that has still a vital part to
play in twentieth-century literature."

Hiervan was Small se satiriese gedigte wat sosiale kommentaar lewer, by
uitstek voorbeelde.

7.4.2.3. "Homo loquens" (George Weideman)

Homo loquens
My here, u het nie geskryf
of met 'n skryftablet gesit nie;
vir u was die bedryf
dalk misbaar. of miskien
was skrywers t6e al eiewys, bot
en eksentriek: ik ben een god ...
nee, nooit geskryf nie, net gepraat meestal, glo, met sagte stem die salf
van u wysheid gelaat
op kneusings, vrese, half
geuiterde wense; aangeraak
met warm woorde wie koud was en naak;
en gestap: dagreise ver loop
u tans nog deur die stee, vertel
langs snelwee van God,
oornag in krot, motel
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en soek, moeg geloop, ander voete
om te was, doen al biddend boete;
struikel, soos destyds met die kruis:
tussen die wat met gesteelde balk
en sinkplaat iewers huis
wil opsit, slepend swalk
of bloot, afgebeul en ongereed,
wag op die hervestigingsdekreet.
en my aanspraak dan? Watter reg
het ek wat nooit gely het om pyn
te beskryf? U sou tereg
kon se dis alles skyn elke metafoor 'n valse streek
om my stomp gewete voor te spreek.
s6 uitgesproke is ek, heer:
omring van boeke sus en behaag
ek myself; profeteer
en dolwe ek deur die laag
op laag geskiedenis. Dit wat n6u
geskied, sal in lae woorde toevou.
begeef ek my nogtans op straat
is dit met voorbedagte rade,
is alles metterdaad
woord en gebaar - ten kwade
opgeskryf. my woorde kwets. ek trap
op tone. bereken elke stap.
praat, ja, stapvoets kon u uitdryf
wat onrustig was in siele, toelaat
dat skooier en straatwyf
die soom van u kleed raak.
sweerlik: u sou nie om woorde wroet
soos ek nie - hul sou digby wees en soet.
George Weideman: Uit hierdie grys verblyf (1987)
Swalk: rondswerf, drentel
Skooier: rondloper, bedelaar

In die gedig is die spreker mismoedig oar sy eie bydrae tot die verligting van
die lot van die noodlydendes. Die titel, "homo loquens", beteken "skrywende
mens" en deurgaans vind die leser in die gedig die kontras tussen die Here
wat doen en die spreker wat (bloat) skryf.

In die eerste strafe spreek die spreker die Here aan. Hoewel hy nie die hoofletterskryfvorm gebruik nie, kan 'n mens uit die Christelike verwysings in
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strofe drie en vier aflei dat hy wel Christus aanspreek. Christus het nooit gesit
en skryf nie, wat beklemtoon dat hy eerder iets gedoen het aan die nood
rondom Hom. Of miskien het Christus horn nie met skrywers ge'identifiseer nie
omdat hulle toe al "eiewys" was, bot, "ik ben een god" - dus hulleself in status
bo die minderbevoorregtes geag het; of hulle tot goddelikheid verhef het.
(Laasgenoemde betrek Willem Kloos se "Sonnet" wat begin met "lk ben een
God in 't diepst van mijn I gedachten".)

Die spreker wys daarop dat die Christus nie "geskryf' het of "met 'n skryftablet
gesit [het] nie". Die implikasie is dat hy nie sy tyd met 'n doellose handeling
verspeel het nie, maar "meestal" [... ] met sagte stem die salf I van u wysheid
gelaat I op kneusings, vrese, half I geuiterde wense; aangeraak I met warm
woorde wie koud was en naak" (tweede strofe). Christus het dus met sy
woorde genesing gebring, die wat behoeftig was met warm woorde
aangeraak. Dit is opmerklik dat die "here" van wie daar in die gedig sprake is,
nie fisiek in hul nood ingegryp en in die noodlydendes se behoeftes voorsien
het nie. Die spreker het dus 'n baie realistiese verwagting van die "here" se
uitkoms vir minderbevoorregtes.

In die derde strofe kry die leser die eerste aanduiding dat die spreker nie
gesprek voer met die Christus van die Bybelse tye nie, maar eerder met 'n
Christus wat deur hedendaagse Suid-Afrikaanse strate loop. Die "here" loop
"dagreise ver" - 'n Bybelse afstandaanwyser - maar hy loop "deur stee" en
''langs snelwee". Christus is dus oak teenwoordig by die wat in hedendaagse
omstandighede ly en selfs "in 'n motel" oornag - 'n aanduiding dat hy horn nie
tussen die glanspersoonlikhede in hul vyfsterhotels tuis voel nie.

In die vierde strofe struikel die "here" opeens weer onder 'n kruis - soos in die
gebeure by Golgota - maar die keer is die kruis nie die balke waaraan hy
vasgespyker gaan word nie. Dit is die "gesteelde balk" en "sinkplaat" waarmee die behoeftiges iewers vir hulle 'n sinkhuis wil oprig. Dat Christus
medelye met die verarmdes het, blyk daaruit dat hy hulle nie veroordeel
omdat hulle die agtste gebod van die Tien Gebooie (Eksodus 20), "Jy mag nie
steel nie", oortree nie; hy help hulle self dra aan die kruis. Hy help hulle dus
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nie net fisiek met hul prableme deur die dwarsbalke te help dra nie, hy deel
oak figuurlik in hul smart. Dit herinner aan die Afrikaanse uitdrukking "om
iemand sy kruis te help dra", wat beteken om iemand in moeilike
omstandighede te help.

Die hervestigingsdekreet in die slotreel van strafe vier is 'n verwysing na die
apartheidregering se optrede destyds om gemeenskappe weens die Graepsgebiedewet te verplaas. Dekrete is in gevalle uitgevaardig ingevolge waarvan
gemeenskappe sander hul goedkeuring of instemming van grand verwyder is.
Die woord "dekreet" betrek oak die woord "kreet", wat gemeenskappe se
magteloosheid en hulpkrete uitdruk.

In strafe vyf vra die spreker-digter watter reg het hy - waarskynlik as 'n
bevoorregte lid van die samelewing - om ander se pyn te beskryf. Hy raai dat
die Here dit sou afmaak as 'n manier om sy gewete te sus. Hy hou horn besig
deur in die geskiedenis as 't ware oop te skryf, tussen die lae te krap, te
prafeteer, die onregte openbaar te maak.

Die verwysing in die slotstrafe na die verhaal van die vrau wat aan bloedvloeiing gely het (Markus 5:25-34 ), "die straatwyf" wat "die soom van u kleed
raak", is 'n herinnering aan die Here se genade vir die wat nie die vrymoedigheid het om Hom te nader nie. In die Bybelse verhaal het Jesus gevoel
iemand raak aan die soom van sy kleed, en toe Hy die skare vra wie dit
gedoen het, het die vrau na vore gekom. Sy het gese sy het nie die moed
gehad om na Hom te kom nie, maar geglo dat sy genees sal word selfs as sy
net aan die soom van sy kleed raak. Die vrau is volgens die Bybelse verhaal
genees van haar siekte.

In die slotstrafe kom die spreker-digter tot die slotsom dat die "here" genesing
kon bring aan "skooier" (volgens die woordverklaring onder die gedig 'n
randloper of 'n bedelaar) en straatvrau op 'n manier wat die spreker-digter nie
kan nie. Die spreker voel onmagtig om iets te doen aan die lot van die
armoediges. Hierteenoor sou die Here "nie om woorde wraet" nie, hulle "sou
digby wees en soet". Die "here" sou dus nie soos die spreker nodig gehad het
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om oor woorde te wroeg of te swoeg nie. Hy sou - as hy sou verkies om op
s6 'n manier sy bydrae te maak - moeiteloos gedig het, want die woorde "sou
naby wees" en troos ("soet").

In die lig daarvan dat Christus die skanddood aan die kruis gesterf het wat in
die Romeinse ryk vir slawe, lede van die laer klasse en politieke opstandelinge gereserveer is, is dit gepas dat Christus se kruisdood gebruik word as
tema om die nood van die sogenaamde slaweklas en politieke opstandelinge
in (veral) die apartheidsera uit te druk. In gevalle waar die digter mismoedig of
skepties is oor God se gebrek aan ingryping in die mense se lot, is dit dikwels
eerder 'n teregwysing vir die bevoorregte meerderheidsklas wat die noodlydendes se lot vererger. Die gedig bevat egter ook 'n self-kritiese element,
deurdat die spreker-digter op 'n manier mismoedig is oor sy eie bydrae tot die
verligting van die noodlydendes se lot.

Die gedig "homo loquens" is 'n voorbeeld van 'n parodie waar die pragmatiese
etos van bespotting afwesig is. Die geparodieerde teks, die Bybelse gegewe
rondom die kruisiging van Christus, is nie die teiken van die parodie nie, maar
eerder 'n wapen waarmee standpunt ingeneem word teen 'n politieke bestel.

In die gedigte in hierdie afdeling is Jesus se kruisiging op verskillende wyse
geapproprieer om God se hart vir die onderdrukte uit te beeld (Weideman),
asook sy onmagtigheid om in te gryp (Breytenbach), en selfs om leemtes in
die bevrydingstryd (Small) uit te wys.

Jesus se wederkoms word egter ook in die volgende voorbeelde deur digters
toegeeien om die huigelary van die kerk uit te beeld, en uitdrukking te gee
aan die klasseverskille in die Suid-Afrikaanse samelewing.
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7 .5. Jesus se wederkoms

7.5.1. "dan kom jesus weer" (Andre letoit)

dan kom jesus weer
dan korn jesus christus seun van god
jou waarlik weer nog 'n keer
op die wolke en elke OOG
kan horn sien en elke oor HOOR horn
selfs die dowe bedelaars in eloffstraat
en die blinde leiers van die blindes
doer in die uniegeboue pretoria so skuins
voor tweede rniddagteepouse. 0 GOD
se die kerkvaders in hulpelose gewring
dit is die einde van ons sinode-ding
teen alles wat gekleurd en engels
is; kyk dan oorn henning hydra wragtag DENIM!
Andre Letoit (Suburbia, 1981)

In hierdie gedig satiriseer Andre Letoit wat hy beskou as die wit kerk se
beheptheid met taal- en kleurdebatte deur 'n moontlike scenario vir die
wederkoms te skep. In teenstelling egter met die blindes en die dowes wat
meteens kan sien en hoar by die wederkoms, is die "kerkvaders" bloat geskok
omdat die wederkoms hul sinodedebatte ontydig onderbreek en beeindig. Die
slotreel, die geskokte reaksie op die feit dat "jesus" wragtag denim dra, is 'n
steek na die kerk se debatte in die tagtigerjare oor die gepaste kleredrag vir
kerkdienste, terwyl die kerk na sy mening baie belangriker sake afgeskeep
het- soos die moontlik die lot van die blindes en die dowes.

Die beklemtoning van sommige woorde deur dit met slegs hoofletters te skryf,
herinner aan die manier waarop sommige woorde in die 1933-vertaling
beklemtoon is. "Dan kom jesus weer" is 'n satire eerder as 'n parodie. Volgens
Hutcheon (2000:44) impliseer beide satire en parodie 'n kritiese afstand en vel
daarom waarde-oordele, maar satire benut oor die algemeen daardie afstand
om negatiewe stellings te maak oor dit wat gesatiriseer word - "to distort, to
belittle, to wound". Hoewel parodie geensins altyd satiries is nie, gebruik
satire dikwels parodie as 'n werktuig om die gebreke en dwaashede van die
mensdom bespotlik voor te stel, met die bedoeling om die gedrag te korrigeer,
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skryf Hutcheon (2000:54 ). Letoit se gedig maak wel negatiewe stellings oar
die kerk se optrede wat nie in pas is met sy (die kerk se) belydenis nie, met
die suggestie dat die kerk die gedrag moet korrigeer.

7.5.2. "Second coming I en 11" (Adam Small)

Se sjibbolet (1963), waarin beide "Second coming I" en "Second coming II"

opgeneem is, bevat volgens Kannemeyer (1983:251) satiriese, geestige,
honende en soms bitter verse waarin Bybelse situasies dikwels oorgeplaas
word na die Suid-Afrikaanse toestande, meestal met die gebruik van die
Kaapse Kleurlingdialek, inkanterende ritmes en herhalende frases.

Small se twee "Second coming"-gedigte het moontlik die gelyknamige gedig
van die Engelse digter W.B. Yeats as interteks.

Yeats se "The Second Coming" is volgens die persoonlike webwerf van prof.
John Waters van die Humboldt-universiteit in 1919 teen die agtergrond van
die Eerste Wereldoorlog geskryf. Die gedig word deur Harmon (1998)
opgeneem as een van honderd mees geantologiseerde Engelse gedigte.
Volgens Waters bevat die gedig temas wat Christene sal aanstoot gee, maar
wat geykte sienings oar die wederkoms problematiseer:

The Second Coming (W.B. Yeats)
Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all convictions, while the worst
Are full of passionate intensity.
Surely some revelation is at hand;
Surely the Second Coming is at hand.
The Second Coming! Hardly are those words out
When a vast image out of Spiritus Mundi
Troubles my sight: somewhere in sands of the desert
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A Shape with lion body and the head of a man,
A shape blank and pitiless as the sun,
Is moving its slow thighs, while all about it
Reel shadows of the indignant desert birds.
The darkness drops again; but now I know
That twenty centuries of stony sleep
Were vexed to nightmare by a rocking cradle,
And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born?

In die eerste strofe word die beeld gegee van die valk wat verwyder raak van
die valkenier - volgens Waters 'n moontlike verwysing na 'n nuwe generasie
wat hul ouers en voorouers se waardes verwerp. Op grond van die gedigtitel
verwys dit myns insiens eerder na die verwydering tussen die mensdom en
God. In die tweede deel van die eerste strofe word die anargie beskryf wat
volgens Openbaring 13 met die wederkoms sal gepaard gaan.

Die tweede strofe bevat die beeld van 'n ondier (oak 'n verwysing na Openbaring 13) wat te voorskyn kom nadat die spreker-digter voorspel het dat 'n
profesie gaan volg. Die ondier is 'n soort sfinks-figuur met die kop van 'n
mens en die lyf van 'n leeu wat uit graniet gekap is. Die ondier is "pitiless"
(meedoenloos, wreed, hartvogtig), wat kan heenwys op 'n ongenaakbare
houding wat op die oordeelsdag teenoor (nie-gelowiges?) geopenbaar sal
word. Waar Waters egter "The Second Coming" sien as Christus se
wederkoms nadat Hy vir twintig eeue lank van die aarde weg was, verwys dit
oak moontlik na die koms van die Antichris, of, soos in N.P. van Wyk Lauw se
"Orie diere" in Gestaltes en diere, na die opkoms van 'n nuwe regeringsvorm.

Hoe oak al, die ems van die gedig word deur Small se twee Second Cominggedigte ge-debunk. Christus is nie 'n ondier wat na die aarde terugkeer nie,
maar 'n celebrity, 'n ikoon, wat 'n helde-ontvangs kry:

Second coming I
Here, ek wil djou oek mos meet,
hoekom het ek dan so baie gasing
'moet my nie vagiet'?
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wassit dan vaniet?
so Here, as djy gaklim het yt die carriage
en elke man klaa is moet sy spiech
en hand gaskud het,
al die groot manne
wat so baie gabid het
vi ons samelewing en ons staat,
voor djy klim in djou private kar
moet djou body-guard,
voor die motorcycles moerie sirens
djou weg-escort vi die reception
by die mayor ennie president,
ek vra djou, Here,
please, please wend
en lig djou kop
net een maal op
en notice my hie agter, please,
en smile moet my

Kannemeyer (1983:293) wys daarop dat die kleur-aktualiteit sentraal staan in
Se sjibbolet en dat die bundel wat betref die vermenging van Afrikaans en

Engels aansluit by Blum se "Kaapse sonnette" en Krige se "Ballade van die
groot begeer". Kannemeyer (1983:293) skryf:
Die hooftema is die bruin man se verhouding tot God en die maatskappy,
die klagtes van die mens in nood en die tragiek van die situasie as gevolg
van die apartheidsbewind, gesien teen die agtergrond van die Bybelse
geskiedenis.

Daar word in die bundel veral 'n sterk oproep tot verlossing gelewer met
verwysing na Bybelse parallelle. Die lot van die bruin mens word byvoorbeeld
gelykgestel met die Egiptiese slawerny en die Romeinse oorheersing.

In beide Small se "Second coming"-gedigte word die situasie van Jesus se
wederkoms geskets. In "Second coming I" klim Hy uit 'n trein ("carriage") en
doen die polisie Hom met loeiende sirenes geleide na 'n spoggerige onthaal
waar verskeie hooggeplaastes aanwesig is. In die "Second coming II" word
die Jesus-figuur egter deur 'n jillende skare op 'n lughawe verwelkom.

Die gedigte satiriseer die waarde wat die samelewing aan glanspersoonlikhede en vertoon heg, en die oppervlakkige ereverwelkomings wat sogenaamde helde dikwels kry. Die stand wat die spreker in beide gedigte in die
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gemeenskap beklee, blyk uit die wyse waarop hy Christus se koms visualiseer. Die wederkoms van Christus word voorgestel as die staatsbesoek van
'n belangrike staatsman met die "carriage", die "spiech", die "private kar",
"body-guard'', "motorcycles moerie cirens" en 'n "reception". Die klasseverskille in die Suid-Afrikaanse konteks blyk uit die feit dat die spreker tevrede
sal wees indien Christus net een maal sy kop sal oplig en horn "notice hie
agter". Deernis word gewek as die spreker nie die geleentheid vra om die
Here te nader nie, maar tevrede sal wees as die Here sy toegeneentheid sal
wys deur slegs vir horn te glimlag. Die verwysing betrek as interteks die
Bybelverhaal van die tollenaar Saggeus in Lukas 19: 1-10. Saggeus het
volgens die Bybelverhaal gehoor die Here gaan na die stad kom, en in 'n
poging om horn te midde van die groot skare te sien, het hy in die vyeboom
geklim. Daar het Jesus horn opgemerk, tot groot ontsteltenis van diegene wat
'n hoer stand in die samelewing beklee het.

Later in die bundel word Jesus se wederkoms weer geskets, maar die keer
kom hyper vliegtuig op die lughawe aan.
Second coming II
Toerie Lord
byrie airport
yrie jet stap
tussen die streamers oppie tarmac
en virrie Here Jesus fan-club
die V-sign wys
was daa nie meer plek
vir 'n mys.
lnnie press-conference
wat gafollow het
het hy ga-apologise
en sincere regrets ga-express
lat hy die assignment so lank moes cancel,
hy't werklik gatry sy bes
ma soes hy ga-explain het
'n celebrity follow nie sy eie nie
ma sy Manager se wil.
Toe't hy kindly agree
en moerie teenagers gapose
voor 'n hele battery
press photographers,
ennie hepkets het gaskrie
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en spontaneously gatwis'
(photo op bladsy drie) en ammal het die Lord
warmly ga-appl6d
toe hy reveal hy gan 'n personal appearance-show
vi sy non-white entoesiasts
special innie Gem in hou.
Adam Small (Se sjibbolet, 1963)

In die "Second Coming" kom die Lord, ook 'n aanspreekvorm vir 'n lid van die
Britse aristokrasie, vir sy wederkoms nie stil-stil op die wolke nie - soos baie
gelowiges meen Hy sal terugkeer nie - maar klim Hy uit 'n straalvliegtuig op 'n
teerblad met "streamers". Daar is dus ook 'n suggestie van oppervlakkigheid
en goedkoop vertoon, aangesien die Lord nie soos staatshoofde en ander
BBP's op 'n rooi tapyt uitklim nie, maar op 'n teerblad wat met goedkoop
partytjieversierings opgetooi is. Die Lord wys die vredesteken (ook gesien as
'n oorwinningsteken) vir die "Here Jesus fan-club". Die woordkeuse van "fanclub" versterk die suggestie van die oppervlakkige aanhang wat die Lord
geniet. Die mense op die lughawe is nie dissipels of volgelinge nie, dus nie
mense wat hulle met Jesus se ideologie sal vereenselwig nie, maar bloat in
Hom as glanspersoonlikheid belangstel.

In die daaropvolgende nuuskonferensie, eie aan wat gebeur as bekende
persoonlikhede 'n stad aandoen, het die Lord verskoning gevra omdat hy die
"assignment" so lank moes uitstel. Uit die Bybelse gegewe is die "assignment"
sy wederkoms om gelowiges te kom haal. Sy "Manager", 'n moontlike
heenwysing na God weens die hoofletterskryfvorm, het horn egter belet om
vantevore aarde toe te kom.

In die tweede laaste strafe kry die leser 'n aanduiding dat die Lord Hom die
vertonerige helde-ontvangs laat welgeval, maar nie juis in ekstase is daaroor
om saam met die "teenagers" vir die media vir foto's te poseer nie. (Hy het
"kindly agree".) Die feit dat die foto ook op bladsy drie van die koerant gaan
verskyn, deesdae die bladsy wat aan celebrities afgestaan word, dui verder
daarop dat die Lord se wederkoms nie werklik meer as vermaaklikheids-
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waarde vir die oorgrote deel van die samelewing het nie - die belangrikste
nuus word immers vir die voorblad uitgehou.

Die skare se warm, entoesiastiese applous is moontlik 'n beleefde handeling
as hulle hoor die Lord, die sogenaamde glanspersoonlikheid, is na die Gem
toe op pad vir 'n "personal appearance-show I vi sy non-white entoesiasts".
Die Gem was blykbaar 'n ontspanningsaal in die apartheidstydperk in 'n
Kaapse voorstad wat vir vermaak vir bruin mense gebruik is. Rolprente is
ender meer daar vertoon, danspartye aangebied en sang gelewer. Weens die
(gebrek aan) agting wat die omstanders op die lughawe vir die Here het, word
die indruk geskep dat die Here haastig is om by die Gem uit te kom om sy
ware ondersteuners (dalk meer as net 'n "fan-club") te gaan besoek.

Uit die houding van die Here kan ook afgelei word dat sy lojaliteit eerder by
die onderdruktes le as by die wat Hom met goedkoop vertoon verwelkom.

Soos in hoofstuk 3 aangetoon is, is die teks wat geparodieer word, soms
belaglik en pretensieus en vra dit as 't ware om ondermyn te word, maar meer
dikwels is 'n geparodieerde teks 'n bekende, gekanoniseerde werk wat 'n
parodie inspireer. Sommige kritici meen die parodie laat die agtergrondteks sy
krag of invloed verloor, ander meen weer dit is 'n meer superieure vorm
omdat dit alles doen wat die oorspronklike teks doen - en meer (Hutcheon
2000:76). Yeats se "Second Coming" is nie belaglik of pretensieus nie, maar
'n herkenbare gedig (weens die feit dat dit so dikwels geantologiseer is).
Small se gedig bevat egter 'n element van bespotting. Hoewel Yeats se gedig
deur die leser as interteks gehanteer kan word (ongeag Small se intensie), is
dit eerder die gedrag van 'n sekere deel van die samelewing wat gesatiriseer
en belaglik voorgestel word, en nie soseer die Yeats-gedig nie. Deurentyd
weerhou die spreker in die gedigte horn van kommentaar oor die Here of die
Lord wat aankom, maar lewer hy kritiek op die wyse waarop hy deur 'n sekere
inkomstegroep ontvang sal word.

Hoewel Small se gedigte dikwels in Kaapse streektaal aangebied word, is dit
myns insiens nie uitsluitlik gemik op lesers wat hierdie dialek gebruik nie,
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maar op (ook wit) sprekers wat die taalkode deel - wat die uitspraak dus
herken.

Die bedoeling van die spreker om te parodieer word nie net afgelei uit die
spreektaal waarin dit aangebied word nie, maar ook die waarnemings wat
gemaak word. Die leser moet egter die bedoeling van die parodie aflei; 'n teks
kan nie losgemaak word van sy intensie nie (Hutcheon 2000:87). Dit is
moontlik dat die leser ondanks die sinspeling van die teks nie die boodskap
snap nie. Die leser mag dalk, soos in die geval van "Wat 'n vriend het ons in
PW", dadelik aflei dat daar 'n bedoeling is om te parodieer, maar van die
fynere verwysings in die teks, soos na die Gem, nie herken nie. (Ek moes
byvoorbeeld self rondvra wat die Gem was.) lndien die leser 'n verkeerde
afleiding daaroor maak, verskuif die betekenis van die gedig.

7.6. Ten slotte
In hierdie hoofstuk het gedigte met representasies van die Jesus-figuur aan
bod gekom. Daar is uitgewys watter belangrike rol Jesus deur al die eeue in
die Christendom gespeel het, ook deur die liedere wat vandag steeds in die
liturgie gebruik word. Klem is gele op die feit dat die Bybelse Jesus-figuur ook
'n teen-establishment-figuur was, wat daarom steeds vir die vryheidstryd
opgekommandeer word.

Uit die wye verskeidenheid gedigte waarin Jesus as tema gebruik word (Small
alleen wy hele bundels hieraan), het ek enkeles geselekteer wat aantoon hoe
die Jesus-figuur om verskillende redes in gedigte betrek word. Uit eietydse
kerkliedere (wat as gedigte benader is), blyk dit dat Christus steeds 'n Verlossingsfiguur is wat met groot agting in die Christelike gemeenskap bejeen
word. Daarteenoor word die Jesus-figuur egter geapproprieer en Bybelgedeeltes geparodieer deur digters wat nie 'n Christelike agenda het nie. In
baie gevalle is dit eerder die (Christelike) samelewing en die (Christelike)
regering wat die teiken van die parodie is, en word Jesus uitgebeeld as 'n
figuur wat deernis met die noodlydende het. Daar is ook aangetoon dat die
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kritiek in polities betrokke Jesus-gedigte nie net altyd op wit lede van die
samelewing gemik is nie, maar ook op bruin en swart gemeenskappe weens
hul houding oor die vryheidstryd. Dit blyk dat daar ook 'n sekere sinisme
teenoor die 'wit' godsdiens in veral Small se gedigte bestaan.
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HOOFSTUK8:
SLOT
In hierdie hoofstuk sal nagegaan word in watter mate my hipotese geverifieer
is en enkele slotopmerkings gemaak word. Voorstelle vir verdere navorsing
sal oak aan die hand gedoen word.

In hoofstuk 1 is die volgende vrae as deel van my probleemstelling geopper:
Kan Afrikaanse gedigte sedert 1960 waarin Christelike tekste benut word,
sander meer as Christelike kuns (dus kuns wat Godvererend is) bestempel
word, al is dit postmodernistiese parodiee? Is tekste met Christelike elemente
tuis in die postmodernisme waar die bestaan van 'n ordenende beginsel, die
bestaan van 'n sentrum en die outoriteit van meesternarratiewe ontken word?
lndien wel, op watter wyse en om watter rede word Christelike beelde
geapproprieer in postmodernistiese kuns?

In hoofstuk 2 en 3 is Linda Hutcheon se teorie oar die politiek van die
postmodernisme en die parodie as (sub)genre aan bod gestel. Daar is
aangetoon dat die term postmodernisme van die begin af 'n problematiese
begrip was en dat verskillende teoretici verskillende standpunte oar die
konsep inneem. Daar is betoog dat Linda Hutcheon se Politics of
Postmodernism as 'bril' vir die studie gebruik word weens die klem wat
Hutcheon plaas op die politieke snykant van postmodernistiese tekste. Oak is
daar uitgewys dat die parodie 'n voorkeur-metode vir intertekstualiteit in die
postmodernisme is. 'n Kernbeginsel wat gestel is vir tekste om as postmodernistiese kuns getipeer te word, is dat dit 'n werklikheid moet bevraagteken.
By postmodernistiese parodiee moet daar 'n kritiese afstand wees tussen die
agtergrondteks en die nuwe teks. In hoofstuk 2 is oak uitgelig dat die
postmodernisme teenstand in die Christelike gemeenskap ontlok het weens
die standpunt dat die postmodernisme die bestaan van 'n sentrum en
meesternarratiewe ontken. Dit is egter strydig met Hutcheon se teorie wat
aanvoer dat die postmodernisme nie die bestaan van 'n sentrum ontken nie,
maar bevraagteken aan wie se waarheid outoriteit geheg word.
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"Gekruisigde Afrika", hoofstuk 4, bied 'n oorsig oor die manier waarop die
Christus-figuur deur verskillende Afrika-digters geapproprieer is. Daar is tot
die slotsom gekom dat Christus aanvanklik aan die kant van die Afrikaan teen
die koloniale regerings moes veg, maar later gebruik is om die Afrikaan in diaspora se verskeurdheid tussen sy Afrika-herkoms en sy Europese opvoeding
en leefwyse (waarvan Jesus 'n simbool is) uit te druk. Daar is ook aangetoon
dat daar 'n klemverskuiwing plaasgevind het by die benutting van Jesusbeelde na kolonialisme en dat die Jesus-figuur dikwels na 'n versetstryd as
versoener in die poesie ingespan is.

In hoofstuk 5 is daar aangetoon dat Psalm 23 verskillende mantels kan
aantrek vir verskillende geleenthede. By die verskillende Psalm-berymings en
omdigtings is die agtergrondteks tot poesie gemaak deur die gebruik van
vernuwende metafore; dit kan egter nie as postmodernistiese kuns beskou
word nie aangesien die agtergrondteks nie geproblematiseer word nie.
Hierteenoor is daar by die Psalm 23-parodiee van Hans du Plessis en Breyten
Breytenbach sprake van 'n kritiese afstand en word die agtergrondteks 'n
wapen waarmee die spreker se situasie ge"ironiseer word. ('n Mens sou 'n
vergelykende studie van Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse Psalm 23gedigte kon onderneem. Eweneens sou daar ook in navorsing kennis geneem
kon word oor die gebruik van die Herderspsalm in die Afrika-letterkunde.)

Teen die agtergrond van Jesus se 'deelname' aan die bevrydingstryd in Afrika
is hoofstuk 6 begin deur eers 'n oorsig te gee oor die politieke situasie waarin
Jesus in die versetliteratuur in Suid-Afrika tot diens opgeroep is. Daar is
gesien dat Bybelse elemente in kuns dikwels as aanstootlik ervaar en selfs
gesensureer is. Baie digters is egter in hierdie tyd verkwalik as hulle nie hul
pen opgeneem het om op s6 'n wyse 'n bydrae tot politieke bevryding te lewer
nie. Dit skep dus die verwagting dat Bybelse elemente om politieke redes
geapproprieer sou word. Hoofstuk 6 het gefokus op die wyse waarop die Ons
Vader-gebed, wat oorspronklik 'n revolusionere gebed was waarmee
Christene aan hul verpligting teenoor die samelewing herinner is, deur digters
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gebruik is om 'n Christelike regering en wit lesers aan hul plig teenoor
verdruktes te herinner. In hoofstuk 7 is soortgelyke voorbeelde met Jesuselemente aangebied waarin Hy as revolusioner ingespan is in die apartheidstryd. Daar is uitgewys dat nie alle kritiek op die vryheidstryd op die wit bestel
gemik was nie, maar ook op die wyse waarop die bruin en swart gemeenskappe aan die stryd deelgeneem het.

In die lig van die gedigte wat aan bod gekom het, kan daar tot hierdie
gevolgtrekkings gekom word:

* Nie alle gedigte wat in die postmoderniteit geskep is, is per se postmodernisties is nie. Godvererende gedigte, soos die Psalm-omdigtings en die

Liedboek-tekste, kan nie as inherent postmodernisties beskou word nie,
aangesien daar nie sprake is van 'n waarheid wat geproblematiseer word nie.

* Postmodernistiese gedigte is nie ideologies onskuldig nie, veral nie gedigte
wat te midde van die versetstryd ontstaan het nie, aangesien dit in verskeie
gedigte ("Ons milde God", '"n Treurlied", "my ta se ta") 'n sterk aanklag maak
teen die regerende bestel. Die gedigte erken enersyds die bestaan van die
bestel sowel as sy eie aandadigheid daaraan, maar ondermyn dit ook terselfdertyd. Die postmodernistiese poesie ontken nie die bestaan van waarheid
nie, maar bevraagteken wie se waarheid in die sentrum geplaas is. Gedigte
wat Christelike elemente bevat, erken dus enersyds die waarde wat die Christelike geloof vir sy aanhangers het, maar bevraagteken die gesag wat die
gemeenskap daaraan toegeken het en die wyse waarop die Bybel ter wille
van politieke doeleindes ingespan is.

* Parodies kan wel as elitisties ervaar word, aangesien dit lesers uitsluit wat
sekere elemente van die agtergrondteks nie herken nie, soos in The Black

Christ, en "Wat 'n vriend het ons PW". Aangesien die skildery en lied egter
geskep is as politieke wapen in die bevrydingstryd, sou dit nie as elitisties
ervaar word in die gemeenskappe waarvoor dit in die eerste plek geskep is
nie. Soos Hutcheon (2000:99) ook aangedui het, moet elitisme in hierdie
konteks nie as 'n negatiewe term ervaar word nie. Dit is bloot 'n manier
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waarop 'n spesifieke aanklag teen 'n spesifieke gemeenskap gerig is. Dikwels
is die taalkode wat in die gedig gebruik word, nie 'n aanduiding van wie as die
teikengroep van die gedig beskou kan word nie. Die Ons Vader-gebed in
flaaitaal, die Herderspsalm in Griekwa-Afrikaans en die perspektief op die
wederkoms in Kaapse Afrikaans is nie op die gemeenskappe gerig nie, maar
betig die (wit) gemeenskap wat die sprekers onderdruk. Die streektaal verleen
eerder 'n onmiddellikheid aan die betrokkenheid van die gedig (Coetzee
1976:81 ).

* Parodiee, veral politieke parodiee waarin Bybelse elemente ingesluit is, is 'n
manier om 'n gemeenskap van binne aan te spreek. Die satire in die gedigte
ontmasker gedrag en houdings wat afgekeur moet word en het 'n korrektiewe
doelstelling. "Hoar Here" (Breytenbach) lewer byvoorbeeld 'n pleidooi by
lesers om verdruk-tes te hulp te snel wat nie genade by God 6f die regering
kry nie.

* Myns insiens was die reaksie uit die kerkgemeenskap op postmodernistiese

kuns oordrewe en (met permissie gese) oningelig. Die feit dat Psalm-omdigtings in die studie as God-vererende gedigte aangebied is, beteken immers
nie dat politieke parodiee nie oak God-vererend kan wees nie. Gedigte waarin
Christene op hul plig ten opsigte van die versorging van hulpbehoewendes en
naasteliefde gewys word, met die korrektiewe doelstelling om die gedrag en
houdings te verbeter, is dalk nie op God gerig nie, maar kan nie sander meer
as God-onterend afgemaak word nie. Dit is dus nie werklik ter sprake of die
digter 'n Zen-Boeddhis is of enige ander geloof aanhang nie. Kerklikes moes
'aanstootlike tekste', soos "Wat 'n vriend het ans in PW", miskien in die lig
gesien het. Soos Andre P. Brink (1973:25) egter aangedui het, was baie van
die negatiewe reaksie nie werklik weens die aanstoot wat die Christelike
gemeen-skap in die bree geneem het nie, maar weens die onderdrukkende
regering se paging om aan die bewind te bly deur prates te onderdruk. Die feit
dat die kerkgemeenskap, soos in die geval van The Black Christ, hulleself in
gevaar gestel het deur proteskuns te probeer beskerm, staaf myns insiens dat
die Christene nie kollektief versetliteratuur sou afskiet nie. Met dit gese, sou
dit egter oak problematies wees om (soos Bosman 1989) tot die slotsom te
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kom dat alle gedigte wat Bybelse elemente bevat, 'n "eietydse verstaan van
dieselfde [Calvinistiese] evangelie is".

* Dit is ook problematies om tot die slotsom te kom dat versetliteratuur

ongekwalifiseerd op die wit regeringsbestel gemik was. Die aanklag teen die
politieke bestel was meestal teen wittes, maar nie altyd nie. In "my ta se ta" en
"Vyfde Evangelie" word daar ook 'n aanklag gemaak teen die wyse waarop
swart en bruin mense aan die stryd deelgeneem het. In "Ons neem 'n god in
optog heuwel toe" word die onderdruktes se standpunt dat hul geloof vir hulle
politieke bevryding sal bring, ondermyn.

'n Laaste waarneming wat gemaak is - dat daar sprake van 'n verskuiwing by
gedigte met Christelike elemente wat betref inhoud en doelstelling is na 1960
- bring my by verdere moontlike navorsingsonderwerpe. Rosenthal (2000:97)
het daarop gewys dat daar na die vestiging van demokratiese regerings in
Afrika 'n verskuiwing was in die literatuur wat betref die rede waarom die
Jesus-figuur geapproprieer is. Waar Hy tydens kolonialisme 'gewerf' is om
aan die kant van die verdruktes te veg, is Jesus daarna as 'n bemiddelaar en
versoener ingespan. Dit sou interessant wees om na te vars of dieselfde
verskuiwing in die Afrikaanse literatuur opgemerk kan word.

Soos die Antjie Krog egter in 'n N.P. van Wyk Louw-gedenklesing opmerk
(Die Burger, 21 September 2004 ), publiseer al minder (veral jong) digters in
digbundels. Haar afleiding was dat die voorkeurgenre vir die opkomende
geslag digters lirieke van alternatiewe musiek is 1: "In my tyd wou almal digters
wees, vandag wil almal rocksterre wees." 'n Studie oor die appropriering van
Christelike elemente in post-apartheid-Suid-Afrika sou dus myns insiens nie
tot die bestudering van digbundels beperk kon word nie, maar verruim moes
word om ook lirieke van alternatiewe Afrikaanse musiek in te sluit. Dit op
sigself is nie problematies nie, aangesien genregrense, soos ook in hierdie
studie aangedui is, stippelgrense geraak het in die postmodernisme. 'n Teks

1

Geldelike probleme by uitgewers na die ineenstorting van die sogenaamde voorgeskrewe
boeke-mark het ook daartoe gelei dat uitgewers nie altyd bundels van nuwe digters wil
publiseer nie, wat digters noop om ander maniere te vind om hul werk vry te stel.
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hoef daarom nie in 'n digbundel te verskyn of as poesie aangebied te word,
om as poesie bestudeer te word nie.

Andries Bezuidenhout (die sanger Roof van die alternatiewe band die Brixton
moord en roof-bende) verwys in die artikel "Demone in die vensters" op die
webwerf LitNet (2004) na "ikonoklastiese bewegings" van Afrikaanse musiek
wat sekere onaantasbare simbole met kitare en beitels bygedam het. Een
daarvan was die sogenaamde Voelvry-beweging se kritiek op die kerk in die
tagtigerjare. Later wei hy uit oar die kritiek op die kerk en die Christendom
deur die jonger geslag, soos by die groep fokofpolisiekar ('n naam wat reeds
hul verwydering van gesag aandui!):

Ek moet bieg dat dit my heel onkant betrap het. Ek was onder die indruk
dat die NG Kerk se mag lankal gebreek is. Uit die dringendheid waarmee
van die jonger bands kwessies soos godsdiens aanspreek, blyk dit nog
nie die geval te wees nie.

Oar die verband tussen Voelvry en musiek in post-apartheid-Suid-Afrika skryf
Bezu idenhout:

Daar is egter ook interessante verskille tussen Voelvry se kritiek op die
kerk en van die jonger bands s'n. Op 'n manier was Voelvry meer polities.
Die kerk is deur die bank met apartheid en die staat verbind en as
sodanig bespot en afgekraak. Ironies genoeg, noudat daardie band
gebreek is, is die kerk selfs 'n weerloser teiken. Dit word nou nie meer vir
apartheid blameer nie, maar vir wat dit in wese is.

Op watter wyse en om watter redes sal Bybelse en Christelike elemente dus
gestalte kry in 'n nuwe generasie se werk? 'n Moontlike hipotese sou wees
dat waar Christelike elemente in gedigte sedert 1960 'n klemverskuiwing weg
van die individu se godsdienservaring ondergaan het ten gunste van Bybelse
elemente in diens van die gemeenskap (by name die versetstryd), sal daar in
die nuwe millennium moontlik sprake wees van 'n klemverskuiwing terug na
die individu se God- en kerkervaring. Dit sou strook met die waarneming van
Rosenthal (2000:97) dat die Jesus-figuur na 'n tydperk van struggle nie
noodwendig uit die poesie (en kuns) verdwyn nie, maar nuwe verantwoordelikhede opgele word. Die gemarginaliseerde sal moontlik in sulke poesie
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steeds 'n stem kry, soos die gay wat deur die kerk tot randfiguur uitgerangeer
word.

Oor verbande tussen die Afrikaanse struggle-literatuur en versetliteratuur uit
Afrika, wat myns insiens 'n ondersoek werd is, is daar ook nog weinig
navorsing gedoen.
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ADDENDUM 1:
GEDIGTE WAT BETREK WORD

HOOFSTUK4:
GEKRUISIGDE AFRIKA
4.1. Jesus as politieke verlosser

4.1.1. Uittreksels uit "Prayer for Peace" deur Leopold Senghor (Senegal)
Lord Jesus, at the end of this book, which I offer You
As a ciborium of sufferings
At the beginning of the Great Year, in the sunlight
Of Your peace on the snowy roofs of Paris
- Yet I know that my brothers' blood will once more redden
The yellow Orient on the shores of the Pacific
Ravaged by storms and hatred
I know that this blood is the spring libation
The Great Tax Collectors have used for seventy years
To fatten the Empire's lands
Lord, at the foot of this cross - and it is no longer You
Tree of sorrow but, above the Old and New Worlds,
Crucified Africa,
And her right arm stretches over my land
And her left side shades America
And her heart is precious Haiti, Haiti who dared
Proclaim Man before the Tyrant
At the feet of my Africa, crucified for four hundred years
And still breathing
Let me recite to You, Lord, her prayer of peace and pardon.

4.1.2. "New Negro Sermon" deur Jacques Roumain (Ha"iti)
In His face they spit their icy scorn,
As at a black flag flying windswept by snow
To make of Him, poor nigger, the god of those in power,
From His rags, relics to embellish altars;
From His gentle song of poverty,
From the trembling lamentation of His banjo,
The haughty thunder of the organ;
From His arms that hauled the heavy cotton
On the river Jordan,
The arms of those who wield the sword;
From His body, worn like ours from the plantations
Like a glowing coal,
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Like a black coal burning in white roses,
The golden necklace of their fortune;
They whitened His black face beneath the spittle
of their icy scorn
They spit on Your black face,
Lord, our friend, our comrade;
You who parted on her face long hair that hid the harlot's tears,
Like a screen of reeds;
They the rich, the Pharisees, the owners of the land, the bakers,
From the bleeding man they made the bleeding god;
Oh, Judas snicker;
Oh, Judas laugh;
Christ, like a torch between two thieves,
At the summit of the world,
Lit the slaves' revolt.
But Christ today is in the house of thieves
And his spread arms in the cathedral spread a vulture shadow,
And in the monastery vaults priests
Count the interest of the thirty pieces
While church bells shower death on hungry multitudes.
We do not pardon them because they know what they do:
They lynched John who organized the union,
They chased him through the wood with dogs like a savage wolf,
Laughing there, they hanged him to the sycamore.
No, brothers, comrades,
We will pray no more.
Our revolt will rise like the stormbird's cry,
Above the putrid lapping of the swamps.
We'll no longer sing the sad, despairing spirituals!
Another song will spring forth from our throats
Our red flags we shall unfurl,
Stained by the blood of our upright brothers.
Beneath this sign we shall march,
Beneath this sign we are marching,
Standing tall, the wretched of the earth!
Standing tall, the legions of the hungry!
Uit Frans vertaal deur Ellen Conroy
Kennedy

4.1.3. "The Tale of a Dzeleka Prison Hard-Core Hero" deur Jack Mapanje
(Malawi)

For Madhala
The landrover stops one hundred yards from
Dzeleka Prison gate; the two rows of those
Notorious guards you have heard about blur,
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Their clubs or truncheons raised high to kill.
They unlock your leg-irons whose clump now
Numbs; they take off your handcuffs in blood.
Your garments are like Jesus's, except that
Like the other thief you have indeed robbed,
Many times, and several even armed. It was
The Congress Party wallet you threw in Shire
River that has brought you to Dzeleka Prison;
You could not stop pinching just to please
The name they gave this prison; how could
You stop picking the Congress Party mango?
It's the only fruit you pick without guilt:
They forced it off the poor, you off them,
Wash out! But you must run very fast between
Those rows to get to the end of that human
Tunnel alive. I remember only the sudden
Naked shiver; the rest you can guess. Yet
Imagine the whole Presidential tour to Taiwan
To import for us the one and only hard-core!
{Indeed, fancy all those Western freedoms he
Watched, wasted on such dull despot desires The streets of Taiwan are so tidy; no thieves,
No beggars; that's a nation for you! he boasts.)
God, I miss those juicy avocado pears behind
The Congress Party fence in Kabula Old Museum!
And awaiting to hang must be dead end here; I
Mean, there's no second chance in Mikuyu Prison,
Is there? And that stupid traditional court
Judge, Moses, did he also ask you fellows to
Produce in court the person you'd sorted and
When you could not, did the devil also squeal:
Go and wait for your victim at Mikuyu Prison?
What village justice brought you to doom here?"
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4.1.4. "The Dreamer" deur Wole Soyinka (Nigerie)
Higher than trees a cryptic crown
Lord of the rebel three
Thorns lay on a sleep of down
And myrrh; a mesh
Of nails, of flesh
And words that flowered free
A cleft between the birches
Next year is reaping time
The fruit will fall to searchers
Cleansed of mould
Chronicles of gold
Mourn a fruit in prime.
The burden bowed the boughs to earth
A girdle for the see
And bitter pods gave voices birth
A ring of stones and thrones
And incense on the sea.

4.1.5. "The Scorner" deur Tchicaya U'Tam'so (die Kongo)
The Scorner (2)
Am I only your brother
They have already killed me in your name
Was I guilty of my death
I held all the shadow of love's flowers at my eyes
my hands played like latania palms at evening
In kissing your cross my mouth was stained with blood
Was I not your brother
I dance at your sadness
I take neither father nor mother to witness
for me but my sadness equals yours
The water of my river is sweet fly swallows
The rock loves the sea which beats it wildly and lazily
You tempt me
and I rejoice
I am lost in the music of your soul
though it is only the false singing of hogs
And I dance in death for the slow sadness
The vices in my flesh are the three iron nails
in your hands and your feet
But you soil yourself by mixing with the bourgeois
Their luxury is a golden calf on the necks of their wives
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The Scorner (6)
The wine weighs on my heart I suffer with joy
Christ I hate your Christians
I am emptied of joy by loving all your cowards
I spit at your joy
having to right and left of me
these bourgeois women
drinking it has made me ill
Your temple is full of merchants who sell your cross Christ
four for a hundred sous
And take a chance
on the battered Indies
Ah what continent lacks its false negroes
I have them to spare
Even Africa has some
The Congo has its false negroes
So Christian, were they a little less cautious
Oh I die for your glory
for you have tempted me
by making me so sad

4.1.6. "Ride upon the Death Chariot" dleur Oswald Mtshali (Suid-Afrika)
en "Beware Soul Brother" deur Chinua Achebe (Nigeria)

Ride Upon the Death Chariot
They rode upon
the death chariot
to their Golgotha
three vagrants
whose papers to be in Caesar's empire
were not in order.
The sun
shrivelled their bodies
in the mobile tomb
as airtight as canned fish.
We're hot!
We're thirsty
We're hungry
The centurion
touched their tongues
with the tip
of a lance
dipped in apathy:
"Don't cry to me
but to Caesar who
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crucifies you."
A woman came
to wipe their faces.
She carried a dishcloth
full of bread and tea.
We're dying!
The centurion
washed his hands.

Beware, Soul Brother
We are men of soul
men of song we measure out
our joys and agonies
too, our long, long passion week
in paces of the dance. We have
come to know from surfeit of suffering
that even the Cross need not be
a dead end nor total loss
if we should go to it striding
the dirge of the soulful abia drums ...
But beware soul brother
of the lures of ascension day
the day of soporific levitation
on high winds of skysong; beware
for others there will be that day
lying in wait leaden-footed, tone-deaf
passionate only for the deep entrails
of our soil; beware of the day
we head truly skyward leaving
that spoil to the long ravenous tooth
and talon of their hunger.
Our ancestors, soul brother, were wiser
than is often made out. Remember
they gave Ala, great goddess
of their earth, sovereignty too over
their arts for they understood
too well those hard-headed
men of departed dance where a man's
foot must return whatever beauties
it may weave in air, where
it must return for safety
and renewal of strength. Take care
then, mother's son, lest you become
a dancer disinherited in mid-dance
hanging a lame foot in air like the hen
in a strange unfamiliar compound. Pray
protect this patrimony to which
you must return when the song
is finished and the dancers disperse;
remember also your children
for they in their time will want
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a place for their feet when
they come of age and the dance
of the future is born
for them.

4.2. Jesus as 'n Europeer
4.2.1. "Easter Dawn" deur Kofi Awooner (Ghana)
That man died in Jerusalem
And his death demands dawn marchers
From year to year to the sound of bells.
The hymns flow through the mornings
Heard on Calvary this dawn.
the gods on crying, my father's gods are crying
for a burial - for a final ritual but they that should build the fallen shrines
have joined the dawn marchers
singing their way towards Gethsemane
where the tear drops of agony still freshen the cactus.
He has risen! Christ has risen!
the gods cried again from the hut in me
asking why that prostration has gone unheeded.
The marchers sang of the resurrection
That concerned the hillock of Calvary
Where the ground at the foot of the cross is level.
the gods cried, shedding
clayey tears on the calico
the drink offering had dried up in the harmattan
the cola-nut is shrivelled
the yam feast has been eaten by mice
and the fetish priest is dressed for the Easter service.
The resurrection hymns come to me from afar
touching my insides.
Then the gods cried loudest
Challenging the hymners.
They seized their gongs and drums
And marched behind the dawn marchers
Seeking their Calvary
Seeking their tombstones
And those who refused to replace them
In the appropriate season.
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4.3. Jesus as versoener

4.3.1. "Epiphanies of the Voodoo Gods" deur Rene Depestre (Ha"iti)

Agoue-Taroyo
I am Agoue-Taroyo
I press my symbols
On the naked belly of your wife:
A ship a fish and the vast ocean
Here I am her master and her pilot
Here I am her sails and her woman isles
She raises her Alabama head to me
To tell me with tears shining in her eyes
"Forgive us Papa-Agoue we are all your children
We are the scabbard of your saber of sweet water
We are the radar of your sweet fruits of the sea
Have pity on us, have pity on us
Oh! Papa-Taroyo! Oh! Good Papa-Woyo!
Forgive us our errors, pardon our sins"
No I tell her I am a Negro without forgiveness
My last pardon no longer has Negro eyes
To see you nor ears for your prayers
You lynched him you martyred him
You have dried up the last drop of dew
That glistened at the end of forgiveness
I am the proud Agoue a marine creature
Who lives upon the earth and also knows how to fly
At my neck I wear a collar of green pearls
I am come to squeeze your spongy souls
Thirsty sponges in which the blood of my trees is weeping
I am come to scatter reefs of coral in your path
I am come to break your masts and oars
I am Agoue-Taroyo the great sea monster
Who drags you down beneath his undertow!

4.3.3. "African Easter" deur Abioseh Nicol (Sierra Leone)

Good Friday
The Wounded Christ:
I am not your God
If you have not denied me once, twice,
If I have not heard you complaining,
Or doubting my existence.
I am not your Love,
If you have not rejected me often.
For what then am I worth to you
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If you are always sinless.
Pace these sandy corridors of time,
Turn again and live for me your youth, listening
To the gently falling rain, the distant cock crow
Then proceed once more to deny
That I had as part in your being. Say
That I am an invention to keep you held
Always in thralldom. That I was
The avant-garde of your disintegration.
After me, the stone jars of cheap gin, the ornamental
Glass beads, the punitive expeditions, your colonial status,
I have heard it all before; hide your face,
Bury it, for fear that finding me, you may find peace.
For in this hour when the dying night lingers
Unwilling to surrender its waking darkness
Over your face and fevered brow, my torn fingers
Will stray bringing such comfort
As may claim your doubting heart.

Easter Eve
The African Priest:
I have sat me down by the waterside
Watching the grey river pulling away.
I have listened me with willing ears
To your vesper bells across the fields.
Come close to me, God, do not keep away,
I walk towards you but you are too far,
Please try and meet me here halfway,
Because you are my all, my all.
What are you, Negro, Lebanese or Jew,
Flemish, Italian, Indian, Greek?
I know within my heart exactly what you are What we would like to be, but never are.
The warm blood sticks to your whipped shoulders
(Drink this in remembrance of me).
Only when the whirling thongs have raised the red weals
On our complacent bodies, then we remember you.
Change our salty tears of brown remorse
Into your flowing blood, it tastes the same.
(Oh, River Niger, you too have come from far away),
Fill my uplifted silver calabash
With your new sacrificial wine.
And I, your least novitiate, will sip,
With my thick lips, your ancient memory
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So God the Father who art above,
Christ His Son, our only love,
Holy Ghost, eternal Dove,
Make of me a goodly man.

Easter Morning
The African Intellectual:
Ding dong bell
Pussy's in the well.
Another day ...
Sleep leaves my opening eyes slowly
Unwillingly like a true lover.
But this day is different.
The lonely matin bells
Cut across the thin morning mist,
The glinting dew on the green grass,
The cool pink light before the heat of day,
The sudden punctual dawn of tropic skies,
Before the muezzin begins to cry,
Before the pagan drums begin to beat.
Easter morning.
But still for me
The great rock remains unrolled.
Within my wet dark tomb
Wounded peace remains embalmed,
The pricking thorns still yet my crown.
Easter morning.
Where are my ancestral spirits now?
I have forgotten for many harvests
To moisten the warm earth
With pured libations.
Where are you now, 0 Shango?
Two headed, powerful
Man and woman, hermaphrodite
Holding your quivering thunderbolts
With quiet savage malice;
Brooding over your domain,
Africa, Cuba, Haiti, Brazil,
Slavery of mind is unabolished.
Always wanting to punish, never to love.
I have turned away from you
To One who stands
Watching His dying dispossessed Son
Shouting in Aramaic agony
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Watching the white Picasso dove
Hovering above the Palestinian stream
Watching and waiting, sometimes
To punish, always to love.
Sleep confuses my tired mind
Still the bell rings
I must up and away.
I am a good Churchman, now.
Broadminded, which means past caring
Whether High or Low.
The priest may hold the chalice,
Or give it to me. It depends
On where he trained. I only mind
That he wipes the wet rim
Not to spread dental germs.
A tenth of my goods
I give to the poor
Through income tax
Easter morning.
Yet you Christ are always there.
You are the many-faceted crystal
Of our desires and hopes,
Behind the smoke-screen of incense,
Concealed in mumbled European tongues
Of worship and of praise.
In the thick dusty verbiage
Of centuries of committees
Of ecumenical councils.
You yet remain revealed
To those who seek you.
It is I, you say.
You remain in the sepulchre
Of my brown body.
Christ is risen, Christ is risen!
You were not dead.
It was just that we
Could not see clearly enough.
We can push out the rock from the inside.
You can come out now.
You see we want to share you
With our masters, because
You really are unique.
The great muddy river Niger,
Picks up the rising equatorial sun,
Changing itself by slow degrees
Into thick flowing molten gold.
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HOOFSTUK 5:
DIE 'SKAWAGTER' VAN PSALM 23

14
vir die sangers
vir julle wat uit die donkerte sing
socs bye seker in 'n land sender enige blomme
vir julle wat kla na troos waar geen troos is nie
wat roep na 'n Heiland om redding en geen redding
kan julle red nie
wat sing asof julle lewens daarvan afhang
en ju lie weet dat ju lie lewens gaan hang
vir julle, die sangers, vir julle
wat die donkerte ruik
socs beeste by die slagplekke die dag word kleiner nag vir nag
elke uur iedere stem word teruggebuig
en in die tou gevleg is die sang 'n bedwelming?
kan die stem dan maar buite gaan vertel?
want iewers luister iemand diep-oor in die nag
julle sal die veld met haar geure nie meer sien nie
en die rook bo die staalstede van ons geweldige land
nag die voels wat uit die wolke tuimel
en die kleinste goggas wat huise bou in die klei
of blitsende motorkarre, of die blydskap van geboorte
of 'n perd se galop
of die son se woede en weelde
nag die jongvroue
net die tou sal julle nog ken
en vir nou ook die lied vloei dit daarom socs goue vesels uit die kele?
die hart, die hart is 'n tydelike vertoef
maar in die sang is die oneindigheid
van die sterwende - met weemoed
word die Here Here geloof, of die Profeet
wat vrede meet skenk wanneer die nag
op 'n donker lem le - of berusting by die Boeddha
tussen wierookstokkies met sy oe opgeswelde appels
van medelye - wat maak dit uit?
oral is die mens stof en sterfte
en net in ander mense leef hy voort
en as ek k6n sou ek julle saam wou neem
gaste, na waar branders op strande uitspoel
getrek deur die vastigheid
na waar mense om tafels met silwer linne
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sit en eet, en, waarom nie?
na die Scala en die Crazy Horse Saloon
na die gelyktes rondom Beograd
en die seevoel-eilande digby Bergen,
na waar gedans en gejil word, na waar winde
klowe roep in die piekereeks,
na waar, na waar so veel
want wat is more?
Bokveld? 'n Paradys met heerlike vakansiewonings?
- maar engele le nie eiers nie 'n oneindige Weg met skoelappers? die koue
gemurmel van miere en wurms
en waar alles verdwyn en nietig raak
en vernietig word? die Niet is in die Sel?
- maar die stemme blyoral is die mens stof en sterfte en sy klagtes nietigheid
die een mens hang die ander aan en op
die een se hande breek die ander se keel
so sing die wet, so is die mens, so klink die duisternis
die buitenste en die binneste
en die lewe sterf nie
oral leef die mens in ander mense voort
vir julle wat uit die donkerte sing:
vir julle laaste dagbreek - dit word geneem, geeet laat ju lie lied soos heuning wees
verstrengel met die van die voel,
en ek sal die soetigheid onthou
so lank soos my tong nog kan bewe, nog hang
in die mond van die bittermooi lewe self
(Halleluja ... )
Breyten Breytenbach ( Voetskrif, 1976)

HOOfSTUK 6:
DIE ONS VADER AS PAUMPSES
Gebed op Nuweland
Ons Vader in die hemel
U het elke familie op aarde benoem
Vandag buig ons as Afrikane voor U
Dankie dat U u seun, Jesus Christus, na ons gestuur het
Deur sy dood en opstanding het ons toegang na U
Dankie dat U u Heilige Gees aan die kerk geskenk het, wat ons as deel van u gesin
ingesluit het
Dankie dat ons U Vader kan noem
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Dankie dat ons, as u aangenome kinders, dieselfde erfenis as Christus het
Mag ons U van aangesig tot aangesig leer ken
Ons het U lief omdat U ons eerste liefgehad het
Gee ons asseblief die bereidheid om U tot die einde te volg
Mag U naam geheilig word
Mag U, ewige Vader, oor Afrika heen geeer word
Vandag verklaar ons dat U die enigste en ware God is
U geaardheid is een van genade en vergifnis, socs deur Christus voorgestel word
U is uniek, en daar is niks op aarde wat met U kan vergelyk nie
Ons bely egter dat u naam deur vals aanbidders in oneer gebring word
Vergewe ons as ons, u volk, u naam in oneer gebring het
Ons is dikwels verdeeld en leef onheilige lewens
Ons bid dat deur ons liefde vir U en vir ons naaste, ons u empatie aan volke van
Afrika sal bewys
Mag U deur Afrika geeer en gehoorsaam gedien word

Jesus Christus, U het u koninkryk hier op aarde kom vestig
U het die siekes versorg, hongeres gevoed en mense van duiwels bevry
Dankie dat ons wat deur u Gees weergebore is, u koninkryk kan beerwe
Vandag bely ons ons selfsugtigheid, ons selfgesentreerde lewens
Vandag nooi ons U in ons harte in
Mag ons u krag en bevryding van sondes ervaar
Vandag wy ons ons toe aan U sodat ons kan leef socs U wil he
Vandag verbind ons ons daartoe om u goeie nuus aan almal te verkondig
Ons tree ook in vir ons vriende en naaste
Verhoor asseblief ons gebede vir hul fisieke en emosionele behoeftes
Jesus, mag ons deur ons gehoorsaamheid aan U na u beeld herskep word
Korn Jesus, en vestig u koninkryk oor Afrika heen
Laat u wil hier op aarde geskied, socs ook in die hemel
Hemelse Vader, U het beloof dat die wat aan U gehoorsaam is, u koninkryk sal
beerwe
Vandag laat staan ons ons eie agendas en vra: "Deen wat U wil met ons."
As u dienaars, wy ons ons opnuut aan U toe
Dit is nie langer ons begeerte om aan die wereld gelyk te word nie
Ons nooi U, hervorm ons gesondheid, gewoontes en leefstyl
Mag ons u perfekte wil vir ons lewe en gemeenskappe ervaar
Vervul asseblief u doel, dat almal in Afrika die vergifnis sal ervaar wat deur Christus
gebring is
Gee ons vandag die kos wat ons nodig het
God, ons voorsiener, U het Afrika geseen met minerale en landbourykdomme
Tog is baie in Afrika behoeftig en leef hulle in groot armoede
U het beloof dat uit u oorvloedige pakhuis U in al ons behoeftes sal voorsien
Ons smeek U, hoer asseblief die gebede van Afrika se armes
Die werkloses, dakloses en hongeres smeek om u hulp
Miljoene word deur MIV/vigs getref en baie word wees gelaat, wys asseblief u
genade en hoer hul smeekgebede
Vergewe ons die verkeerde dinge wat ons doen
God van genade, dankie dat ons deur Jesus Christus tot U kan nader
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Ons erken dat ons teen U en u bevele in opstand gekom het.
Ons bely dat ons afgode en demoniese geeste vereer het.
Ons het ons oorgegee aan seksuele versoekings en perversies.
Ons was nie getrou aan ons huweliksmaats nie,
Ons het nie ons jongmense geleer om seksueel rein te leef nie
Ons het toegelaat dat haat en wraak in ons harte wortel skiet,
Oor geslagte het ons mense gely weens geweld en bloedvergieting.
Ons het ons naaste verkul deur onregverdige wette
Ons vra nederig dat in die Naam van die Een wat vir ons intree in die heme!, al die
gevolge van ons sonde en opstand ongedaan gemaak word
Soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree het
Genadige Vader, vandag kies ons om Christus se voorbeeld te volg.
Ons kies om ons vyande lief te he.
Eeue lank is Afrika se inwoners gewond deur slawerny, geweld, onderdrukking en
oorloe.
Vandag kies ons om die te vergewe wat teenoor ons oortree het
Ons kies om die leiers, stamme en volke te vergewe wat ons onderdruk het
Ons vergewe die wat die rykdomme van Afrika vir hul eie selfsugtige doeleindes
gesteel het
Ons vergewe ons voorvaders vir die gevolge van hul ondeurdagte optrede en sonde.
Jesus, net U kan genesing bring aan Afrika
Asseblief, genees ons mense van wraak, bitterheid en moedeloosheid
Asseblief, gaan deur Afrika en versoen die inwoners onderling
Skenk ons u vryheid en onvoorwaardelike vergifnis.
Bevry ons van versoeking
Heilige God, vandag kies ons om nader aan Ute kom
Oral op die vasteland van Afrika beloof ons om vir U te leef
Ons kies om die versoekings van die wereld, die vlees en die duiwel te weerstaan.
Terwyl ons gehoorsaam u wee volg, lei ons asseblief nie in die versoeking nie
Mag ons die versoekings weerstaan van die Bose
En red ons van die Bose Een
Almagtige God, ons bevestig u doel:
Elke persoon in Afrika sal aan Christus onderdanig wees,
elke persoon sal trou aan U beloof.
Vandag verklaar ons:
Afrika sal nie !anger 'n vasteland van sonde en vernietiging wees nie
Satan sal nie !anger seggenskap oor Afrika en sy mense he nie.
Mag alma! die krag en die heerlikheid van u koninkryk sien
Liefdevolle Vader, ons vra U om die heme! te skeur en Afrika te besoek
Vestig u krag en heerlike teenwoordigheid in ons gemeenskappe
Mag die nasies in die Noorde, die Suide, Coste en Weste u meegevoel, liefde,
genade en genesing ervaar.
Mag alma! in Afrika Jesus Christus as hul opperheerser erken
Ons spreek nou u seen oor die inwoners en die vasteland van Afrika uit
Die Here sal jou seen en jou bewaar
Die Here sal sy aangesig aan jou bekend maak
Die Here sal jou genade wees,
En jou sy vrede gee.

Vertaal deur Gerda Engelbrecht
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HOOFSTUK 7:
JESUS AS GE"iKONIFISEERDE FIGUUR

VYFDE EVANGELIE

Het djy galies vanoggend in die krant?
daai boytjie, ne
dis daam ma' sed
dja, dis daam ma' sorry, so 'n youngster hell!
net drie-en-dertig ne ...
ma' ah well!
Momin' News!
Momin' News!
Oggendnies!
Lies hierso van die Donke' lsraeliet! toonbeeld van menslike verval
is die koerante-smousie skeef
van al-in-die-een-kant-swaardra jare al Witman deur nature! gaskiet!
Sex thief
still free!
Man fined for reading Lady Chatterley!
Momin' News!
Oggendnies!
Lies hierso van die Donke' lsraeliet! ...
Aag, shut-u-, demmit61, ons het klaa' galies! ...
dja, drie-en-dertig ne ...
een ding - dis oek ma' goed - hy lyk nie 'n donner bang
dit kom oek after61 nou van sy eie bek
ek se vi' djou, ou Keppie, djong, mens moet djou woorde tel in hierie land
en die youngsters is ma' baie opgawonde
en in die land is die waarheid mos doodsonde
Djy kan dit weer se daai, ou Sem, it's true
mens moet die damage doen ma' net wiet hoe
ma' die youngster was nou downright takteloos mag God horn troos djy se hy lyk nie 'n donner bang?
djong, nie 'n donner bang?
het djy dan nie galies hoe hy in die witness-box gaskrie het:
God, niem weg tog van my lippe hierie lot!
en toe het hy gabid
en die hele courtroom was in die baroering, gaskud
tot in sy fonnamente, en die gallery het dumstruck daa' gasit toe die judge praat en die dieners horn verhoed
toe het sy swiet gaword yslike druppels bleed!
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Ma' hy was ma' altyd 'n character gawies
het djy horn al hie' op die Square gasien
dja dja
wie ore het lat horn hoar, wie oe lat horn sien
ek is die alfa en die omega, begin en end hy't mos altyd gapraat in daardie trend wie my nie kan aanvaar doen dit nie tien sy wins ma' sy verlies ...
kyk, hie't ek nag 'n krante-knipsel van sy spiech hou dit ma' toe, ou Keppie, anners ... well djy wiet ...
ek hou dit vas in my basit hie' in my hempsak op my hart 'in easy reach
dis vi' my so 'n troos in hierdie uur van ans vadrukking
dit was sy spiech die dag daarboekant in die Kloef
daa' agter tien die berg, onthou djy nag, toe die poelies moet die batons horn halfvrek
gaslaat het, dja daai ee'ste keer ...
well, lies nou weer hoe het hy vi' ans opgakom allright, dis soes 'n youngster praat, reg takteloos
soema so straight af op die man
ma' hy't gepraat vi' 6ns - djy't reg gase, ou Keppie
mag God horn troos nou lies nou daa':
Salag is djulle armes
aan djulle bahoort die konankryk van God
djulle kan dit verwag
salag is djulle wat nou ween
want djulle sal nag lag
ma' ek se vi' djulle oek
djulle moet djulle vyande liefhe
doen goed as hul djul skandelike name noem
hul het hul trots klaar weg, hul troos, hul roem ...
Toe dreun die drilbore diep deur die straat se kors
en Keppie en Sem is grys en krom en tors
kruiwaens dagha en klip
en tering fluit in elkeen se bruin bars

II
Op die oorklim-stasie sit tussen skof en skof
met hul verslete vlootblou pakke en vuil naels
twee kondukteurs en rook
He jy gelees, se Gert - sy maat die noem horn Gegt hul altwee brei van daagdie jong?
so is 'n agitog se uiteinde ne
Janee Getief, wie sal onse volk kan knou
onse staat is mos op hagde gots gebou
janee ans moet God vig ans leiegs se stoegheid dank
wat die egwe van ans vadege vig ans kindegs egwe laat bly
Maag so 'n astgante hotnot, Gegt, jy kan mos nag onthou
hoe hy die gegtegs in die hof klein wou kgy
en dit tegwyl hy daag gestaan het dubbel-geboei in die getuiebank!
hoe het die gegteg horn gevga, gevga, gevga,
maag al wat antwoogd wou was hy, hy't stilgebly -
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dat so 'n swagte tateg so 'n witman tagt!
God in die hemel bo
ek vga jou Gegt, kan jy dit glo!
en toe die gegteg horn weer vga: wegk jy teen hiegie staat
toe se die hotnot bot koelbloedig: jy se so!
Maar later lag Retief de Wet en Gert Visagie
Jong, Gegt, die jong het ook mos volgehou hy is 'n Jood!
Maag jong, 'n hotnot, lang hage of te not, is mos maag dom
hy ken sy eie gas nie eegs nie maag Gods
hy behoogt ook mos ga' tot 'n nasie!
Boonop gaan hy nog opstaan uit sy dood
dgie dae daagna!
Toe lag die twee eers lekker deur die pyprook-dampe
Maag ou Getief, hy is mos geg as jy my vga dan sal hy mos eegs wakkegskgik uit sy dwaling
die swagte tateg, die Godslastegaag!
Maag weet jy, Gegt, ek's nogal bga nuuskiegig oog die ding
ek het horn voog 'n hele menseskaag
eenmaal die snaakste goed sien doen, weet jy ...
Aag, swagtkuns man!
wat hulle nie alles sal doen om onse volk ondeg te kgy
maag het jy dan veggeet
ons pgedikante se getuienis teen horn in die vegband
en hulle is geleegde manne wat weet ...
Nee, nee ek twyfel daag nie aan nie, Gegt, ek wondeg nou maag net ...
Toemaag, Getief, die Wagenuus sal alles lateg se
intussen is dit vig die swagte just toe bed ...
61 styshins, Alie stasies!
die fluitjies blaas baldadig
'n swart seun wil horn gevaarlik binne lig:
Jou blegie kaffeg, aap!

Ill
I really cannot care less, ol' chap, he was a sell-out
a quisling van die eerste graad, I tell you that
nou vat my woord daarvoor - wyn soda en stout
staan die tafel vol, en hier en daar 'n plas
en die twee bruin onderwysers lig die glas
Maar wat, ou Mick, van sy geregtigheid
dink jy hy het maar net gepraat vir wind?
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I ought to know what justice is, ou Mick
I'm schooled in it, you know - Moral Rearmament ...
Allright, ma' se my nou ou Dennis
hoekom het jy nie openlik by horn gestaan?
Mick lag, lag heerlik en sarkasties:
miskien 'n bietjie geldelike verlies?
hoe lyk dit, jong, word jy selfs ender jou ou dikvel rooi?
ek se vir jou, OU Dennis
dis hopeless om die ou gewete te sus
deur hierdie man 'n held te noem
of deur jou Moral ... wat se ding nou weer, of God weet wat
verraad van jou mense is 'n diep en danker gat
en jy gaan daarin val, ou Dennis, jy gaan val
let us live for ou children! that's my motto
pour, Denny, pour man, skink
let us live for our children!
laat ans daarop drink ...
ou Denny, you must acknowledge, man
that chappy wash a shell-out man ...
forgive me, hey, my tongue'sh a bit heavy alreathy
he wash a shell-out man
religious net soes djy
net baie bieter
hy washie 'n bledie hypocrith nie!
net djamme' hy wash so reactionary ... haai glashie, steathy steathy ...
we don' need religion, ou Dennyboy
veral nie djou type nie
let us live for our children!
we need polithics, ou Dennyboy, real polithics ...
En Dennis se kop hang oak kart voor lank
nie van die skaamte nie maar van die drank:
allright, ou Mickey, ho
verraath van 'n mens se mense is 'n danker gat
en ek ga' daa'in val, allright, hie's nag 'n brandy
allright ho Mick, hie' komek, O.K., gain' gain'
watch yt vi' my, ek ko djou daa' onner join ...

IV
Hoag oar die Groot Stad skroei die sterre die lug
en soos 'n voorbode ruik alles na brand:
Ek bid virlaas vir hierdie stad
vir hierdie hele land
vir hulle oak wat my in verraad moes soen
vergeef hulle God, hulle weet nie wat hulle doen
en toe het hy virlaas oar alles geween
en sy arms langs die muur gestrek om alles te seen

v
Die aandkoerant het nag nooit so verkoop nie
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hoekom het jy nie openlik by horn gestaan?
Mick lag, lag heerlik en sarkasties:
miskien 'n bietjie geldelike verlies?
hoe lyk dit, jong, word jy selfs onder jou ou dikvel rooi?
ek se vir jou, OU Dennis
dis hopeless om die ou gewete te sus
deur hierdie man 'n held te noem
of deur jou Moral ... wat se ding nou weer, of God weet wat
verraad van jou mense is 'n diep en donker gat
en jy gaan daarin val, ou Dennis, jy gaan val
let us live for ou children! that's my motto
pour, Denny, pour man, skink
let us live for our children!
laat ons daarop drink ...
ou Denny, you must acknowledge, man
that chappy wash a shell-out man ...
forgive me, hey, my tongue'sh a bit heavy alreathy
he wash a shell-out man
religious net soes djy
net baie bieter
hy washie 'n bledie hypocrith nie!
net djamme' hy wash so reactionary ... haai glashie, steathy steathy ...
we don' need religion, ou Dennyboy
veral nie djou type nie
let us live for our children!
we need polithics, ou Dennyboy, real polithics ...
En Dennis se kop hang ook kort voor lank
nie van die skaamte nie maar van die drank:
allright, ou Mickey, h6
verraath van 'n mens se mense is 'n donker gat
en ek ga' daa'in val, allright, hie's nog 'n brandy
allright h6 Mick, hie' k6mek, O.K., goin' goin'
watch yt vi' my, ek k6 djou daa' onner join ...

IV
Hoog oor die Groot Stad skroei die sterre die lug
en soos 'n voorbode ruik alles na brand:
Ek bid virlaas vir hierdie stad
vir hierdie hele land
vir hulle ook wat my in verraad moes soen
vergeef hulle God, hulle weet nie wat hulle doen
en toe het hy virlaas oor alles geween
en sy arms langs die muur gestrek om alles te seen

v
Die aandkoerant het nog nooit so verkoop nie
Lies, mense, lies lies, lies!
die koerantsmouse was skoon mal en hees
City Late! City Late! City Late!
Dark Israelite dies, see! see! see!
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Darkness over entire country!
City Late!
Laat Aandnies hie'! Laat Aandnies! Vroue ween
Die aarde skeur! Kerktorings stort ineen!
Lies, mense, lies, lies, lies!
hie' staan dit alles vas in swart op wit
City Late pych two: Statement by Cabinet!
Lies, mense, lies!
Laand Aandnies op pych een: Verklarings deur verskillende instansies!
*
... en in die lig
van die gebeurtenisse is dit onse plig
as leiers van onse volk om alles te verklaar:
ons het hier bloot te doen met 'n geval
soos onse teoloe dan ook reeds bewys het, waar
selfs nie die duisterste van duister kuns gespaar
is nie om onse volk in ongelyk te stel en in gevaar dit was 'n sware uur, maar nou is weer bo alle twyfel uitgekrap
vas teen die muur
van onse voortbestemde voortbestaan in nasieskap
in hierdie land, as lig
lig vir die duisternis van nog donkerder nagte
lig vir ons kinders van onse vadere, deur ons, vir onse nageslagte
geskryf met vuur
deur God se vinger self: Ek bly julle God, julle my volk, Ek bly met julle
dit - vir die kennis van ons teestanders en ons eie doemprofete is dit die enigste skrif aan onse muur!
gaan voort dus, ja gaan voort in hierdie wete;
God is met ons
breek so in sterk geloof en hoop en liefde deur ons teestand
net soos ons vadere deur die bosse van die land
en weet die Almagtige bestier
en voorwaarts, hou die kop omhoog, wees staal van inbors en graniet en fier
Vergeet, o Volk van God, vergeet dit nooit
lui langsaan die Verklaring van die Kerk
ons is op Sionsmure wagte in
in Sy Naam
oor onse voortbestaan as Godgewil
as selfbeskikkingsreg ons het getriomfeer, ja ons-in-God
dus, broers, wees stil
ons moet ons dankbaarheid getuig en offers bring
al is dit maar gering ...
sal ons in so 'n oomblik dan nie God-met-ons gedenk?
laat ons dus in aanbidding na H6m keer
Net langs die sin: Breek so in sterk geloof en hoop en liefde deur ons teestand
net soos ons vadere deur die bosse van die land
en langes die Verklaring van die Kerk
staan daar hierdie "gerusstelling"
van onse "Departement Verdediging":
onse Weerkrag word tot hoogste punt versterk
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VI

!ewers in 'n kamer, streng-privaat
sit bruines en blankes geheimsinnig om 'n tafel hul's so 'n stuk of tien die diskussie is bo-bo, rafel
tussen agt- en tien- of elfuur voort
oar die "tyd wat nag nie ryp is nie", "geduld", en "langsame proses"
maar uiteindelik skop dit nes na veel "versigtigheid' in die een warm woord: welwillendheid.
Maar Doktor T, praat meneer S, die Kleurlingonderwyser dis wyser om nie te veel te se nie oar die manne
want in die lig van "druk weerskante uit die eie gemeenskap"
kan dit maar net "ans goeie doel verydel"
en dan, dan sit ans maar weer "op droe panne"!
nee, nee, geen name word genoem in die openbaar, dis te "ondiplomaties"
"nie dat ans omgee nie"
maar ... maar "ans wil he 'n goeie saak moet nie misluk" Maar Doktor T
u as 'n man van studie en van kennis
sal u ans omtrent hierdie saak
inlig oar hierdie man se daad? ag waarom moet dit nou 'n Kleurling wees op hierdie tydstip van welwillendheid
het hy nie steeds beweer hy predik die moraliteit
die boodskap van, hoe het hy dit nou weer genoem, die waarde van die
[individuele mens:
ek leer julle om te breek deur elke grens
om groepe, het hy steeds gese
en dan het hy sy arms oar die mense uitgele in seen:
ek oordeel volgens waarde, ja waarde alleen ...
ans kan dit hier noem in geslote kring:
was dit nie, Doktor, juis in hierdie hele geding
die grootste moeilikheid dat hy
skaars kon gekoppel word 6f bo- 6f ondergronds aan 'n party
en Doktor, oak in die geval het ans daarop gelet
was daar uiteindelik van sy kant geen verset
ek moet herhaal, Doktor, dis net vir inligting
dat ek dit vra binne geslote kring ...
Die antwoord, meneer S, is natuurlik maklik
maar eers wil ek u uit die diepste van my hart bedank
bedank vir hierdie gees
wat u as verantwoordelike leier van u mense
steeds bly openbaar
en so aan ans bekend maak hulle nood en wense
en hulle teen die wolwe bly bewaar
kyk, manne soos u is die sout van onse aarde
u pluk die vrug nie nou nie, maar later word u wel geskat na waarde
en nou die antwoord op u vraag:
na jare, meneer S, van toegewyde studie
het ek kennis opgedoen van die soort filosofie
van hierdie man en soortgelyke mense
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en glo my, glo my elke woord
geen pluimpie kan jy daaraan speld
dis erger as die kommunisme se gevaarte
dis die gevaarlikste geloof op heel die aarde!
u se daar was in die geval maar min geweld?
liggaamlik ja
maar wat van die verwoesting van die gees en brein
as ons ons kinders blootstel aan die skyn
van hierdie soort filosofie
se hoogste waarde: die individu?
nee, vriende, om te waak en bid
teen hierdie selfsug ek herhaal, teen hierdie selfsug is ons dure plig
want ons geloof is diens ...
diens aan die eie!
Ons is dankbaar, Doktor T, as herders van die skaap
dat ons 'n man soos u het in ons midde na hierdie rake uitleg sal ons bruinmense vanaand weer lekker slaap ...
janee, die hoogste waarde in die lewe bly maar diens ... maar eers die kennis
- Maar hoe lyk meneer S dan so kompleet na ... Dennis
Uiteindelik, na koek en tee,
bespreking van goedkoper boupersele,
batige aandele,
onkoste
en vir een of twee van ons Kleurlingvriende beter poste,
sluit die vergadering met gebed
deur Kleurlingonderwyser Dennis S:
... en dankie, Vader, vir die optrede in hierdie troewel tyd
deur onse owerheid
so ferm volgens reg en volgens wet!

VII
en A.N.C. en P.A.C.
verklaar:
ons simpatie
kan nooit, nooit wees
met hierdie man - was sy hele lewe
nie in stryd met onse nasionale strewe?
uhuru! dis waarom ons vra
nkosi sikelel'i Afrika!
Adam Small (My kitaar my kruis)
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ADDENDUM 2:
BYBELTEKSTE WAT BETREK WORD
HOOFSTUK4:
'GEKRUISIGDE AFRIKA'

5.1.3. "New Negro Sermon" deur Jacques Roumairn (Ha"iti)
Matteus 26:67: 1 Toe het hulle in sy gesig gespoeg en Hom met die vuis geslaan.
Hulle het Hom geklap.

HOOFSTUK 5: DIE 'SWAWAGTER' VAN PSALM 23

5.2.2.1 Die Psaimberymer
Lukas 17:5-6: Die apostels se toe vir die Here: "Gee ons meer geloof." 6 Maar die
Here antwoord: "As julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou
julle vir hierdie moerbeiboom kon se: 'Trek jou met wortels en al uit die grond uit en
plant jouself in die see,' en hy sou julle gehoorsaam.
Matteus 13:18-23: "Luister julle dan na wat die gelykenis van die saaier beteken: 19
Die Bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor maar dit nie verstaan
nie, en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is.
20
Die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is, is hy wat die woord hoor en
dit dadelik met blydskap aanneem. 21 Hy laat dit egter nie by horn wortel skiet nie, en
hy hou nie lank uit nie. Ashy ter wille van die woord verdruk en vervolg word, word
hy gou afvallig. 22 Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die
woord hoor, maar die bekommemis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom
verstik die woord, en dit bly sonder vrug. 23 Die man by wie daar op goeie grond
gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n
oes: soms honderdvoudig, soms sestigvoudig, soms dertigvoudig."

5.3.1. 'n Ereplek in die Bybelse gemeenskap
Miga 5:7: "Die van Jakob wat oorbly, sal tussen die nasies wees, tussen baie volke,
hulle sal daar wees soos 'n leeu tussen wild of tussen 'n trop skape: hy verskeur as hy
tussen hulle deurstap, hy vang sy prooi, en niemand kan dit uit sy bek ruk nie."
1

Tensy anders vermeld, is die uittreksels uit die 1983-vertaling.
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Esegiel 34:5: Die kleinvee was sander herder en het verstrooi geraak, en toe hulle
verstrooi raak, word hulle 'n prooi vir roofdiere.
Levitikus 4:32: Die priester vat dan met sy vinger van die offerdier se bloed en
smeer dit aan die horings van die brandofferaltaar.
Johannes 10: 11: "Ek is die goeie herder. Die goeie herder le sy lewe af vir die
skape."
Hebreers 13:20-21: God wat vrede gee, het ons Here Jesus wat deur die bloed van
die ewige verbond die groat Herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring.
1 Petrus 5: 1-4: As mede-ouderling en getuie van die lyding van Christus en ook
deelgenoot aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word, dring ek by die ouderlinge
onder julle daarop aan: 2 Pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is, goed op.
Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God dit verwag; nie om
eie gewin nie, maar uit toegewydheid; 3 ook nie deur baas te speel oor die wat God
aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. 4 En
dan, wanneer die Opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon
ontvang.
Johannes 1: 35-36: Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan, met twee
van sy volgelinge by horn. 36 Toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na Horn gekyk en
gese: "Daar is die Lam van God!"
1 Samuel 16:10-11: 10 Nadat Isai sewe van sy seuns voor Samuel laat verbygaan
het, se Samuel vir Isai: "Die Here het nie een van hulle gekies nie." 11 Daarop het
Samuel vir Isai gevra: "Is dit al jou seuns die?" En hy het geantwoord: "Die jongste is
nog oor, maar hy pas nou skape op."
Lukas 2: 8-12: Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld
gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. 9 Meteens staan daar 'n engel van
die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het random hulle geskyn. Bulle het
baie groat geskrik. 10 Toe se die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek
bring vir julle 'n goeie tyding van groat blydskap wat vir die hele volk bestem is. 11
Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die
Here! 12 En dit is vir julle die teken: julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is
en in 'n krip le."

5.3.2. Die Afrikaanse Psalm-berymings
5.3.2.1. Cloete
Genesis 19:4-11: Voor hulle die aand gaan slaap het, het die mans oral uit die stad
uit, die mans van Sodom, oud en jonk, die hele klomp, die huis van Lot omsingel. 5
Bulle het vir Lot geroep en vir horn gevra: "Waar is die mans wat vanaand najou toe
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gekom het? Bring hulle uit na ons toe. Ons wil geslagsgemeenskap met hulle he." 6
Toe het Lot na die mans van Sodom toe uitgegaan. Nadat hy die deur agter horn
gesluit het, 7 het hy gese: "Nee, vriende! Moenie so 'n verkeerde ding doen nie. 8 Ek
het twee dogters. Hulle het nog nie gemeenskap met 'n man gehad nie. Ek sal hulle
vir julle laat uitkom, doen julle dan met hulle wat julle wil. Moet net nie iets doen aan
hierdie mans nie, want hulle het onder die beskerming van my dak ingekom." 9 Toe
roep die mans van Sodom: "Gee pad!" En hulle se: "Hierdie kerel het as vreemdeling
hierheen gekom, en nou wil hy regter speel. Ons sal horn nog meer kwaad aandoen as
vir sy besoekers." Hulle het vir Lot teruggedruk en nader gekom om die deur oop te
breek. 10 Toe het die mans wat in sy huis was, vir Lot binnetoe getrek na hulle toe en
die deur gesluit, 11 en die mans buite by die deur, oud en jonk, laat blind word sodat
hulle nie die deur kon kry nie.

HOOFSTUK 6:
DIE ONS VADER AS PALIMPSES

6.3.2. vellum (Petra MOiier)
Matteus 5:13: "Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n
mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi, en die
mense vertrap dit."
2 Korinthiers 4:7: Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik
breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.
Johannes 1 :29: Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na horn toe kom. Hy se
toe: "Daar is die Lam van God wat die sonde van die wereld wegneem!"
Levitikus 16:8: Hier moet Aaron lootjies trek oor die bokke. Die een lootjie moet
gemerk wees 'vir die Here' en die antler een 'vir Asasel'.

6.4.3. Die Ons-bedes: "Gee ons vandag ons daaglikse brood, laat ons
nie in die versoeking kom nie, en verlos ons van die Bose"
Lukas 14:12-14: Hy het ook vir die gasheer gese: "As jy in die middag of in die
aand 'n maaltyd gee, moet dan nie jou vriende of broers of familie ofryk bure uitnooi
sodat hulle jou waarskynlik ook weer uitnooi en jou op die manier vergoed nie. 13 Nee,
as jy 'n feesmaal gee, nooi dan armes, kreupeles, verlamdes en blindes. 14 Jy kan jou
gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed
by die opstanding van die wat reg gedoen het."
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Lukas 4: 14-19:

14

Jesus bet na Galilea toe teruggegaan vol van die krag van die
Gees, en berigte oor Hom bet deur die hele omgewing versprei. 15 Hy het die mense in
die sinagoges geleer, en almal het met lof van Hom gepraat. 16 Hy het ook in Nasaret
gekom, waar Hy grootgeword het, en soos sy gewoonte was, het Hy op die sabbatdag
na die sinagoge toe gegaan. Toe Hy opstaan om uit die Skrif voor te lees, 17 is die boek
van die profeet Jesaja vir Hom aangegee, en Hy het dit oopgemaak en die plek gekry
waar geskrywe staan: 18 "Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf bet om
die evangelie aan armes te verkondig. Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenes
uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, 19
om die genadejaar van die Here aan te kondig."

Levitikus 25: Die Here het vir Moses by Sinaiberg gese:

2

"Se vir die Israeliete:
Wanneer julle in die land kom wat Ek aan julle gee, moet daar vir die land rustye
wees tot eer van die Here: 3 ses jaar kan julle die lande saai en die wingerde snoei en
die opbrengs oes, 4 maar die sewende jaar moet die hele land 'n rustyd he, 'n
sabbatsjaar tot eer van die Here. Dan mag julle niks saai nie en ook nie die wingerde
snoei nie. 5 Ju11e mag selfs nie die opslaggraan of die druiwetrosse van die
ongesnoeide wingerde afoes nie. Dit moet vir die land 'n jaar van algehele rus wees. 67 Dit moet vir julle 'n jaar van algehele rus wees. Julle, julle slawe, julle slavinne, ju11e
dagloners en die bywoners in julle land sowel as julle diere en die wild moet dan leef
van wat die veld oplewer.
8
"Tel sewe sabbatsjare af, sewe maal sewe jaar, dit wil se nege en veertig jaar. 9 Laat
dan ramshorings blaas op die tiende van die sewende maand op die versoendag. Die
ramshorings is die teken dat alma] in die land 10 die jaar van die vyftigste
landbouseisoen op 'n besondere wyse aan die Here moet wy. Daar moet 'n landswye
afskrywing van skuld geproklameer word. Dit moet vir almal 'n hersteljaar wees: elke
Israeliet moet sy grond terugkry en mag na sy familie toe teruggaan. 11 Hierdie
vyftigste landbouseisoen moet ju11e herstelj aar wees. Julle mag nie saai nie en ook nie
die opslaggraan of ongesnoeide wingerde afoes nie, 12 maar ju11e moet eet van wat die
veld opgelewer het: die hersteljaar is 'n gewyde jaar. 13 "In die hersteljaar moet elkeen
sy grond terugkry. 14 Wanneer ju11e grond verkoop of koop, moet julle mekaar nie
uitbuit nie. 15 Die koop- ofverkoopprys moet bepaal word volgens die aantal oeste wat
die stuk grond kan oplewer tot die volgende hersteljaar. 16 As dit lank voor die
volgende hersteljaar is, moet die prys hoer wees, maar as daar min jare oor is, moet
die prys laer wees, want in werklikheid word a11een die opbrengs tot die volgende
hersteljaar verkoop. 17 Uit eerbied vir ju11e God magjulle mekaar nie uitbuit nie. Ek is
die Here ju11e God. 18 "Julle moet my voorskrifte nakom en my bepalings gehoorsaam.
As ju11e dit doen, sal julle sonder sorge in die land kan woon. 19 Die grond sal goeie
oeste lewer, en ju11e sal oorgenoeg he om te eet sodat ju11e sonder sorge in die land
kan woon.
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HOOFSTUK 7:
JESUS CHRISTUS - 'N GE"iKONIFISEERDE FIGUUR

7.2.1. 'n Treurlied (Shawn Minnies)
Eksodus 12: 1- 12 (1933): EN die HERE het met Moses en Aaron in Egipteland
gespreek en gese:
2
Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees; dit moet vir julle
die eerste van die maande van die jaar wees.
3
Spreek tot die hele vergadering van Israel en se: Op die tiende van hierdie maand
moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin.
4
Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman wat die
naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal; na wat elkeen gewoond is om
te eet, moet julle die getal op die lam bereken.
5
Julle moet 'n lam he sonder gebrek, 'n j aaroud rammetjie. Van die skape of van
die bokke kan julle dit neem.
6
En julle moet dit in bewaring hou tot die veertiende dag van hierdie maand; en
die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand.
7
En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die twee deurposte en aan die
bo-drumpel, aan die huise waarin hulle dit eet.
8
En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai; saam met
ongesuurde brode moet hulle dit met bitter kruie eet.
9
Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gaar gekook is nie, maar
oor die vuur gebraai, die kop en pootjies saam met die binnegoed.
10
Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die more toe nie; maar wat daarvan
tot die more oorbly, moet julle met vuur verbrand.
11
En s6 moet julle dit eet: Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan jul
voete en julle staf in jul hand; baie haastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die
HERE is dit.
12
Want Ek sal in hierdie nag deur Egipteland trek en al die eersgeborenes in
Egipteland tref, van mense sowel as van diere. En Ek sal strafgerigte oefen aan al
die gode van Egipte, Ek, die HERE.

7.3.2. my ta se ta (Wopko Jensma)
Lukas 3:17: Hy het sy skop in sy hand, en Hy sal sy dorsvloer deur en deur
skoonmaak. Die koring sal Hy in sy skuur bymekaarbring, maar die kaf sal Hy met
onblusbare vuur verbrand.
Johannes 19:34: 34 Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek, en
dadelik het daar bloed en water uitgekom.
Matteus 27:45: 45 En van die sesde uur af het daar duistemis gekom oor die hele
aarde tot die negende uur toe [... ]
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Matteus 27:51: 51 En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van
bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur [... ]

7.4.1. Die kruis: geen grater simbool nie
Matteus 27:32-44 (1933): 32 EN toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Cirene, met
die naam van Simon; horn het hulle gedwing om sy kruis te dra.
33
En hulle het gekom op 'n plek wat G6lgota genoem word - dit beteken: Plek van
die Hoofskedel 34
en vir Hom asyn, met gal gemeng, gegee om te drink; en toe Hy dit proe, wou
Hy nie drink nie.
35
En nadat hulle Hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp,
sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is: Hulle het my klere onder
mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp.
36
En hulle het gaan sit en Hom daar bewaak.
37
En bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel: DIT is JESUS,
DIE KONING VAN DIE JODE.
38
Toe word daar saam met Hom twee rowers gekruisig, een aan die regter- en een
aan die linkerkant.
39
En die verbygangers het Hom gesmaad terwyl hulle hul hoofde skud
40
en se: U wat die tempel afbreek en in drie dae opbou, red Uself1 As U die Seun
van God is, kom af van die kruis!
41
En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge
gespot en gese:
42
Ander het Hy verlos, Homself kan Hy nie verlos nie. As Hy die Koning van
Israel is, laat Hom nou van die kruis afkom, en ons sal in Hom glo.
43
Hy het op God vertrou; laat Hy Hom nou verlos as Hy behae in Hom het; want
Hy het gese: Ek is die Seun van God.
44
En op dieselfde manier het die rowers wat saam met Hom gekruisig was, Hom
ook beledig.
Markus 15:21-32 (1933) 21 EN hulle het 'n sekere Simon van Cirene wat van
die veld af gekom het, die vader van Alexander en Rufus, gedwing om sy kruis te
dra.
22
En hulle het Hom gebring op die plek G6lgota, dit is, as dit vertaal word: Plek
van die Hoofskedel.
23
Toe gee hulle Hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar Hy het dit nie
geneem me.
24
En nadat hulle Hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp
oor wat elkeen moes kry.
25
En dit was die derde uur toe hulle Hom gekruisig het.
26
En die opskrif van sy beskuldiging was bokant Hom geskrywe: DIE KONING
VAN DIE JODE.
27
Hulle het ook twee rowers saam met Hom gekruisig, een aan sy regter- en een
aan sy linkerkant.
28
En die Skrif is vervul wat se: En Hy is by die misdadigers gereken.
29
En die verbygangers het Hom gesmaad, terwyl hulle hul hoof skud en se: Ha, U
wat die tempel afbreek en in drie dae opbou,
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verlos Uself en kom afvan die kruis!
En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes gespot en Vlf
mekaar gese: Ander het Hy verlos, Homselfkan Hy nie verlos nie.
32
Laat die Christus, die Koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan
sien en glo! Ook die wat saam met Hom gekruisig is, het Hom beledig.
31

Lukas 23: 26-43 (1933) 26 EN toe hulle Hom weglei, neem hulle 'n sekere
Simon van Cirene wat van die veld af gekom het, en sit die kruis op horn om dit
agter Jesus aan te dra.
27
En 'n groot menigte van die volk het Hom gevolg, en vroue wat rou bedryf en
Hom beklaag het.
28
Maar Jesus het Hom omgedraai en vir hulle gese: Dogters van Jerusalem,
moenie oor My ween nie, maar ween oor Julleself en oor julle kinders;
29
want daar kom dae waarin hulle sal se: Gelukkig is die onvrugbares en die
moederskote wat nie gebaar en die borste wat nie gesoog het nie.
30
Dan sal hulle vir die berge begin se: Val op ons! en vir die heuwels: Bedek ons!
31
Want as hulle dit doen aan die groen hout, wat sal met die droe gebeur!
32
En daar is nog twee ander, kwaaddoeners, weggelei om saam met Hom
tereggestel te word.
33
EN toe hulle op die plek kom wat Hoofskedel genoem word, het hulle Hom daar
gekruisig, en die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant.
34
En Jesus se: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En
hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp.
35
En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook
geskimp en gese: Ander het Hy verlos; laat Hy Homself verlos as Hy die Christus,
die uitverkorene van God, is.
36
En die soldate het Hom ook bespot en gekom en vir Hom asyn gebring
37
en gese: As U die Koning van die Jode is, verlos Uself.
38
En daar was ook 'n opskrif bokant Hom geskrywe in Griekse en Romeinse en
Hebreeuse letters: HY is DIE KONING VAN DIE JODE.
39
En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het Hom gesmaad en gese: As U
die Christus is, verlos Uself en ons.
40
Maar die ander een antwoord en bestraf horn en se: Vrees jy ook God nie, terwyl
jy in dieselfde oordeel is? 41
ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar
Hy het niks verkeerds gedoen nie.
42
En hy se vir Jesus: Dink aan my, Here, wanneer U in u koninkryk kom.
43
En Jesus antwoord horn: Voorwaar Ek se vir jou, vandag sal jy saam met My in
die Paradys wees.

Johannes 19: 17-27 (1933-vertaling): 17 EN Hy het sy kruis gedra en
uitgegaan na die sogenaamde Hoofskedelplek, in Hebreeus G6lgota,
18
waar hulle Hom gekruisig het en saam met Hom twee ander, een aan elke kant,
en Jesus in die middel.
19
En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit; en daar was
geskrywe: JESUS, DIE NASARENER, DIE KONING VAN DIE JODE.

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za

272
20

Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus
gekruisig is, naby die stad was; en dit was geskrywe in Hebreeus en Grieks en
Latyn.
21
En die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gese: Moenie skrywe: Die
Koning van die Jode nie; maar dat Hy gese het: Ek is die Koning van die Jode.
22
Pilatus het geantwoord: Wat ek geskryf het, het ek geskrywe.
23
En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak vier de le, vir
elke soldaat 'n deel, en die onderkleed; maar die onderkleed was sonder naat, van
bo af in een stuk gewewe.
24
En hulle het vir mekaar gese: Laat ons dit nie skeur nie, maar laat ons die lot
daaroor werp, wie s 'n dit sal wees - sodat die Skrif vervul sou word wat se: Hulle
het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit
het die soldate dan gedoen.
25
En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster, Maria,
die vrou van Klopas, en Maria Magdalena.
26
En toe Jesus sy moeder sien en die dissipel wat Hy liefgehad het, by haar staan,
se Hy vir sy moeder: Vrou, daar is u seun!
27
Daarop se Hy vir die dissipel: Daar is jou moeder! En van daardie uur af het die
dissipel haar in sy huis geneem.
Matteus 4:19 (1933):

19

En Hy se vir hulle: Korn agter My aan, en Ek sal julle

vissers van mense maak.

Marlkus 15:31 (1933): 31 En so het ook die owerpriesters saam met die
skrifgeleerdes gespot en vir mekaar gese: Ander het Hy verlos, Homself kan Hy nie
verlos nie.

7.4.2.1. Ons neem '111 god in optog heuwel toe (Breyten Breytenbach)
Matteus 27:59: Josef het die liggaam geneem en dit in skoon linne toegedraai 60 en
dit daarna neergele in sy eie nuwe graf wat hy in die rots uitgekap het. Hy het 'n groot
klip voor die ingang van die graf gerol en weggegaan.

7.4.2.2. Vyfde Evangelie (Adam Small)
Matteus 5 Toe Jesus die menigte mense sien, het Hy teen die berg opgegaan. Nadat
Hy gaan sit het, het sy dissipels na Hom toe gekom, 2 en Hy het hulle geleer en gese:
3
"Geseend is die wat weet hoe afuanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die
koninkryk van die hemel. 4 Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. 5
Geseend is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. 6 Geseend is die
wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. 7 Geseend is die wat
barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. 8 Geseend is die wat
rein van hart is, want hulle sal God sien. 9 Geseend is die vredemakers, want hulle sal
kinders van God genoem word. 10 Geseend is die wat vervolg word omdat hulle doen
wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. 11 "Geseend is julle
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wanneer die rnense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is
van julle se. 12 Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hernel. Hulle het
imrners die profete voor julle net so vervolg."

7.4.2.3. Homo loquens (George Weideman)
Markus 5:25-34: Daar was ook 'n vrou wat al twaalf jaar lank aan bloedvloeiing
gely het. 26 Sy het baie gely onder die behandeling van talle dokters en het alles wat sy
gehad het, daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind nie; haar toestand het
eerder vererger. 27 Sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van
agter af aan sy klere geraak, 28 want sy het gedink: as ek maar net aan sy klere kan
raak, sal ek gesond word. 29 En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing
opgedroog, en sy kon aan haar liggaam agterkom dat sy van haar kwaal ontslae was. 30
Jesus het ook self onrniddellik geweet dat daar van Hom krag uitgegaan het. Hy het
Hom in die gedrang omgedraai en gevra: "Wie het aan my klere geraak?" 31 Sy
dissipels het Hom geantwoord: "U sien tog dat die mense van alle kante af teen U
druk, en dan vra U nog: Wie het aan My geraak?" 32 Hy het rondorn Hom gekyk om te
sien wie dit gedoen het. 33 Die vrou het geskrik en gestaan en bewe, want sy het besef
wat met haar gebeur het. Sy het toe voor Hom op haar kniee korn val en vir Hom haar
hele geskiedenis vertel. 34 Daarna se Hy vir haar: "Dogter, jou geloof het jou gered.
Gaan in vrede. Wees vir goed vanjou kwaal genees!"

7.5.2. Second coming I en II (Adam Small)
Openbaring 13: En toe het ek 'n <lier uit die see uit sien korn met tien horings en
sewe koppe. Op sy horings was daar tien heerserskrone en op sy koppe godslasterlike
name. 2 Die <lier wat ek gesien het, het soos 'n luiperd gelyk. Sy pote was soos die van
'n beer en sy bek soos die van 'n leeu. Die draak het sy mag, sy troon en groot gesag
aan horn gegee. 3 Dit het gelyk asof hy aan een van sy koppe dodelik gewond was,
maar die dodelike wond het genees, en die hele wereld het verwonderd agter die <lier
aan geloop. 4 Die rnense het die draak aanbid orndat dit hy is wat die gesag aan die
<lier gegee het. Hulle het ook die <lier aanbid en gese: "Wie kan met die <lier vergelyk
word? En wie kan teen horn oorlog voer?" 5 Die <lier is toegelaat om verskriklike
dinge te se en te laster en om twee en veertig rnaande lank gesag uit te oefen. 6 Hy het
teen God begin laster, hy het God se Naarn en sy woonplek en die wat in die hemel
bly, belaster. 7 Aan horn is daar ook mag gegee om teen die gelowiges oorlog te maak
en hulle te oorwin; en daar is gesag aan horn gegee oor elke starn, volk, taal en nasie. 8
Al die bewoners van die aarde sal horn aanbid, alrnal wie se name nie van die
skepping van die wereld af geskrywe staan in die boek van die lewe, die boek van die
Lam wat geslag is nie. 9 As iemand kan hoor, moet hy hiema luister! 10 As iemand
bestem is vir gevangenskap, gaan hy in gevangenskap; as iemand bestem is om met 'n
swaard doodgernaak te word, word hy met 'n swaard doodgernaak. Hier het die
gelowiges volharding en geloof nodig.
11
Toe het ek 'n ander <lier gesien wat uit die aarde uit kom. Hy het twee horings gehad
soos 'n lam s'n, rnaar hy het soos 'n draak gepraat. 12 Hy oefen al die gesag van die
eerste <lier namens horn uit. Hy maak dat die aarde en die bewoners daarvan die eerste
<lier aanbid, die een waarvan die dodelike wond genees het. 13 Hy doen groot tekens,
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sodat hy selfs vuur van die hemel af op die aarde laat kom vir die mense om te sien. 14
Aan horn is daar mag gegee om wondertekens namens die dier te doen, waardeur hy
die bewoners van die aarde mislei. Hy se die bewoners van die aarde ook aan om 'n
beeld op te rig vir die dier wat die litteken van die slagmes het en wat weer lewend
geword het. 15 Aan horn is daar ook mag gegee om asem in die dier se beeld te blaas,
sodat die beeld kan praat en almal kan laat doodmaak wat nie die beeld aanbid nie. 16
Hy verplig al die mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om 'n merk op
hulle regterhand of op hulle voorkop te dra 17 en laat niemand toe om te koop of te
verkoop nie, behalwe die mense wat die merk het. Die merk is die naam van die dier
of die getal van sy naam. 18 Hier is wysheid nodig. Wie verstand het, kan die getal van
die dier ontsyfer, want dit is 'n mens se getal. Sy getal is ses honderd ses en sestig.
Lukas 19:1-10: Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. 2 Daar was 'n
man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. 3 Hy het geprobeer om
Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. 4 Hy hardloop
toe vooruit en klim in 'n wildevyeboom om Jesus te kan sien, want Hy sou daar
verbygaan. 5 Toe Jesus by die plek kom, kyk Hy op en se vir horn: "Saggeus, kom gou
af, want Ek moet vandag in jou huis tuis gaan." 6 Hy het toe gou afgeklim en Jesus
met blydskap ontvang. 7 Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gese: "Hy
gaan by 'n sondige man tuis!" 8 Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gese:
"Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand
afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug." 9 Daarop se Jesus: "Vandag het daar
redding vir hierdie huis gekom; ook hierdie man is 'n kind van Abraham. 10 Die Seun
van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is."
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