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Verklaring

Ek. die ondergetekende. verl&:!aar hiermee dat die werk in mentie tesis

vervat. my eie oorspronklike werk is wat nag nie vantevore in die geheel

of fldeeltelik by enip ander universiteit ter verkryging van t n graad

voorp16 is me.
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Opsomming

In hierdie tesis word ondersoek ingci:;tcl na die vervreemdingstegnieke in

Gert "10k Nel se bundel om te lewe is ollnotuurlih (1993), veral met behulp

van die Russiese Formalistiese teorie oor die bcgrip ostranenie.

Die inleidende hoofstuk hied 'n uiteensetting van die teoretiese hegrolld

ing. Met verwysing na enkele resensies word daar eeratens ondersoek of

die bundel 8S werkerspoosie beskou kan word. Hierna volg '0 uiteensetting

van die konsep o,tra71en,ie 800S gehanteer deur die Formaliste, veral Viktor

Sklovsky. en van die konsep Verfremdungseffekt, soos geformuleer deur

Bertolt Brecht. Hierdie begrippe word dan vergelyk me-t die postmoder

nietiese begrip de-naturali88sie 800S gebruik deur byvoorbeeld Linda

Hutcheon. Nau die Formalistiese teorie word ander teoriee op eklektiese

wyee in hierdie .tudie betrek: die semio-strukturalisme (Mikhail Bakhtin

en Michael Riffaterre), resepsieteorie (Wolfgang Iser) en psigo-analise

(Harold Bloom). Omdat die btmdel am ~ lewe i3 onnatuurlik in die post·

moclemiteit geskep is, is die invalshoek hoofsaaklik p08tmodernisties van

aard.

In diepraktiese deel van die tesis word &ewe gedigte bespreek ten einde

die belaqribte vervreemdingstegnieke in elk uit te lig: die gebruik van

ellipee en parodiering ('"die dag toe hulle vir Donce Vivien"'); selfrefieksie

en metapoitiese elemente rdesember& soo"); lWiderlike fokalisering en

register reoeklig" en "boIKellug"); tipografiese eksperimentering

rlandakap"); ruimtelike reiativering ("Rita" en ··hillside");en vertraging

("hillside").
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Summary

In this thesis the techniques of defamiliarisation in Gert Vlok Nel's am te

lewe is onnatuurlik (1993) are investigated, especially with the aid Df the

Russian FOl'malist concept ostrane'llie.

The introduc!A.')ry chapter expounds the theoretical basis, With reference to

some review8 the qUf'stion i8 invE'stigated whether the volume can be

regarded 88 worker poetry. After this follow8 an explanation of the concept

ottraMnit a8 understood by the Formali8ts, especially Victor Shklovsky,

and of the concept V~rfremdunglW!ffeld as formulated by Bertolt Brecht.

The. concepUi are then compared with the postmodemist notion of de~

naturalization .s WIed by, for example, Linda Hutcheon. In addition to

Formalist theory other theories will be used in an eclectic fa8hion: semio

structuralism (Mikhail Bakhtin and Michael Riffaterre), reception theory

(Wolfpn, I.r) and psychoanalysis (Harold Bloom). Because om u lewe is

cmllGluurlile wu created in po8tmodemity, the theoretical approach is also

predominantly of a poetmodem nb1ture.

In the practical part of the thesis seven poems are discussed in order to

hichlicht the principal techniques of defamiliariaation in each one: the

WJe of .nip.. and parody (""die daC toe hulle vir Donee Vivien"); self

reflexivity and metafidional elements rdeaember at see"); childlike

tocaliaation and recister rsoeldig" and "bonellug"); typographical experi

mentation ("land.kap"); spatial relativation ("Rita" and "hillside") and

retardation rhillside").

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



My hartlike dank aan die volgende persone:

my studieleier. me. Ronel F'o~ter. vir haar hulp en bystnnd;

Gert en my vriende vir hulb ondersteuning;

my eksaminatore, prof. LinR Spies (Universiteit van Stellenbosch)

en prof. Wium van Zyl (Universiteit van Wes-Kaapland).

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



The hour is a eeriou8 one: the people are being educated,

great doctrines are going to spread. Make sure

that if there is vulgarization it is of morality,

not artt and that your etTom do not tend to

make you ... that grotesque and pitiful thing,

a working-clau J)O(!t.

Mallarme
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1. Inleiding

1.1 Teoretiese begronding

Na die verskyning van die bundel om te lewe is olmotuurlik in 1993 het

Rachelle Greeff (1993) in 'n resensie na Gert V10k Nel verwys as 'n "meta

fisiku8 van die railway-jaart". In S}' reaksie se John Kannemeyer (1993) dat

die mee8te van on8 digter8 sedert die derti~erjare akademici is - "nie soos

vroeer lalldmeters, boore of dokters nie". In hierdie opsig is om te lewe is

onnatuurlik 'n uitsondering, want dit i8 nie deur 'n akademikus of beO\~fenaar

van die hoogkultuur geskryf nie. Die subtitel van die bundel. "[e]envoudige

spoorwegstories", problematiseer die konsep poosie en wys juis die idee af dat

die tekste in die bundel wei SA gedigte bestempel kan word.

Poosi.e word dikwels beskou 88 'n genre van die hoogkultuur, terwyl Nel die

Jeser daaraan wil herinner dat hierdie "stories" maar net eenvoudige verhale

is en, by impJikasie, nie diepsinnige pO(~8ie nie. 8008 George Weideman (1993)

tereg opmerk: "Die klem val nie op analises van filo80fiese of metafisiese

kweasies Die, maar - 800S die subtitel (... ] suggereer .. op onopgesmukte

perspektiewe." Verder skryf Weideman: "Dis onmiskenbaar poesie vir en van

die gewone man en vrou". Hambidge klassifiseer in'n artikel Nol Be bundel as

"werkerskla8poesie" en plaas dit binne 'n postmodemistiese raamwerk

(1994:57). Die postmoderniteit Ie in die vermenging van hoe en lae kultuur:

die po8tmodernisme, se Hambidge in hHar hoek Po.tmoderniame (1995:54),

word immers gekenmerk deur die herinterpret8sie van die bekende skeidslyne

tU88en die sogenaamde hoe letterkunde en populere letterkunde.

Te oordeelaan die bundel se resepsie, is een van die uitstaande kenmerke die

problemati8i~ring VAn kategorisering. Woorde 8008 "ongekontamineerd" (Grove

1993), "realisl.ue" en "praattaal" (Muller 1993) kom voor in resensies van die

bundel. Hambidge wonder derhalwe of Nel Be poosie werklik eenvoudig is.

Kannemeyer (1993) beweer dat Nel "slim van dommigheid" is, "[w]ant agter

die woorde en die taal van hierdie bundel is daar 'n duidelike kennis en

,
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INLEIDING

bewussyn van 'n literere tradisie." G:roye (1993) IS "an mening dat Nel sy

tegniek verdoesel.

In twee resensies word die bcgrip vervreemding deur kritici gebruik. Grove

(1993) verwys na die digter se werkswyse as "teennatuurlik en vreemd

makendn en Muller (1993) is ook van mening dat die gedigte van "vreemd

making" gebruik maak.

Die doel van hierdie tesis is om die g.~bruik VRn vervreemdsingtegnil~kein die

bundel om Ie lewe is onnatuurlik na te gaan, in die besonder met behulp van

die teorie van die Russies Formaliste. 9ie vcr¥reemding word bewerkstellig

deur 'n verskeidenheid tegnieke: die gebruik \.1n "i" vir die lidwoord "'n"; die

ampersand "&" vir "en"; die afwesigheid van hootlett.ers (behalwe in eiename 

met die uit80ndering van "okkelf' in "boggcllug"); verkorting van plekname

8001 Beaufort-We8 tot "beaufort" en "s.francisco" vir San Francisco; die ge

bruik van die Arabiese sy(er "2" in plaas daarvan om die woord voluit te skryf.

Seare van die tegnieke is meer gesofistikeerd: ellipse; parodiEhi.ng; self

reftebie en metapoetiese elemente; kinderlike fokalisering en register; tipo

crafie- ebperimentering; ruimtelike reJativering; en vertraging.

In hierdie hoofstuk sal die begrip werkerspoesU! eerste aan bod kom en ver·

volpns 'n uiteensetting van die Formalistiese teorie betretTende vervreemd·

ing. Die konsep denaturalisering by Hutcheon word in die daaropvolgende

afdeling betrek en daarna velg 'n raamwerk van die postmodernisme

waarbinne die bundel uesitueer word. In die analises van die tekste sal daar

deurentyd verwys word na die interrelasies tussen die persoonlike aspekte,

die politieke milieu en die re-presentasie van die spoorwegmilieu. In die

slothoofstuk sal die funksionaliteit van die vervreemdingstegnieke nagegaan

word.

Naas die Formalistiese teorie word daar ook gebruik gemaak van ander

literer-teoretiese benaderings. Hieronder res80rteer Violfgang lser se begrip

wr,eellen; Michael Riffaterre Be heuristiese en retroaktiewe of hermeneutiese

leesfases; Harold Bloom se teorie oor die dig~,"!ike vaders se invloed op 'n

2
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IS 01\f TE LEWE IS ONNATUURLIK \VERKERSPOESIE?

digter; en Mikhail Bakhtin se teorie 001' dialogisme en die karnavaleske.

Omdat Nel se bundel in die postmoderniteit geskep is, sal aspeki'e van die

teoretisering hieroor ook telkens betrek word.

Aangesien die Russiese Formalisme beskou word as 'n shool (vg1. Venter in

Cloete 1990:458), word hoofletters gebruik by die spelling van die eienaam en

by die adjektief Formalisties. Wat die begrippe postmodernisme en post

modernisties betref, word kleinletters gebruik omdat. die post-modernisme nie

'n duidelike omskrewe skool is ni~.

Alhoewel die bundel 'n sterk outobiografiese karakter het, kan die spreker in

die verskillende gedigte nie noodwendig gelykgestel geword aan die digter nie.

Die spreker lEan hoogstcns telkens 'n ander projeksie van die digter wees.

1.2 Is om ~ l~w~ is onnatuurlih werkerspoesie?

Hambidge (1994:57) wys daarop dat om te lewe is OTl,,,,otuurlik in 'n

uitgewersbrief as "werkersklaspoesie" geklassifiseer en bemark is en dat dit 'n

invloed op die resepsie van die bundel gehad het. Die frase "poosie van die

ha,ndearbeid" word ook deur Kannemeyer (1993) in sy resensie gebruik. Beide

die kritici bevraagteken egter hierdie kategorisering van Nel se bundel. Die

benaming "werkersliteratuur" vir Nel Be poosie is problematies: dit is

skynhaar eenvoudige poosie deur 'n skrywer wat uit 'n werkcrsklasagtergrond

kom, maar wat tog tersiere opleiding aan die Universiteit van Stellenbosch

gehad het. Nel was vanaf 1984 tot 1988 ingeskryf vir die graadkursu3 B.A.

(Gewoon) met Afrikaans en Nederlands as hoofvak. Hy het egter nooit sy

hoofvak geslaag nie en het daarom eers in 1994 sy graad ontvang (met Engels

as hoofvak). Hy het die bundel voltooi in 1990, terwyl hy as kroegman op

Matjiesfontein gewerk het. Hy was later ook 'n beampte by die U.S.

Beskermingsdienste. Ten tyde van die skryf van hierdie tesis beoefen hy nie 'n

Cormele bcroep nie en is die poosie as 't ware sy "werk", aangesien hy van

woorde leef. Nel het naamlik spoedig bekend geword vir sy openbare optredes,

'n aktiwiteit wat aansluit by die van die Nederlandse en V1aamse

"poozieperformers" (Brems en De Geest 1991:43). Sy programme, om Beau/ort-

3
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IS OM TE LEWE IS ONNATUURLIK \\,ERKERSPOESIE?

Wes se beautiful woorde te Fer/aat en Bitter trippies, hestaan uit 'n mengsel

van voorlesings, musiek en visueie middele. So word die performance "een

communicatieve gebeurtenis" wat sy effek ontle{m aan ..lip konkl'ete

aanwesigheid van die digter, sy monoelinge voordrag en die onmiddellik

aangesproke en uiteindelik reagl~rende publiek (Brems en De Ceest 1991:44)..

-"5~> performance is 'n postmodernisticse bedryf in die sin dat die

konvensionele begrip van poeuie as "schriftuurlijke kOilstrukties" ondermyn

word.

Omdat die bundel deur kritic:i as werkerspoosie bestempel is en omdat Nel se

poesie sy "werk" is, is dit 'van belang om hierdie aspek te ondersoek. As

agtergrond volg bier 'n kort op80mming van die ontstaa.n van die Afrikaanse

werkeraliteratuur. Daarvoor word grol.:endeels gesteun op Johan van Wyk se

artikeI "Die tematiek van die werker in die Mrikaanse werkers- en

nasionalistiese literatuur" (1991). Aandag word daarna gegee aan die swart

werkersliteratuur, 800S bespreek denr Oliphant (in Cloete 1990:520 e.v.). Vir

'n algemene, wyer definisie van werkerspoosie word d,aar laastens verwys na

Van Gorp (1986).

Alboewel werkersliteratuur 10 die Suid-Afrikaanse konteks oorwegend

verband hou met die groei van die arbeidersbeweging en die kultuur

aktiwiteite van swart vakbonde. bestaan daar weI vroee werkersliteratuur

met die blanke werke!' as tama. Volgens Van Wyk (1991:54) kan die ontstaan

van die Afrikaanse werkersliteratuur teruggevoer word na die verplasing van

tradisionele bestaansvorme. Verskeie faktore het hierin 'n rol gespeel: die

ontvolking van die platteland, verstedeliking en diH ontworteling van

gemeemkappe. Die ontstaan van 'n nasionalistiese en klasscbewussyn hang

saam met die eerate grootskaalse kapitalistiese aktiwiteit - die ontdekki'-lg

van diamante. In 1884 vind die eerBh.~ werkersopstande in Kimberley plaas 

volgens Van V{yk (1991:54) geinspireer deur die idees van Marx. Die vestiging

van die kapitalistiese sisteem in Suid-Afrika is vergemaklik deur die groot

aantal oorloe in die negentiende eeu tussen enersyds koloniste en andersyds

die inbeemse bevolkings van die land, asook tussen faksies onderling. Van

4
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IS OM TE LEWE IS ONNATUURLIK WERKERSPOESIE?

\\'yk (l9~)1:55) beweer dat die Boere die verspt teen Brittanje eksplisiet gesien

het as 'n verset teen die kapitalisme. T('en hierdIe opmerking kan beswaar

ingebring word, onder meet' omdat Van Wyk sy stelling grond op 'n enkele

gedig van F.W. Reitz, naamlik "Commandant Danie Theron".

Onder die invloed van die Naturalisme het die armblanke mettertyd 'n

opvallende tema geword. maar altyd binne 'n landelike konteks en vanuit 'n

kleinburgerlike pCl"spvktief. beweel' Van Wyk (1991:56). Eel's in J.h) dertiger~

en veertigerja...~ tree die problematiek van die Afrikaanse werker polities en

literer op die voorgrond. Die opkoms van di(~ werkersklas en die vervreemding

tU88en die werkers en die nasionaliste lei tot twee strominge in die Afrikaanse

letterkunde. Enersyds was daar (dikwels anti-Fascistiese) gedigte, liedjies,

dramas en verhale van diJ,e klerewerkers wat in die Klerewerker verskyn het,

en audersyds die bree nasionalisticse literere tradisie wat ontwikkel het uit

die werksaambede van die GRA en die Tweede Taalbeweging, Laasgenoemde

stroming bevat die werk van Afrikaner·intellektuele, Belangrike voorbeelde is

S.J. Pretoriu8 <"Sonnet - Uit Malvern"). Toon van den Heever ("In die Hoe

veld") en D.J. Opperman ("Ballade van die Grysland"). Die digters was self nie

werkers nie, maar hulle het insae in die werkersproblematiek gehad as gevolg

van bulle loopbane oC'n werkersklas-Camilieagtergrond (Van Wyk 1991:58).

Van Wyk (1991: 58) wys ook daarop dat die problematiek van die werker altyd

ondergeskik was aan die estetiese eise van die !iteratuur. Dat die vorm

volgens hom op die voorgrond geplaas is en die 80siale problematiek sekonder

was, is myns insiens 'n veralgemening en oorvereenvoudiging van die kom

plekse verhoudinge tUR8en teksstruktuur en ·materiaal.

Die verdwyning van die Afrikaanse werker as onderwerp in die Afrikaanse

literatuur hang grootliks saam met die bewindoorname van die Nasionale

Party in 1948 (wat uok geRien is as 'n oorwinning vir die blanke werkersklas),

die gevolglike onderdrukking van die Kommunisme en Sosialisme, en die Ceit

dat die arbeiderskorps in hierdie tyd oorwegend saamgestel is uit swart

werkers.

5
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IS OM T'~,: .SE\VE IS ONNATUURLIK WERKERSPOESIE?

Litcrere ontwikkelinge hinne die kader van swart literatuur vind dUB b~en

hierdie agttjrgrond. plaas, en die van die daaropvolgende ideologiese imple

mentering van etniese nusionalisme deur middel van apartheidswette

(Olipha,:1t in Cloete 1990:520). Die benaming "swart" binne hierdie konteks

verwys na al die tradisioneel polities gediskrimineerde bevolkingsgroepe 'Voor

die demokratisering van Suid-Afrika. Die swart literatuur sluit uiteraarcl die

orale en geskrewe kultuuruitinge van die verskillende taalgroepe in. Swart

werkersliteratuur per se verkry eers statuur in 'n veel latere periode. In die

Vl'fJee jare t.agtig lei die gruei van die arbeidersb~weging tot die vestiging van

kultuurafdelings in vakbond..~ (Oliphant in Cloete 1990:523), wat tot gevolg

gehad het dat swart werkerllliteratuur toenemend geas80sieer is met die

kulturele bedrywighede van vakbonde. Volgens Oliphant was twee elemeJ1te

die stigting van die nie-rassige Kongres van Suid·Afrikaanse skrywers in 1987'

(COSAW) en die werkersperspektief - verantwoordelik vir vern.uwing in die

swart literatm..tr. Swan werkersliteratuur (okus op werkers Be erva:dngs van

rassediskriminasie, e)mnomicse uitbuiting en die ontwikkeling van die

vakbondbeweging (Oliphant in Cloete 1990:523). Belangrike publikasies in die

tyd sluit in Black Mamba Rising (1986) en die tydskrif Staffrider se spesiale

uitgawe getiteld "'Worker CultureM (1989). Eersgenoemde behels die

transformasie van prysliedere om die revolusionere aapirasies van werkers eri

hul organisasie uit te druk en laasgenoemde fokus op die poetiese en

dramavorm€' wat deur werkers beoefen word (Oliphant in Cloete 1990:523).

Van Gorp (1986:32) beskryf arbeidersliteratuur as literatuur wat handel oor

die arheidsproses. die arbeider, sy lewensomstandighede en sy stryd, afgesien

v.tn die sosiale stand van die outeur self (my kursivering - C. Ie R.). Dit het

soms ook 'n polities bevrydende karakter, veral as die outeur self tot die

werkersklns behoort. Wanneer 'n mens die inhoud van om te lewe is

o1l,natuurlik aan bostaande definisie meet, kan die gevolgtrekking gemaak

word dat Nel se poesie weI arbe\dersliteratuur is. Nel tree vernuwend op

deurdat hy die problematiek van die wit werker van die Apartheidsf~ra op die

voorgrond plaas. Literer-histori;~s kan hy as 'n uitsonderingefiguur heskou

6
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IS OM TE LEWE IS ONNATUURLIK WERKERSPOESIE?

word. Sy bundel "[e]envoudige spoorweg-stories" toon eienskappe wat, soos

reeds gcse. weI getuig van 'n "literere bewussyn". Duar word ook nie net ffiet

die werker en sy of hSf,r politieke problematiek omgegaan nie. Ander temas

8008 digterlike inisie '3ie en die rasseproblematiek word aangeraak, met dip,

spoorwegmilieu as verwysingsraamwerk. Die t,')Cpassing Vfl~1 vervre~mding ;~'.i;

myns insicn(ol die opvallendste kenmerk wet getuig van 'n literere bewussyn.

In die volgende afdeling word die konsep vervreemding as teoretiese

begronding uiteengesit. Die aspek vorm die hoofinvalshoek vir die bespreki!'lig

van die tekste.

1.3 Vervreemdii~g

Die begrip vervreemding of ostranenie het sy oorsprong by die Russiese

Formaliate. Bulle doelstelling wns om die 80genaamde literariteit (Rus..~ies:

liUratur~t)van die lc",~erkunde te beskryf, dit wil Be hulle was van mening

dat die literatuurwetenskap hom moet besig hou met die spesifiek literare

aard van tekste wat hulleself 8S literatuur voordoen. Dit was 'n reaksie teen

die poeitivistiese biografisme en teen lewensbeskoulike interpret8si;2s (Van

Gorp 1986:152). Die Formaliste het eerder probeer agterkom hoe literere taal

onderakei kan word van ander vorme en funksies van taalgebruik.

Ten opsigte van taalgebruik wat die aandag op sigself vestig, munt hulle die

begrip poetiese funksie - deur die vorm te verander, aan te tas of moeilik

interpreteerbaar te maak. word die taalteken as teken in sy outonomie

veraanskoulik. Sentraal in hie:rme redenasie is die konsep van vervreemding

of defamiliarisasie (Ru88ies: ost.ranenie) wat stelling inneem teenoor die van

outomatisering. Deur afwykende taalgebruik kat', 'n literere kunswerk die

outomatiese van ons waarneming deul'breek en ons die werklikheid op 'n

nuwe manier laat sien. In hierdie verband se Lodge (1990:15): "What startles

us into a new way of seeing' is a new way of saying, and we can only

appreciate the novelty of that 8Rainst what is habitual and expected in any

given context." Die Formaliste Ie gevolglik groot klem op die tegniese

prosedures in poesie en prosa, die sogenaamde kunsgrepe (Russies: priem).

7
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VERVREEMDING

Die Formalistiese nOSle dat vervreemding die werkliheid vernuwe, is

problematies binne 'n postmodernistiese raamwerk. Volgens postmodernis

tiese kultuuruitinge en teorie bestaan daar nie 'n nuwe of oorspronklike objek

of idee nie en kan die werklikheid nie vars of eerstehands of vernuwend

weergegee word nie. Omdat in die letterkunde daar al BOveel verskillende

mimotiese presentasies of representasies van die werklikheid was, word in die

pcstmodernisme beweer dat die werklikheid slegs heraangebied kan word as

re-preMntcu~(dit wil se her-presentasie). Vir die doeleindes van hierdie tesis

beskou ek dit dat vervreemding dinge nie nuutmaak nie, maar slegs op

andenoortige of onkonvansionele oC"onnatuurlike" wyses re-presenteer.

Volpns Du Plooy (in Cloete 1990:567) is 'n basiese kenmerk van die literere

kunqreep juis die vermoe tot vel'V1'eemding. Een kunsgreep is oak Die

be1aqriker •• 'n ander Die. Die eerate per800n wat die begrip gebruik het,

wu Viktor Sklovaky (wisaelapelling Victor Sbklovsky) (1893-1984) wet sy

teoriei betrefrende CMtron.en~ in 1917 uiteengesit het in sy artikel "Art as

technique" (vertaal en opgeneem in Lodge 1990:16 e.v.). Omdat sekere

••nb.lin.. uit hierdie artilt..,l spoedig uit hul konteks ve~~der is en die

waarde van motto's verkry het in die sekondere li18ratuur, wil ek vervolgens

'n·kritieee opeomminc daarvllD aanbied - eerstenster wille van, die kon18Jr6 en

Sklovby tie argument. en tweedens om vas 18 stel wat die implikasies van

SkIovby Be tearie is vir 'n bestudering van 'n teks wat tydens die

poetmoderni18it tot stand gekom het.

Sklovsky Be artikel, wat a1 dikwels beskou is as 'n maniles van die Formele

Metode, begin met 'n polemiek oor die destyds heersende siening van die

eebruik van beelde. Sklovksy haal onder andere vir die teoretikus Aleksandr

Po18bnya (1835-1891) aan: "Art is thinking in images"; UWithout imagery

there is no art, and in particular. no poetry". Ovsyaniko-Kulikovsky (1835

1920), 'n akademikus en student van Potebnya, het die stellings uitgebrei.

Sklovsky (Lodge 1990:16) 80m dit op: "Poetry is a special way of thinking; it is,

precisely, a way of thinking in images, a way which permits what is generally
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called 'economy of mental f~ffort', a way which makes for a sensation of the

relative ease ofthe process' ".

Volgens Sklovsky het Potebr.ya egter nie onderskei tussen die taal van prosa

en die taal van poesie rue. Daarom het hy twee belangrike aspekte van die

gebruik van beeIde gelgnoreer: beelding as praktiese middel in die denkpro&es

om objekte te kategoriseer; en beelding as poetiese middel om indrukke te

verskerp. Die poetiese beeld is volgens Sklovksy 'n medium om die sterkste

moontlike indruk te skep. Dit is egter nie m4~er (of minder) doeltreffend nie as

andel" poetiese middele BOOS parallellismes" vergelykings, herhalings. hiper

bole en al die daardie metodes wat die emosionele effek van uitdrukkings

beklemtoon. Sklovksy doen bier twee dinge wat van groat teoretiese belang is,

se Lodge in 'n voetnoot (1990:29). Hy redeneer eerstens dat verskillende

tegnieke 'n enkele fuusie kan dien en tweedens dat geen enkele tegniek die

belangribte is nie. Die tweede argument bet daartoe gelei dat die Formaliste

met eDip oemet al die kunsgrepe kon omgaan; die eerste laat hulle toe om die

kunsgrepe te bespreek vanuit 'n enkele, konsekwente teoretiese posisie.

Vf,J·!pna die benadering in hierdie tesls sou gese kon word da.t die gedigte

vanuit 'n "enkele, konsekwente" poei8ie benader word, naamlik Formalistiege

vervreelluung, maar daar word oak gebruik gemaat van ander teoriee (o.a.

Riffaterre 18 IG8sfasc8. leer se Lftr.t~llenen poetmodemistiese leesstrategiee).

naar aal aanptoon word hoe die vervreemdingategnieke iets V;;;'d die post

modeme onvaatheid suggereer, maar daar word ook ek1ekties met die teorie

omgegaan. Diebenadering wat gevolg word, verskil van die Strukturalistiese

en Formalistiese benaderings deurdat die postmoofJmisme juis iets 800S 'n

enkeIe, vaste teoretiese posisie bevraagteken. Verder fokus die Formalisme op

die ~Iu~ en die analise en ontsyfering daarvan, terwyl die postmodernisme

lesersbetrokkenbeid en die totale bandeling van enuniasie voorstaan

(Hutcheon 1988:86).

Die gebruik van poetiese beelde is maar een van v'l31e poetiese kunsgrepe. is

hierba gese. Hierteenoor word die gebruik van beelde in prosa bloot as 'n
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middel tot abstrakRie gesien wat slegs op enkele eie'nskappe van objekte

fokus. Sklovksy (Lodge 1990:18) bf.'weer dus dat poetiese beelde meer

omvattend is as prosalese beeldl:! aangesien laasgenoemde beeIde dikwels

slegs metonimies van aard is.

Die volgende belangrike punt wat Sklovksy maak, is dat waarneming by die

mens outomaties kan word. Ter illustrasie verwys Sklovsky (Lodge 1990:20)

na die voorkoms van onvolledige of onvoltooide sinne in die gewone

spreektaal, die verloregaan van klanke wanneer daar vinnig gepraat word,

en80VOOrts. In die geoutomatiseerde proses word sake vervang deur simbole.

byna BOOS in algebra. Hierdie "algebralese" denkproses veroorsaak dat dinge

nie meer IT.. hul geheel waargeneem word nie en later slegs aan hulle

"silhoeet" herken word, met snder woorde aan sekere opvallende kenmerke:

"The object, p6rceived thU8 in the manner of prose perception, fades and does

not leave even a first impreuion; ultimately even the essence of what j,t was is

foraotten" (Sklovsky in Lodge 1990:20). Sklovsky noom hierdie proses "oor

outomatiaaaie": dit fasiliteer die mees moeitelose en ekonomiese wyse van

waameminl·

Dit is met behulp van hierdie beginsels dat Sklovsky (Lodge 1990:20) sy teorie

oor die Cunbie van kuns formuleer en waaruit sy beroemde stelling "to make

the stone stony" kom:

[A]rt exists that one may recover the sensation of life; it exists to make

one feel things. to make the stone stony. The purpose of 8rt is to impalrt:

the sensation of things as they are percei.ved and not as they al'e

known. The technique of art is to m'l.ke objects 'unfamiliar', to makl~

forms difficult. to iucrease the difficulty and length of perception

because the process of' perception is an aesthetic end in itself and must

be prolonged. Art is a way ofexperiencilr.g the artfulness of an object; the

object is not important.

Laasgenoemde veel aangE~haalde sm is die vertaling van Lemon en Reis.

Robert Scholes se vertaling (voetnoot in Lodge 1990:20) is myns insiens me(~r
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verhelderend: "In art, it is our experience of the process of construction that

i{X)unts, not the finished product." Die post-strukturalisme sou hierdie

belangrike gedagte oor die konstruksieproses later verder voer en na die leser

tritbrei. Hier kan verwys word na Barthes se onderskeid tUBsen leesbare

(li$ible) en skrytbare (scriptible) tekste (Jefferson in Jefferson en Robey

1989:108). Die leesbare teks is soos 'n produk wat bloot deur die leser verbruik

'Word. Die skrytb.are teks vereis egter die aktiewe samewerking van die leser:

die medewerking (mee-werk) aan die produksie en skryf van die teks.

Sodoende is die scriptible teks 'n proses en nie 'n prod-Ilk nie. Foster en Viljoen

(1997: xxvii) voer hierdie metaforiek verder: "Die konvensionele rol van die

leser as teksverbruiker is gaandeweg uitgebrei tot die van prosesseerder van

die teu" (my kursivering - C. Ie R.).

~:;k1ovsky betoog verder dat kuns op verskillende maniere objekte verwyder

',''.an die outomatisasie van waarn~ming (Lodge 1990:21). Sy voorbeelde van

boo vervreemdi.ng (de{amiliarizati.on) toegepas word, sluit 'n bespreking van

v!srhaJe van ToJatoi in, waiar onder andere van 'n ongewone gesigspunt gebruik

gl!!Dlaak word om die bekende as 't ware "onbekend" te maak.

Hierna keer Sklovsky (Lodge 1990:27) terug na die kwessie van ·'poetic

la.nguap" en maak hy die stelling dat vervreemding by poesie bewerkstellig

word deur die pbruik van "impeded la.nguage": "The language of poetry is,

tb,3D, a difficult, roughened, impeded language". Sogenaamde '(impeded

1ancuage" (h,' verwys ook na 'n "'roughened' form") word gekenmerk d,eur

bY'lroorbeeld bloot woorde te gebruik wat moeilik uitspreekbaar is, of om (met

verwysing na die poesie van Poesjkin) gewone sproektaal te gebruik in 'n

tydperk waarin hoogdrawende poetiese taalgebruik hoogty vier. Hy definieer

POEial\ie dan in die slot van sy artikel as "attenuated, tortuous sper,ch" en as

"for'~',~d speech" (Lodge 1990:28) en beskou dus vertraging en bemoeiliking as

hoofkenmerke van die poosie en poetiese taalgebruik. Gedigte wat moeHik of

"roughened" is, vestig die aandag op hulleself.
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Nel se poesie kom vir sommige lesers as eenvoudig voor. Hambidge (1994:60)

beweer dat hy 8009 Van Wyk Louw 'n beoefenaar van die maklike, dog

verwikkelde poesie is. Louw l:ie poesie is myns insiens weliswaar nie altyd

"maktix" nie, en die gedigte in om te lewe is olmatlmrJik is ook 80ms moeilik

om te lees vanwee die kunsgrepe wat toegepas word en wannee'r lees

versperrings optree.
\

'n Ander belangrike funksie van vervreemding is die vertpoe tot vooropstelling

of bevoorgronding (/oregroll1lding) in die literere teks (Du Plooy in Cloete

1990:567). Vir Mukarovsky behels dit die "in die brandpunt plaas" of "op die

voorgrond plass" van dit wat belangrik geag word in di() teks. So word die

taalteken (signifiant) beklemtoon wat veroorsaak dat dit 'W"at meegedeel word

(die .;"n.ifiJ), skerper aandag geniet. Oit word verkry deur "Iervreemding, wat

vooroPltelling teweegbrirkg. Op die wyse word die taalteken "nuut
lt

en

"vreemd" pmaak. 800s vervreemding, is vooropstelling dus die teenoor

gestelde van outomatisasie of kondisionering (Du Plooy in Cl(){~te 1990:568).

Du Plooy beskou plU'Odiering as 'n verdere "kragtige tegniek van vervrt~m

dina" (Cloete 1990:5('"l8). Sy verwys vera! na die vervreemdend~,} efl"ek wat dit

het met betrekking tot literere konvensies en tradisies: "'n Bepaalde literere '.

vorm en die kenmerkende inhoud van 'n bepaalde liter-ere 80011 word doel

bewus gebruik en doelbewus met 'n nuwe titerere inhoud beklee.It Ook in die

postmodernisme is die parodie helangrik - 80mmige kritici beskou dit as die

kenmerk van die postmodernistiese gees. Hutcheon (1985:35) skryf hieroor:

"Parody seems to offer a perspective on the present and on the p,llst which

allows an artist to speak to a discourse from within it, but without being

totally recuperated by it." Dit is daarom. se Hutcheon, dat parodie dio modus

geword het vir die wat gemarginaliseer is deur 'n dominante ideologie. Sy se
dat veral swart, etniesc, feministiese en gay-kunstenaars parodie as 'n

strategie gebruik om l~rities en neatief te reageer op die steeds oorwt:gend

wit, heteroseksuele, manlike kultuur waarin hulle hulself bevind. Op dieselfde

wyse gebruik Nel die parodie (byvoorbeeld in "die dag toe hulle vir Donkie

Viviers") om sy en ander gemarginaliseerdes soos vroue ("Rita") en bruin- of
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swartmense ("soeklig", "landskap" en "die dag toe hulle vir Donkie Viviers") se

posisie binne die dominante Mrikaner-kultuur voorop te ste!. Hutcheon

(1988:35) vergelyk Brecht se Ver/remdungseffekt (sien hierna) met parodie

deurdat albei distansierend te werk gaan en ook tegelykertyd die kunstenaar

en die gehoor betrek ill 'n deelnemende hermeneutiese aktiwiteit.

Wat prosa betref, was die Formaliste se studie volgens Ohlhoff (Cloete

1985:35) nie gemoeid met die onderskeid tussen poetiese en gewone taal

gebruik nie. Hulle het bulle toegespits op die onderskeid tusStm die gebeure,

enersyds, en andersyds, die (re)konstruksie daarvan. Die llegrippe fabel

(fClbula) en ,ujet (of 4yuzhet) is volgens Jefferson "kwintessensi~\el" Formalis

tiea (1993:39). Fabula verwys na die chronologiese sekwena vall gebeure en

.~t verwya na die orde en wyse waarop hulle in die narratief voorgestel

word. Jeft'eI'8OD (1993:41) bcskou die relaaie tussen die twee begrippe analoog

aaD die venkil tUl88D praktiese en poetiese taalgebruik: "The ,yuzhet creates

a defamiliarizintf effect on the fabula; the devices of the syuzhet are not

deliped u inatruments for conveying the tabula. but are foregrounded at the

expell8e of the fobula". Deur \'eranderinge aan die verloop van die gebeure

aan te bring, word dit dUB gedeoutomati8eer.

Hoewel die onderskeid tClbula/ tlujet ten opsigte van die prosa gemaak is, kan

hiel'die belriPpe ook myna insiens nuttig wees by die bestudering van die

potlaie. Binne die poetmodemiame word die grense tussen genres 800S p.rosa en

po8sie immers pproblemati8eer - die bundel om Ie lewe is onnatuurlik, word

bYVOt.lrbeeld op die titelblad as "[e]envoudige spoorwegstories" 8angebied,

vera! vanwei die sterk epiese element.

Naas die RU88iese konsep van o.tranen~ is daar ook in die letterkunde 'n

!lnder soort vervreemding bekend, naamlik die sogenaamde Brechtiaanse ver

vreemding, oftewel die Verfr~--"rlungseffelet. Dit is deur 80sialistiese kunste

naars (8008 Bertolt Brecht) van die Weimar Republiek vir politieke doeleindes

gebruik (Du Plooy in Cloete 1990:568). Van Gorp (1986:442) se omskrywing

lui 8S volg: "Door Brecht geintroduceerd theatereffect dat de drllmatische
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illusie wil verstoren am de emotionele identificatie van de toeschouwer met

toneelpersonages [... ] tegen te gaan." Die toeskouer bespaar as 't ware energie

deurdat hy of sy nie met die akteurs identifiseer of 'n katarsis ervaar nie.

Hierdie energie wi! Brecht rig op die leerstellige inhoud en sosiale uitsprake

van die stuk. Die vervreemdingseffek Ie volgens Van Gorp daarin dat die van

selfsprekende in 'n seleere sin ongewoon gemaak word en daardeur die insig in

die teks verskerp. Hutcheon (1988:181) WYS op die politieke aard van ver

vreemding by Brecht: "Postmodern fiction - like Brecht's drama - often tends

to use its political commitment in conjunction with both distancing irony [... ]

and technical innovation, in order both to illustrate and to incarnate its teach

ings." Deur hierdie vervreemdingstegniek word dill:! sosiale en historiese

kontekste deel van die fisiese teks wat ons lees.

'n Belangrike laaste opmerking wat betref outomatisering en defamiliarisasie,

is die feit dat die moontlikheid hestaan dat literere kunsgrE'pe self onderworpe

is aan outomatisering en 80 geyk kan word. Om hierdie rede het die Formalis

te in hul teorie tuaaen die begrippe kunsgreep en funksie onderskei. Die effe!::

van vervreemding wat 'n kunsgreep tot gavolg het. berus nile op sy bestaan as

kunagreep nie. maar op sy funksie in die literere teks.

Met behulp van die Formalistiese teorie, wil hierdie studie Ilantoon hoe Gert

Vlok Nel in om te lewe is onnatuurlik sekere tegnieke gebruilt om vervreemd

ing te bewerkstellig. 'n Aantal van hierdie tegnieke sal geidlentifiseer en ge

kategoriseer word. Binna 'n ankela gedig kan natuurlik meerdere tegnieke

11oorkom. maar ter wille van analitiese oorwegings sal telkens (~efokusword op

daardie tegniek(e) wat oorheersend in 'n spesifieke teks toeg~epas word. Die

:analises is georden ten opsigte van die ver-vreemdingstegniek',e wat in bulle

i!langewend word. Opvallende kunsgrepe is. 800S reeds gese. me gebruik van

.~llipse en parodiering; selfrefleksie en metapoetiese elemeute; kinderlike

Jnkalisering en register; tipografies~ eksperimentering; ruimtelike relati

,rering; en vertraging.
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1.4 Denaturalisasie

Hutcheon (1989:2) se hantering van die konsep denaturalisasie as post

modernistiese begrip kom myns insiens in sekere opsigte ooreen m~t die

Formalistiese konsep van defamiliarisasie (vervreemding of de-outomati

s8sie). Hutcheon (1989:2) se dat een van die postmoderne missies is om wat

ons as natuurlik aan· en ervaar. te denaturaliseer - dit wi! se om uit te wys

dat daardie aspekte wat ons onnadenkend as "natuurlik" heskou. in der waar

heid kulturele konstruksies is. Deur die ideologiese begronding van die post

modernisme word ons in staat gestel om 'n denaturaliser~nde kritiek te

hedryf. Tipies postmodernisties kan daar seife vanuit hierdie posisie nie ont

kom word aan aandadigheid ten opsigte van vorme van magsuitoefening en

oorheeraing me. Postmodeme kultuuruitinge toon hierdie paradoks aan deur

<!at die heenende ideologie self-bewustelik tegelykertyd bevraagteken en

phandhaaf word (Hutcheon 1989:4). Hierdie 8spek kom na vore in Nel se

po9l1Jie, vera} in die gedig "boggellug" (afdeling 2.4).

In die teorie oor die Formalisme en die postmodernisme word dikwels beweer

dat die raaliteit slegs deur re-presentasies voorgestel kan word. Oaar bestaan

met aDder woorde nie iets 800S 'n ongemedieerde blik op die werklikheid me.

Die realiteit is dus glad Die "natuurlik" nie (Hutcheon 1989:33), aangesien dit

wat ons beSIOU as die realiteit, reeds aangetas is deur onder andere kulturele

konstruksies. Die p08tmodernisme problematieer die genaturaliseerde of kon

vensionele strategiee ten opsigte van die re-presentasie van narratiewe: " ...

[PJostmodern de-naturalizing [is] the simultaneous inscribing and subverting

of the conventions of narrative" (Hutcheon 1989:49).

Binne die postmodernisme word daar, anders as in die Formalisme, nie geglo

dat dit wat gedeoutomatiseer word, daardeur "nuut" gemaak word nie. Oaar

word eerder verwys na die re-presentasie van 'n saak of objek omdat daar

binne die postmodernisme nie iets soos 'n werklik oorspronklike objek bestaan

Die. Enige voorstelling daarvan kan gevolglik dus ook nie as "nuut" beskou

word Die, maar slegs as simulasie of re-presentasie - 'n "onnatuurlike" bedryf.
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D9t byvoorbeeld flksie "onnatuurlik" is. bet-8ken me dat die werklikheid

"natuurlik" is nie. "There is nothing natural about the 'real' and there never

was," se Hutcheon (1989:33). Gert "10k Nel beaam: "am te lewe is ,"'\0

natuurlik".

1.5 om t€ lewe is onnatuurlill binne die postmoderniteit

Hoewel dit algemeen aanvaar word dat die postmodernisme as 'n kultuur·

8troming self 'n duidelike deflnisie ontglip (Foster en VHjoen 1997:xxiii), is dit

vir die doeleindes van hierdie tesis tog belangrik om am te lewe is onnatu.urlik

aan sekere kenmerke van die postmodernisme te meet.

'n Eerste kenmerk is dot daar binne die postmodernisme 'n suspisie jeens

metanarratiewe is (Liebenberg 1988:274). Deur die vooropstelling van die

spoorwegmilieu in am. te lewe is onnatuurlik word die narratiewe van 'n

relatie! klein. gemarginaliseerde groep mense met 'n 800rtgelyke agtergrond,

in die fokus geplass. Op hierdie wyse verken die bundel 'n randgebied en word

die sentrum op postmodernistiese wyse geproblematiseer: "die bevraag

tekening van een alle80mvattende waarheid lei daartoe dat daar 'n vraag·

tekenpplaas word oor die dinge wat gewoonlik in die sentrum staan en as die

belar.gI'ikste beskou word" (Foster en Viljoen 1997:xxiii).

Die Buspisie jeens metanarratiewe impliseer ook die afwys van 'n flnale, sluit

ende betekenis. In am. I.e lewe is onnatuurlik maak die gedigte dikwels meer as

een interpretasie moontlik. Die leser se rol as blote verbruiker van die teks

word dus ondergrawe. Die teks is nie meer '11 geslote, "gefetisjeerde" objek nie,

"but an open process with an enunciative situation", wat verander na gelang

van die ontvanger (Hutcheon 1988:220). Op hierdie wyse is die leser nie meer

'n passiewe ontvanger nie, map.r 'n aktiewe meeleser/skepper (Hambidge

1995:17). Die ~cdig "die dag toe hulle vir Donkie Viviers" is 'n voorbeeld van 'n

teks waarin die leser die ellipse moot voltooi am die narratief te konstrueer.

Die postmodernisme is volgens Hutcheon (l988:x) ook intens self·refleksief. In

die geval van "desember & see" laat die metapoetiese elemente sien hoe die
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gedig gckonstrueer word. Hoewel hierdie tegniek so oud is as die poesie sclf,

word dit in dic postmodcrnisme op die spits gedryf.

'n Volgende kenmerk i~1 die gebruik van parodie - volgens Hambidge (1995:9)

die uiterate vorm van postmodernisme. Hierdie tegniek speel 'n groot rol in

"die dag toe bulle vir Donkie Vivier~·t; dieselfde geld vir intertekstualiteit in

"desember & sec". Allxli gedigte maak gehruik van hierche postmodernistiese

tegnieke om Bodoende literere voorgangers te ondermyn, te huldig of te

weerspreek (vergelyk Foster en Viljoen 1997:xxviii).

'n Verdere postmodernistiese eien8kap van die bundel wat ook spruit uit die

wantroue in meestemarratiewe. is die fragmentariese nard van. die tekst,},

V()()?beelde hiervan is die gebroke sintaksis en die opskorting van die lineere

narratief. In die postmodernisme word mimetiese representasie ook betwyfel,

en daarby inbell'epe aUe hierargiee en enigekoherente begrip van die wereld:

"Instead it favours arbitrariness, enumeration, and the labyrinth" (Liebenberg

1988:272). Daar word. binne die pos'tmodernisme dus doelbew\ls 'n keu.se

gemaRk vir 'n gefragnumteerde aanbiedingswyse.

'n Ander belangrike postmodernistiese procede binne die konteks van die

bundel is die verwerking van bistoriese stof. In om Ie lewe U onnatuurlik kom

dit neer op 'n re-preStmtasie van die Apartheidsera om sekere aspekte 8008

politiek en rassisme (vergelyk "aoeldig> en "landskap") te bevoorgrond. Her

skrywing word volgens Hambidge (1995:39) dikwels gebruik om leuenagtig

hecle of eensydighede nan die kaak 18 stel.

Die hersirkulering vall ouer vorme en teoriee sluit aan by die belangstelling in

die historiese. HiermEle word verwys na die toepsssing van die Formalistiese

en Brechtiaanse konsepte van vervreemding (wat uit die eerste helfte van die

eeu dateer). Hoewel daar Die met stelligheid gese kan word dat Nel uit vroeere

teoretiese grondslee van die letterkunde put nie, moet in ag geneem wor.l dat

hy onderrig in diEI Afrikaanse letterkunde aan die Universiteit van

Stellenbosch ontvang; bet.
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Daar word in hierdie tesis nie slegs van 'n postmodernistiese invalshoek

uitgegaan nie, lDaar eklekties omgegaan met Formalistiese en semio-struk

turalistiese teoriee, byv(mrbeeld die van Riffaterre en Bakthin. As gevolg

hiervan sou die werkswyse op sigself as J>ostmodernisties beskou kan word

omdat daar nie van een enkele teoretie~ standpunt 'uitgegaan word nie.

Die vervreemdingstegnieke oorvleuel dikwds en bemoeilik sodoonde kategori

sering. As pragmatiese oorweging word die tekste in 'n mindere of meerdere

mate bespreek volgens die belangrikste vervreemdingstegniek wat in bulle

toegepas, word. Die ecrste gedig onder bespreking is "die dog toe bulle vir

Donkie Viviers" waar die gebruik van ellipse en parodiering ondersoek word.

Die boot'kenmerk van die volgende teks, "desember & see", is sy metapoetiese

aard. DiG gedig "soeklig" word ontle4~d ten opsigte van die kinderlike

Colc.sliller-ing en kinderlike register daarin. Laaspnoemde tegniek, kinderlike

r(:'cister, word ook in die gedig UboggeUug" ondersoek. Eksperimentele tipo

gv'afie ss vervreemdingstegniek word nagegaan in 'n bespreking van "land

skap". In "Rita" en in "hillside" word ruimtelike relativering a8 defamiliari

8asietegnidt onderaoek. By die analise van die s)otgedig, "hillside", word die

vervreemdende effek van vertragmg ook betrek. Die gedigte Itan oak onderling

gegroepeer ywrd op grond van tematiese ooteenkomste: "landakap" kan

ternaUea .an "sooklig" en "bollellug" gekoppel word op grand van die mags

on fftueproblematiek; eil "Rita" en "hill.ide" hanteer die vraaptuk rondom

Vfaue a8 ,ekoloniseerde 8ubjekw binne 'n patriargale samelewing. Deurlopend

in al die pnoemde tekste is egter die pyn wat ervaar word as gevolg van

p.~rlllOOnlike omltandigbede en verdl'ukking deur 'n skynbaar onoorwinbare

hHgemoni~Hebe.tel.
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2.1 Ellipse en parodiering in "die dag toe bulle vir Donkh~ Viviers"

In hierdie hespreking word in 'n groot mate gekonsentreer op die

intertekstuele gesprek tussen "die dag toe bulle vir Donkie Viviers" (38) en

N.P. van Wyk Louw Be "Karoo-dorp: Someraand" uit Tristia. Hierdie gesprek

neem die vorm aan van 'n parodie, wat myns insiens die belangrikste

Yervreemdingstegniek in die gedig is. Die leser moot die \loop plekke" tussen

die parodierende en die geparodieerde gedig invul. Veral wat die tweede

laaste reel betref: "& die laat-middag het chroom geword", kan gesien word

hoe Nel se teks parodierend optree ten opsigte van Louw 8€ teks. Die Nel

pdic is 'n herskrywing van "'Karoo-dorp: Someraand" en terselfdertyd

demistifiseer dit in ~kere opsigte Louw Be siening van die "aristokratiese

ideaal" en van "gemoo1elike lokale realisme".

'n Opvallende kenmE."rk by 'n eerste lees van die gedig is die skynbaar

onvoltooide reels: die dag toe hulle vir Donkie Viviers [gese het] (tite}); het by

8y taa rneergegooi] (3); sy kop [gestamp] (4); & afgehol oor die groen velde van

die rugby [-'velde] (7); [verby] die totempa1e (8); yerby elsa wat haar eerste

maandatonde in die biQlogieklas [gehad het) (18); die wat wes [kyk] (22). Die

woorde waarmee ek die teks voltooi, is slegs vool'beelde en natuurlik nie die

enipte moontlikhede nie. Dit sluit onmiddellik<taD by postmodernistiese

teoriee waann beweer word dat daar geen finale, afsluitende betekenis in 'n

literere werk if' nie (Foster en Viljoen 1997:xxvii). Die gedig 8e elliptiese of

haplografiese aanbieding is waarsl;;,)'nlik 'n nabootsing van hortende spraak

en tan vergelyk word met Skloysky se voorbeeld hierbo van die wyse waarop

woorde dikwels in gewone spraak weggelaat word. Deur bevoorgronding maak

die gedig die leser beWUB van die geoutomatiseerde aard van Jpraak en

waarneming. Om vervreemding in die gedig te bewerkstellig, maak die outeuf

gebruik van die oop plekke en iiJUipse. Naas parodie is die oop p1ekke die

belangrikste vervre6:mdinga-tcgniek

Om die onvoltooidhede te voltooi, vereis medewerking van die leser. Die

proses is beskryf deur die Duitse tt:~oretiku8 Wolfgang Iser, wat van mening
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was dat die leser 'n "'mod"31', a 'role' and a 'standpoint'" is, wat hom of haar in

staat atel om die betekenis van die teks te konstrueer (Maclean in Jefferson &

Robey 1993:131). Sodoende word die leser medekonstrueerder van die teks

tuele proses deurdat hy die lee plekke in die teks met betekenis moet vul:

"The constant readjustment of his perception of the text as it unfolds is

accompanied by his acts of concretization of it's 'blanks' (Leerstellell,) [... ]". In

die gedig "die dag toe hulle vir Donkie Viviers" bestaan die "oop plekke"

hoofaaaklik uit fisies weggelate woorde. Die leser moet hulle letterlik intellek

tueel invul om betekEmia te verkry uit die teka. So word die leser tegelykertyd

aktief en passief betrek by die lees van die teks: aktief deurdat hy beteken

ia(ee) geneteer en "[... ] passive in the fact that textual structures locate him,

not be them" (Maclean in Jefferson & Robey 1993:131).

Die "storie" wat die gedig vcrtel (die tabula) volg die pad wat Donkie Viviers

I8hardloop bet nadat hy meegcdeel is dat sy moeder oorlede is. Die oorsaak

van baar dood word nooit genoem nie, maar die vermoede ontstaan dat elit 'n

onverwagte sterfte was, of dan ten minste vir die kind. Die gebruik van die

tweeds pel'8OOn rjou") kan '11 weergawe wees van die wyse waarop die nuus

aan die kind meegedeel is, of dit kan 'n aanspreking deur die outeur wees. In

die derde reel word oorpgaan na die derdepersoonsvorm, wat 'n groter af

atandelikheid sk:ep. '"Donkie" is na aUe waarskynlikheid 'n bynaam (die

moontlikhaid dat hy as 'n dorpsidioot geskets word, is ook nie uitgesluit nie).

Hy hardloop OOT die rugbyveld, Yerby die bU88toor, ensovoorts tot in die

"agteryardste agteryard" waar hy in "BY peperboomste peperboom" klim.

In "die dag toe hulle vir Donkie Viviers" word daar tegelykertyd ten minate

drie sake of kodes gedenaturaliseer: die Christelike, die nasionalistiese en die

patriargale.

Die Chrisu.~like kode van ..iie plattelandse dorp word op verskillende manier..~

gedemistiflS'aer. Die frase "groen velde" (reel 7) herinn~r aan Psalm 23,

waarin die £:preker bid om rU8 en vrede in "groen weivelde". In die

gedigkonteks is dit ironies omdat die karakter Donkic Viviers hier geen rus
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vind by die "groen velde" nie, maar in 'n hoogs emosionele toestand

weghardloop. Terselfdertyd word diH bekende gegewe van 'n skoolrugbyveld

gedefamiliariseer deur die skeiding van die' gewone samesteUing "rugbyveld":

"die groen velde van die rugby". Op 'n plattelandse "Afrikaanse" dorp speel

sport - en vleral rugby - gewoonlik 'n sterk sosialiserende en saambindende

rol vir die gemecnskap. Hierdie sosia1E\ waardes en die Psalm 23-interteks

word vervolgens ondermyn deur die voorstelling van die rugbypale as

"totempale", wat geassosieer word met tradisionele Indiaanse gelowe en

miu~s. Nie net word die tradisioneel Calvinistiese voorstelling van 'n

platteland81~dorp deur Nel Be re-present.asie ondergrawe nie, maar ook word

die nasionalistiese kode gedenaturaliseer. Die HAT besk.ryflu,Urmlik. "totem"

onder andere as "'n beskermgees en mitiese verteenwoordiger, embleem van 'n

familie ofclan". Die rugbypale-a.s-totempale kan dus ook gesien word a8 'n

simbool van nasionalisme -. bier die voorkoms van Afrikaner~naaionalisme

binne die wit. manlik beheerde sumelewing. Verder hou die vervanging van

"ruebypale" met "totempale" ook verband met die populere opvatting onder

eekere p(leeltes van die Suid-Afrikaanse samelewing dat rugby "verafgood"

word. Die '{erwysmg is dus ironiese kommentaar aanpsien dit impliseer dat

daar binne die sterk Christelik-naaionale gemeenskap wei 'n "afgod" bestaan.

Die anonieme "xbosa-gra88nyer" is op 'n paradoksale wyse tegelykertyd

"briljant & Ia-u" (tegelykertyd geniaal en graft onverfynd of onge80fistikeerd).

As swartmens is hy polities gemarginaliseerd en daarom "dormant". Die

verwysing nIl sy vrou word in 'n parentese geplaas omdat sy as vroulike figuur

n6& verder gemarginaliseerd is en dubbeld onderdruk binne die gemeenskap 

as vrou en a.8 8wartmens (dit herinner aan die tema van vroulike marginali

sering wat in "'Rita" aan die orde kom). Die vrou in bierdie gedig is "verreken",

met ander woorde onderskat ten opsigte van baar potensiaal 8S vrou. Op

dieselfde wyse is haar man dalk '<kru" in die oe van die wit gemeenskap, maar

waarskynlik "briljant" as hy binne sy eie konteks en kultuur beool'deel word.

Deur denaturalisering van die patriargale kode word op 'n subtiele wyse

soaiale kommentaar gelewer.
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Die wagtende ouers in hul motors is "latent" in hul hoedanigheid as

toeskouers. Die leser se idee of konseptualisering van 'n motor word. geproble

matiseer deur die spreker se beskrywing van die motors as "motorige motors".

Hierdie tegniek word herhaal: "bomerige bome" (reel 14); "peperboomste

peperboom" (reel 26); en "agteryardste agteryard" (reel 27). Dit kan verstaan

word as 'n poging tot defamiliarisering van welbekende objektEl binne die

ruimte van die dorp. Die de-outomatisering van die objekte sou in Sklovksy

(Lodge 1990:20) se terme bewoord kon word: "To make the stone stony". Die

leser word gedwing am die objekte en verskynsels V~.n ntmts af te

konseptualiseer.

Daar ia in die inleidingsparagraaf van hierdie bespreking gese dat N.P. van

Wyk Louw Be bekende gedig "Karoo-dorp: Someraand" benut gaan word. Oaar

is twee tegnieke wat in albei tekste voorkom, naamlik die gebruik van ellipse \,..,

en pleona.mea. In reel 7 van "Karoo-dorp: Someraand" word die instansie wat

sina. Die genoem Die: "en by die dorpsdam sing". Dit is 'n oop plek in die gedig

wat deur die leeer ingevul moot word. Vergelyk die pleonastiese herhaling in

laaqenoemde aedig: "en rook uit die lokasie rook" met soortgelyke pleo-

numea wat in die Nel-teks voorkom. Daar word byvoorbeeld in "die dag toe

bulle vir Donkie Viviers" verwys na "S}' peperboomste peperboom" ('n boom

wat volop in Beaufort-Wes voorkom), waardeur die leser gelei word am 'n

abeolute. prototipiese peperboom voor te ste!. Nel gaan dus hier te werk op 'n

wyse wat in teenstelling is met di(~ postmodernistiese tendens am logosen-

triese representasies tee te werk en begrippe 8008 "wese" of "essensie" of

"outentisiteit" te problematiseer: "Umoorto Eco has suggested that post

modernism is born at t.he moment when we discover that the world has no

fixed center" (Hutcheon 1988:86). Paradoksaal genoeg lyk dit asof Nel self sy

eie postmodernistiese werkswyse ondermyn.

Deur die tegniek van vervreemding word die Jeeer Be aandag verskuif na die

periferale: die "peperboomste peperboom", die "agteryardste agteryard", enso

voort. Die dinge word in hut wesenlikheid voorgestel, om die aandag weg te lei
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van die gebeure. maar juis daardeur die intense emosies van die kind te

suggereer.

800s in "Rita" (18), is daar in "die dag toe hulle vir Donkie Viviers" 'n tcndens

tot die universalisering en fIf.~lativering van die plaaslike. In die gedigte, of

"stories", van hierdie bundel maak Nel gebruik van elemente wat as lokale

realisme bestempel kan word, soms selfs gemoedelike lokale realisme BOOS

omskryf deur Van Wyk Louw (vgl. Olivier 1992:152). Deur die herbaalde en

gevarieerde gebruik van die tegniek van vervreemding, word hierdie lokaal

realistiese tendens egror teegewerk en in 'n mate gedekonstrueer.

Die plasing van die dorpsruimte binne 'n wyer universele konteks (bv. in

"Rita": "a1 die be80nderhede het toe en dan kosmiesl geeggo"), kan ook beskou

word as 'n vervreemdingstegniek. In "die dag toe bulle vir Donkie Viviers"

gelkied dit deur middel van die karakter Donkie se progressiewe beweging

wei van die skoal tot in sy "peperboom". In die proses beweeg Donkie "OO-oor

huiae8trate poskantoor kerk". asook die stasie wat as die "laaste stasie"

beskryf wo~d. Deur Yerby hierdie "stasles" op 'n denkbeeldige lydensweg te

beweel. transendeer by die tipies kleindorpse mllit:u (mflt die kerk wat as

re~use verwysing8punt beklemtoon word deur dit 1aaste in die sekwens te

pIau) tot in sy peperboom in die agterplaas. Met die verwysing na Beaufort

Wes al "die laaste stasie op die planeet" word die ruimte van die dorp geplaas

in 'n wyer, universele, geografiese kontcks.

Op dieselfde wyse waarop die vcrteUer verwys na Beaufort-Wes as die "laaste

stasie op die pIanee t" • ontstaan die moontlikbeid dat "intriges op baisiekels"

(reel 13) op hulle beurt verwys na 'n innerlike, verskuilde verwysings

raamwerk of leefwereld by die kinders op hul fietse. Net 800S die verteller die

dorpsruimte verbreed tot kosmiese proporsies, word die innerlike dimensies

deur suggestie gelntensiveer. Die gebruik van "intriges" in plaas van "mense"

of "kinders" suggereer dat die verteller hul gedagteprosesse en hul interaksie

met mekaar as intrigerend, verwikkeld en dinamies ervaar. Dit is 'n vorm van

vervreemding waardeur die verteller die leser lei om die verswee karakters op
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'n bepaalde manier te konseptualiseer. In hierdie opsig het die verwysing na

"fietse" 'n metonimiese funksie.

In reel 15 (min of meer halfpad deur die gedig) vind 'n wending plaas in

Donkie Viviers se vlugtog. Die vel'teller (asook die leser) word "deel" van die

teks as gevolg Vdn die drie metapoetiese verwysings: Donkie hardloop "verby

m.y (& too verby jou).1 verby die gedig' {my kursivering - C. Ie R.). Gesien teen

dit~ agtergrond van 'n telts 8008 "Rita" waar die dorpsruimte as eng getipeel'

word. is dit geloofwaardjg aat ook Dunkle aan hierdie benouende ruimte wil

onunap. Hy beweeg figul.~rlik oor d.ie grens van die teka heen, waardew'

hieldie grens juis geproblematiseer word. SO word die leser betrek by die toks

deur die opheffinc en trillnsgressie van grense - 'n belangrike postmodernis

tieee tendena. Die 16.r 'kan oor die grcmse van die Nel·teks heen beweeg om

byvoorbeeld Louw Be ..Kstroo-dorp: Someraand" te betrek.

Va.naf hierdie punt in die gedig neem die gebeure surrealistiese dimensit,s

aan. Dit ia .sof die "na buite toe oop bek" die opheffing van die grens van die

RooI- en tekaruimtes siujaleer. Die implik.sie is dat Donkie Be leed Die binne

die beperkinge van 'n ge:8krewe teks vasgepen kan word nie.

Die ontatelde of vervaarde Beun beweeg Yerby Elsa (wat ook '11: hoogs private of

tMd& traum..ti4~se ervaring binne die skoolruimte phad het;) af in die "lig"

.ti'••t. Die .<ljektief "HI" tan hier verwy,8 Dft die kwaliteit: van die lie op

dallrdie tydatip, of dit kan 8ucgereer dat Donltie vry of souder weerstand.

bt:lw'IlJel. Dit bereik 'n intensiteit deurdat hy later "bo-oor" a:eooue en 8tratE~

bewecl, en verder yerby "regop grafte". waar "regop" 8S 'n vorm van hindernis

ie.iell\ kan word. Die grafte 8uggereer oolt onheil. veral "diE~ wat wes" kyle.

Chriatt,na word tradisioneel oograWE! sociat hulle na die ooste kyle om sodoende

die wederkoms van Christus te lean sien. Misdadigers en selfmoordenaars is

eater trlldisioneel begrawe sodat hulle na ander rigtings kyk - vandaar die

aOeiding dat die grafte wat wes kyk, met onheil en verdoemenis geassosieer

kan word.
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Ook in die volgende gedig, "die eienaardige verwikkeling 0lll lemoen" (39~43),

kom grafte op p. 41 ter sprake:

longe vol le'lington, are vol virginia.

& genade vir almal wat gekom het met i bokwa

& die graf wat wes kyk

die anker van die wat oos

& ande1'8Om

Op die manier verteenwoordig grafte wat wes kyk mense wat teen die norme

van die kleindorpse gemeenskap optree. Dit wil dUB voorlitom a80f daar 'n

pmeenaaamheid be,taan tuasen enersyds Donkie Viviers, en die oupa in

bopnoemde gedig (as randtigure) en andersyds die in die "aweregse" grafte.

Donkie beweeg boooOOr die genoemde geboue en daD "inner inner in die skemer

in" (reil 25). Die .kemering het ook onheilspeUende 88sosiasies en veral die

berbalin, van "inner inner" suggereer aan die een kant 'n intensivering van

die wia, maar san die ander kant paradobaal genoeg die moontlikheid tot

vrybeid o..qur inkeer. Dit kan be.kou word as 'n intertekstuele verwysing na

reila 7-8 in "Karocrdorp: Someraand": "en mense in te,nnisbr.oekies loopl die

koper .kemer in". Die toon in laasgenoemde gedig is egter die teenoorgestelde

as die van die Nel-teks. Teenoor die uitbeelding van l.lie kind Be pyn, is die

"r in die Karoo-dorp waaroor Louw sleryf, kalm, rustig en besinnend, veral

deur die opnoem van al die bekende elemente in die dorp.

Die kind hardloop na die "agteryard" of diensarea van sy huis waar hy da.n

volgens verondersteUing in die peperboom wegkruip. Dit is bier waar hy 80 'n

mate van geborgenheid ervl\sr dat hy vellig genoeg 11001 om aan sy verdriet

uiting te gee. Hierteenoor is woede die enigste emosie waaraan hy toegelaat is

om binne die patriergale sisteem van die skool uitinil te gee. Die "agteryard"

8uggereer dUB die geestelike werkplek waar psigiese transformasie en heling

kan plaasvind.
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'n On}leilspellendt.~. doodse atmosfeer word in die laaste twee rlatHs geskep

deur die woorde "chroom" en "ysig" (wat onderskeidelik suggesties van hard

heid en koudheid bevat). Hierdie reels verwys eksplisiet na en konstitueer 'n

duidelilte- interteksuele verband met di,e eerste twee reels van "Karoo-dol'p:

Somer,eland": "Die laat··middag het room gewordl en treme wat ver fluit". Nel

se gedig is in 'n mate '11 herskrywing van die Louw-teks. Waar die middag

"room" was, word dit nou "chroom" - tw«~e stoV/we met uiteenlopende assosia

sies en eienskappe. Die trein (enkelvoud) wat "ysig" fluit ('n byna verdoem

ende simbool met apokalipt.iese suggestiEis) is nie "ver" BOOS die "treine" (meer

voud) in die Louw-teks me, maar naby. Dj,s verar klank van die trein word

omgekeer deurdat dit nou duidelik hoorbnar is. Dit is n.ou Die meer ge

romantieeer nie, maar "ysig",

Die int.ertekstuele gesprek wat Nfl} Be gedig met die van Louw voor, kan die

leMr ve,rlei om verdere mlJontlike ekwivll:lensies tussen hulle te ondersoek. In

albei is die tematiek van die dood 8terll: aanweaig. In "Karoo-dorp: Somer

aand" it "Tant'-Tolie-met-die-kanker" ('Wie se bekendheid in die dorpa

ompwing a!reeds deur die aanmekaarskryC vall haar naam en siekte ge'impli

leer word) die verteenwoordicer van mortaliteit en die doodsbeser. Sy sit op

dia "bordien&huis" ee stoep, wat die tydelike aard van die lewe suggereer. Die

Ceit ciat sy op die stoep sit, rlui ook op 'n 800rt tU88entoestand of grensgebied

tUlfJen die lewe en lue doc:Ki. Beide gedigte verbind die tema van die dood met

'n 8peaifieke ruimte: Tant' Tolie s"t op die stoep en roep "die Here en die uile"

at\n, en Donkie Viviers sit en rou oor sy Mooder se dood in sy peperboom in die

"agteryard".

Net 8008 Tant' Tolie, word "Oum-Appie-Slagkraal" ook voorgestel as 'n

bekende figuur. Die figure wat Nel egter noom, is in 'n groter mate randfigure:

Elsa, lomdat sy haar eerate muandstonde (normaalweg 'n uiters private en

per800111ike gebeurtenis _. hier moontlik selCs 'n verleentheid) in die biologie

klas gonad het, en die ollgeldentifiseerde Xhosa-grassnyer en sy vrou wat

vanwee l'asse-vooroordele as minderwaardig geag word.
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Die dinamiese wisselwerking tUBBen die Louw- en die Nel-tekste is In

duidelike voorbeeld van intertekstualiteit. Die met-afoor van die palimpses

wat deurentyd herskryf word, is hier toepaslik (vgl. Van Gorp 1986:293). 'n

Palimpses is 'n perkamentrol wat weer beskryf word nadat die oorspronklike

skrif afgekrap is. Volgens Hambidge (lH95:45) word dit dikwels gebruik as

metnfoor vir intertekstualiteit, of ten opsigte van die benutting van 'n

bestallnde simbool om \11 nuwe betekenis tot stand te bring. Dit het betrekking

op 'n teks wat ingaan lOP 'n bekende vertelling! gegewel mite! situasie ten

einde dit nuut of anderll voor te stei. Die doelwit van so 'n intertekstuele

proses kan ontluisterend. demistifiserend, ontheiliging, verklarend, defiksio

naliserend of onthullend ten opsigte van 'n waarheid of leuen wees, aidus

Hambidge. In die geval van «die dag toe hulle vir Donkie Viviers" word 'n

kanonieke Afrikaanse teks, "Karoo·dorp: Someraand", SR model gebruik. Deur

hei"skrywing is herinterpreta~lil~moontlik. Die Nel-gedig herskryf die idillies,e

beeld en selfs lokale realisme van die platteland, wat Louw in sy gedig

romantiseer. Nel dekon8tru.e\~r hierdie beeld van die Suid-Afrikaanse

platteland op enigsins soortge)yke wyse as waarop Blum dit in "Woord

atleiding" (Steenbok tot Pcx);lsee, 1955) gedoen het, dit wil se de\H' 'n "demas

kerende, satiriese beskrywing van die dorp" (Kannemeyer 1983:275).

Nel se teks bevat tekens wat dui op 'n verander(en)de gemeenskap 10 die

platteland. Personasies en gegewens 8008 die Xhosa-grassnyer, sy vrou en

EISA BOU nie in die jare vyftig in die Louw-teks voorgekom het nie. Ook om iets

8008 'n maandstonde ekl;plisiet te betl'ek in 'n gedig, was heel moontlik taboe

in die vyftiger- ell 8estigerjare. Gesien binne die maatskaplike konteks waarin

Louw "Karoo-dorp: Someraand" geskryf het, sou Bulke intieme detail me

voorgekom het nie. Hoewel Xhosa-sprekendes waarskynlik nie in die

vyftigerjare in groot getalle teenwoordig was in die Karoo nie, bestaan die

moontlikheid dat hulle "weggelaat" is uit Louw se idilliese vcrs. Gesien teen

die literer-historiese agtergrond kan hierdie weglating toegeskryf word aan

die problematiek van rassepolitiek in die tydperk. Die gedig "die dag toe hulle

vir Donkie Vivicrs" kan dU8 ook as 'n ideologiese dekonstruksie heskou word.
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Andersom kan geredeneer word dat Nel die rassekwessie bevoorgrond deur

~iie "xhosa·grassnyer" pertinent te noom.

'n Verder opmerklike verskil tussen die tekste is daarin gelee dat hulle uit

verskillende klaf:tseperspektiewe geskryf is. Louw was die "intellektuele

Afrikaner-aristokraat" terwvl Nel 'n stem verleen aan die "arbeidersklas" van, ."

die railways. Vir Louw (Olivier 1992:185) is die kuns wat uit die volk ont-

spruit, wat sy menslike geldigheid aan die voIksverband vel'leen, slegs

teoreties die besit van alle lede van die volk. Dit word voortgt~bring. geWl1.ar

deer en "gedra" deur 'n groopie wat in die jare dertig by Louw .as die "geeste

like aristokrasie" bekend sta.an. Hierdie geselekteerde groep of kulturele elite

bet in Louw se woorde "die eensame taak om die geestelike skatte hoog te hOll

en veilig deur die massa te dra" (Olivier 1992:185).

Olivier is van mening dat Louw Be nosie van die geestelike aristokraat 'n

reakaie is op die vrees vir massawaardes wat met die toename in bevoIk

inpdiatheid en die opkoms van die massamedia en populere kultuUl' saam·

bang (1992: 188). Teenoor die massa wat uitgelewer is aan die "bloot·biolo

gieee" sy van die bestaan, waarborg die aristokratiese individu die behoud van

"ewige, geestelike waardes", isLouw se mening (Olivier 1992:189). Louw se

siening was in 'n mate paradoksaal omdat die "aristokraat" nie buite die volk

of gemeenskap lean staan nie; hy moot organies deel wees daarvan, selfs al sou

sy lewe sy sin ondeen aan "hoer" waardes (Olivier 1992: 189).

Die begrip ltintellektuele lewe" by Louw staan naas konsepte soos "geestelike

lewe", "intellektuele elite" en "suiwer Iewe van die gees". Dit is ook sinoniem

met "intelligensie", "redt~" en die oort.uiging dat die "o1ganicse v~rband met die

gemeenskap" nie inherent is nie, maar noodsaaklik (Olivier 1992:198). Vol.

gens Olivier (1992:199) ai€m Louw ook 'n spanning tussen die "verwarde lewe

van die massa en die relatiewe suiwerheid" van die intellektuele lewe.

Dit is duidelik dat daar by Louw (ten minste in die jare dertig) 'n inhercnte

skeiding was t.ussen die "gp.estelike, aristokratiese intellektueel" en "die

massa". Hoew(~l laasgenoemde as die bron van die kuns beskou is. moos die
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"aristokratiese individu" dit. voortbring. Hierdie onderskeid tussen die

intellektueles en die massa, en by uitbreiding tussen hoogkultuur en laag

kultuur. is tipies modernist-ies. Nel as verteenwoordiger van die spoor

wegarbeiJers, die "spomwegdoners" (8008 die spreker-digter 11ft homoolf en sy

broer verwys in "desember en see"), is in Louw se terme deel van die massa.

Binne die po~~tmoderni8tiese raamwerk slaan Nel deur sy poesie egter die

brug tussen liie hoogkultuur en die laagkultuur.

Hambidge (1994:62) beweer daf, "die dag toe hulle vir Donkie Viviers" as 'n ara

poetica beskou kan word _. op dicselfde w)'se ~s wat "Kuoo-dorp: Someraand"

'n an poetica is. AJbei gedigte is talige momentopnames van jeugervaringe.

Hambidge betrf.1k Alice Miller se bewering in The wttollched key: Tracin,

childhood trauma in creativity and de,tructivelU?8S dat Bulke ervaringe die

kunstenoar Be visie hepaa!. Op dieselfde wyse -stdus Hambidge - is Van 'Wyk

Louw &e "oorwoekerende invlood" op jonger digters bepaltmd.

Verakeie fesensente wys op die invlood wat Van Wyk Louw op Np' het.

Hambidge (1994:60) stel dit prontuit.: "Die belangrixste digterlike invloed in

hierdie bundel ie N.P. Van Wyk Louw. die beoefenaar van die ve'rwikkelde en

Etenvoudip gedig". In die Iig van Harold Bloom se kOl\trover8jiH~ toorie oor

dilWrlike beinvloeding, kan "die dag too hulle vir Donkie Viviers" geltlcs word

8S 'n pogine om die 80genaamde "digterlike vader" te oorwin ten einde 'n eie

stem te vestig. In die hoofstuk "Poetic origins and final phases" uat A map of

mur«Jdill.6 (1975) definieer Bloom digterlike invlood. Digterlike invloed

oostaan nie net daaruit dat jonger dii,"ter8 idees en beelde van Vfooere digters

ontleen nie, maar beteken dat daargeen tekste bestaan nie -- alegs vcr

houdinge tU8scn tekste. Bloom gaan verder: "These relationships depend upon

a critical act, a misreading or misprision, that one p<)t;1t performs upon

another, and that does not differ in kind from the necessary critical acts per

formed by every strong reader upon every text he encounters" (Bloom 1975:3).

Die Jong digter kan ook nie die digter kies wat hom belnvloed nie: "No poet, I

amend that to no strong poet, can ehoose his precursor, any more than any

person can choose his father" (Bloom 1975:12).
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Digters ontwikkel volgtms Bloom 'n angsgevoel en "anxiety of influence") oar

die reit dat hulle beinvloed word deur hulle digterlike varlers, Rulle probeer

om hierdi~~ vad~)r te oorkom deur '''n sistematiese her-vorming van die

voorafgaande gedig" (Foster 1997). Bloom skryf in The anxiety of influence

(1973:5) dat hierdie proses geskied deur 'n mislesing van die vader, "to clear

imaginitive space for themselves". Die jong digter skep dus 'n ruimte waarin

hy sy eie stem kalA ve8tig (vir die vr~meskrywer het Bloom se vaderskapsteorie

uiteraard implikasies. waarop nie in hierdie studie ingegaan kan word nie).

Met gebruikmaking van hierdie teorie sou beweer kon word dat Nel met

behulp van bepaalde vel'Vrcemdingstegnieke "Karoo-dorp: Someraand" her

skryf. en op hierdie mnnier met .Louw ",afreken"', Deur die "mislesing" van

·'Karoo·dorp: Someraand" probeer Nel dan sy eie digterlike stem vestig in die

nuwe ruimte wat by deur sy her~\ktyWing geskep het. Volgens Hambidge

(1994:62) is die verskil tussen Van \Vyk Louw en Nel St-~ jeugervarings dat die

pyn by Louw "verskuiH" tll1 "ongedef:iniecrd" is (sy verwys na twee gedigte in

Nuwe Verse - "Seekoeivlei" en "Nog eenmaal wil ck in die skemeraand"),

terwyl dit by Nel spfJsifiek is, naamlik die dood van die moeder. Volgens

Hambidge bring die poesie genesing. Binne die postmodefnistiese konteks kan

ook aan hierdie "waarheid" getwyfel word. want die pyn Ie "verby die gedig".

Hierdie idee word ook gevind in die voll~ende teks onder bespreking, naamlik

"desember & see", wat onder meer handel oor die ontooreikendheid van die

skryfproses am pyo te verwerk.
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Die twec subjekte in die gedig "desember & gpe" (13) - die spreker-digter en sy

broer - onderneem 'n reis nn Hermanus. Hierdie verskuiwing vanuit die

Beaufort-Wes-ruimte word 'n inisiasie vir beide die broers. Vir die jonger broer

gaan dit gepaard met 'n klassebewuswording en vir die spreker-digter met 'n

pootikale bewuswording deur die ontmoeting met twee groot literere figure,

naamlik Jan Rabie en Etienne Leroux - sy "digterlike vaders" in Harold

Bloom se terme. Deur middel van vervreemdingstegnieke word die poetiese

ini&iasie of inkarnasie geskets. Die reis lei in die slot tot 'n siniese uitkyk (vgl.

"bIik" in die tweede laaste reel) op die puesle as middel om ervarings talig te

maak. Dit word sanmgevat in die slotreel en bundeltitel: "om te lewe is

onnatuurlik" (~n/ook om te dig - C. Ie R.).
/'

In die loop van hierdie analise word daar verwys na teoretiese begrippe uit

Michael Riffaterre se Semiotics of poetry (1978). Vir die doel van hierdie (en

verdere) bespreking(s), volg hier 'n beknopte uiteensetting van basiese

begrippe uit die eerste hoofstuk van Riffaterre se boek.

Riffaterre (1978: 1) maak die stelling dat "poetry expresses concepts and things

by indirection". Gedigte se dus een ding, maar bedoeI 'n ander. Vir Riffaterre

bedreig die "indirections" die litenhe representasie van die werkllkheid, of

mimesis. Dit gebeur wanneer verwagtinge wat in die teks geskep is,

teegewerk word of wanneer afwykende sintaksis of lekaikon (soos teenstrydige

gegewens in die teks) gebruik word. Hierdie literore fenomeen noem Riffaterre

"ongrammatikaliteite" (1978:2). Die leser sock dan dieperliggende verbande

tussen die "ongrammatikaliteite" (Ohlhoff in eloete 1985:56). Volgens

Riffaterre word die mimetiese ongram-matikaliteite dan saamgevat in 'n

ander sisteem. Wanneer hulle ooreenkomste gc'identifiseer is, ontstaan daar

vir die leser 'n nuwe paradigma. Dit het 'n nuwe lesing tot gevolg wat daartoe

lei dat die betekenis van die gedig verander. Hieruit volg dit, volgens

Riffaterre, dat daar twee leesfases is, naamlik die hellris~iese en retroaktiewf:

of hermeneutiese leesfases. Die eerste (heuristiese) fase word gekenmerk deur
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dip fcit dat lcsers die teks op 'n mimetiese vlak lees: "(... ] before reaching the

significance the reader has to hurdle mimesis". Op hierdie vlak vorm die leser

gewoonlik 'n eerste interpretasie (Riffaterre 1978:5).

As gevolg van die ongrammatikaliteite wat in die teks voorkom, volg hieruit

die tweede, retroaktiewe of hermeneutiese leesfase, waartydens die inter

pretasieprobleme wat gedurende die mimetiese lesing ontstaan het, die

sleutels vorm vir 'n nuwe lesing - "the key to significance in the higher

system" (Culler 1981:81). Binne die postmodernisme word hildrdie gedlib' .::

geproblematiseer aang~sien dit 81lnVaar word dat daar geen absolute ver

wysingspunte is nie. Ook kan Riffaterre Be mening gcproblematiseer word dat

die vernaamste kenmerk4~van 'n gedig die eenheid en koherensie daarvan is.

Hambidge (1994:60) beskuldig "sekere teoretici" daarvan dat hulle in hul

oordeel van Nel Be poE;s!e "net op die heuristiese fase beweeg het". Dit volg op

byvoorbeeld uitlatings dat N..:l se poesie nie "filosofiese of metafisiese

kwessies" (Weideman 1993) analiseer me, wat sou suggereer dat die tekste

oppervlillig is. Die gedig "desember & see" is allermins oppervlakkig en

vereis 'n tweede, retroa.ktiewe of hermeneutiese lesing om betekenis(se) te

vorm. Omdat die ongrammatikaliteite 'n tweede lesing noodsaak, kan dit as 'n

vervreemdingstegniek gereken word.

In die titel kom die naasmekaarstelling van selfstandige naamwoorde met

behulp van die ampersand cliehe-matig voor omdat dit 'n tipiese vakansie

beeld oproep. Hierdeur kan die titel die verwagting van vervreemding skep

omdat vervreemding juis op die nuutmaak van geykte poetiese taalgebruik

ingestel is. In die eenreelige eerste strafe word die verwagting bewaarheid

dour die frase "groteske wolke", wat 'n vreemdmaking is van die "normale"

beeld van wolke. Die eksterne milieuskildering skep nie slegs die illusie van

gedistansieerdheid en bedreiging nie, maar ook van kunsmatigheid. Die woord

"toneel" herinner naamhk aan 'n dramateks, 'n opvoering, 'n tiksionalisering.

Dit hou daarmee verband dat die teks eweneens 'n storie binne die konteks

van die bundel se "spoorwegstories" is. Die gedig word egter nie teen die
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agtergrond van Beaufort-Wes geplaas nie. Dit skep interessante verwagtings

ten opsigte van die belewenis van die ruimte buite die dorp aangesien die

meeste van die tekste rondom die dorp gesentreer is. In sekere opsigte stem

"desember & see" ooreen met "Rita" (18) omdat Iaasgenoemde ook die

problematiek van transgressie suggel'eer.

Waar die fokalisering in die cerste strafe neutraal of verwyderd is, word dit

selfverwysend in die eerstepersoonsvertelling van die tweede strofe. Die self

retleksie blyk onmiddellik uit die woordkeuse - die verteUer verwys naamlik

na homself ensy broer as "ons twee arme spoorwegdoners". Deur die tegniek

van teenstelling blyk 'n k~q,ssebewustheidduidelik: die "spoorwegdoners" van

Beaufort-Wes bevind buue op Hermanus, 'Il vakansiedorp en aftreeplek vir

gegoedes. Die twee jongmense is blykbaar uit hulle element - 'n mellS sou

sells so ver kon gaan om te beweer dat die konsep van vervreemding hior

getematiseer wurd. Hierdie vervreemding word geintensiveer deurdat die dorp

Hermanus binne die konteks van die Afrikaanse poosie 'n gelade pleknaam is.

Die gedig skakel myns insiens intertekstueel met Peter Blum se "Rooinekke

op Hermanus" (Steenbok tot Poolsee, 1955), waarin die spreker die dorp as

benouend ervaa.r en die inwoners as afgestompte en selftevrede mense sien:

[... ] hierdie seksie onwilde. ongewilde

vasgemeerde aarde-agterhaalde ryks·

arende, pensioentrekkers OJ) ou room,

wat lweI staan teenoor ons rumoer [... ]

Deur die jukstaponering en die saamlees van die twee tekste vind 'n dina

miese intertekstuele wisselwerking tusscn hulle plaas. Die vertelinstansie

van die twee gedigte skuif as 't ware ooreen aangesien bulle geposisiolleer is

as die "ander" van die Hermanusiete, wat "nie aanvoel wat ons bedoel, in ons

woe}". Nie net word die klasseversk.ille hierdeur beklemtoon nie, maar ook die

taalverskille: die "twee arme spoorwegdoners" van "beaufort" versus die klomp

"Rooinekke" van Hermanu8, waf. "hoegenaamd niks nie brandelik begeer".
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Hoewel daar nie in hierdie tesis van die Marxistiese leesbenadering gebruik

gemaak word nil', is bepaalde aspekte van die teoril' tog ter sake. Oor die

verhouding Self en Ander binne die ekonomiese klassesisteem betrek Van

Wyk (1995:4) M::rx se siening van die vorming van identiteit:

[... ] (Man) neither enters into the world in possession of a mirror, nor

as a Fichtean philosopher who can say 'I am 1', a man first sees and

recognizes himself in another man [... ]

Volgens Van Wyk neem Volt)sinov hierdie stelling verder:~eur die beklem

toning van die klassedimensie by dil~ berkenning van die self in die ander.

Self.bewustbeid (my kursivering - C. Ie R.) word klasbewustheid, volgens

VCllosinov. Die klassebewustheid en die gevolglike selfbewusthei(l Nord ekspli

siet in die gedig gekoppel aan die gevoelens wat die jongmans jeens "die

rykes" (strafe 2, reel 4) ervaar:

Class C..:Ol1sciOUSneS8 itself r...) is historical. It emerged with the

imposition of capitalism and the commodification of labour, hut also

depended on the advent of marxist discourse. (Van Wyk 1995:4)

Die klasseverskille word verder bevoorgrond Jeur die feit dat die verteller en

sy broer in 'n "a:rmy-bivvy" oornag. Hierteenoor woon die welgesteldes in hul

"fokkenmansioninthesky", wat hiperbohes vergroot word. Die parentese "in

die haelal" en di(~ neologisme "fok:i!.enmansionil1thesky" het dieselfde effek as

ander verwysings oa die kOl':tmiese, SODS in "Rita" (18): "ul die besonderhede

het toe & dan kosmics geeggo" < Die vertellcr relativeer hierdeur sy eie tyd

ruimtelike posisie en sodoende word sy vreemdelingstatus bevestig in die

nuwe omgcwing waarin by hom bevind. Die neologismc "fokkenmansion

inthesky" vestig visueel die aandag op homself deur sy vervreemdende

voorkoms, waaraan ten mil1ste drie sake meewerk: die ongrammatikale

~pelling; die lengte en ineengedrongenheid van die woord; die m.i. doel

bewuste aanwending van Engels, die taal vea die "Rooinekke"; en die inkor

porering van kru taal. Hierdie neologisme gee op emfatiese wyse uitdrukking
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aan die gevoel van verontregting by die spreker, want dit skep ook die

assosiasie van 'n lugkasteel - iets omverkliks en onbereikbaars.

Oat dit die eerste aand "subkultureel wreed gereen" het, hang waarskynlik

ook 8aam met die "subkulturcle" posisie van die twee jongmense binne die

nuwe en vreemde omgewing: hulle is "spoorwegdoners", lede van die arbei

dersklas op 'n dorp waar ryk mense woon en vakansiehou. In hierdie hierar

giese ordening is hulle twee verteenwoordigers van die subkultuur van die

spoorwegwerkers. Selfs die natuuI is hulle nie goedgesind nie .- in hul "jeans

en truie" is hulle blootg"'~stel aan die elemente. Hierteenoor is die ~ 'de van die

ander subkultuurgrofp wat teenwoordig is. naamlik die "windsurfers", uiters

good toegeru8 vir die omstandighede omdat hulle "wetsuits" dra. Hulle is as 't

ware tuis in Hermanus.

Die vert.eller sien hoe die bewoners van die '''fokkenmansioninthesky'' "gedine

& wine" het. Die omkering van die gewo" e "wine and dine" plus die feit dat dit

'n gemengde Afrikaanse en Engelse uitdrukking is, is 'n voorbeeld van

vervreemding. Die "rykes" is slegs 'n "halwe aCstand" van hulle "army-bivvy"

af. Dit het 'n beskuldigende toon aangesien die "rykes" eintlik naby aan hulle

is, maar hulle nie kos oC wyn aanbied nie. Die spreker-digter spekJlleer of

hierdie mense dalk "brutaal [sou] brood drink" en vir hulle wyn sou gee. So

word die luukse om wyn tc drink, omgeruil met die doodgewone handeling van

brood eet. Hierdie Riffaterriaanse ongrammatikaliteit (Riffaterre 1978:2) kan

gemterpreteer word as 'n moontlik vrygewige houding by die rykee (deur wyn

vir "minderbevool'regteB" te gee en self gewone brood te "drink"). Na '~li tweede

lesing (of die hermeneutiese leesfase, waartydens die ongrammatikaliteite

betekenis verkry) lyk dit egter of die verteller hier die rykes se lewenswyse

ironiseer. Hy probeer klem Ie op die feit dat hulle dit juis nie sa! doen nie 

net BOOS Blum die Rooinekke van Hermanus kritiseer oor hu! selfgerigtheid en

glerigheid.

Dat dit 'n herinneringsvers is, word ondersteun deur die feit dat dit 'n "eerste

outing see toe" was. Op die Manier is die reis OQk '11 soort inisiasie. 'n eerste
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ervaring - veral ten opsigte van pyn. M~t die woordkeuses "groteske", "wreed"

en "brutalll" word die ervarmg by die see as pynlik voorgestel. Wanneer die

verteller se: "ek wou nie dat jy kyk & sien nie" (reel 6), probeer hy sy broer

beskerm omdat hy wat ouer is. dalk meer insig het. Hy is meer intens bewus

van die klasseverskil en wi! sy bracr die pynlikheid daarvan spaar. Die "kyk &

sien" kan ook gelees word as 'n paging om deur te dring tot 'n essensie,

naamlik die essensie van die aard van woorde. Dit is weer 'n geval waar Nel

self sy eie postmodernistiese werkswyse ondermyn deur 'n modernistiese idee

(die bestaan van 'n essensifHe waarheid) te inkorporeer. Hierdie soeke kom

later weer san bod: "ekl wou iets [... ) v~rgesta.lt in rots of rym! maar het

alreeds aUes weggegee". Dit is ook die onderwerp van "die dag toe hulle vir

Donkie Viviers" waarin daar gepoog word om 'n essensie te hepaal ("peper

boomste peperboom". ens.). Herinnering en pyn word oak dikwels daarmee

geassosieer.

Daar is reeds op die heenreis verwysings na die slegte weer as Attie "stormy

weather" sing as "bevestiging" van die swak weersomstandighede en as "ver

gissing" dat bulle sonskyn en plesier verwag het. Die ironiese metapoetiese

kommentaar dat "summertime" ook nie gepas sou wees nie, brei die juksta

posisie van die verwagte ervaring en die realiteit intertekstueel uit. Die

jongmense se waarskynlik verromantiseerde voorstellings van sonsonder

gange by die see word met hul eerete besoek gefnuik. Dit vind selfs beslag in

nulle nagse: Attie antwoord bloot "ja" op sy broer se "nag At",

Die volgende oggend kom die jongmans meer uitbundig voor wanneer hulle

"verwater" (bulle het heel moontlik natgereen) en "wild" uithardloop op die

strand - hulle het die nag oorleef. Hut andersheid word beklemtoon in terme

van hul kleI 'drag, soos reeds gese. Die ruimteverandering is vir die verteller

"haunting", want die strand IS op twee wyses 'n grensgebied~ dit is 'n ~Tens

tUBsen "hemel & fokken aardc" en ook tussen land en see waar die ~ee as, -

simbool van die ondcrbewussyn beskou kart word. Die verboudings tussen d.ie

verskillende ruimtes in die teks kan skematies voorgestel word: binneland 

strand - see; Matjiesfontein/ Beaufort-Wesl dip. K~uoo - Dnrus - Hermanus.
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III alie gevalle is die IDlrldelste element 'n grensgebied van die onbewuste,

waar "poetic incarnation" (in Bloom se terme) kan plaasvind.

Konsekwent met ander verwysings in die bundel na natuurelemente 800S reen

en wolke, is hier ook 'n metafisiese suggestie aanwesig deurdat hemel en

aal'de gehul is in 'n walk. Daal' is byna 'n soort mistieke eenwording tussen

hemel en narde, land en see. Die (modernistiese?) soeke na 'n essensie word

hier 'n soeke na verheldering en illuminasle. Hiel'die soeke kulmineer in die

sterk metapootiese uitspraak "ekJ wou iets (die oggend) vergestalt in rots of

ryml maar het nlreeds alles weggegeel aan herinnering & pyn", Waar Opper

man volgens Kannemeyer (1983:95) dit as sy taak sien am hom "volkome te

vereenselwig met dit waaroor hy wi! skryf en die ewige uit die verganklike,

die engel uit die klip to verlos en in die wooI'd vas te vang", bly dit by die

digter-spreker in "desember & see" '11 voorneme. Wat die spreker-digter in

"desemher & see" egter wou "vergestalf', het hy reeds "weggegeel aan her

ionering en pyn". Hier is myna insiens 'n gesprek met die digterlike vader·

figuur - die leser kan verlei word om aan Opperman se bundel Engel uit die

klip en aan die gedig "Carrara" vit Dolosse te dink.

Die retro8pektiewe gesigspunt in die vierde strofe word beklemtoon deur die

vooropstelling (foregroundillg) van die fr.·ase "om nou, got-jare later". Die

implikasie is rlat die gedig uiteindelik heelwat later geskryf is. Hierdie strofe

suggereer die problematiek van skryf deurdat die epiese vertelstyl oorgaan in

'n surrealistiese beskrywing van die spreker op 'n metaforiese skip, wat die

mitiese spookskip Die Vlieende Hollander blyk te wees. Die gedeelte "te berg

uit varlems donkerl trog" verskaf probleme omdat dit gerekonstrueer moet

word vanwee die oenskynlike ongrammatikaliteit daarvan. Eerstens beteken

"berg" onder andere om '''n verongeluktp skip (met sy lading) na 'n hawe [tel

sleep" (HAT). Volgens die HAT is "vadems" 'n lengte- of dieptemaat wat by

skeepvaart gebruik word. Die reel kan gelees word as 'n beskrywing van die

diepte (met verwysing na "trog" - die laagtepunt van 'n golf) waar die spreker

hom bevind of bevind het en waaruit hy "[ge]berg" het - dit wil se homself of

die metaforiese skip gered het. Dit is agof die verteller in hierdie strafe die
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gebeure onthou en herleef - dit is asof hy met die skip op die see van die

onderbewussyn vaar. Die berging van die gedagtes en gebeure lei daartof" dat

poosie daarvun gemaak word. Die skip is egter gedoem am vir ewig te vaar.

Die spreker moot dU8 werdie her'inne,·)·nge vir ewig beleef en vir ewig 'n stl'yd

voer om dit in die gedig onder woorde te bring - 'n ewige Derridiaanse uitstel

of differollce.

Die herinneringe kom Boos'n nagmerrie voor: hy is "vasgenael" en dus magte

1008; hy word 'n "vloekende hollander" (die kaptein van die skip); by herrang

skik "freneties" of koorsagtig dekstoele (waardeur hy dalk probeer am sin uit

die gebeure van die verlede te mask); en hy prewel of bid. Hy bid tot "got", wat

'n verveemding van "God" is, maar ook tot sy "hotnotsgot". Dit kan verwy15 nB

die insek (die hothmtot.sgot of mantis) wat binne die San·kultuur as 'n

goddelikheid beskou is; of letterlik ns die God van die "botnots", oftewel

Kleurlinge. Op 'n figuurlike (politiese) vlak bid hy tot die God van die ver

druktes om bevryding. Bid en skryf kom dUB albei vour as pogings om te

oorleef.

Die metafool' van die digter as "vloekende [vlieende] holhnder" hou moontlik

intert.ekatueel verband met Opperman se gedig "Digter" ait Negeste,. 001'

Nineve. waarin die digterlike banneling "up 'n Ceylon" met eenvoudige

middele 'n skippie in 'n bottel konstrueer. Hy Opperman val die klem op die

beheet'ste, doelgerigte poetiese aktiwiteit: die banneling "laat skik [eIke

woord] tot klein stellasies vers" soaat 'n sterk, koherente gedig gestrukturee::,

kan word - die modernistiese ideaa!. In Nel se geval "herrangskik" die

"vloekende" digterlike figuur doelloos en "freneties" die dekstoele, 6f die

poetiese "preweling" wat hy uiter. Die postmodernistiese skrywer is nie in

beheer van die situasie nie _. sy skip is nie 'n vertoonstuk in 'n afgeslote bottel

nie, maar 'n gedoemde spookskip.

As 'n belofte aan At maak die spreker die uitspraak "rym se moer". In die lig

van die vele vervreemdingstE:!gnieke kan dit as 'n motto gelees word. Ook is dit

'n teken van frustrasie, veral\ omdat by reeds in die vorige strofe iets probeer
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"vergest.alt" het in "rym", maar onsuksesvol was. Met die kragwoord lyk dit is

asof by die skryfproses wantrou - moontlik omdat die skryfaksie die berinner

ing aan die pyn verskerp en nie noodwendig heling bring nie.

Die allusie na die Skeppingsverbaal - "dit was aandl en natuurlik more. daar

was iig" - bou verband met die tema 'lun inisiasie. Dit sinjaleer enersyds die

poetikale inisiasie by die spreker, want aan die eillde van die gedig besef by

dat om te lewe "onnatuurlik" is en, by inbegrip, om te dig ook: "dis die lstel

dag van die res van OilS lewen
• Hierdje reels lui ook andersyds At se inisiasie

tot volwassenbeid in. Hierop volg 'n relativering: "dit was die 2de oggend op

die 3de planeet van die son". So bevestig die verteller weereens hul beskeie

tydTuimtelike posisie.

Asof bulle die t.eleurstelling met bul "eerste outing" nie kon verbloom nie, bet

die jongmense "verwood weggebaaik", maar ook droewig. Hull" begin om

t.erug te ryloop na Beaufort-Wes - die naam vervat in die samestelling

"beaublou"- waar daar 'n "ekwilibrium van 00" is. Moontlik voel die spreker

dilt by meer aanvaarding kry tUBsen die mense (die "00") op Beaufort-Wes as

in Hermanus.

Net BOOS in "Rita" (18), vorm die reis bier 'n belangrike motief. Nou, in die

bede, "ril" die spreker (moontiik omdat die herinneringe pynlik is) as by dink

aan hoe hulle gereis het en oak hoe hulle "gekyk" het (wat skakel met "00").

Die kyk kan verbind word met die belewenis van die ..'reemde ruimte. So word

die verlange na die Karoo duidelik, aangesien dit met positiewe terme soos

"beaublou" beskryf word. Die woord "triest" kan daarop dui dat hulle triestig

en treurig was, lUaar daar sou ook bew~er kan word dat dit bepaalde

intertekstuele assosiasies het (of dit outeursintensie was, is binne 'n

postmodernistiese konteks nie eintlik ter sake nie). Eerstens kall die

ongewone 800rtnaam "triest" herinner aan N.P. van \Nyk Louw se Tristia.

Verder kan dit geassosieer word met die stad Triest in Italie waar Peter Blum

beweer bet by gebore is (Kannemeyer 1993:9). Moontlik hou dit ook verband

met die feit dat Blum Suid·Afrika vanwee persaonlike en palitieke prates
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verlaat het. Op dieselfde wyse verlaat die broers Hermanus as gevolg van

ontgogeling.

Hulle kom dus nie ver nie, want hulle haal slegs Onrus. Die reis tot op Onrus

word punt~gewys beskryf - "1) ons het gehaaik. 2) ons het onrus gehaal".

Hulle hou duidelik ook nie van Onrus nie: hulle sing "een twee drie dis i kak

plek die". Selfs die mense wat hulle 'n geleentheid gegee het, word neerhalend

beskryf as "twee nice holes of ass" - Rooinekke van Hermanus? Alhoewel hulle

gaaf was, was hulle "holes", met ander woorde leeg en oppervlakkig (wat ook

korreleer met Blulll se beeld van die Hermanusiete).

Net 800S Hermanus, is Onrus oak 'n bekende pleknaam in die Afrikaanse

Ietterkunde omdat die skryv'ter Jan Rabie (en sy skilderes-vrou, Marjorie

Wallace) jare lank daar woon. Etienne Leroux bet blykbaar 'n vakansiehuis in

die stranddo'tp gehad. Deur na hierdie skrywers te verwys, word bulle

intertekstueel betrek. Hierteenoor klink die reel "ons sook Daan Verwey, i pel

van ons" soos 'n voorwendsel (vgl. met die reel "ons het by enige buis geklop");

die anonimiteit van die figuur staan in kontras met die bekende figure van

Leroux en Rabie.

Die feit dat Jan Rabie met "lietlike radyse" (reel 41) in sy hand staan en dat

hy hulle geredelik inn001. is 'n teken van vrygewigheid en goedgunstigheid;

die verteller vael hier tuis. Teenoor Rabie se gulheid kom Leroux meer

afgetrokke en ingekeetd voor, waardeur sy buitestaanderskap beklemtoon

word: afkomstig van Koffiefontein in die Vrystaat, is Leroux self 'n

vakansieganger soos die spreker en sy broer. Met sy debuutbundel 21 (1956)

kan Rabie bcskou word as voorlopel' van die Beweging van Sestig, waarvan

Leroux die leidende figuur sou word. Net so kan Peter Blum beskou word as

die aankondiger van die vernuwing in die poesie.

Die verwysing na Etienne Leroux se "blik" is betekenisvol - Leroux se

kenmerkende donker bril lei dalk tot dip opmerking "sy blik was toegetrek"

(r.et soos die weersomstandighede). Die bril kan interpreteer word as 'n

middel tot beskerming Cn soort armed vision) Of as simbool van die digterlike
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vader se meerdere insig. Daar is ten minste twee interpretasies gelee in die

sintakties homonimic;;.,e gedeelte "elizabeth, sy lot. sy blikl was toegetrek": Dit

kan beteken dat sy blik sy lot was of dat sy vrou sy lot was. 'n Derde

moontlikheid is dat dit 'n Bybelse verwysing na Lot en sy vrou is wat in 'n

soutpilaar verander het nadat sy omgedraai het om na Sodom en Gomorra te

kyk terwyI dit verwoes is deur God. Dit kan ook 'n politieke suggestie verkry.

Leroux was - net 8008 Rabie en Blum - krities teenoor die Afrikaner en het

(8008 Nel in "die dag toe bulle vir Donkie Viviers") die Airikanermite

gedemistifiseer in sy romans Seu)e dae by die Silbersteins (1969) en

Magersfolttein, 0 Magersfontein (1974; in 1977 deur die Appelraad verbied).

Blum, Rabie en Leroux is al drie in 'n sekere sin grensoorskrydende skrywers.

Die derde deel van die reis. wat puntsgewys afgebaken word. volg eers later.

Die feit dat hulle teen "160 k.p.u." ger,.; bet in "fatalel reen", die uitSlpraak "om

te lewe is onnatuurlik" en die afbeelding van 'n motorwrak op die volgende

bladsy skep die indruk dat hulle in 'n ongeluk hetrokke was op bul terugreis.

At sou kon gesterf bet in hierdie ongeluk en die gedig 80U dan as 'n elp.gie aan

At gelees kon word. Die vertcller beklemtoon verder die herinnering aan At l~e

"blik" deur dit 3S die d~rde deel van die reis te benoem.

In die slotstrofe is die jongmans al in die Karoo (by Matjiesfontein) - ironies

genoeg reen dit ook hier. Die motor se ligte wat "getippex" het, probeer om die

heuwels uit te wis. Die landskap word 'n simboliese ruimte wat op die manier

beskryf word met helder, forsende ligte. Dit kan 'n modernistiese metafoor

wees vir die soeke na 'n essensie of betekenis. Hoewel hierdie gebeure in die

nag afspeel, veroorsaak die teenwoordigheid van die sterk ligte 'n soort

skemer of half-donkerte. Om hierdie rede kan 'n magiese kwaliteit gekoppel

word aan die gebeul'e, met die moontlikheid van transformasie wat sou kon lei

tot die vasvang van die ontglippende "waarheid" wat die spleker probeer

vaspen. Soos dit wat die spreker in strofe twee probeer verwoord. ontglip die

woord of gedagte hom weereens. Hy probeer om te skep, maar aUes word

uitgewis deur die ligte. By mislukte, onsuksesvolle pogjng kan verbeeld word
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denr die afbeclding van die motorwrak langs die teks. As alternatiewe

verklaring kan beweer word dat die wrak staan vir die verongelukte idee.

Wanneer die broers hulle op die "plato" bevind, is hulle met betrekking tot die

see in 'n hoer geografiese ligging. Dit lyk of die verteller op 'n hoef vlak

beweeg en dat hy 'n bepaaldf~ insig verwerf het. soos vroeer in strofe vier. At

se "blik" gee aan hom hierdie insig, naamlik "om te lewe is onnatuurlik", en.

volgens Grove (1993), daarby ingegrepe: om te dig is onnatuurlik. Die blik, net

8008 om te kyk en tc sien; word geassosieer met die verkryging van 'n

essensiele beeld. Die "blik" van die verteller en sy broer op die nuwe en die

vreemde wereld is aangetas na hul reis.

Die insig wat by verkry in diE! slotreel. strook met die ander uitspraak ooT

poesie: Urym Be moor". Albtai uit8prak~ wantrou poe.sie as middel om dieper

betekenis in die lewe te vind. Nel ondermyn egter self hierd.ie stelling deur die

feit dat die laaste twee reels van die gedig rym. Poesie en poetiese

taalgebruik. wat deur die Formaliste as vervreemdende taalgebruik beskou is,

word bier metapOOties vervreem. Hierdie wantroue by die vertellerl digter kan

uitgebrei word tot 'n geloof in die ontoereikendbeid van taal in die algemeen

en, 8pe8ifiek~ om pyn te verwoord.

Nel dekonatrueer deur die bundeltitel (en dU8 ook die slotreel van "desember

" aeej die aanvaarde. ~onven8ionelekonsep dat dit natuurlik is om te lewe.

Die gedig besin terselfdertyd ook oor die metapoetiese deurdat die motto

agtige 810treiH (en bundeltitel) impliseer dat ook om te dig onnatuurlik is en

dus vreemd en nie-outomaties is. Hierdie aOeiding seu in verband gebring kon

word met die RU8siese Formaliste se konsep van de-outomatisasie.

Vervreemding word deur middel van verskeie tegnieke in "desember & see"

bewerkstellig. Die gedig bevat verskillende talige en idiomatiese ver

vreemdings: in die titel; in die neologisme "fokkenmansioninthesky"; en die

vermenging van Engelse en Afrikaanse woorde en kru taal B008 "gedine &

wine". "kale drizzle", "twee nice holes of ass". Ook die poesie-genre word

gedefamiliariseer in die eerste strofe, waar die verwagting geskep word van 'n
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dramateks, 'n opvoering of 'n fiksionalisering, terwyl die teks eintlik 'n gedig

is. Die afbeelding van die motorwrak langs dIe teks bewerkstellig 'n

postmodernistiese collage-effek wat ook die grense van die genre proble

matiseer. Dit is 'n new2teks by die menslike drama (vg!. "toneel" in reel 1).

Die Bybelse en religieuse gegewens in die gedig (die brood en wyn; die

verwysings na die Skeppingsverhaal; die spreker se gebed tot "got"; en die

verhaal van l,.ot) word ook vreemd gemaak deur bulle in hierdie konteks te

plaas. Vervreemding geskied voorts de~1r metapoetiese elemente - "rym se

moer", "om te lewe i& onnatuurlikl
', "ons kopligtel bet getippex oor. opgehewe

heuwels". Vervreemding van die volgorde van die gebeure vind ook plaas. Die

muratief in die gedig is me lin$'~r nie, maar georden om 'n bepaalde doel te

dien; deur die omvorming van die fabula (die chronologie) tot die sujet (die

aangetaste volgorde van die gebeure) word sekere aspekte van die verhaal

bevoorgrond. Laastens kan verwys word na die rol wat die Riffaterriaanse

ongrammatikaliteite spool ten einde vervreemding te bewerkstellig. Vanwee

die ongrammatikaliteite word 'n tweede en verdere lesings genoodsaak. Op die

Manier kan de--outomatisasie van die leesaksie plassvind.

Die gedig "desember & se~" is waarskynlik cen van die mees opvallende

metapoetiese gedigte in die bundel. Dit omvat die belangrikste aspekte van

die problematiek waarmee die Bpreker-digter te doon het: die soektog en die

inisiasie van die persoonlike en digterlike identiteit. Nil die wroegende reis

word tot die treffende. byna fatalisties slotsom ten opsigte van die ligkuns

gekom. naamlik: "om te lewe is onnatuurlik".
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Een van Nel se vele tegnieke om vervreemding te bewerkstellig, is vertellings

met 'n kinderlike fokalisasie of 'n nabootsing van 'n kinderlike idioom.

Kenmerkend van tekste soos "boggellug", "i sagte reen het agtermiddag",

"sirkus in die skemer" en "soeklig" (27) is kinderlike taalgebruik, tesame met

Nel se gewone gebruik van "i" en U&" vir "'n" en "en".

'n Verden: metude van vervreemding 18 die organisasie van die tabula en die

sujet. Die historiese gebeure (die tabula) word as re-presentasie aangebied in

'n sekere volgorde (die 8ujet). Die chronologie word versteur ter wille van die

spannmgslyn. Die eerste strofe vertel boe die seuntjie opgemerk is deur die

stokers. Eers in die derde strofe "begin" die verhaal, waar beskryf word hoe

die seuntjie die "lokasic" verlaat en dan na die spoorwegwerf bewceg. Hier

word die verteillng verane! deur die ampersand, "&". Die verhaallyn word

ond~rbreek in strofe 4 deur die verwysing na hoe die verteller se pa "die

volgende dag" aan die toneel "verstel" bet. SO word die verhaal strofies

georganiseer sodat die hoogtepunt aan die einde van die gedig voorkom.

Die onderskrif by die titel ("in die vroee jare 70 het 3 stokers i bruin diefie

verbrand") if: 'n opsomming van die gebeure in die gedig. 'n Joernalistieke

inslag word verkry deur die benoeming van die jaartal en die aantal persone

wat betrokke was by die skokkende gebeure. Dit skep enersyds die

verwagting dat die teks verwys na 'n werklike gebeurtenis, maar dui ook

andersyds op die fiksionalisering van die gebeure. Die gedig as

gedramatiseerde weergawe daarvan oorskry dus die grens tussen wark

likheid en fiksie - 'n eiendomlike postmoderne tegniek. Hiervolgens gee die

onderskrif te kenne dat 'n "redakteurshand" by die gedig betrokke is - anders

gestel: dit verraai die aanwesigheid van die implisiete outeur.

Naas die kinderrympie-agtigheid (met verwysing na verklein- en

klanknabootsende woorde), speel die Bybelse intertekstuele suggesties ook 'n

rol in die onderbeklemtoning van die grusaamheid van die gebeure. Volgens

Weideman (1993) "vibreer" die tekste in om te lewe is onnatuurlik van
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"suggestie en onderbeklemtoning". Sekere gedigte openbaar nie net 'n kind se

natuurlike vermoe om net die C'ssensieelste op ongevormde en ongelnhibeerde

wyse te se nie: "Die kinderlike praatstrategiee verwoord ook ontsetting en

wantroue, soos wanneer 'n kind deur grootmense in die rede geval word"

(Wddeman 1993).

'n Verband met die spoorwegmilieu word onmiddellik bewerkstellig deur die

drie stokers. S6 impliseer die afkorting "loko" (reel 1) vir lokomotief 'n

vertroudheid by die verteller met die milieu. Die feit dat die stokers besig

was am te rangeer (vgl. "gesjant", Eng. shunt), suggereer verontwaardiging

8S gevolg van die feit dat die seuntjie 'n misd.aad pleeg terwyl ander werk.

Deurdat die kale aan beide die spoorwee en die Here behoort, word gesugge

reer dat die spoorwee op 'n hoor morele vlak is; die spoorwee verkry 'n 800rt

"heilige" status en word dus geironiseer.

Veral in die tweede strofe kom nabootsing van kinderlike spraak voor. Die

"hmmmmmmmmmmmmm" is klanknnbootsend en ikonies: dit kan onomato

peeleS wees om die eentonigheid van 'n stil dag te suggereer, en die letters

kan terselfdertyd 'n ikoniese voorstelling van 'n trein wees. Di~ kan ook wees

dat die spreker bewustelik aandui dat hy terugdink aan die gebeure en dit in

die herinnering probeer roep, wat die problematiek van feit en fi.ksie

aanraak: die werklikheid van die "vroee jare 70'", 8008 die onderskrif by die

titel aandui, word gefiksionaliseer deur die tekstuele re-presentasie.

Di~ "trokke" in "oortroJeu" (my kursivering - C. Ie R.) in die volgende reel

versterk die idee dat "hmmmmmmmmmmmmm'1 'n ikoniese voorstelling van

'n trein is. Oak die woord "lUang" (reel 11) is ikonies in die sin dat dit verwys

na die stang wat die wiele aandryf. Die adjektief "oortrokke" verwys

normaalweg na 'n bankrekening waaruit te veel geld getrek is en waar 'n

tekort ontstaan (HAT). In reel 5 ka.n dit enersyds daarop dui dat dit 'n

betrokke of bewolkte datI was. Andersyds ontstaan 'n suggestie van skuld,

wat verband kan hou met die seuntjie wat later as 'n soort Christus-figuur
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sterf vir die "skuld" van sv moordenaars. So kan "oortrokke" vooruitwysend

gelees word in die lig van die moord wat later gepleeg word.

Nass die verkleinwoorde is daar ook kinderbke of afwykende taalgebruik wat

vervreemding in die hand werk: "die wolkie in hom magie kielie" (reel 12; my

kursivering - C. Ie R.). Die nalewe beskrywing verskerp die ironie wanneer

die trein later 'n moordtuig word. Tog is daar reeds voor die moord

aanduidings van die gevaar wat die trein inhou - al word dit versluier in

kinderlike woorde. So is die trein 'n "tergduiweltjie" met 'n "vuurtongetjie"

wat die kind ironies later letterlik sal verteer. Die trein is ook 'n "boeliebielie"

- letterlilt 'n "bielie" van 'n "boelie", met and~r woorde 'n tisies groat

bed.reiging. Hierteenoor s~.aan ironies die herhaling van die woord "klein" in

reels 8 en 10.

Oeur die gebruilt van die kinderlike idioom ;n strofe 2 word die alledaagse

voorsteUing van 'n IOKomotief vervreem. Di,..; vertederende verkleinwoordjies

de--outomatiseer diE voorstelling van 'n trein. wat sekerlik etlike honderde

tonne weeg. Die weerloosheid van die kind word hierteen afgeeets. Die

oormatige ~bruik van verkleinwool'djies in die tweede strofe is ook emosio

neel vervreemdend in die sin dat die empatie en patos vir die klein seuntjie

wat gewek word, oorspeel word en sO tret'krag verloor.

In die deme strofe word die kind Be tog vanaf die lokasie beskryf. Omdat die

bundel plees moot word teen agtergrond van die landspolitiek van die

Apartheidsera, roep dip. woord "lokasie" die Apartheidsbestel en spesifiek die

wette met betrekking tot afsonderlike woongebiede op. Die dorp word be~kryf

in terme van 'n "beliggaamde landskap van dakke", met ander woorde bloot

buiae· met liggame daarbinne. Daar volg 'n uitgebreide beskrywing van die

roete wat die seuntjie gevolg het, en dit het onder meer ten doel om die

geografiese en 80swe i80lasie van die bruin woongebied te dui. Die kontras

met die makabere moord later word verskerp deur die idilliese prent wat

geskilder word van die gebied - "geel gereen", "rooi skemer", "pers blomme

tjies". Laasgenoemde reeks woorde is positiewe tekens (as gevolg van die
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kleurvolle beskrywing) en saum met "geswolle uarde" (wat 'n soort pregnante

sreer van belofte oproep) word hierdie romantisering in perspektief geplaas

wanneer die seuntjie 001' die "afvalwatervoor" klim. Dit herinner die leser

weer aun die werklike agtergrond waaruit die seuntjie kom, naamlik die

lokasie met sy (heel moontlik) minderwaardige behuising en geriewe.

Die droom in die reel "& die droom het sy samehang verloor" verwys na die

tyd voor die moment van die moord. Die reel suggereer dat alles vooraf 'n

droom was. Dalk verwys dit na die onskuldige lewe van die seuntjie wat 'n

soort "droomlewe" gelei bet, wat dan beeindig word deur die moord. Die

woord "droom" is ook 'n paiindroom van die woord "rooord". Dit laat die

moontlikheid vir die leser (S008 die pa in die tweede laaste strofe) om te

"ventel aan die toneel". Die verteller stel die pa Be ool1skynlike aandadigheid

aan die moord eufemisties deur die gebruik van "verstel" en "toneel". Dit

bang egter af van die perspektief waaruit die gebeure gelnterpreteer word:

vir die drie stokers was dit heel moontlik nie 'n moord nie, maar 'n dood van

vergelding. Die moeder in reel 20 "wat haar seuntjieskind verloor", herinner

aan 'n Madonna-en-Kind- of 'n Pieta-afbeelding. Dit veronderstel 'n heilige,

uitverkore verbintenis met die goddelike.

In die vierde strofe word die bekende Kersverhaal gedefamiliariseer om die

wreedheid van die moord te heklemtoon. Nel maak weereens gebruik van sy

persoonlike simboliek en "mitologie" deur negatiewe assosiasies met die

Ooete te skep (800S ook gebeur in "Rita"). Die drie stokers, 'n duidelike allusie

na die geboorteverhaal van Christus, kom uit die Oosoo. In plaas daarvan dat

bulle geskenke bring, bet bulle 'n soeklig wat bulle in staat stel om die

seuntjie te vang. Die soeklig kan ook 'n verwysing na die Ster wees wat die

Wyse Manne na die Kind gelei het. Waar die Ster die verheerliking van die

Kind ten doel gehad het, lei die soeklig letterlik hier tot die seuntjie Be dood.

In skrille kontras met die verheerliking deur die Wyse Manne, vind bier 'n

soort offerande plaas. Teenoor die Isybelverhaal waar die Christuskind gesalf

word om sy koningskap te bevestig, word die kind in die gedig gesalf as 'n

martelaar. Hy - die gesalfde - word egter "geoffer" op die "ontstemde" in
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plaas van "bestemde" uur. Anders as Christus wat nn sy Kruisiging na die

hemel opgf~vaar het, sterf die seuntjie in 'n 800rt hel C"oondvuur"). Die

vooropstelling (joregrormding) van die woord "ontstemde" in plass van

"bestemde" kan ook dui op die onvermoe van die kind om uit te roop om h'llp

of van pyn. Hy is "ont-stem"; sy stem is hom dus ontneem gmne die groter

sosio-politieke konteks was die mpnse van die lokasie in elk geval .....,onder

stem",

Boos in "landskap" ',lord die gemarginaliseerdheid beklemtocm van die

personasie om wie die vcrhaal wentcl. Die seuntjie, BOOS Rosie April in

"landsk.ap·' (12), is ook bruin. Dit wi! voorkom of Nel die bruin gemeenskap op

die geografiese en politieke periferie van die blanke dorpsgemeenskap so wi!

bevoorgrond. Veral die feit dat die verteller se Pa aan die "tcmeel" "verstel"

het, 8uggereer dat die skuldiges nie veroordeel is vir die rassistiese moord

nie. Die pa Be aandadigheid word ge'insinueer omdat hy moos kies tUBsen

"fabriek.", dit wil se sy lojaliteit aan die "heilige" spoorwee (vgl. reel 3: "die

here se kole"), en "eden", wat geregtigheid suggereer. In die eerste

(beuristiese) fase mag die politieke dimensie van die gedig nie 80 opvallend

wees nie; die mask.ering daarvan beteken egter nie dat dit irrelevant is nie 

periferale sake (800S die bruin gemeenskap in die gedig) is juis van belang

binne die postmodemisme. Verswyging of die uitskuiwing van aspekte kan,

paradok.aaal genoeg, as vooropstelling funk8ion~!'. Die tekste "soeklig" en

"landskap" verwys wei na rasseproblemlltiek, maar is nie eksplisi~t polities

me. "Soeklig" (en in 'n mindere mate "Iandskap") vestig eerd~r die aandag op

die persoonlike leed en pyn wat betrokke is by die gebeure. Dit reflekteer

terselfdertyd ook die verteller Be ervaring van die gebeure.

Dit is interessant om die I/stem71 ofverteJinstansie in elke stl'ofe te ondersoek.

fn strafe eea gebruik die verteller die tweedeperSOOnS·OJlnSpreeevorm.: ''bet

hulle jou opgemerk': "was jy besi[(". In strafe 2 boots die verteller 'n

kinder1i1ce stsm ns, wst 'n kinderperspeJctief suggereer. In die derde strofe

word weer van die tweedeper800nsvorm gebruik gemaak. Stl'ofe 4 suggereer

die verwa:ntskap tUSBen die verteller en die skuldiges - waf:! die pa een van
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die drie stokers'! Hierdie strofe bevat myns insiens ook die stem van die

digtel'1ike vader Opperman. Dit geskied deur die intertekstuele aUusie na

uKersliedjie": "Drie outas het in die haai Karool die sOOr gesien en die engel

geglo" (Blom en baaierd, 1956). Die ooreenkoms bestaan daarin dat beide

gedigte die geboorooverhaal van Christus appropieer vir ironiese doeleindes.

Deur middel van die gedig gee die outeur 'n "stem" aan die seuntjie wat

"ontstem" is.

Die titel van die gedig kan ook die as&O$iasie wex dat dit die digter is wat

met die "soeklig" van die gedig die ~beure belig. Die gledig word as 't ware 'n

woordelikse soeklig wat die pyn en afgryslikheid van die seuntjie se dood

bewoord. Alhoewel daar nie eksp1isiete politieke verwysings in die teks

voorkom nie. word die leser gelei om afleidings te maak. Soos "die dag toe

hulle vir Donkie Vivien" en "landskap" <afdeling 3.5) handel "soeklig" onder

meer oor die pyn wat'n bnd ervaar. Die kinderfigure is almal bulle stemme

ontneem: Donkie Viviers mag nie sy emosies wys nie as as gevoJg van die

patriarple kultuurnorme; die seuntjie in "soeklig" en Kosie April in

"landskap" word wf,larskynlik vermoor as gevolg van 'n kultuur van rassisme.
iy

&1& die kinders in "boggeUug" (wat in die volgende hoofstllk bespreek word)

ervaar pyn binne 'n sisteem van ekonomiese en patriargale onderdrukking.

Anders as in die genoemde OOksOO word bulle sOOmmp.wel bevoorgrond. maar

hierdeur word bulle uitgewys as kollaborateurs. In "soeklig" word die

"ontstemming" en pyn onderbeklemt('joD deur 'n aantal

vervreemdingstegnieke, 8008 die ikoniese voorstellings, die kinderlike

vertelwyse in strofe twee, die versteuring van die volgorde van die gebeure en

die defamiliarisering van 'n bekeride gegewe deur die makabere

superponering van die Kersverhaal en die Kruising van ChriStU8.
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2.4 Kinderlike register in "boggellug"

In "boggellug" (20) Ie die vervreemding veral in die spelling. Omdat die letter

"r" telkens deur "I" vervanl! word, vereis die teks 'n Ieeskode van vervanging of

verplasing. Sodoende kan die gebeure gerekonstrueer word. Dit dwing die

leser om die teks noukeuriger te lees en, wallneer dit vereis word, in of aan te

vul. Deur die gebruik van die ongewone spelwyse en die gevolglike

vervreemdingseffek daarvan, lees die leser die teks op 'n ander, stadiger, wyse

as normaalweg. Deur hierdie nuwe lesing verk.ry die teks hernieude trefkrag.

In die Riffaterriaanse retroaktiewe of hermeneutiese leesfase kan die

vervreemdende taalgebruik - die ongrammatikaliteite - in '0. nuwe

betekenissisteem omskep word.

In "bogpllulf word daar enersyds 'n vervreemdingseffek in die Formalistiese

sin en andersyds in die Brechtiaanse sin bewerkstellig. Soos reeds gese, was

die Brechtiaanse Verfremdungseffekt 'n ander vorm van die Formalistiese

oatranenie. Vo1gens Du Plooy (in Cloete 1990:567) is die \lerfremdungseffekt

deur 80Iialistiese kunstenaars van die Weimar-Republiek, o.a. Bertolt Brecht,

gebruik om politieke doelstellinp te bereik. Die gedig leen homself tot 'n

politieke lesing vanwee die ketting van onderdrukking wat voorgestel word:

die siateem onderdruk die pa, die pa die kinders, die "ekke" vir "okkelt". Op

die manier word aangetoon dat die kinders ook aandadig is aan die

onderdrukkende sisteem.

Die naiewe en kinderlike aard van die teks toon dat die spreker, die "ekke", 'n

jong kind is. Anders ge8tel: c:.e vers 'boots kinderspraak na. Daal' is 'n skerp

kontras tussen die skynbuar kinderlike verhaaltjie en die kras einde daarvan:

"da donel ek 'om tlug hy met sy fokken boggellug".

Die onderskrif, "twee stemme by die koolsteier", skep die verwagting dat die

teks 'n dialoog is. Deur die alliterasie van die lOr"- en "I"-klanke en die

herhaling van "0"- en "00"·klanke word 'n melodieusheid geskep. As gevolg

mervan kan "wielekool" (reel 2) gelees word as "wiele-koor", wat die "musiek"

van die trein Be geluid naboots. Die verskaffing van informasie in die
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onrlerskrif dui op die aanwesigheid van die implisiete outeur as

verteenwoordiger van die reele outeur; dit verraal iets van die

redigeringshand van die digter. Die "twee stemme" slaan dus in die eerste

plek op "ekke" en "okkelt", maar tweedens kan dit ook heenwys na die

komplekse verhouding tUBsen die kinderstem en die grootmensstem.

Hierdie skynbaar eenvoudige gediggie is 'n besondere voorbeeld van polifonie

of veelstemmigheid. Volgens Viljoen (1993:313) sien Bakhtin die werklikheid

as heteroglossies of veelstemmig. Die wereld word gesien as 'n wemelende

verskeidenheid diskoerse waaruit die sprekende subjck moot kies. Hierdie

konsep staan bekend as die dialogisme. Die monologisme is 'n biner

opposisionele teenvoeter vir die dialogisme en veronderstel die wanindruk dat

daar een heersende, objektiverende, verenigende en geslote diskoers kan

wees. Hoewel Bakhtin sy teoriee ten opsigte van die roman geformuleer het,

kan dit volgens postmoderne sienings ook geldig wecs vir die poosie. Die

roman 18 vir Bakhtin die literere verwesenliking van dialogisme in taal

vanwee die veelstemmige verweefdheid van die verskillende

spraakhandelinge daarin vervat &Owel as die heteroglotte oneerbiedigheid

teenoor «lit wat monologies gevestig IS (Viljoen 1993:313). 'n Verdere

belal1lrike 8spek van die dialogisme is die begrip karnavaleske. Volgens

Foster (1993:327) is die Jr.arnaval vir Bakhtin 'n wereld van omkering van

begrippe 8008 hoog en laag, dood en geboorte. Dit is ook 'n wereld van

heteruclotte uitbundigheid, van die oorskryding van grense, van 'n

profanering van monolitiese danke, van 'n oordaad waarin alles gemeng,

hibridies en gedegradeer is. Die lag van die kamaval daag alles uit wat op

monologiese wyse voorgee om essensieel, universeel en natuurlik te wees

(Viljoen 1993:313).

In die onderstaande paragrawe sal onder andere nagegaan word hoe

"boggellug" met sy veelheid van stemme die monologistieAe patriargale

sisteem ondermyn deur middel van die karnavaleske.
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Die onderskrif is nie in kodevorm geskryf BOOS die res van gedig nie. Hierdie

lees8anwysing staan tipografies en semanties los van die "eintlike" gedig.

Retrospektief kan "koolsteier" ('n geboude struktuur waarin steenkool geberg

word) as "koorsteier" gelees word, dit wil se 'n struktuur waarop koorsangers

staan. Hier kan Riffaterre se retroaktiewe leesfase toegepns word. Nadat die

gedig eenmaal gelees is en die leser die kode ontsyfer het, verkry "koolsteier"

'n bykomende betekenis.

Daar is ook 'n element van vervreemding in die feit dnt die stemme me

ekHpiisiet geidentifiseer word Die. Die "ek" (die spreker) word verhul deur

"ekke" tussen hakiea te plaas, wat beskou kan word as 'n verstegniese

demonstrasie daarvan dat hy moontlik sy aandadigheid aan die diefstal wi!

ontken deur die skuld op "okkelt" te plaas. La8sgenoemde Be naam word op sy

heurt deur kodifulering gewysig sodat dit nie onmiddellik verstaanbaar is nie.

Hierdie aanbiediniswYge, sowel 8S die feit dat die leser die spreekbeurte moet

identifiseer. versterk die vervreemdingseffek.

Die gedig kan gelees word as 80siale kommentaar op die sprnker se

maatakaplike omstandighede. Dit word bew'erkstellig deurdat die woord

"koolsteier" reeds by die leser die spoorwegmilieu oproep. Die kinders in die

gedig steel kole uit koletrokke wat daarop dui dat hulle heel moontlik arm is.

Daar wordgesuggereer dat hulle dit gereeld doen ("foltkol kale vamole"), wat

as verdere bewys van bulle armoede dien.

Die feit dat hulle weens behoeftigheid diefstal pleeg, verbind die gedig met

"soeklig", waar die kinderfiguur ook steenkool steel. So word daar in gesprek

getree met 'n ander teks in die bundel. Waar die kind in "soeklig" van sy stem

ontneem word, vind die bevoorgronding van die stemme in "boggellug" plaas

deurdat die digter aan hulle 'n poetiese musikaliteit verleen. Hierdie eiolllskap

word gekontrasteer met die gruwelikheid van die gebeure. In "soeklig" word

die grusame dood van die seuntjie ook gekontrasteer met die kinderlike

vertelstyl, maar- met die verskil dat dit met die verlies van 'n stem
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gepaardgaan. In "boggellug", soos reeds gl~se, Ie die ironie daarin dat die

sogenaamdc onskuldige kindel's kollahorateurs aan die sisteem word.

Die taalgebruik van die kindel's suggereer verder hul sosiale fJtand: albei

gebruik vloekwoorde. Die dialoog wat volg tUBsen die personasies ontaard

spoedig in 'n rusie, wat die musikale en harmoniese assosiasies teewerk. Die

geskil word skynbaar ontketen deur die feit daar geen kole te vind is nie. Om

hierdie teleurstelling te howe te kom, besluit die ek-spreker om 'n klapper aan

te steek - om as 't ware 'n geleentheid vir viering te skep, naamlik 'n Guy

Fawkes-dag. Die klankmatige verband tussen "fokken" en die verafrikaansing

van "Guy Fawkes" na "gaifoks" versterk nie net die musikale kwaliteit van die

gedig nie. maar ironiseer dit terselfdertyd aangesien 'n politieke assosiasie

geskep word: Guy Fawkes het naamlik bekend geword omrede hy sahotasie

wou pleeg deur die Britse Parlement te probeer opblaas. Omdat die kindel's

uit die werkerklas kom, kan die geveg om die klapper beskou word as 'n

likinderlike" teenhanger van groter magstryde.

Die spreker reageer bewig wanneer sy broer nie vir bom die klapper wit gee

Die. Okkert verdedig homself dan teen die verbale dreigemente deur te se hy

gaan sy broer by bulle pa verkla. Binne 'n politieke konteks kan die u pa"

gesien word as 'n outoriteitsfiguur - met ander woorde die pa verteenwoordig

'n vorm van oorheersing 800S die dominante p08isie van die regering. Dii. kom

ooreen met die uitbeelding van manlike per80nasies as outoriteitsfigure

(vergelyk "Rita"). Hieruit volg dit ook dat die pa aandadig is aan die sisteem

van onderdrukking - 800S in lisoeklig" waar gesuggereer word dat die pa met.

die getuienis peuter om die skuldiges te beskerm om moontlik tn moordsaak af'

te weer. Uit die woorde "pa ga 'ou donel" volg die implikasie dat dissipline

dikwels en gewelddadig toegepas word deur die pa. Die feit dat by 'n arbeider

is, word beklemtoon deur die opmerking dat hy "venaant" huis toe kom. 'Dl

Mate van rebelsheid is te siene by die spreker wanneer by antwoord dat hy sy

pa terug sal "donel't en sO sal optree teen die oorheersing wat hulle ervaar. Hy

"doner' immers reeds die pa op 'n verbale wyse deur te verwys nn sy "fokken

boggellug". Die boggelrug kan simbolies wees van di~ "laste" wat die pa dra as
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gevolg van ekonomiese omstandighede; of is hy dalk self deur ander ge

"donel"? Oeur die boggelrug aan die einde van die gedig te plaas, word dit en

die vertelling beklemtoon.

Die paging om die ldapper san te steek met die (valse) voorwendsel dat dit

Guy Fawkes-dag is, js uiters ironies en kan gesien word as 'n karnavaleske

daad teen die heersende sisteem. Dit slaag egrer Die en die spreker word

ontbloot as 'n mede-v'erdrukker. Hy ontkom dus nie aan die monologistiese

bestel nie.

Die spreker se woorde is ironies omdat die leser kan vermoed dat hy nie sy pa

sal terugslaannie. Die realistiese verwagting is dat die pa wei die seun sal

alaan. en ciat die woorde van die spreker bloot grootpraat en retoriak is. Dit

bevoorcrond 8Y poeiaie a8 gedomineerde 8ubjek binne 'n patriargale, hegemo

nistieee ompwing.

Die belancribte vervreemdinptegniek in "boggellug" is myna insiens die aan

ptaste spelling wat die lees daarvanmoeiliker maak as gewone poosie. Dit

kan beskou word as 'n voorbeeld van wat in Sklovsky se terminologie bekend

staan as "impeded language" (Lodge 1990:27): "The language of poetry is,

then, a difficult, roughenend, impeded language". Die bemoeiliking van die

leeapl'08es het, volgens Sklovsky. die de-outDmatisering daarvan tot gevolg.

Die kinderlike t:lal wat met kru taal afgewiaael word, de-outomatiseer die

verwaetinge wat aan ecrsgenoemde gekoppel word. Die eftek van die gedig Ie

in die ironie daarvan - oDskuldige kinders wat steenkool steel en volgens

8uggesties gewelddadig .leur hulle pa behandel word. As gevolg van die

maphierargie is daar - bykomend tot die Formalistiese vervreemding - ook

Brechtiaan8e vervreemding in die gedig. Laasgenoemde bevoorgrond die mag

sverhoudinge wat uit die re-presentasie blyk. 800s reeds geee, ondermyn die

lag van die karnaval alles wat op monologiese wyse voorgee om esseDlilieel,

universeel en natuurlik te wees (Viljoen 1993:313). Daarom kan die karna

valeske aspek van die gedig as 'n verdere vervreemdingstegniek beskou word
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2.5 Tipografiese eksperimentering in 441andskap"

Die gedig "la.ndskap" (12) bied 'n uitdaging aan die leser deurdat dit die

geoutomatiseerde leesmetodes en leesprosesse problematiseer. Daar kan

gesien word hoo die vormlike, tipografiese "afwykings" die funksie van fore

,rounding (bevoorgronding of vooropstelling) vervul. Die de-outomatisasie

van die leesakl8ie word gefasiliteer deur die tipografiese struktuur en onge

wane aanbiediJlg.

Die pdig kan borisontaal of venikaal gelees word, waardeur die konvensie

van die lineere leeswyse en enkellynige denkwyse in die soeklig geplaas

word. Anders lUI in die geva! van "die dag toe bulle vir Donkie Vivien" word

die oop p1ekke bier aanskoulik gemaak ofvisueel versterk deur die tipografie.

Die leeriaall8e .~.~1I~1I.word sodoende deel van die teksstruktuur g9maak.

DeUl'dat die gedic nie '0 finale of sluitende interpret8sie moontlik maak nie,

word daar van die leeer verwag om die Lftrs~lkn te voltooi ten eiDde

betekenis aan die narratief toe te ken. Die "oop plekke" in die Darratief

veroorsaak dat die leser die sujet (die georganiseerde teks) probeer herlei Da

die tabula. Laasgenoemde (8008 in die eerate hoofstuk aangedui is) verwys na

die chronologiese senens van gebeure en lIujet verwy"" na die orde en wyse

waarop hulle in We narratief voorgestel word. Die fabula word vreemd

gemaak, word dus s14vet, deur bepaaide tcgnieke wat die aandag daardeur op

bullelleIf vestig (Ohlhoff 1985:35 in eleete).

Nel Be gedig bet ook 'n i\coniese dimensie deurdat dit as 't ware 'n voorstelling

van 'n fiaiese landskap nabaots. Die ruimte hokant hierdie landskap (met

ander woorde die lug) word gedefinieer deur "0 Here", "'wolkies" eD "die

maan". Met behulp van die verwysink'~, :' lie vind van 'n lyk, kan binne die

bundEllkonteks afgelei word dat die mortaliteit en die metafisiese 'n

belanlIrike 1'01 in die teks spee!. Twee reels Iaer af word die Iandskap verder

ingevul deur twee sake, naamlik die dorp aan die een kant, en die pad na die

dam aan die ander kant. Die dOr]) word beskryf in terme van "ons huis",

"kerk", "skoal" en "poskantoor" - dieselfde kleindorpse instellings waarvan
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daar in "die dag toe hulle vir Donkie Viviers" en "Rita" gebruikgemaak word.

Die "spoorwegwerf' is tipografies gelsoleer van die res van die teks. Hierdie

. isolasie het twee Cunksies: eerstens kan dit gesien word as 'n aanduiding van

die gemarginaliseerdbeid daarvan binne die "landskap" en tweedens aktiveer

dit die subtitel van die bundel: "[e]envoudige spoorwegstories".

Die Ceit dat daar spesifiek na "ons" huis verwys word, dui daarop dat die

verteller self bier fokaliseer. In die lig van die politieke strekking wat in die

gedig ontwikkel, kan "ons" 'n mate van kollektiewe aandadigbeid beteken

omdat daar na bom en sy familie verwys word. So word die verhale uit die

res van die bundel oor die verteller Be familie betrek by hierdie teks.

Hierteenoor staan twee reels lR;er ,af "mm daai huis", wat spanning skep dem

middel van die sugpsties van @;lC!i1eimsinnigheid en verdagmalting ten

opsigte van Koaie April se aterwe. Die "huis" kan dalk 'n bordeel wees, wat

IOU verband bou met ander klandestiene bedrywighede in die dorp. In die

proees van betekenistookennig dwing dio gedig die leser om verskillende

moontlikhede te oorweeg.

Naas die beekrywing van die dorp staan, soo-s reeds gese, die beskrywing van

die lo,ad na die dam aan die regterkant van die teks. 'n Aantalleidrade voer

die leiter tot by die Iyk van Kosie April. 30 byvoorbeeld berbaa] die digter die

woord "pad" sea maa! en lyk dit asof daar afgedaal word na die dam. Op

hierdie manier dien dit as 'n tydruimtelike uitbreiding en skep dit spanning.

Die motorbek is tegelykertyd 'n verspemng vir die geimpliseerde reisigers

en, weens die lengte van die woord in vergelyking met "pad", ook 'n lees

versperring. Die hek is ook '0 merker van 'n gebied waar transgressie

plaasvind (800S iu "die dag toe bulle vir Donkie Viviers" en "hillside"). Die

ruimte anderkant die hek is die oobeilspellende ruimte waarin Kosie April Be

lyk aangetref word - 'n geografiese en simboliese ruimte wat met die dood in

verband staan. Die ruimte staan in teenstelling met die posisie van

"wolkies", "die maan" en "0 Here". Rier is dus moontlik iets ondergroods aan

die gang.
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Die eienaam "paul sauerstraat" - opvallend in kleinletters - staan sentraal

in die hart van die teks en is myns insiens nie 'n toevallige keuse nie. Paul

(P.O.) Sauer was naamlik: die voorsitter van die Kleurvraagstukkommissie

wat in 1947 'n verslag gepubliseer het waarin die grondslae: van Apartheid en

redes vir die implementering daarvan uiteengesit is. Hierdie verslag was

deurslaggewend vir die Nasionale Party se oorwinning in die 1948-verkies

ing. Na die Nasionale Party-oorwinning is Sauer aangestel as Minister van

Vervoer, waar hy hoofsaaklik met die Spoorwee belas was (Beyers 1987:677).

Hierdie ekstratekstuele gcgcwens is van wesenlike belang by die interpreta

sie van die gedig.

Die verwysing na Sauer. cen van die "argitekte" van Apartheid. en die "dun

lyk" van Kosie April. wat op aigself dui op ontbering, suggereer dat sy dood

dalk: verband lean bou met Iyding as gevolg van die Apartheidsisteem. Die

mooDtlikheid dat by geaterf het as gevolg van suspisieuse politieke bedrywig

bede. kan ook Die uitgesluit word me. Net 8008 die Xhosa-grassnyer in "die

dag toe bulle vir Donkie Viviers", is Kosie April polities en ~ipografies ge

mllflinaliAeerd in die "landBkap". Ook die tipografie laat blyk 'n soort hierar

gieee ordening: die metafisiese heel bo-aan. gevolg deur die dorp en dan die

lyk by die dam. In 'n sekere sin kan &Owel die "spoorwegwerf' as "die dun lyk

van Koeie April" as geiooleerd beskou word. So beklemtoon die digter die

ooreenkoms tU88en die twee entiteite. Die ooreenkoms bestaan daaruit dat

dieeelfde mate van marginali.sering en isolering wat geassosieer word met die

ruimte van die spoorwegdorp - "die laaste stasie op die planeet, beaufort

wee" ("die dag too hulle vir Donkie Viviers") - bier van toepassing is op Kosie

April.

Sooe in "die dag toe hulle vir Donkie Viviers" word 'n spel met die leser

aangeknoop. Bebalwe dat die spreker die dorp beskryf, vertel by terself

dertyd ook 'n "storie". Die leser volg die beskrywing van die landskap tot by

die lyk van Kosie April. Die feit dat die lyk "dun" is. suggereer armoede en

weerloosheid en wek patos. Die naam Kcsie April wek ten minste twee

assosiasies. In die eerste plek skep rlit die indruk dat die oorledene 'n KIeur-
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ling was, waardeur 'n sosio-politiese dimensie bevoorgrond word. Tweedens

kan dit 'n seisoenale verwysing wees - 'n assosiasie met die herfsgety wat

inpas in 'n landskapsgedig. Die leser heser egter dat dit geen gewone land

skapsvers is nie. Hy of sy moot ook self besluit wie Kosie April was aangesien

daar nerens in die bundel enige verdere verwysings na hom is nie. Op die en

ander maniere w.ord die leser betrek by die teks aangesien hy of sy die

verbaal van Kosie se lewe en sterwe moot voltooi of be'rskryf. Die Leeratellen

moot voltooi en hiswriese intertekste (800S die vel"'NYsing na Paul Sauer)

moet betrek word om die narratief te rekonstrueer., Die frarnnentering en die

cop plekke in die teb vereia 'n hoe mate van lx:trokkenheid van die leser en

kan u 'n potItmodernistiese tegniek ~skou word. Volgens HambL1,~

(1996:52) vereia p«»tmodemistiese tekste 'n groat mate van lesersvemuf van

die luer: "Oeur die bybring vail disparate elemente [...] word die redes vir

die weer as 't ware venkaf; by/sy meet dus uiteindelik tot 'n eie

pvolltNkking kom". Dit is hierdie "eie gevolgtrekking" wat die leser in die

aediltllandakap" meet maak nadat by of sy met 'n verbrokkelde teks gekon

fronteer ia.

Ten opaicte van tipografie en tek88truktUur doen "landskap" eksperimenteel

un - <lit berinner byvoorbeeld aan die Nederlandse eksperimentele poesie

van die periode tUMen die Eerate en die Tweede Wereldoorlot.;. Ek verwys

bier apelli6ek na 'n dieter 1008 Paul van Ostaijen (vgl. "Vera 6" en "Marc

groat's morpna de dingen"). Op dieselfde wyse kan "landskap" ten opsigte

van VOrln en struktuur ook as eksperimenteel beskou word. Dit kom verder

ooreen met lhab Hassan se siening van eksperimentalisme as 'n eiendomlike

kenmerk van die postmodernisme (Hambidge 1995:33).

Die gedig "landskap" kan bestempel word as 'n voorbeeld van konkrete poosie

(Engels: pattern poem). Deurdat die teks vanwee sy tipografiese struktuur 'n

800rt padkaart naboots, genereer sO 'n teb volgens Gross (1997:15) beteke

nisee op beide simboliese en ikoniese vlak. Die teks is 'n ruimtelike eerder as

'n lineere a8nbieding en sodoende word die visuele komposisie op die bladsy
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beklemtoon as 'n element wat bydra tot die beteknnis. "Pattern poems", se

Gross (1997:30), «translate the Peircean distinctiun between symbolic and

iconic signification into a dynamic interplay". Die leser lees die teks afwis

selend op simboliese en ikoniese vlak omdat daar terselfdertyd na 'n prent of

beeld wat die inhoud onderle, gekyk word. Die mate waartoe hierdi~ inter

abie plaasvind, wissel. Soms is daar voorkeur vir die ikoniese en soms vir

die simboliese, waartydens die feit dat die teks ook 'n prent voorstel, geigno

reer of eenegeer word by betekenisvorming. Die ikonisiteit doen oolt mee aan

die proees dat sekere gedeeltes van die teks deur vooropstelling (foregrou1"

clin.I> aandag trek, waar dit andersins geignoreer sou word. Die lee~iproses

word pde-outomatiaeer en lWdoende gedefamiliariseer.

Van der Elat (in C10ete 1990:230) noom enkele eienskappe van konkrete

poilie. Aa euperimentele VQrm bevraagteken konkrete poesie "die konven

.ione1e .intaksis as 'n .iM qua non vir die pOOsie". Hierdie bevraagtekening

ia 'n element wat in "landskap" teruggevind word. Konkrete poesie is ook

"[i]deo1ogies [...] antitradisionc-sl en 8S sodanig maatskappykrities ingeste!"

(Van der Elat in Cloete 1990:231). Die gedig "landakap" veatig onder meer die

aandae op die rll88eproblematiek van die Apartheidsera. Simpatie vir die

karakterKosie April word geskep deur middel van suggestiee van politieke

onderdrukkiog. Terselfdertyd bevraagteken dit ook we rol van die Goddelik

heid \0 Here") en die Kerk binne die Suid-Afrikaanse samelewing.

Daar is reeds via Hambidge hierbo verwys na die deelname van die leser

binoe die poatmodernisme. Van der Eist (Cloete 1990:231) stel dit ook dat 'n

eiendomlikheid van die konkrete pOOsie is dat daar naamHk 'n strewe na die

intensiewe betrokkenheid van die leser of '.>ntvanger van die "taks" is: "Die

leser moet dus deelneem aan die oudiovisuele spel van die konkrete poesie,

medeskepper en aEtief betrokke wees by die intellektuele wisselwerking wat

'0 teks vereis". In "laodskap" vereis dit dat hy of sy die "hekke" van tradisio

nele konsepte en interpretasies van poosie moet transgresseer - "to hurdle

mimesis" (Riffaterre 1978:5; my kursiveriog - C. Ie R.).
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Die ongewone aanbieding kan ook verder in Riffaterriaanse terme gestel

word. In die geval van "landskap" sou die leser die gedig in sy geheel as 'n on

grammatikaliteit kan beskou. Die vreemde voorstelling dwing die leser daar

toe om die teka op meer as een vlak te interpreteer. Die mimetiese lesing

tydens die heuristiese leesfase (Riffaterre 1978:5) is in hierdie geval 'n ekspli

siete gegewe deurdat die gedig se visuele struktuur ooglopend 'n landkaart

naboots. Oak tree die inhoud vervreemdend op vanwee die letterlike ongram

matikaliteit daarvan.

Anders •• in Willem &shotT Be bundel Ky1w{riJeaana (1980), waar vo1gens

&teDeLiebenberc (1980) die verband tussen die verbale en die visuale in

eommip aevalle onduidelik ia, kan in "landakap" (en elders in die bundel)

weI 'n betekenia\"01Ie verbaDd gekonstrueer word. Tog is daar geen eukel

lynip, .fdoende iDterpretuie van "land.kap" moontlik Die. Die teks kan

te....... "kriptie." be.kou word, 8008 Petra MUller (1993) na 80mmige tekste

in om N~ ia onnatuurlik verwys. Teenoor my politieke Iesing, is daar by

voorbeeld A.P. Grove (1993) Be bewering dat die gedil handel oor 'n motor

onpluk. Die aedia onderanwe ook die plattelandse idille (BOOS in "die dag toe

hu1le vir Donkie Vivienj deur die normale geromantiaeerde grafiese voor

, ~"t1ing vaD 'n landakap van rustigheid en skoonheid te ironiseer met die sug

pk,..ie van 'n politieke moord.
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2.6 Ruimtelike relativering in "Rita"

Die gedig "Rita" (18) fokus op 'n vrouefiguur wat vasgevang is in die sisteem

van manlike dominasie binne die spoorwegmilieu. Sy ervaar 'n dubbele onder

drulling - as lid van die werkersklas en as vrou. Haar pogings om norme

teen te gaan en uit hierdie patriargale stelsel te ontsnap, faal vanwee die

besef van die hegemonie van die sisteem. Die gedig eindig waar Rita haarself

klaarblyklik oorgee aan haar omstandighede en die sisteem aanvaar - ten

koste van die beeld wat geskets word van haar as iemand wat weerstand wi!

bied teen die atatus quo.

'n Hele aantal vervreemdingstegnieke word aangewend in die gedig: die

gebruik van "it> vir die lidwoord '''n "; die ampersand "&" vir "en"; die afwesig·

heid van hooOetters; verkorting van plekname 8008 "beaufort" vir Beaufort

Wes en ....francisco.. vir San Francisco; die gebruik van die Arabiese syfer "2"

in plaas daarvan om die woord voluit te skryf; en onvoltooide sinne 800S in

.trore twee: reels 8 en 9. Vervreemding is reeds aanwesig in die eerste reel

van die redig deurdat die Crase "geruk 'n rou" ongrammatikaal voorkom. Dit

kan pJeea word as "'n ruk gerou". In die konteks van die gadig onstaan die

moontlikbeid later dat dit ook as 'n woordspel met die uitdrukking "rock and

roll" ..Ieee tan word omdat laasgenoemde 'n eufemisme vir seksuele omgang

is. Hierdie vervreemding van idiomatiese uitdrukkinga kom meer as een maal

voor in die aediI: vergelyk "toe en dan" (reel 6 van strole een) in plaas van

"DOU en dan" en "een reen" (reel 1 van strofe drie) in piau van "eendag'.

Die kollokasie van "lower" en "jeug' in die iuset blyk semanties inkongruent

te wees aangesien die substantief "lower" verwys na die blare van plante. Die

88808iasie van die &is gI'Oen k:leur van jong blare word van toepassing gemaak

op "jeug", wat jonkheid, prilheid en ontluiking suggereer. Op die Manier is die

onpwone gebruik van "lower" 'n vervreemdingseffek. Die uitdrukking "op

hande wees" vir "naby, in die onmiddellike toekoms" (HAT) word normaalweg

108 gespel, behalwe in die uitdrukking ~ophande synde". Deur "s}'Ilde" weg te

laat, word 'n ander interpretasie toegelaat: dit is dalk 'n suggestie van die
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fierheid van die jeug en in Rita se persoonlikheid. Ander moontlikhede sluit in

'n "bensop"-gebaar, wat sou korreleer met haar stryd teen oorheersing. Die

gebaar kan ook gesien word as 'n hoopvolle uitreik na 'n droomwereld.

Die datum, 1969, dui op 'n spesifieke historiese periode: eerstens die era van

Apartheid en tweedens die van die sogenaamde Blommekinders. Beide eras

dra spe~i.tieke, maar teenoorgestcldc assosiasies. Apartheid word geas808ieer

met verdrukking. Hierteenoor beklemtoon die era van die Blommekinders be

grippe 8008 individuele vryheid. vrye lierde en eenbeid met die kosmos.

Hierdie a8808iasies speel 'n belangrike roi by die lees van die res van die teks

deurdat dit die gedig kontekstualiseer.

In die vierde reel word pse dat Rita by 'n "oop venster" cit of staan in 'n

t'kakelhuis wat, gegewe die spoorwegarbeidersmilieu, in die "spoorwegkamp"

is. Die uitgebreide en opgestapelde adres wat hierop volg, impliseer 'n be

weaine van die lokale na die universele of die kosmiese. "Beweging" is 'n

belangrike konaep in die gedig: Rita word byvoorbeeld twee maal gemeta

foriaeer as 'n bewegende voertuig (a8'n skip in reel 2 van strofe drie en as 'n

lokomotief in reels 6-8 van strofe drie). Ek gaan hiema op bierdie aspek in.

Die "'beeonderhede" wat vir die spreker "geeggo" het (reel 6), neem 'n wyer,

univenele betekeois aan. '0 Rekonstruering van die reel kan 8S volg lui: "al

die beeonderhede bet toe [bier is moontlik 'n woord uitgelaat] en dan kosmiesl

piUO". Die laeriaanse oop piek in die teks moet self deur die leser ingevul

word. 'n Moontlike lesing van die reel lui as volg: "al die be80nderhede het toe

(8iD I8maak] en dan kosmiesl geeggo". Die Crase "toe en dan" kan ook verstsan

word as tn aantaating van die uitdrukking "nou en dan" ral en toe"). Beide

JeeilWY8e8 is egter vorms van vervreemding deurdat die leesproses bemoeilik

en venraac word.

Dat Rita rook, sou kon veroorsa~kdat sy deur 80mmige dorpsbewoners beskou

kon word as 'n uitdagende, rebeJ.ae figuur. Die beklemtoning van die feit dat

BY vir die spreker gekyk het, dra 'n insestueuse suggestie (reel 7: "sy't my

gekykj. Rita blaae baar rook-krin~~eweg van die buis en die dorp, dit wi! se
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weg van die plaaslike. Hierteenoor waai die stoker wat verbyry "eensydig", dit

wi! se net in cen rigting, na die een kant toe. 'n Ander moontlikheid is dat hy

gedistansieerd en afsydig en net op sy eie taak ingestel is. Omdat hy 'n man

is beskik hv oor 'n mobiliteit wat Rita me beskore is nie. Sy is dus 'n immo-, ..
biele v:ouefiguur - teenoor die mobiele man - wat vasgevang is in 'n manlik

gedomineerde ruimte. Tog is die stoker ook vasgevang in sy eie roetine en

sisteem: sy roete is vir hom uitgele. AlOOi is onderhorig aan 'n sisteem van

verdrukking. Die kblssebewustheid wat regdeur die bundel gevind word, hang

nou hiermee &a8m. Hierdie bundel sou my.ns insiens ook vrugbaar met die

Marxistiese teorie benader kon word, wat nie my doel is nie. Ek volstaan met

'n verwysing na Van Wyk (1995:4): "Class consciousness itself [...] is

historical. It emerged with the imposition of capitalism and the commodifica

tion of labour. but al80 depended on the advent of Marxist discourse".

Die ongewone skryfwyse van "sater-dae" in die tweede strafe bevat 'n eeksuele

suggestie deur die 8880siasie met saters. Die parentese skep die vermoede dat

Rita later ook Vrydae na die "dance·hall" en na die hotel gegaan het. Hierdie

ruimtes bied 'n vryheid van beweging teenoor die gevangenheid van die

"8kakelhuis, kerk " werk". Sy loop in ,n oostelike rigting, dit wi! Be weg van

die weste, wat die tradisioneel manlike. Westerse, fallogosentriese ruimte ver

teenwoordig. Laasgenoemde is selfs teenwoordig in 'n naam 8008 die "royal

hotel", wat weens die verwysmg na koninklikes (baie plattelandse dorpe het 'n

Royal Hotel) a8808iasies van imperialisme en kolonialisme bevat. Rita probeer

dus antsnap aan die ruimtes wat geas80sieer kan word met verdrukking en

manlike oorheersing.

Dit is juis wanneer Rita na hierdie ruim.tes beweeg dat sy onder "wriemelende

wolke" deur loop. Die wolke skep 'n misterieuse atmosfeer. Die vele verwys.

mgs na wolke, reen, lug en wind in die bundel kan verbind word met die meta

fisiese en is dikwels negatief van aard deurdat die natuurelemente bedreigend

voorkom. Soos in die geval van "landskap" kan die wolke hier na die goddelike

verwys (dink byvoorbeeld daaraan dat God in die Bybel dikwels in die

gedaante van 'n walk verskyn). Gesien binne die plattelandse, kleindorpse,
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Calvinistiese milieu kan dit op 'n soort woede, ongenoee of atkeer by die

Godheid dui. Die oorsaak hiervan is dat Rita die sosiale norme van die ge

meenskap teegaan en sO die goddelike misnoee ontlok.

Die getal twee is weens die tipografie en die herhaling daarvan opvallend.

Deur die "2" straatlampc wat "2" skaduwees werp, word 'n 800rt versplinter

heid by Rita beklemtoon~ enersyds word van haar verwag dat sy aan die

norme van die samelewing ~hoor moot gee, maar andersyds wil sy dit teen

gaan en is baar optrede die teenoorgestelde hiervan. Oat die skaduwees van

"wiaeelende prominensie" is, kan toegeskryf word aan die idee dat haar

karakter nie enkelvoudig is nie. mRar wei kompleks. Sy is (800S die maan) Die

statics Die. maar verandereDd. Die versplinterde subjektiwiteit by Rita is 'n

tipies poetmodernistiese eieDskap - dit ondermyn die idee dat daar 'n enkele,

outoDOme, koherente Self of Ek is en veronderstel eerder dat die selfkonsep

meervoudig is (vgl. Hutcheon 1988:77).

In die tradisionele simboliek word vloulike eienskappe dikwels aan die maan

gekoppel: "When patriarchy superseded matriarchy, a feminine character

came to be attributed to the moon and a masculine to the sun" (Cirlot

1971:215). Vanwee die maan Be vroulike en passiewe karakter (en die feit dat

dit Jig van die "manlike" son ontvang) vmrd die simboliese waarde van die

ptal twee ook aan die maan gekoppel. Dit korrelieer met die kollokasie van

die maan en ilie twee straatlampe in die teks.

Die maan vorm 'n "belee kontrapunt", waar "belee" op rypheid dui. Die musi

kale term "kontrapuntJJ verwys na die interafh-anklike (op 'n vertikale vlak)

dog kontrasterende verhouding (op 'n horlsontale vlak) tussen twee melodiese

lyne (The Hamlyn illustrated encyclopedia of music). Metafories gesproke

onderakryf die maan dus die twee skadu's of aspekte van Rita se karakter.

Die jong meisie beweeg yerby die "groot vensters van die groat siel", wat kan

verwys na die kerk. So word die kerk - die sentrum van die dorpsrwmte 

voorgestel as die religieuse siel of hart van die dorp. Anders as in die eerate

strofe, kyk Rita nie hier by '11 venster uit nie, maar beweeg sy yerby die
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vensters. Oit kan gelees word as 'n afwysing van die georganiseerde

godsdiens.

Rita 8C beweging deur die ruimte word gerelativeer met die beweging van die

aarde. Reel 16 - "het die aardel gedraai onder haar voete, SODS i brAmsiomp op

rivier"- suggereer die futiliteit van haar poging om uit. die ruimte te ontsnap.

Sy beweeg "oos teen die lot", wat daarop sinspeel dat die "lot" teen baar is en

dat ay dU8 nie daarin sal slaag om te ontsnap en geluk ("die goeie dag») te vind

Die. Die verteUer stel die vraag {wat 8Y eie twyle} verklap) of sy die "goeie dag"

...1un "iDhaal". Die implikasie hiervan is det die dag reeds wegbeweeg het

en dat .y haarself nou in 'n metaforiese "nag" bevind. Hierdie "nag" sluit in

bur "lot" as 'n vrou binne 'n eensydige, eenvoudige apoorwegbestaan.

Die naam Scott Mackenzie verwys Da die sanger van 'n bekende popliedjie uit

die jare .atic. "San Franciaco (Wear lOme flowers in your hairr. Die liedjie

handel oor San Franciloo wat as die middelpunt van die teenkultuur en by

iDbtlriP die Biommekinders· of hippie-beweging paien is. 'n Gedeelte van die

lirieke lui: "If you're lOinl to San Franciscol be Bure to wear some flowers in

your hair". Die liedjie is 'n oproep om na San Francisco te gaan en deel te

word van die bewelin« en !JO peatelike vryheid te ervaar. Hierdie interteks

tue. verwyaint na die popuJire kultuur word aelobliseer deur die verwysing

D& Sprincbokradio. on deatyda b~ bekende en pwilde Suid-Afri.k:aanse radio

.talie.

Die verwYlina na San Franci8CO resoneett met ander bawegings vanal die

pla.alike na. die koamieM en kan pleea word teen die @gtergrond van die

potItmoderniame waarin becrippe 1008 universaliteit en eentrum onder ver

cleDkm, 8wan (Hambidp 1996:18). Dit wil voorkom of die digter deurentyd

probeer om die (polities en ekonomies) gemarginafuJeerde ruimte van

Beaufort-WeB nft die eentrum w verakuif. Deur sy deurentyd8e foku8 op die

ruimteo problematiseer hy aa 't ware die beataande sentrum. Binne hierdie

konteka kan die aentrum gesien word as die hoo!stroom-Apartheidsera van

Suid-Mrika wa8iin die werkers a8 gevolg van die ekonomiese welv8art van
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die sestigerj::tre noodwendig uitgebuit is. Deur die soeklig van die vers te laat

val op die spoorwegkultuur en selfs op outohiografiese gegewens, word die

posisie van die wit werker enersyds vooropgestel, maar andersyds gerelativeer

ten opsigte van die van die swart en hYuin werkers, wat in 'n veel gToter mate

onderdruk en uitgehuit was.

In reel 11 van strafe twee kontrasteer die spreker die milieu van San

Francisco met die ruimte van Beaufort-Wes deur te se: "almal [was] alreeds

ab&Oluut weg uit s.frandscol iets was moerse verkeerd". Rita se bevrydings

pocinp was dur, te laat; die era van die Blommekinders was vir baar reeds

yerby. Om hierdie rede parodieer die spreker die popliedjie deur te se: "bla bia

blomme & lief'. Hy maak die liedjie as oppervlakkig en cliche-agtig af omdat

dit verwy. na blomme en liefde. Rita Be hoop op ontsnapping aan die beklem

mende omaewiDg word opphef deur die sinsnede "iets was moerse verkeerd".

O1t ia onheilapellend en vergroot die tragiese verwagtings omtrent haar wat

reeda p.uneer is.

Die lidubbelainnige" gegroet deur ooms kan sinspeel op 'n afwysing van Rita

deur die dorpabewont'r&. Sy steur haar klaarblyldik nie aan die afwysing nie:

"en toI was sy op pad". Die parentese bevat 'n suggestie van a880siasie of am·

liuie met die natuur eerder 8S die gemeenskap. Dit toon baar verset teen die

behoudende kleindorpse atmosfeer: die "h's .,\ I's" in ha....r "croxley-briewe"

Hleun 11008 bloekoms teen wind". Die natuur verteenwoordig vryheid en in die

lie hiervan kan "rymlose reen" dui op 'n onbeperktheid en die afwesigheid van

vaste bindingsmiddele of 'n eng, rigiede sisteem - hiermee voel sy haar een en

blyk die strewe na vryheid wat sy in haar briewe openbaar. Net B008

"aprincbokradio" vrooer, is hier 'n verwysing ns 'n ander bekende Suid"

Afrikaanse pgewe, Daamlik Croxley-~krytbehoefte8, 'n item uit die verbruik

erakultuur, wat saam met die metapoetiese verwysing na "rymlose reen" die

postmoderniRtieee sCiI'd van die gedig versterk. Hierdie sake loksliseer en kon

tekstualiseer die epiese element van die gedig.
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Die twee kragte wat invioed op Rita uitoefen, word aangedui: sy voel "twee"

met haar huis, die kerk en haar werk, maar "een" met die natuur, dit wi! se

daar is sprake van '0 huishoudelike en religieuse onversoenbaarheid met die

sosiale magte van die kieindorpse omgewing. Die dilemma hiervan by Rita is

duidelik: "of het By? dit was te bisar v'ir die bart". Die hart (die sentrum van

die emosies en gevoel) kon dus nie hierdie druk hanteer nie. Dit blyk die moti

vering te wees vir haar reis na Kaapstad. Sells die aiwetende eksterne vertel

ler bevraagteken sy eie stelling, wat op 'n postmodernistiese subjcktiewe vet~

splintering en onsekerheid by die sprcker dui: en verder: "[p]ostmodel'nism es

tablishes, differentiates, and then disperses stable narrative voices [... ] that

use memory to try to make scnse of the past. It both installs and then sub

verts traditional concepts of subjectivity [...r (Hutcheon 1988:118).

Die poging tot ontvlugting uit die kleindorpse atmosfeer is van korte duur. In

plaas dallrvan om die gebruiklike woord "eendag" te gebruik, word dit met

"reen" vervang. Oit kom ooreen met my vroeere opmerking dat verwysings na

natuurverskynsels 8008 reen en wolke 80ms 'n metafisiese en sems ook 'n on

heilepellendc betekenis het. K.qaptiltad venul bier' die rol wat San Francisco

specI in die popliedjie. met ander woorde 'n ge'idealiseerde nirvana. Die

tragiese vooruitwysing in reel 19: "almal [was) alreeds absoluut weg uit

8.francisool iets was lDoerse verkeerd", word bewaarheid. Rita haal weI die

"more" (wat terugvcrwys nB. "die goeie dag"), maar wat veronderstel was om 'n

ruimte van vryheid te wees, word 'n nuwe ruimte van gevangenskap - "vasge

meer in kaapstad (... ] met i heIse/lang ysterketting". Hierdie twee reels toon

aan hoe Rita gemetaforiseer word as 'n skip. Alhoewel voertuie geassosieer

word met mobiliteit. word haar bewegingsvryheid aan bande gele.

Die gedeelte "dit was piengl oggend" dra suggesties van ':~ '-'..;...ve, vars oggend.

Dit kan ook 'n verwysing wees na die skeppingsverhaal in die Bybel. Rita vind

Kaapstad, spesifiek die gebied Woodstock (wat in die Amerikaanse konteks

ook 'n sterk as@osiasie met die Blommekinders het) 'Vol "antagonistiese child

ren of god". Ook in Kaapstad, waarheen sy gereis het om te ontsnap, word sy

gekonfronteer met 'n andersoortige religie as 'n oorheersende sisteem. Die
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"children of god" kan om verskeie rede~ sntagonisties wees. Omdat die moont

likheid bestaan dat hulle "hippies" is,kan hulle antagonisties wees teenoor

die sisteem vanwee hul Oosterse, mistieke godsbelewenis. Andersins kan die

groep mense dal.k 'n sektegroop wees, wat onverdraagsaam is teenoor die sis

teem en teenoor haar. Dit word verder gesuggereer dat sy egter self ook 'n

aandeel het aan h.aar klaarblyklike ongelukkigheid in Kaapstad. Dat sy in

Kaapatad arriveer met "i hangover", hoef egter Die noodwendig te bewys dat

ay dronk pword het op die trein Die, maar tan ook verwys na haar geestelike

toe8tand.

Die reis terua na Beaufort-Wes word beskryf met die woorde "terug, oos," Rita

bet terupaarta beweel; sy het met. ander woorde geen vordering gemaak Die,

en Die net op fiaieae en nlimtelike viak 'n regre88ie ondergaan nie, maar ook

op morele en paipeee viak. Die woord "stuwend" het teenoorstaande beteken

iue in hiel'flie konteb: voortgang en stuiting. Die adjektief herinner ook aail

die bewelinl van 'n lokomotief en aktiveer sodoende die metafoor van Rita-as

lokomotief.

Teenoor die vroeire versluierde sil18pelings word Rita Be terugkeer gekenmerk

deur 'n ekapliaiete verwysing na sekauele omgang, en wei met 'n soldaat.

aepwe die politieke tydperk, was die 8O!daat heel moontlik 'n dienspligtige

aanpaien dienaplictiaes dikwela met treine vervoer is. Hy is 'n deel van die

politieke aiateem omdat hy in diens gestaan het van die regering van daardie

era. In pla.s daarvan dat F<oica haar verset teen manlike objektivering en

dominering, onderwerp sy haar aan die heersende magte. Die feit dat die

101daat haar "binnery", dui hierop en maak .,an hllar 'n metaforiese lokomo

tief. Sy "word" 'n trein wat in 'n vaste baan gevang~ is, wat impliseer dat haar

bewelling ingeperk en beperk is.

Wanneer sy op die sta8ie arriveer, iM Ilie eerste persoon wat 8)' eien, haar pa.

Die spreker bevestig sy verbintenis met Rita weereens dcur na hom te verwys

as "Oupa". Die oupa fivuref~r meermale in die bundt~l (o.m. in "die eienaardige

verwikkeling op lemoen') eln v.ord dikwels verbind met godsdiells en die meta-
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fisiese. Die "akasha-annale" op die hart en die "demoon wat hom bewoon" roop

enersyds godsdienstige en andersyds bose assosiasies op. Akasha-annale

verwys binne die okkultism(~ ns 'n versameling rekords of "herinneringe" van

aUe pbet.l!'tenisse, dade, gedagtes en gevoelens sedert die ontstaan van tyd.

Hulle is Ilfgedruk op die Akasha, oftewel astrale lig, wat as t n 800rt vloeibare

atmoafee:r beskryf word, wat nie deur die menslike sintuie waargeneem kan

word me. Toogan, tot die Akasha-annale kan slegs deur 'n spiritistiese

medium verkry .'oro. Die verm~ om te profeteer en tot heldersiendheid te

kom, word onder andere hierdeur moontlik gemaak (Encyclojndia

Britonnica). Die' oupa word juis ook in "die eienaardige verwikkeling op

lemoen" plketa as iemand wat skynbaar spiritistiese vermoens het. Die

"demoon" aan sy hand dui op die irrasionele of boosaardige By van hom. Hy

be.it dua ook 'n dualiteit, maar die demoniese blyk die oorhand te be aan

eellien die annale "op die hart" plee is en daarom onsigbaar is. Die moontlik

beid be.taan ook dat die "demoon" na Rita se ma kan verwys: "aan sy hand

die demoon wat bom OOwoon" , Dit 80U egter 'n omkering van die patriargale

oorbeerainlaucpreer. Rita gruet ook net baar pa - dit dui daarop dat binne

die patrial'ple atelsel die man die belangrikste is" Die moontlikheid bestaan

ook dat "demoon" op drank kan sinspeel, wat sou strook met ander verwysings

in die bundel na die oupa Be alkoholisme: "sy derde terugkeer nil ramot", "are

vol virJinia" ,die eienaardige verwikkeling op lemoon").

Daar vole pen verdere beskrywing van die ontmoeting nie. Dit word aan die

leNr oorplaat om self die aard en verloop van die herontmoeting tussen Rita

en haar pa voor te steI. Dit ig 'n voorooeld van die versluieringstegniek wat

een van die belangrikste kenmerke van die bundel is. Hierdie versluiering ge

.kied dikwels deur die skep van oenskynlike leemtes in die narratief (dip.

I.riaanse uoop plekke") wat funksioneer as een van die belangrikste VE1'

vreemdinpprocedes in die bundel (vir sommige lesers mag die iloop plekke"

egter voorkom as onpresiesheid aan die kant van die digter).

Rita Be lewe na haar terugkeer word beskryf in terme van beperkte fisieke

beweling binne die dorp. Waar By voorheen met die trein tot in Kaapstad gery
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het, OOweeg sy nou net "straatjie op, straatjie af'. Dat sy ook nou "sonder

verband met enigiets" is, verwys moontlik na die opheffing van haar vroeere

sosiale betrokkenhede (by die "dance-hall") en die gepaardgaande sinspelings

op seksuele verhoudings. Die slotreel van strofe drie sluit egter nie die moont

likheid van voortgesette seksuele relasies in die dorp wt nie. Die reel kan

gelees word dat sy moos trou vanwee 'n ongewenste swangerskap (vanwee om

gang met die soldaat?). Andersins Itan dit ook wees dat sy dalk deur haar

Camille (dalk haar pa?) gedwing is om te trou - of sy nou swanger was of nie.

Die reel "sy't ver weg gaan bly, 800S almal" dui daarop dat Rita 8008 ander

meue in daarelie ompwing weggetrek het of geestelik afgesluit geraak het.

Die daaropvo1&ende reels sltep verder die vermoede dat om te gaan woon in 'n

"vaer wordende huis (... ] saam metJ 3 kinders en i treindrywerman met i

wrok". deel vorm van die gewone kleinburgerlike lewensverloop van mense in

die milieu. Veral "vaer" verswrk die 8uggestie van 'n betekenislose. onopval

lende beetasn. nat die lot van Rita (en ander vrouefigure) vererger, is te sien

in die rep88ie van "huis, paleis. pondok" en ook die feit dat sy 'n wrok bet.

Hierdie agteruitgang is ekonomies van aard, 8008 gestaaf word deur die feit

dat die man 'n treindrywer is. As gevolg van sintaktiese homonimie kan die

8uIPstie ontstaan dat nie net sy nie, maar ook hy 'n wrok koester. Laasge

noemde gegewe maG vir sekere lesers vcrband hou met sy ckonomiese onder

geskiktbeid as "werker", maar met inagneming van sy poslsic as drywer binne

die merargie van die apoorwee is sy ondergeskikthcid relatier. Daar is 'n mate

van ironic daarin dat Rita uiteindelik met 'n "treindrywerman" trou. Op hier

die manier is hulle albei vasgevang in die "eensydig[e)" OO8taan van die stoker

in strofe I, 'n onafgeronde, onvolkome lewcnswyse. wil die spreker te kenne

gee.

Die laa8te twee reels van die gedig vat di(~ tragicsc verloop van Rita 8e lewens

verhaal saam. Haar storie word beeindig met 'n verwysing na 1 KorintiCrs 13.

Behalwe die treindrywerman, sy wrok en die kinders, het "geloof, hoop, Hefde"

ook in die huis gebly. Anders as in die Bybe.1teks, waar die Hefde as die

uitnemendste eienskap aangedui word, is hoop hier die belangrikste. Die rede
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waarom hoop uitge80nder word bi> die ander, is te sien in die res van die gedjg.

Daar is by Rita 'n a{wysing w:m die religieuse, van die huishoudelike en van

die kleinburgerlike bestaan ("en twee met die skakelhuis, kerk & werk"). AI

wat vir haar oorbly, is die- hoop om \lit hierdie bestaan te ontsnap. Daar is ook

geen leesteken aan die (Jinde van bierdie strafe nie, wat wei die gaval by al die

ander strofes is. Dit 8uggereer die voortdurende hoop wat by Rita heers. Die

liefde 8taan laa818 in die sekwens en dit suggereer die mindere plek wat elit

bek1ee in haar leetwereld - die spoorwegmilieu. Die vrouefigure in om te k~

;.. onn.atuurliJt &e lewens en verhoudings (Rita en Tittertjie in "Hillside") blyk

kODveDSioneel en liefdeloos te woos. Rita en baar man het albei wrokke en

Tittertjie Be huwelik word gekenmerk deur "doellose liefde & ebaltte haat"

("Hillside", p.47).

Die lew3'Jl8verbaal van Rita word aangebied as 'n tipiese verbaal van die

Be.ufort-We.-beataan - die gedig is 'nportret van Rita, maar ook van die dorp

en die inwonera. Deur 'n bele aantal vervreemdingstegnieke word 'n re-pre

lenwie van Rita Ie geskiedenia aangebied. Dit verleen In geldigbeid aan die

ltone van die klein mens, die gekoloniseerde vrou in die arbeidenmilieu, wat

binne die poetmoderniame sou neerkom OIl die ondermyning van die meester

narratief. In die volpnde anali8e a die subjek ook 'n gemarginaliseerde vrou.

Die apreker hanut haar nanatief om versoening met sy jeug en

axbeideraagtergrond te probeer bereik.
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Die t!11otgedig, "hillside" (47), handel oor die spreker se suster wat trou en

Beaufort.Wes verlaat. Die problematiek in die gedig is daarin gelee dat sy as

vrou onderdruk en by wyse van spreke gekoloniseer word. Die 8preker appro·

prieer die krisis om deur die gedig versoening te probeer bereik met die wereld

waarin hy selfvasgevang was. Ofhy weI volkome versoen word, is te betwyfel

_ veral in die lig van die laaste strofe. Die gedig bereik sy hoogtepunt in die

slotreel deurdat die verwoeetende effek van die spoorwegmilieu versinnebeeld

word deur die trein wat "800S i byl uit die nag" kom.

Daar 'Word verakeie vervreemdingstegnieke aangetref in die gedig, Die aan

ptaate muele waarneming (bv. die filmiese stadige-aksie beelde) de·

famil.iariseer en beklemtoon die berinneringe van die spreker. Die ruimtelike

relativerinl bevoorgrond op BY beurt weer die spoorwegmilieu en die ek·

spreker sa eie narratief binne 'n veelbeid van narratiewe. 'n Polifoniese effek

word bewerkstellic deur die oproep van narratiewe wat skynbaar geen ver·

band bet met die eie persoonlike narratief nie. Alboewel die spreker syne be

voorarond, stel by dit nie op as 'n meesternarratiefnie.

Die titel en die eerate reel van "hillside" situeer hierdie "spoorwegstorie" in 'n

spe.ifieke tydrwmtelike konteks: 'n aand in Hillside, die spoorwegwoongebied

in Beaufort-Wes. Hierop volg 'n relativering van tyd en plek deurdat 'n ver·

band gesulpreer word met Amerika en die jaar 1968, Dit skakel met 'n reel

in "Rita" ("almal [was) alreeds weg uit s.francisco") deurdat albei betrekking

bet op Amerika en dit a8 'n 800rt verwysingspunt gebruik word vir die gebeure

wat plaa~vind in die gedig. Die klein per800nlike narratief word geplaas teen

die meestemarratief van Amerika met sy geskiedenia van ruimtereise en die

"Amerikaanse droom". Verl:lkeie geskiedkundige gebeurtenisBe bet in Amerika

in 1968 plaasgevind wat in jukstaposisie geplaas kan word met gegewens in

die gedig: Martin Luther King, bekcnde swartbewu8synsleier, is vermoor op 4

April in die jaar; op 10 Mei begin Vredesamesprekinge oor die Vietnam-oorlog;

op 1 Augustus dring Richard Nixon (.'Vat later in dieselfde jaar nog president
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sou word) aan op die afskaling van die Vietnam-oorlog; en op 5 November

word die eerste swart vrou verkies tot die Huis van Verteenwoordigers (The

Hamlyn pictorial hi3tory of the 20th cen.tury). Hierdie gebeurtenisse belig

aspekte van marginalisering, men~verhoudingeen hoop in die gedig.

Nie net is tyd en ruimte gerelativeer nie, maar ook word die gebeurtenis

waarom dit hier gaan, gejukstaponeer met die aktiwiteite van "die wereld"

buite die spesifieke insident om: "op die Ntl het die karretjies liggies geprojek

teer". Hierdie reels herinner intertekstueel aan Van Wyk Louw Be "Karoo

dorp: Someraand" uit Triatia: "door op die nasionale pad/loop motortjies on

hoorbear. boog". Die Nt en die motors is in beide tekste ver verwyderd van die

fokaliaator, maar tog wel aanwesig. Hulle is tekens van ander lewens, werelde

en realiteite, waarteen die apreker Ie eie realiteit afgeets word.

Die verwyaing na die "merry-go-round" in die vierde en vyfde reels skep 'n

feeltelike kamavalatmosfeer. Die "here" wat in ooheer is van die karnaval,

kan die beltuunlede van die liefdadigheideorganisasie wees, of dalk kei'k

raada- of atadlraadslede. Andersins invokeer "here" ook die metafisiese, 8008

in die pdia"landakap". Dit betrek 'n onsienlike mag (8OOS die liggies wat pro

jekteer word tot "waar niemand aien nie") wat die "merry-go-round" aandryf.

Op die.lfde wyae is die "suiderkruisfonds", met sy Militere konnotasies, ook

onaienlik. So word die oDsigbare, tog akuut aanwesip 8Osio-politieke westan

de in Suid·Afrika opgeroep. 'n Interpretasie BOll selfs 80 ver kon strek deur te

beweer dat dit 'n verhulde verwysing na die Soweto.opatande van 1976 (min of

meer"7 jaar" na 1968) orna die Grensoorlog is.

Die eienaam "'llttertjie" kan moontlik gelees word a8 kinderspreektaal vir

"sustertjie", dit wi! ae die spreker Be suster, wat die outobiogI'afiese kode van

die pdia veraterk. Tittertjie is getroud in die "eenvoudige" skemer. Dit was

dUB nie 'n kleurvolle, uit8pattige geleentheid nie. Die twee sinne "hoe mooi.

was sy nie." weerle mekaar omdat dit verstaan kan word dat sy mooi was en

ook Die. Dit is ook 'n defamiliarisasie van 'n cliche - uaar word normaalweg

verwag dat 'n bruid mooi sal wees. Alhoewei By "waaiend" weg is, wat daarop
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kan dui dat sy gelukkig was, het sy in "slow motion" vertrek. Hierdie aange

taste waarneming of veranderde persepsie van die gebeurtenis by die spreker

is 'n vorln van vervreemding. Die stadige-aksie beweging veroorsaak dat haar

vertrek onwerklik voorkom. Daarom beklemtoon hy dit dat sy "smiaks", of op

'n vI'eemde manier, gewaai het. Hierdie opmerking is onheilspellend in die tig

V8.n die feit dat daar 'n Bakhtiniaanse karnavalatmosfeer heers wat deur die

"merry-go-round" opgeroep word.

Behalwe vir die intertekstuele verband 1:tlet "Karoo-dorp: Someraand", herin

ner "in in! die heiliger nag in" ook aan "die dag toe hulle vir Donkie Viviers"

(Vll. reel 25: "inner inner in die skemer in"). Die woord "heiliger" staan

teeDOOr "moordenaar-" in dieselfde reel. Die beweging uit die "moordenaars

broo". wat beklemtoon word met "uit uit {... J uit", hou 'n positiewe suggestie

van ontanapping in vir Tittertjie en haar bruidegom. Dit bly agter nog steeds

onbeilapel1end vir die spreker wanneer by onthou dat die straatligte een-een

allDl'8pan het terwyl by bewus daarvan was dat hulle wei gelyktydig aange

.b.kel bet. Hy Deem dit op dieselfde manier waar as waarop by Tittertjie sien

waai bet - in stadige abie. Dit veroorsaak dat sy berinneringe byna filmies

voorkom. Die teenstrydigbeid van sy herinneriDge kom ooreen met die post

moderni8tieae tendens dat daar nie 'n enkele geldende waarheid of. in die

konteb van die gedig, 'n enkele leorr~leu berinnering is nie. Volgens

Hambidp (1995:37) verbind die postmodernistieee teks 'n veelheid van teen

8trydiae vertellinge wat nie Min maak: nie, "omdat die werk:likheid rne altvd. ,

vo1gena konsekwente logies prosesse verstaan word Die". Die teenstrydigheid

doen ook: mee aan die vooropstelling van die problematisering van die identi

teit van die Self.

nat dit 'n "lukrake nag" was, kan beteken dat dit van die toeval afgehang het

wat BOU gebeur. Die "warrelwinde" versterk die 8uggestie van onsekerheid:. 'n

Gelukkige verhouding tUSBen die pR14getroudes word in twyfel getrek deur die

jukstaponering van "doellose liefde & eksakte haat", Dieselfde beeld van liefde

en die buwelik 8S wat in "Rita" geskep word, naamlik die huwelik as instel

ling wat voortspruit uit patriargale konvensie (wat noodwendig lei tot onver-
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vuldheid), kom ook na yore in "hillside", Soos in In storie, word spanning

geskep deur die verskaffing van inligting wat aan die karakters onbekend is;

die leser het dus 'n inligtingsvoorsprong. In strofe twee word dit bewerk del1.r

te vertel dat hulle motor voortsnel asof dit afpyl op 'n gewis traumatiese ge

beurtenis.

'n Motel is normaalweg 'n plek langs 'n verkeersweg waar motoriste oornag

(HAT). In die konteu van die gedig 8uggereer die woord onvastigheid en kort

stondicheid. Hierteenoor is "bakermat" 'n plek van oorsprong en 'n vaste

verwysinppunt in die lewe. Die twee woorde se samevoeging in die Crase

"bakermat-motel van die barf' is 'n postmodernistiese paradoks. Dit suggereer

dat binne bulle lewens as "spoorwegmense" hierdie soort onvastigheid in wese

die eDipte vaatigheid is wat bulle ooit sal ervaar.

Die liefde tU88en Tittertjie en haar man blyk eenvoudig te woos wanneer die

spreker ae die liefde was toe nog Die "intertekstueel" (reel 16) Die. Die parente·

88 wat vole. aunereer wei 'n soon "intertekstuaHteif' deurdat daar as gevolg

van Iee.konvensies 'n verband pie '!fOrd tuaaen die parentese en dit wat die

parenteae voorafgaan. Op hierdie wyse word die nosie van intertekstualiteit

ontken en tenelfdertyd erken. Hierdie disparate werbwyse kom neer op 'n

lOOn ..lfondermyning by die 8preker-digter. Hier is 'n bevraagtekening van

die modarniatiese gegewe dat 'n outeur die moosternarratief behoor en s6 as

die aentrum van die teks beskou lean word.

Die uitgebreide parcntese in strofe drie bet 'n relativerende funksie (800S

"amerika in 1968"). Tittcrtjie Be lewensverhaal word gejukstaponeer met die

van die "rysveldvrou". Die relativering is van ruimtelike en inhoudelike aard.

Ruimtelik, omdat die pbeure aan die "anderkantl [van] die lewe", dit wi! se
die aude, plaa8vind; inhoudelik, omdat dit gewelddadig is en dus die roman

tiese tt._ ~1 van die Tittertjie-narratief weerspreek. Die tema van manlike oor·

heersing (en kolonisasie) word oak aangeraak. Die amptenaar is waarskynlik

die verteenwoordiger van die koloniale regering en hy dwing sy gesag af op die

onderdane "t.w.v. onnodige distansiering". Die amptenaar skep dU8 'n hier~
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argie deur die vrou in die riete in te stamp "t.w.v. [... ] die balansering van die

as van die aarde", wat ironies dui op 'n poging om die patriargale, hege

monistiese "balans" in ewewig te hou. Dat die gedeelte suggesties van seks

uele geweld bevat, is ook nie uitgesluit nie ("broeiende fluitjiesriet"). Die vrou

is binne hierdie konteks dubbeld onderdruk - as gekoloniseerde "Ander" en as

seksuele objek.

Die gebeure wat in China a£Speel. het 'n intertekstuele rimpeleffek in Hillaide.

Die ruimte verskuif in dieselfde strofe terug na Beaufort-Wes waar die

geweldsbeeld weer gebruik word: "en hier bet i trein die nag geknip 8008 i

&ker". Laasgenoemde beeld van 'n snyding 8uggereer dat die insident met die

"ry8veldvrou" sebueel gewelddadig was. Dit is ook moontlik 'n swpelinl op

Tittertjie Be traumaticse huweliksnsg waarvan die pyn en trauma onomkeer·

baar blyk te wee.: "die nag het velledig gebreek" - met and~r woorde Tittertjie

bet "gebreek".

Die alotreel van die gedig stel die trein voor al 'n geweldenaar. HiervolpDI,

aldua Weideman (1993), word die tl'6in 'n simbool van vemietiling. Hierdie

,edaate kom ook voor in die sJotreel van "die da, toe huUe vir Donkie Viviers"

waar die trein onheilspeUend doods en "ysig fluit".

Strofe vier dui aan dat die voorafgaande strofes retrospektief was r& nou, "

nou,") Die spreker rig die vers aan Tittertjie aBO! d~~ 'n brief aan haar is.

Skynbaar is die herinneringe onaangenaam vir hom: "bitter", "blooming",

"die blooisels ruik awhrggg".

In die brief besin by oor 'n terugkeer na Hili8ide, Beaufort-Wes - die baker

mat. Met "ek! leen jou goeie aand en jou magiese reis" bedoel hy dat hy

poetics die gegewe van Tittertjie, sy "muse", He troue leen om in die herin

nering terug te keer na die ouerhuis. Op die manier word skryf 'n pweld,

daad wat vP,n Tittertjie 'n gekol(miseerde figuur maak. Die herhalinc "terug.

terug" toon 'n poging om tot die c8scnsie van die h(~rinnerinc dtmr te dring. 'n

Voorbekxie wat "stram" ie, dui op hindernis en die pynlikheid van die proses.

Dit is byna die omgekeerde VRn die bedd WEtt in "die dag too hulli' vir Donkie
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Viviel's" gebruik word wanneer Donkie uit die skoolgronde beweeg deur 'n

hekkie wat na buitetoe oop is. \Vaar di~ relatiewe posisie van die hekkie in

laasgenoemde gedig Donkie Viviers se beweging vergemaklik, is dit hier 'n

hindernis; ook is d~t asof die "na buite toe oop hek" die opheffing van die

grens van dip. geskrewe teks sinjaleer: Donkle Viviers beweeg vanar hierdie

punt buite die gedig en bcreik daardeur 'n 800rt vryheid. Deurdat die dorps

ruimte dikwe18 as as eng getipeer word 800S in "Rita", is dit geloofwaardig

dat Donkie aan hierdie benouende ruimte wi! ontsnap.

In die tweede gedeelte van die gedig "hillside" vind egter die omgekeerde

plass: die spreker wi! hom en sy suster as 't ware terugdwing in die huislike

ruimte in: "sodat OIlS nie weer kan uitstap nie". Waar die soeke na vryheid

buite die kleindorpse omgewing heelwat 8ubjekw in die bundel kenmerk,

konfronteer die spreker hierdie drang. Sy ma hardloop hulle in sy droom

wereld tegemoet en neem bulle na binnc "S008 wasgoed voor die reen", wat

hailr be80rgdheid oor hulle suggereer. Die spreker is nie seker wat hulle

reak$ie sal wees nie. Sy voorgenome reaksie is om te verduidelik waar hulle

waR, wat impliaeer dat die rna hulle dit gevra het. Sy hiperboliese antwoord

is d&.t hulle ver weg was en dat BeaufoH-Wes weg was ("die aarde was

nowhere to be had"). "n Verwysing na Beaufort-Wes as "die laaste stasie op

die planect" in "die dag toe hulle vir Donk-if! Viviers" sluit hierby aan. In

beide gevaUe iE Beaufort-Wes 'n verar, gelsoieerde ruimte, waarvan die

sprekers bulleself vervreemd vael. Hier kom die spreker egter van aangesig

tot aange8i~met dit wat hy probc9r ontvlug het. Dat by v~H'vreemd is van sy

familie, blyk uit die vrae wat hy vra. Hy wonder of hy en Tittertjie by die

familie sal aansluit am 'n eenvoudige maaltyd van "broodl met marmite &

stroop" te nuttig. Dasr is scifs 'n element van vrees in hierdie herontmoeting

met die familie in hul werkersklasomgewing.

Dit is duidelik dat di2 spreker-digter hoop om vrede te maak met die

vervreemding "op alIe vlakke" deur dit tegemoet te gaan. Hy sondeI' die

"fluit" en die "verbynuit van treine" uit in sy vraag om verlossing. Ek het

reeds hierbo ve}'\l,'Ys na die rol wat die "trein wat ysig fluit" speel in "die dag
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toe hulle vir Donkie Viviers", Die fluit, 8aam met die "drukking van die

dakke", vorm die kern van die skynbare pynlikheid van herinneringe aan

Beaufort-Wes en spesifiek die Iewe in die spoorwegkamp met sy bekende een

vormige huise. Veral die engheid en die ver·drukking in hierdie milieu word

beklemtoon.

In die sewende strafe figureer die herinnering in tasbare vorm, naamlik in 'n

fooo van die huwelik: die spreker onthou Tittertjie as 'n bruid, waf moontlik

dui op 'n reiatief gelukkiger tydperk. Die feit dat dit donker raak op die foOO,

toon dalk dat. die herinnering ook besig is om te vervaag. Dit kan ook 'n

bevestiging wees van die onheilspellende atmosfeer en die ongelukkigheid

wat op haar wag.

Die gaste in elie "eenvoudige skemer" (reel 6) word gelyk gestel aan karakters

in 'n Ruiter ill. swart-bookie, 'n gewilde fotoboekie, wat vandag bestempel sou

kon word as pulp fictiorl.. Hierdie tipe verwysing na elemente uit die laagkul

tuur binne 'n hoogkultuur-genre 8008 die poesie is tipies postmodernisties.

Die verwysing suggereer dat die mense in die foto 'n 800rt eendimensionali

teit of oppervlakkigheid het. Die Buggestie van intrige en misdaad kan hierby

ingesluit word. Hul passiwiteit word ook aangetoon deurdat hulle versteen is.

Die Skeppingsverhaal in Genesis wore! opgeroep deur te verwys na die

wolkies wat op die "agate dag" bo die aarde geeweef het. Die implikasie

hiervan is dat die Skepping pas voltooi is en dat daar 'n soort paradyslike toe

stand heers. As voortvloeisel uit hierdie toe8tand se almal "ons is lief', wat

die leser kan voltooi met "vir jou" en "vir mekaar".

Die positiewe beeIde ('n bruilof, 'n karl1aval, die Skeppingsverhaal) word span

ningsvol g~ironiseer deur 'n trein wat "soos i byl uit die nag" op hulle afpyl.

Die geweldd8.dige beeld skep 'n makabere en il'oniese suggestie deurdat dit

impliseer dat die trein vir hulle figuurlike dood verantwoord.elik sal wees. Op

die manip-r dreig die trein en, by inbegrip, die spoorwegmilieu, om die lewens

van Tittertjie, die spreker en die gaste te vernietig.
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Soos in die in die openingsparagraaf van die bespreking gese if;. probeer die

spreker in "hillside" homself versoen met die ruimte waarin by poeties

"gevorm" is. Die ruimte hestaan uit Beaufort-Wes en tesame daarmee die

spoorwegmilieu - daarom dat die titel die gebeure spesifiek in die spoorweg~

kamp plass. Hy koppel veral "traumatiese jeugervarings" (Hambidge 1994:62)

aan die ruimte. In die gedig Vlord die gesin (wat "broodl met marmite &

stroop" eet) teesinnig gekonfronteer. omdat die herontmoeting pynlike jeug

ervarings by hom oproep. Die ervarings word gekenmerk deur die problema

tiek van die ekonomiese deprivasie. die suggestics van gesinsgeweld en ekspli

siete verwysings oa alkobolisme: " "oom Jakkie bet .. .'1 Pa geslaan" ("die posi

sie aan die einde van"); "Pa neig na iets onder die prop" ("dit maak nie saak

wanneer nie"). Deur die verdoemenisgelaaide slotreEH ontstaan die suggestie

dat daar nooit ontkom sal word aan hiordie pynlike herinneringe nie. Daal'

word trouens ook nooit ontkom aan enige oorheersende sisteem nie. Soos wat

in "Rita" en 4fboggeIlug" gesuggereer word. word die stryd teen oorheersing

gewoonlik gevolg deur 'n oorgawe en 'n kollaborering. Die spreker erken self in

"hillside" dat hy meedoen hieraan deur Tittertjie se narratief as voertuig te

gebruik vir 8y eie persoonlike leed. Dit sluit aan by die fatalistiese toon wat

die bundeltitel openbaar. naamlik dat om te lewe onnatuurlik is.
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3. Slot

Die doelstelling van hierdie studie was om die vervreemdingstegnieke na te

gaan in Gert Vlok Nel sa bundel om te lewe is onnatuurlik. Die funksies van

die onderskeie tegnieke batig 'n spesifieke aspek van f"lke gedig. In "die dag

toe bulle vir Donkie Viviers" word veral die parodiese element beklemtoon - 'n

belangrike postmodernistiese tegniek. Deur middel van die ellipse word leser

betrok&enheid verhoog. Die gedig "desember & see" se metapoetiese kwaliteit

Ie die identiteitsoeke van die digter-spreker bloot. Dit word vermag deur die

ldaaeeperspektief voorop te stet

Die vervreemdingsprocedes 8008 tipografiese eksperimentering, kinderlike fo

kaliering en register, ellipse, parodiering, ruimtelike relativering, vertraging,

en metapoetiese elemente word gebruik om -- gesien die historiese tydperk

waarin die bundel gesitueer is - "cral ra8S(~- en politieke kwessies te onder

soek. Die spoorwegarooider se problematiek word ook hierby gereken, omdat

die spoorwegwerker, 8008 cnige ander werker, hierargies ondergeskik beskou

word binne 'n kapitalistiese slelse!. Hoewel die (wit) bewoners van Hillside as

werkers in die sin van arbeiders ooskou kan word, is hulle cerder decl van 'n

arbeidsmag wat kUDsmatig deur Apartheid gcskep en beskerm is. Vergeleke

met die ander be\'ol-kingsgroepe was die wit spoorwcgwerkers se armoede

daarom ook relatier. Hierdie elemente word langs mekaar geplaas in "boggcl

lug", wat handel oar magsverhoudinge, en in "soeklig" en "landskap", waarin

rassisme en 8uggcsties van potitieke moord tematies vooropgestel word deur

middel van vervreemdingstegnieke. Die rc-presentasie van die vrou se posisie

binne hierdie OOstel is opvallend. Die swart vrou in "die dag to~ hulle vir

Donkie V.viers" word byvoorbeeld gesien as 'n uitbreiding van die man en s6

word haar posisie as dubbel-gemarginaliseerde voorgehou. Die vervreemdings

tegnieke re-presenteer perspektiewe van die samelewing uit die Apart

heidsera - perspektiewe wat vir die magshebbers totaal aanvaarbaar was. So

word die historiese problematiek belig.
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SLOT

In die bundelgeheel is die bewussyn van die spreker-digter opvaUend - al is

dit nb altyd so eksplisiet soos <He st.erk selfverwysende gedig "desember &

see" nie. Dellr selfbeVf:ul'5tekening en kontradiksies word die keuse van sy

fokalisering verklap ("hilll~ide"). Hy is egter bewus daarvan en etken dit oak

deur stellings wat die versphntering van die subjek aantoan.

Die kompleksiteit wat die vervreemdingstegnieke en postmodernistiese ele

mente aan die tekste verleen, plaas sekere kritici Be bewerings dat om te lewe

U onnatuurlik 80genaamd "eenvoudig" en "ongekontamineerd" is, ~terk onder

verdenking. Hierdie tesis het juis probeer aantoon op hoeveel vlakke die

tekste gelees kan word. Deur die toepassing van postmodernistiese lees

strategiee en ander benaderings, lean dit blyk dat Nel se poesie allermins

nalef is. Dasf is 'n kombinasie van spontaneltiet en berekendheid in om te

~we ia omwtuurlik. Die skynbare eenvoud van die gedigte (soos aangedui

deUt die subtitel "[e]envoudige spoorwegstories") word dUB aan die kaak

gestet

Deur die vervreemdingstegnieke Ie die spreker-digter die gemedieerdheid van

die menslike ervaring van die werklikheid bloot - vito hom die werklikheid van

die apoorwegmilieu deur middel van herinneringe. Dat dit pynlike ervarings

is, word meermale in die teksbesprekings aangedui. Petra Muller (1993) be

weer egter dat Nel die seunstyd langs die blink stawe "tot seen maak" en, soos

reeds gase, maak Joan Hambidge (1994:62) die stelling dat Nel se poesie

heling bring. Daar is myna im~ien8 in die gesel~kteerde tekste wat in hierdie

teSls betrek is, min hoopvolheid terug te vind. Trnuens: die eksistensialistiese

slotreel, asook die bundeltitel, dra te veel by tot die 8uggestie van afsterwing

om enigsins op heling te dui - om te lewe is onnatuurlik er;:. uiteraard is om te

dig ook onnatuurlik.
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