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SUMMARY 

This study aims to identify patriarchal and nostalgic symbols in popular Afrikaans 

music videos. With a complex South African history, the issue of power or loss of 

power is often linked to the Afrikaner in modern society. It is argued that this so-called 

loss of power has had a profound impact on the identity formation of the Afrikaner 

group in a democratic South Africa, more specifically after the 1994 elections. From 

this political and cultural positioning, nostalgia plays a significant role when creating 

exclusive spaces with which the Afrikaner community can identify in an attempt to 

experience a degree of belonging, familiarity and security. 

This analysis is carried out through Bourdieu's capital, field and habitat theory as a 

theoretical lens to determine which cultural markers are used to create these exclusive 

and romanticised spaces for the Afrikaner. Spaces like the farm have special 

significance for the Afrikaner, and this study focuses on music videos that display the 

extent to which the farm and additional symbols such as farm equipment and clothing 

play a role in the Afrikaner's identity formation. Cultural Afrikaner spaces are further 

studied to investigate specific hierarchical structures and role distribution and division, 

especially between men and women. The idea of a conventional family structure with 

specific responsibilities linked to men and women also emphasises nostalgic practices 

that clearly surfaced in the conservative and traditional Afrikaner families. These roles 

often reinforce the view that women, in particular, should be the supporting figure for 

men. 

Various Afrikaans music videos are divided according to three categories from the 

above cultural spaces and practices, namely (1) the longing for an Afrikaner nationalist 

environment, (2) the longing for the farm, and (3) the positioning of the man as primary 

figure and leader and the woman as secondary support figure within the Afrikaner 

community. 

The symbols and cultural capital mentioned above, which are investigated in the 

context of popular music videos, possibly create a confusing and often misconstrued 

images between reality and fictional spaces used to escape reality. These spaces are 
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created and structured to provide the Afrikaner with an opportunity for escape to a 

place that feels more familiar ─ “the good old days”. 

Keywords: 

Afrikaner, nostalgia, patriarchy, cultural capital, symbolic capital, field, habitus, power, 

fictional spaces, liminality, exclusivity, nationalism, discourse analysis, multimodality, 

intertextuality 
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OPSOMMING 

 

Die doel van hierdie studie is om patriargale en nostalgiese simbole in populêre 

Afrikaanse musiekvideo’s te identifiseer. Met ’n komplekse Suid-Afrikaanse 

geskiedenis word die kwessie rondom mag of die verlies daarvan dikwels aan die 

Afrikanerkultuur gekoppel. Daar word geargumenteer dat hierdie sogenaamde 

magsverlies ’n hewige impak op die identiteitsvorming van die Afrikanergroep in ’n  

demokratiese Suid-Afrika het, spesifiek na die 1994-verkiesing. Juis vanuit hierdie 

posisionering speel nostalgie ’n beduidende rol wanneer eksklusiewe ruimtes geskep 

word waarmee spesifiek die Afrikanergemeenskap kan vereenselwig in ’n poging om 

’n mate van tuiste, bekendheid en veiligheid te ervaar.  

 

Die analise word met behulp van Bourdieu se kapitaal-, veld en habitusteorie uitgevoer 

om vas te stel watter kulturele merkers gebruik word om hierdie eksklusiewe en 

romantiese ruimtes vir die Afrikaner te skep. ’n Ruimte soos die plaas het spesiale 

betekenis vir die Afrikaner en daar word in die musiekvideo’s gekyk in hoe ’n mate die 

plaas en bykomende simbole soos plaastoerusting en kleredrag ’n rol in die Afrikaner 

se identiteitsvorming speel. Kulturele Afrikanerruimtes word verder bestudeer om 

spesifieke hiërargiese strukture en rolverdeling, veral tussen man en vrou, te 

ondersoek. Die idee van ’n konvensionele gesinstruktuur met spesifieke 

verantwoordelikhede wat aan mans en vrouens gekoppel word sluit ook aan by 

nostalgiese praktyke wat duidelik in die konserwatiewe en tradisionele 

Afrikanergesinne figureer. Hierdie rolle bevestig dikwels dat veral vrouens die 

ondersteunende rol vir die man moet wees.  

 

Verskeie Afrikaanse musiekvideo’s word volgens drie kategorieë vanuit die 

bogenoemde kulturele ruimtes en praktyke verdeel, naamlik (1) die verlange na 

Afrikanernasionalistiese tuiste, (2) die verlange na die plaas, en (3) die posisionering 

van die man as primêre figuur en leier en die vrou as sekondêre ondersteuningsfiguur 

binne die Afrikanergemeenskap. 

 

Hierdie bogenoemde simbole wat dikwels in die musiekvideo’s figureer skep ’n 

verwarrende en onakkurate beeld tussen realiteit en fiktiewe ruimtes wat gebruik word 

om die realiteit te ontsnap. Hierdie ruimtes word juis geskep en gestruktureer om vir 
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die Afrikaner geleentheid vir ontsnapping te bied na ’n plek wat meer bekend voel ─ 

“die goeie ou dae”. 

 

Sleutelwoorde: 

Afrikaner, nostalgie, patriargie, kulturele kapitaal, simboliese kapitaal, veld, habitus, 

mag, fiktiewe ruimtes, liminaliteit, eksklusiwiteit, nasionalisme, diskoersanalise, 

multimodaliteit, intertekstualiteit  
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HOOFSTUK 1: INLEIDING 

1.1. Agtergrond en voorafstudie 

Die afloop van apartheid het noemenswaardige veranderings binne die Afrikaanse 

kultuur teweeg gebring. Die magsposisie van Afrikaans het afgeneem en hierdie 

afname het die ontwikkeling en beklemtoning en in sommige gevalle, byvoorbeeld in 

verskeie Afrikaanse musiekvideo’s, oorbeklemtoning van Afrikaneridentiteite binne die 

breër Afrikaanse gemeenskap tot gevolg gehad. Webb (2010:106) noem dat Afrikaans 

ná 1994 as openbare taal verswak het en ’n magsverlies in die staat, onderwys, 

ekonomiese, politieke en sosiale sfere ondergaan het. Webb (2010:107) beweer dat 

die verlies van politieke mag ná 1994 vir verskeie wit Afrikaanssprekendes simbolies 

was van hulle marginalisering en ontmagtiging rakende kwessies waaroor hulle 

voorheen beheer gehad het. Aan die hand van Webb se laasgenoemde opmerking 

word die simboliese uitdrukking van ’n kultuur ’n belangrike besprekingspunt in hierdie 

tesis. 

 

Daar is egter nog ’n kulturele dominansie en ook ’n lojaliteit onder spesifieke 

Afrikaanssprekendes wat steeds in ’n groot gedeelte van die hedendaagse populêre1 

kunste figureer. Giliomee (2018:214) meen Afrikaners2 het in die twintigste eeu ’n 

behoefte gehad om aan die Engelssprekende gemeenskap te bewys dat  hulle 

tradisies meer oor kulturele strewes as net die materiële gaan. Volgens Giliomee 

(2018:233) vaar Afrikaans steeds goed in die mediakringe, asook as ’n taal vir lesers 

en kykers. Volgens Coetzee (2019) het 52 000 kaartjies vir die agtste Afrikaans is 

Groot-konsert in 2019 reeds in die eerste dag van vrystelling, verkoop. Verder beweer 

 
 
1 Die term populêr word breedvoerig in hoofstuk 3 beskryf. Hierdie term word spesifiek gekies om in te skakel by 

Afrikanerkultuur wat gemene delers het wanneer dit by vermaak en verbruikerswese kom. Van der Merwe 

(2015:10) definieer kortliks Afrikaanse populêre musiek as musiek wat vir ’n spesifieke sosiale groep, naamlik die 

Afrikaner, deur verskeie massamedia-platforms versprei word. 

 
2 Hierdie tesis erken die kompleksiteit en gelade politieke agtergrond van die term “Afrikaner” wat dikwels met 

apartheidskonnotasies gepaard gaan. Wanneer daar in hierdie tesis na “Afrikaner” verwys word, sluit dit ’n 

ideologiese samehang van spesifiek wit Afrikaanssprekendes in wat hulle vereenselwig met sekere beginsels ten 

einde ’n identiteit te beskerm. ’n Volledige verklaring van die Afrikanerbegrip en hoe dit in hierdie tesis gebruik 

word, word in hoofstuk 2 bespreek. 
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Coetzee (2019) dat die kaartjiestelsel nie die hoë lading van aanlynkopers kon hanteer 

nie.  

’n Lied soos “De La Rey” deur die sanger Bok van Blerk, het omstredenheid 

veroorsaak met ’n sekere vorm van nostalgie en patriargie wat aan die 

Afrikanernasionalisme verbind is. Hierdie lied het kontroversie veroorsaak met die 

moontlike manifestering van ’n herenigde Afrikanergroep wat sterk fokus op 

identiteitspolitiek en ’n eksklusiewe wit identiteit (Van der Waal en Robins, 2011:763). 

Die lied, saam met ander populêre liedjies, het ’n sterk eenheid onder Afrikaners 

gevorm en die tekens van onderdrukking van die taal en kulturele entiteite van die 

Afrikaner het stelselmatig weer afgeneem met dié eenheid wat gevorm het. Van der 

Waal en Robins (2011:763) noem ook dat die liedjie vinnig by die politiek van verregse 

Afrikanernasionalisme betrokke geraak het. Alhoewel burgers in die sogenaamde 

“nuwe” Suid-Afrika nie meer deur die staat volgens ras verdeel word nie, het die De 

La Rey-lied, onder andere, Afrikanersimbole en persepsies geapproprieer deur 

selektiewe kulturele herlewing (Van der Waal en Robins, 2011:765).  

 

Tekens en simbole dra dikwels by tot betekenisskepping deur ’n gemeenskap of 

kultuur se interpretasie van ’n teken of ’n simbool wat moontlik nie dieselfde waarde 

en betekenis vir ’n ander groep het nie. Opvattings van tekens en simbole soos 

standbeelde en vlae deur ’n gemeenskap soos die Afrikaners is nog ’n beduidende 

rolspeler in hulle identiteitsvorming. Met die spesifieke verwysing na nostalgie en 

eksklusiewe ruimtes kan daar geargumenteer word dat sogenaamde kulturele 

herlewing onder andere in hedendaagse populêre Afrikaanse musiekvideo’s 

manifesteer. Manifestasies van nostalgie in die musiekvideo’s is grotendeels afhanklik 

van die Afrikanergeskiedenis en veral die Afrikaner se rol voor die demokratiese 

wending in 1994. In Louise Viljoen (2000:1) se professorale intreerede “'n Nuwe ruimte 

vir die Afrikaanse letterkunde” interpreteer sy die werk van die Nederlandse filosoof 

Ton Lemaire en noem dat ruimte en die ervaring van ruimte nie  n̓ kulturele bykomstige 

trek is nie, maar die gees van  ҆n kultuur weerspieël. Hierdie interpretasie vorm ’n 

sleutelkonsep van die tesis en daar word heelwat aandag aan die ruimtelike 

posisionering en kulturele landskap van die Afrikaner in ’n ‘nuwe’ Suid-Afrika gegee. 

Die studie bou voort op navorsing oor hoe die Afrikaner in ’n post-apartheid- Suid-

Afrika geposisioneer is. Schalk van der Merwe (2015) het die geskiedenis van 
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populêre musiek oor die afgelope 100 jaar ondersoek en die nosie van nostalgie onder 

die Afrikaner uitgelig. Van der Merwe (2015:231) beweer dat Afrikaanse albums van 

die afgelope 16 jaar sedert 2000 nie dieselfde akademiese belangstelling ontlok het 

as die vrystelling van “De La Rey” nie. Van der Merwe (2015:231) meen dat populêre 

Afrikaanse musiek die konstruksie van ’n Afrikaneridentiteit duideliker weerspieël as 

bloot net ’n liedjie oor die Boeregeneraal De La Rey wat lankal oorlede is. Aan die 

hand van nostalgie binne die Afrikanergemeenskap word die nosie van liminaliteit 

ondersoek om te bepaal of nostalgie as ontsnapping vir die moderne Afrikaner dien, 

in ’n land waar hulle as ‘t ware ekonomiese en politiese druk ervaar.  

Die geskiedenis van die Afrikaner is veral ’n belangrike komponent van hierdie tesis 

en belangrike gebeurtenisse soos die oploop en die val van apartheid en 

Afrikanernasionalisme dien as die grondslag vir die vorming van die Afrikaneridentiteit. 

Verskillende geskiedskrywingsperspektiewe wat deur historikus Albert Grundlingh 

ondersoek is, asook ander belangrike geskiedskrywers soos Van der Waal en 

Giliomee, word ook ondersoek. 

 

1.2. Hipotese 

Die hipotese wat hier ter sprake is, is die oënskynlik nasionalistiese nostalgie wat aan 

'n beter verlede gekoppel word en patriargale dominansie in die Afrikanerkultuur wat 

deur middel van spesifieke kenmerke en simbole in die populêre Afrikaanse musiek 

manifesteer en ’n belangrike impak op die Afrikaneridentiteit as eksklusiewe kulturele 

verskynsel het. Hierdie kulturele ruimtes skep ’n eksklusiewe ruimte vir een groep, 

naamlik die Afrikaners, waarmee hulle hulleself kan vereenselwig. Deur slegs op een 

perspektief van die Suid-Afrikaanse geskiedenis te fokus en hewig te steun op dit wat 

bekend is, kan verwarring, konflik en miskommunikasie in ’n diverse land soos Suid-

Afrika geskep word. Die beeld wat in hierdie musiekvideo’s oorgedra word, kan lei tot 

‘n eendimensionele of eensydige uitbeelding van Afrikaanssprekendes, ’n uitbeelding 

wat ook eksklusief oorkom en nie ruimte laat vir ander groepe se perspektief en 

standpunte nie.  
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1.3. Metodologie 

Hierdie studie gaan vanuit 'n hipotese te werk om die nosie van nostalgie, eksklusiewe 

ruimtes en patriargie in Afrikaanse populêre musiek te ondersoek – die hipotese is dat 

daar menige nostalgiese en patriargale Afrikanersimbole in moderne Afrikaanse 

musiekvideo’s gevind kan word en dat hierdie simbole bydrae tot ’n uitsluitende en 

eksklusiewe gemeenskap. Die kulturele simbole wat in die musiekvideo’s 

geïdentifiseer word, word in drie kategorieë geplaas wat duidelik in populêre 

Afrikaanse musiek weerspieël word. Dit sluit in die verlange na 

Afrikanernasionalistiese tuiste, die verlange na die plaas en die platteland, en die 

posisionering van die man as primêre figuur en leier en die vrou as sekondêre 

ondersteuningsfiguur binne die Afrikanergemeenskap. 

 

Identiteitskepping word aan verskillende praktyke en metodes gekoppel wat dikwels 

binne verskillende kulture manifesteer. Die tesis volg dus ’n multimodale 

diskoersanalitiese benadering om die kultuur en identiteit wat met Afrikaans 

gepaardgaan, te ondersoek. Betekenisskepping en uitdrukking geskied binne verskeie 

mediums, soos die openbare diskoers, tekste, musiek, films, ensovoorts, en daar word 

geargumenteer dat ’n videoplatform soos YouTube ’n algemene  platform vir kulturele 

uitdrukking is en dus ’n ideale bron vir hierdie ondersoek is. Hierdie platform versprei 

menige Afrikaanse musiekvideo wat gereeld deur verbruikers gekyk word. Dus is dit 

’n relevante aanduider van hoe die Afrikaanse populêre mark bydra tot die 

identiteitsvorming van die Afrikaner.  

Sosio-semiotiek is ’n belangrike begrip wat ook deel van die metodologie vorm en dui 

op die verskillende mediums van ’n teks. Die genoemde begrip wat in verskeie vorme 

en mediums voorkom, word in die musiekvideo’s geïdentifiseer.  

Aan die hand van die teoretiese raamwerk en die metodologie word verskillende 

musiekvideo’s binne die populêre Afrikaanse musiekmark ondersoek. Die 

musiekvideo’s is deur manlike Afrikaanse kunstenaars wat deel van die populêre mark 

vorm, gereeld by musiekfeeste te sien is en ’n vinnig groeiende aanlyn gehoor op 

YouTube het. Hierdie manlike kunstenaars het óf al by die gewilde Afrikaanse 

musiekkonsert, Afrikaans is Groot, opgetree, óf meer as 500 000 kyke op YouTube vir 

hulle gekose musiekvideo wat in die tesis bespreek word, verwerf. Hierdie kriteria is 
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só gekies om nuwer musiekvideo's, wat moontlik nog nie soveel kyke verwerf het nie, 

in ag te neem. Die kunstenaars wat aan hierdie kriteria voldoen, val in die populêre 

mark en is juis so gekies omdat hulle potensieel ’n hewige impak op die vorming en 

behoud van die Afrikanerkultuur het. Hulle het dikwels ’n gewilde en invloedryke 

aanlyn teenwoordigheid en lewer sodoende ’n bydra om die eksklusiewe 

Afrikanerruimte en -denkwyse te versterk. As daar byvoorbeeld na kunstenaars soos 

Appel, Snotkop en Francois van Coke gekyk word, het hulle onderskeidelik 61 000, 

111 000 en 133 000 volgelinge op die sosialemediaplatform Instagram 

(@appelmusiek; @snotkop; @francoisvancoke, 2021).  

Die video’s word afsonderlik in drie kategorieë geplaas en bespreek, naamlik nostalgie 

of die verlange na ’n tuiste in ’n demokratiese Suid-Afrika, nostalgie of die verlange na 

die plaas of platteland en die uitbeelding en objektivering van die vrou. Kunstenaars 

en liedjies sluit in: 

1. Gerhard Steyn: “Afrikaanse meisies” 

2. Ruhan du Toit: “Monumentaal” 

3. Appel: “Boer loop deur my are” 

4. Ampie: “Plain Jane” 

5. Ricus Nel en Snotkop: “Boerepompie” 

6. Elvis Blue: “Was dit nie vir jou” 

7. Snotkop: “Dis ’n land” 

8. Francois van Coke: “Die wêreld is mal” 

9. Appel en Bok van Blerk: “Lemoene” 

 

1.4. Doel van die studie 

Die doel van die studie is om die hipotese te toets dat daar heelwat nostalgiese 

nasionalistiese en patriargale simbole in hedendaagse Afrikaanse musiekvideo’s 

voorkom. Hierdie simbole kan bydra tot ’n eksklusiewe Afrikaanse wêreld wat bra 

vervreemdend vir ander kulturele groepe oorkom. Hierdie ideale wêreld is dikwels van 

die realiteite verwyder en skep ’n liminale ruimte. 
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1.5. Verloop van studie 

Met die ruimtelike representasie van die Afrikaner deur middel van Afrikaanse 

populêre musiek in gedagte, volg die studie Bourdieu se teoretiese raamwerk, met 

spesifieke verwysing na die veldteorie en kapitaalteorie wat dui op die groepering van 

mense in verskillende ruimtes volgens hiërargie, kultuur, waardes en oortuigings. 

Hierdie groeperings lei tot ’n versterkte groepsidentiteit wat op sekere tradisionele 

praktyke, tekens en simbole steun om betekenis in ’n diverse land te skep. Daar is 

verskillende denkwyses en sosiale praktyke wat tot betekenisskepping kan lei, en 

Afrikanersimbole uit die geskiedenis van Suid-Afrika en die taal is ’n riglyn om te 

bepaal hoekom daar waarde aan sekere ruimtes en objekte geheg word. Hierdie 

simbole en ruimtes waaraan die Afrikaner dikwels waarde heg, dra by tot die 

uitsluitlikheid van die Afrikaner wat verlang na sekere waardes en norme en dikwels 

in populêre Afrikaanse musiekvideo’s manifesteer. Vervolgens word daar ook na 

nostalgie en patriargie gekyk en hoe hierdie twee verskynsels in die 

Afrikanergemeenskap, veral in die populêre kultuur, verweef raak. Die tesis ondersoek 

die moontlikheid dat patriargie en Afrikanermanlikheid in die hedendaagse Suid-Afrika 

as ‘t ware ook as ’n nostalgiese verskynsel gesien kan word. Kulturele ruimtes speel 

’n rol in hoe hierdie verskynsels, naamlik nostalgie en patriargie uitgebeeld word en 

daar word in die volgende hoofstuk meer gefokus op die Afrikaneridentiteit binne ’n 

kulturele ruimte. 
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HOOFSTUK 2: AFRIKANERIDENTITEIT BINNE FISIESE EN KULTURELE 

RUIMTES   

2.1. Inleiding  

Daar is reeds opgemerk dat daar sedert die 1990’s ’n sosiale transformasie in Suid-

Afrika plaasgevind het, wat ’n effek op die identiteite van individue en gemeenskappe 

gehad het. In Suid-Afrika is taal nie net die merker van ’n persoonlike identiteit nie, 

maar ook van ’n politieke en sosiale identiteit (Anthonissen, 2009:61). Om aan te sluit 

by Anthonissen is die doel van hierdie hoofstuk om taal en identiteit aan die hand van 

verhoudings in ’n gemeenskap en die individu in verskillende ruimtes te bestudeer. 

Die argument word geformuleer dat taal onlosmaaklik deel van identiteit is, deur die 

aanname te maak dat taal deur middel van verskillende sosiale invloede, kulture, 

simbole en ruimtes bydrae tot die individu se identiteitsvorming. 

Om aan te sluit by die kollektiewe identiteit wat aan taal in Suid-Afrika gekoppel word, 

noem Dyers (2008:50) dat taal ’n belangrike rol speel in die bepaling van mense se 

etno-kulturele identiteite, in ’n hedendaagse Suid-Afrika waar ’n gemeenskaplike 

nasionale identiteit onwaarskynlik is. Etniese en stamidentiteite het as die grondslag 

vir verskeie groepe, soos Afrikaners, gedien. Daar word vervolgens in hierdie tesis 

gekyk na die invloed van nostalgiese simbole, patriargale sisteme, kulturele entiteite 

en herinneringsplekke op die ontwikkeling van individue binne sosiale strukture en die 

impak wat dit op identiteit het. Hierdie laasgenoemde verskynsels word aan die hand 

van ’n kollektiewe identiteit gemeet en gebruik teoretiese begrippe soos die veld- en 

kapitaalteorie, asook die habitus. Die invloed van taal en plek op die Afrikaneridentiteit 

word bespreek aan die hand van Bucholtz en Hall (2005) se 5 fundamentele beginsels 

vir identiteitstudies. Die verlange na die huis en die manifestering van nostalgie word 

aan ’n bepaalde plek gekoppel wat ook bydra tot die Afrikaner se identiteitsvorming. 

In die Afrikanerkultuur is daar identiteitsmerkers soos die plaas en patriargale 

dominansie wat in kulturele sfere soos die letterkunde en films voorkom, naamlik die 

gewilde plaasroman en volkstaatfilms. Volkstaatfilms beklemtoon die spanning tussen 

landelike en stedelike gebiede en bewaar ’n ruimte waar die wit Afrikaanse man 

narratiewe voorkeur en ander vorms van voorreg geniet (Broodryk, 2016:180-181). 

Volgens tematiese studies word gesê dat die plaasroman oor grond- en grondbesit, 

erfenis en eersgeboortereg en patriargale tradisie handel (Koch, 2006:86). Hierdie 
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kulturele kommoditeite bring sekere eienskappe na vore wat as ‘t ware ’n hoeksteen 

van die Afrikanerkultuur vorm. Daar word in hierdie hoofstuk vergelykend na dié twee 

mediums gekyk as vorm van identiteitsuitbeelding en ooreenkomste tussen die 

plaasroman, volkstaatfilms en populêre Afrikaanse musiekvideo’s word ondersoek. 

’n Belangrike navorser op die gebied van taal en identiteit is die bekende Franse 

sosioloog Pierre Bourdieu wat veral klem lê op kapitaal, veldteorie en die habitus wat 

identiteite in verskillende ruimtes volgens hiërargiese strukture uiteensit. Bucholtz 

(1999:205) noem dat Bourdieu taal in verhouding met ander sosiale praktyke gesien 

het en dat hy taal as ’n sosiale verskynsel eerder as ’n abstrakte formele sisteem sien. 

Met behulp van hierdie afdeling as teoretiese raamwerk het die tesis dit ten doel om 

die taal, identiteit en sosiale hiërargieë in die Afrikaanse taal en veral in populêre 

Afrikaanse musiek op grond van, onder andere, Bourdieu se bevindings te ondersoek.  

Taal word beskryf as die middel om identiteit uit te druk en dit is dus belangrik om die 

konsepte “taal” en “identiteit” gesamentlik en afsonderlik in verskeie omgewings en 

gemeenskappe te verstaan. Die veldteorie se beklemtoning van die linguistiese 

produksie van spesifieke kulture, behels ’n belangstelling in verskeie kultureel-

spesifieke posisies wat die spreker deur taal in ’n omgewing implementeer (Bucholtz 

en Hall, 2004:369). 

 

2.2. Begripsverklaring van die Afrikaner aan die hand van patriargale 

beginsels 

Regdeur die tesis word daar na die Afrikaner en in sommige gevalle na 

Afrikaanssprekendes verwys. Die doel van hierdie afdeling is om die begrip “Afrikaner” 

te verklaar in die konteks van die tesis.  

 

Giliomee (2018:3) beweer dat die naam Afrikaner sedert die agtiende eeu algemeen 

gebruik is vir mense wat oorwegend van Europese afkoms was. Klopper (2009:16) 

meen dat die term Afrikaner met ’n politiese konnotasie gelaai is en dikwels met 

apartheid verbind word. In die tesis word die term Afrikaner gebruik om wit Afrikaanse 

mense te beskryf, die groep wat die meerderheid mag tydens apartheid geniet het en 

nou in ’n demokratiese bedeling magsverlies en vervreemding ondergaan (Hierdie 
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aspek word breedvoerig in hoofstuk 2 en in hoofstuk 3 ondersoek). Daar word egter 

ruimte gelaat vir die genuanseerde beeld van wit Afrikaanse mense wat buite die 

raamwerk van ’n beperkende ideologiese groepering val na aanleiding van 

interpretasies van kulturele verskynsels en belangstellings. Die gebruik van die term 

“Afrikaner” impliseer die navorser nie dat almal wat hulle tot hierdie groep verbind, 

sekere eienskappe en ideologiese voorkeure het nie, en ook nie dat alle wit 

Afrikaanssprekendes deel van die groep uitmaak nie; hierdie term word bloot 

metodologies as ’n versamelnaam vir ’n bepaalde gemeenskap gebruik. 

 

Die Afrikaner en nasionalisme word dikwels ook aan patriargie gekoppel wat regdeur 

hierdie tesis ’n kern-besprekingspunt is. Dit is daarom van belang om lig op die 

verband tussen die Afrikaner en patriargie te werp.  

 

Volgens Coetzee (2001:300) blyk die patriargale tradisie in die Afrikanerhuishouding 

as ’n kenmerkende nalatenskap. Die vader as hoof van die gesin het ook ander 

gedeeltes van die samelewing beheer en dit was die hoofnarratief van die Afrikaner, 

veral gedurende die apartheidsregime. Die Afrikanervolk word dikwels gekarakteriseer 

as ’n oorwegend patriargale gemeenskap met ’n behoefte aan ’n sterk manlike leier 

en in die verlede het Afrikanerleiers die rolle van politiese patriarge soos P.W. Botha 

en die vaderfiguur Paul Kruger nageboots. Die apartheidsisteem het ook ’n patriargale 

benadering gevolg teenoor swart Suid-Afrikaners, wat hulle as sekondêr en 

minderwaardig uitgebeeld het (Visagie, 2001:140). Die idee van ’n Afrikaner, 

Afrikanernasionalisme en patriargie word aan ’n ideologie verbind wat sekere waardes 

en beginsels onderlê. Dit is juis hierdie waardes en beginsels wat vir die Afrikaner 

sekuriteit, geluk, veiligheid en vryheid gebring het en vanuit hierdie beginsels het 

Afrikanernasionalisme ontstaan (In hoofstuk 3 word daar verder oor 

Afrikanernasionalisme as ’n ideologiese konstruk uitgebrei).  

Aan die hand van die bogenoemde begripsverklaring van die Afrikaner, gepaard met 

sterk patriargale invloede wat die waardesisteem van die Afrikaner beïnvloed, kan 

daar gesien word hoe die Afrikaner en patriargie nie in isolasie bespreek kan word nie. 

Patriargie as ’n nostalgiese merker word in hierdie hoofstuk onder 2.6 bespreek. 
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2.3. ’n Oorsig van Bourdieu se teoretiese basis 

Bourdieu beskryf die term simboliese geweld as die subtiele oplegging van sisteme 

van betekenis wat strukture van ongelykheid regverdig en versterk, en verwys na die 

sosiale toestande waaronder hiërargieë uitgedaag en verander kan word. Bourdieu 

sien manlike dominansie as die paradigma van simboliese geweld (Wacquant, 

2006:3). Bourdieu (1997/2001:237) in (Wacquant, 2006:4) beweer dat ’n naam, plek 

en ’n funksie, binne ’n groep, ’n geleentheid vir die individu skep om die gebeurlikheid, 

fynheid en uiteindelike absurditeit van ons bestaan en menswees te ontsnap. Die 

individu kry betekenis in verhouding met ander in die onmiddellike omgewing deur 

onderdanig aan ander se oordeel te wees (Wacquant, 2006:3). Hier kan daar gesien 

word hoe Bourdieu se teorie verband hou met die Afrikaner se verplaasde posisie in 

’n demokratiese Suid-Afrika. Die nosie rondom menswees wat binne ’n bepaalde 

groep die geleentheid skep om aan die realiteit te ontsnap is ’n belangrike insig en 

word vergelyk met die wyse waarop Afrikaneridentiteite deur populêre musiekvideo’s 

in die hedendaagse Suid-Afrika uitgebeeld word.  

Bourdieu gebruik drie teoretiese raamwerke om dominansie, hiërargie en identiteit 

binne ’n bepaalde ruimte te beskryf, naamlik die veldteorie, habitus en kapitaal, en met 

behulp van hierdie teoretiese lense word daar in hierdie tesis gekyk na hoe die 

Afrikanergemeenskap ontwikkel het. 

2.3.1. Veld 

Die veldteorie is ’n belangrike konsep wat deur Bourdieu ontwikkel is en verwys na 

formele en informele norme wat ’n spesifieke sosiale sfeer, byvoorbeeld die familie, 

openbare skole, hoër onderwys, kuns, politiek en die ekonomie beheer. Die veldteorie 

sluit as ‘t ware alle strukture van die samelewing in en word in laasgenoemde sosiale 

sfere ingedeel. Velde word rondom spesifieke vorms van kapitaal gegroepeer en 

individue se posisies binne-in ’n bepaalde veld word deur middel van die onderlinge 

verwantskap tussen die habitus en kapitaal in die veld afgelei (Edgerton en Roberts, 

2014:195). 

Alle velde val binne die oorkoepelende magstruktuur wat deur twee mededingende 

beginsels van sosiale hiërargie gestruktureer word, naamlik die verspreiding van 

ekonomiese kapitaal en die verspreiding van kulturele kapitaal (Edgerton en Roberts, 
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2014:195). Met Bourdieu se fokus op die sosiale hiërargie noem Blommaert (2015:2) 

dat Bourdieu se teoretiese en metodologiese besware daarop gemik was om die 

Marxistiese vraag te beantwoord wat ’n prominente besprekingspunt in die twintigste 

eeu was ─ vorm die subjektiewe onderbewussyn die objektiewe wêreld, of, soos Marx 

dit vra, bepaal en beïnvloed die objektiewe wêreld die subjek se onderbewussyn?  

Bourdieu ondersoek al vroeg in sy navorsing die verhouding tussen ’n sosiale wese 

en sosiale bewustheid. Hy het ook probeer vasstel of subjektiewe bewustheid die 

objektiewe wêreld vorm ─ vorm die mens die belangstellings en die sosiale 

omstandighede waarin hulle leef, of word die mens deur sosiale omstandighede en 

belangstellings gevorm? Volgens Blommaert (2015:3) was een van Bourdieu se vrae 

in sy werk hoe Marx se idee van die sosiale mens beskryf kan word ─ die siening dat 

individue en gemeenskappe deur historiese en sosiale omgewings waarin hulle 

ontwikkel, vorm. Wagner en McLaughlin (2015:205) is dit eens met Blommaert (2015) 

dat Bourdieu se begrip van die sosiale omgewing op ’n marxistiese benadering 

gegrond is. Bourdieu sien die sosiale wêreld as multidimensioneel en gestruktureerd, 

maar pas Marx se teorie aan om die klem van struktuur na verhoudings te verskuif.  

Daar kan van die bogenoemde afgelei word dat Bourdieu verhoudings in sosiale 

strukture eerder as konkrete sosiale groeperings beklemtoon, en hy plaas die fokus 

op simboliese uitdagings in plaas van ekonomiese uitdagings. Dit is op grond van 

Bourdieu se siening van hiërargiese strukture wat die rol van die man oftewel patriarg 

in die Afrikanergemeenskap ondersoek word (sien 2.6). Bourdieu se konsep van ’n 

sosiale ruimte oftewel veld weerspreek egter die tradisionele Marxistiese nosie van 

verskillende klasse as histories gevormde entiteite. Bourdieu interpreteer sosiale 

ruimtes as veelvoudige onsigbare verhoudings. Elke posisie in dié ruimte word 

gedefinieer deur ’n relatiewe ligging en afstand teenoor ander posisies (Wagner en 

McLaughlin, 2015:205). Aan die hand van die veldteorie wat onsigbare verhoudings 

in ’n sekere ruimte beskryf, is dit moontlik ’n verduideliking vir die 

Afrikanergemeenskap as ’n onsigbare groepering rondom dieselfde waardes en 

beginsels. Hierdie nosie van veelvoudige onsigbare verhoudings ondersteun die idee 

van ’n moderne virtuele Afrikanerskap wat nie doelbewus om soortgelyke 

belangstellings groepeer nie, maar op ’n onsigbare wyse vorm (verwys na Van der 
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Waal se bespreking van ’n neo-Afrikanerskap gepaard met die eggokamerteorie3 in 

hoofstuk 3).  

Bourdieu se interpretasie van die sosiale wêreld word as ’n individuele blik op die 

samelewing gesien, oftewel ’n konglomeraat van individue in ’n hiërargiese stelsel 

(Wagner en McLaughlin, 2015:205). Wat vanuit ’n wetenskaplike oogpunt bestaan, is 

nie sosiale klasse nie, maar sosiale ruimtes (Bourdieu, 1987:3 in Wagner en 

McLaughlin, 2015:205). Die nosie van ruimte is dus ook ’n belangrike besprekingspunt 

wat as ’n rolspeler in identiteitsvorming ondersoek word, en hoe dit by nostalgie 

aansluit. Bourdieu beaam dat soortgelyke posisies in ’n sosiale ruimte, die ervaring 

van soortgelyke leefomstandighede en die relatiewe besit van mag of die gebrek 

daarvan individue nader aan mekaar kan bring en ’n sterk groepsidentiteit kan vorm 

(Wagner en McLaughlin, 2015:205). Dit is juis die klem op ’n sterk groepsidentiteit wat 

relevant is tot die ontwikkeling van die Afrikaneridentiteit, veral in ’n sogenaamde 

oorgangsfase waar die identiteit van die Afrikaner opnuut die fokuspunt is. Die fokus 

op Afrikaneridentiteit is veral in ’n demokratiese Suid-Afrika sigbaar waar hulle nie 

meer kan staatmaak op voormalige magstrukture om hulle identiteit te bewaar nie. 

 

2.3.2. Habitus 

Die habitus sluit by die bogenoemde veldteorie aan en is ’n belangrike konsep wat ’n 

stel voorkeure of ’n ingesteldheid verteenwoordig wat die individu gebruik om die 

sosiale wêreld voor te stel (Edgerton en Roberts, 2014:195). Daar is verskeie faktore, 

insluitend geskiedkundige gebeurtenisse, wat die Afrikaner se blik op realiteit 

beïnvloed. Wanneer die Afrikanergeskiedenis in hoofstuk 3 bespreek word, word dit 

met die oog op, onder andere, die habitus benader.  

’n Individu gebruik dikwels tekens en simbole as hulpmiddels om ’n sosiale wêreld 

voor te stel. Wacquant (2006:7) meen die habitus is die bemiddelaar tussen vorige 

ervarings en huidige stimuli. Die habitus word deur sosiale domeine gestruktureer en 

gee gestalte en koherensie aan die individu se verskeie aktiwiteite in aparte sfere van 

 
 
3 ’n Groep mense met dieselfde politiese en sosiale oortuigings (Dubois en Blank, 2018:729). 
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die samelewing. Die habitus word in die familie se opvoeding gegrond, met ander 

woorde die sosialisering binne die familie, en word verder gekondisioneer deur die 

individu se plasing in die sosiale struktuur, aan die hand van die veldteorie.  

Bourdieu (1991) in Blommaert (2015:4) meen dat die geskiedenis van ’n samelewing 

of nasie verskillende groepe in ’n spesifieke posisie teenoor sekere dinge en teenoor 

die ‘ander’ plaas. Hierdie posisie kan mettertyd verander, maar die aanvanklike 

omstandighede word as ’n vertrekpunt gesien wat nooit neutraal is nie, maar deur 

spesifieke belange, voorkeure, habituele patrone of dade, spraak en die vermoë om 

te verstaan, beїnvloed word. Bourdieu (1991:510) noem dat die habitus en die veld 

binne spesifieke markte deur verskillende omstandighede verbind word. Die 

omstandighede binne ’n multi-kulturele omgewing soos Suid-Afrika hou in terme van 

die habitus ontwrigting vir die Afrikaanse kultuur in, as dit vergelyk word met ’n vorige 

habitus, gedurende Afrikanernasionalisme waar die wit Afrikaanse kultuur oftewel die 

sogenaamde Afrikaner die hegemonie behou het. Daar is ’n nosie van kulturele 

diversiteit wat ’n belangrike bron vir kulturele kapitaal is en sommige navorsing meen 

die buigbare refleksiewe habitus is meer algemeen in moderne gemeenskappe waar 

verskeie ekonomiese, kulturele en sosiale verskuiwings ’n rol speel in die individu se 

aanpasbaarheid (Crossley, 2001; Sweetman, 2003 in Edgerton en Roberts, 

2014:199).  

Taal is een praktyk wat binne die habitus ingebed word en waardeur die individu 

sosiaal sigbaar word vir waarnemers of ander deelnemers. Volgens Edgerton en 

Roberts (2014:198) beskryf Bourdieu die habitus as ’n gesosialiseerde subjektiwiteit 

of ’n subjektiwiteit wat deur strukturele omstandighede gekondisioneer is, naamlik 

segmente van die samelewing wat soortgelyke leefwyses deel, of oor soortgelyke 

karaktereienskappe beskik. Edgerton en Roberts (2014:198) meen dat die 

omstandighede van die individu se sosiale oorsprong die aard van verskillende 

persepsies en gedragspatrone beïnvloed, en die individu se konsekwente 

gedragspatrone dra ook by tot die bepaalde geleenthede in die samelewing. Die 

individu se gedragspatrone in ’n bepaalde veld het interaktiewe gevolge in die habitus 

gepaard met kapitaal (sien volgende afdeling).  

Edgerton en Roberts (2014:199) noem dat primêre sosialisering fundamenteel is, en 

dit is onwaarskynlik dat grootskaalse verandering nuwe ervarings teweegbring wat 
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deur reeds bestaande kategorieë geskep word. Die habitus word voortdurend deur 

nuwe ervarings gevorm en in ’n Afrikaanse konteks het die ervaring van die Afrikaner 

in Suid-Afrika oor die afgelope paar jaar na apartheid heelwat verander. 

2.3.3. Kapitaal 

In die veldteorie word daar genoem dat velde rondom verskillende kapitaalgroepe 

gegroepeer word. Die individu se ingesteldhede oftewel gedragspatrone wat in die 

samelewing bekom word, maak staat op die rang wat hulle in die samelewing inneem 

en impliseer die vermaking en gebruik van kapitaal om hulle rang te versterk. Kapitaal 

is enige effektiewe hulpbronne in ’n sosiale omgewing wat die individu in staat stel om 

spesifieke winste of opbrengste toe te eien wat uit deelname en mededinging in die 

samelewing spruit (Wacquant, 2006:7). Bourdieu se konsep van kapitaal is breër as 

die monetêre nosie van kapitaal in die ekonomie waar kapitaal die algemene hulpbron 

is wat monetêre en nie-monetêre, asook tasbaar en ontasbaar kan wees. Die 

kapitaalteorie word in hoofstuk 3 in verband met populêre mediakultuur gebring.  

Daar is verskillende vorme van kapitaal. Kulturele kapitaal word beliggaam deur die 

uiterlike soos kleredrag en postuur, geobjektiveer deur ’n aantal besittings en 

geïnstitusionaliseer deur opleiding en kwalifikasies. Dié kapitaal bestaan in 

verskillende vorms en sluit gewoontes in die sosialiseringsproses in, asook die 

opeenhoping van kulturele objekte met waarde, soos skilderye, en opvoeding soos die 

bestudering van letterkunde en kuns. Die uitruil van kulturele kapitaal in ’n groep 

versterk die groepsidentiteit volgens soortgelyke gedrag, waardes, besittings 

kleredrag en smaak. Weereens kan daar ’n verband getrek word tussen 

gemeenskaplike gewoontes en belangstellings wat as kulturele kapitaal beliggaam 

word en ’n onopsetlike groep Afrikaners wat dieselfde beeld uitstraal (Anheier, 

Gerhards en Romo, 1995:862; Edgerton en Roberts, 2014:195); Sosiale kapitaal 

bestaan uit sosiale verpligtinge of verbintenisse met ander in dieselfde kulturele groep. 

Dit is die som van die werklike en moontlike hulpbronne wat deur lidmaatskap in 

verskillende sosiale netwerke van belanghebbendes en organisasies gemobiliseer 

word (Anheier, Gerhards en Romo, 1995:862; Edgerton en Roberts, 2014:195); 

Ekonomiese kapitaal is maklik omskepbaar. Dit verwys ook na monetêre inkomste, 

asook ander finansiële hulpbronne soos beleggings en bates (Anheier, et al. 

1995:862; Edgerton en Roberts, 2014:195); Simboliese kapitaal word aanvanklik 
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deur Bourdieu gedefinieer as kapitaal tot die mate dat dit verteenwoordigend is, dit wil 

sê simbolies aangevoer in verhouding tot kennis. Bourdieu het later die nosie van 

simboliese kapitaal hersien en opgemerk dat simboliese kapitaal kulturele kapitaal is 

wat erken word in ooreenstemming met die kategorieë wat dit voorskryf. Simboliese 

kapitaal word aan ’n prestige-posisie en mag toegeken wat aan diegene toegeskryf 

word wat voldoende erkenning in die samelewing verwerf het om weer in staat te wees 

om erkenning voor te skryf (Steinmetz, 2006:454). Dit kan as ‘t ware as die oordrag 

van mag na die volgende generasie Afrikaners beskryf word waar sekere waardes en 

’n identiteit deur die jonger generasie voortleef. Dit is ook ’n moontlikheid dat nostalgie 

op hierdie wyse by ’n jonger Afrikanergenerasie kan manifesteer.  

Anheier, et al. (1995:863) verduidelik Bourdieu se verskillende vorms van kapitaal in 

praktiese terme. ’n Sakeman maak staat op hoë vlakke van sosiale kapitaal, relatief 

tot kulturele en ekonomiese kapitaal, en die intellektueel gebruik meer van die 

kulturele en simboliese kapitaal as van die ekonomiese en sosiale fondasies. Avant 

garde-skrywers oftewel eksperimentele skrywers het minder ekonomiese kapitaal en 

meer simbolies-kulturele kapitaal tot hulle beskikking en skrywers van liefdesromans 

het meer ekonomiese kapitaal, maar minder kulturele en sosiale kapitaal (Anheier, et 

al.,1995:863). Hier is dit duidelik hoe Bourdieu se teorie die verhouding tussen 

kommersiële sukses van hoofstroom-kunsvorme in terme van ekonomiese kapitaal 

beskryf, wat inderwaarheid ook aan die Afrikaanse hoofstroommusiek gekoppel kan 

word (word in hoofstuk 4 verder bespreek).  

Bourdieu meen dat die dominansie van verskillende vorms van kapitaal kenmerkend 

van verskillende sosiale velde is. Die onderskeid tussen beperkte kulturele produksie 

en grootskaalse kulturele produksie is van belang vir verskillende kulturele velde. Die 

veld van grootskaalse produksie word gekenmerk deur die oorheersing van die 

ekonomie en sukses in die mark (Anheier, et al.,1995:863). Anheier, et al. (1995:863) 

ondersoek die verhouding tussen die verskillende vorms van kapitaal deur die 

dominante vorm van kapitaal met twee tipe afdelings in sosiale strukture te 

vereenselwig.  

Om aan te sluit by Bourdieu se kapitaalteorie, noem Even-Zohar (2010:9) twee 

konsepte van kultuur, naamlik kultuurgoedere en kultuurgereedskap. Kultuurgoedere 

karakteriseer meestal amptelike en alledaagse gebruiklikhede, asook verskeie 
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afdelings van menslike tradisies. Kultuurgereedskap roep weer eens die nosie van 

tekens en simbole op wat betekenis aan ’n kultuur gee. Kultuurgereedskap 

karakteriseer akademiese dissiplines wat die idee van kultuur sedert die negentiende 

eeu bestudeer het. Even-Zohar (2010:9) verwys na antropologie en sosiologie, asook 

na kulturele semiotiek. Even-Zohar (2002:75) beskryf kultuurgoedere as ’n stel 

waardevolle bates ─ wat rykdom, hoë status en prestige voorstel. Die besitter van 

kultuurgoedere kan dit gebruik om rykdom te genereer. Hierdie proses kan deur ’n 

individu of deur ’n georganiseerde groep aangeneem word. Die kultuurgoedere kan 

materieel of semioties wees, en as die goedere geklassifiseer is, kan daar waarde 

bygevoeg word. Goedere wat nie volgens ’n spesifieke mark geëvalueer kan word nie, 

kan dan ook nie ’n waarde of ’n etiket volgens ’n kultuur kry nie.  

2.4. Taal en identiteit  

Taal as sosiale praktyk word in die habitus ingebed en speel ’n rol in die 

gedragspatrone van die individu. Bourdieu daag taalkundiges uit om taal in die lig van 

sosiale praktyke te sien. Bourdieu (1977:646) noem dat taalkundiges die stelling 

beaam het dat taal kommunikasie as hoofdoel gehad het en juis daarom bestaan. Taal 

is dus geskep om die sosiale wêreld te ontsyfer en te verstaan deur middel van die 

uitruiling van simbole en deur sosiale aktiwiteite wat kommunikasie teweeg bring (daar 

word meer hieroor in hoofstuk 4 uitgebrei wanneer kritiese diskoersanalise en 

multimodaliteit ondersoek word).  

Taal- en spraakbevoegdheid word volgens taalkundiges gedefinieer as die kapasiteit 

vir die oneindige produksie van gereelde grammatikale diskoers, maar neem nie die 

sosiale omstandighede in ag nie en het nie die vermoë en kapasiteit om sinne 

oordeelkundig en toepaslik te formuleer nie. Taalkundiges se interpretasie van 

taalkundige bevoegdheid sluit nie die vermoë om taal toepaslik in sosiale sfere te 

gebruik nie ─ wanneer om te praat, stil te bly of in ’n spesifieke toon of styl te praat nie 

(Bourdieu, 1977:646). Die praktiese bemeestering van grammatika beteken niks 

sonder die bemeestering van spesifieke omstandighede oftewel habitus waarin dit 

gebruik word nie (Bourdieu, 1977:646). Die sosiologie verwerp grammatikale 

korrektheid as maatstaf in die algemene diskoers en verskuif die fokus na sosiale 

aanvaarding. Die vraag na, of behoefte aan, waarde en mag van inhoud wat deur 

middel van spraak gekommunikeer word, vervang die betekenis van bloot net spraak 
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en laastens word simboliese kapitaal op die voorgrond geplaas, wat onafskeidbaar 

van die spreker se posisie in sosiale strukture is (Bourdieu, 1977:646). Verder noem 

Bourdieu (1991:503) dat die individu se uitsprake slegs waarde en betekenis kry in 

verhouding tot die gemeenskap. Magsverhoudings bepaal hoe taal eerstens gebruik 

word en tweedens hoe taal deur middel van simbole geïnterpreteer word. 

Eastman (1985:2) is dit eens met Bourdieu dat ’n persoon ’n groep se sosiale identiteit 

aanneem wanneer hy of sy kommunikatief bekwaam deel word van ’n sosiale groep 

en deur middel van taal in verhouding met die ander staan. Norton (2010:350) beaam 

ook Bourdieu se stelling dat die waarde wat aan spraak geheg word nie afsonderlik 

van die persoon wat dit praat, verstaan word nie. Die persoon wat praat kan ook nie 

in isolasie van ’n groter sosiale netwerk verstaan word nie. Die mens se verhouding 

met die groter sosiale netwerke word voortdurend onderhandel en heronderhandel om 

die gevoel van die self in verhouding tot die groter sosiale wêreld te verstaan en die 

verhouding oor tyd en ruimte word geherorganiseer. Gender, ras, klas, etnisiteit, 

seksuele oriëntasie, en nog ander kenmerke, is almal relevant by hierdie 

onderhandeling oor identiteit (Norton, 2010:350).  

Taal en identiteit is duidelik in ’n noue verhouding met antropologiese studies wat deur 

kultuur beїnvloed word. Bucholtz en Hall (2004) fokus op Bourdieu se sosiologiese 

benadering en fokus op die integrasie van taalkunde en antropologie. Bucholtz en Hall 

(2004:369) meen dat klassieke taalwetenskaplike antropologiese studies van 

sosialisering en status nie net die tipe spraak beskryf nie, maar eerder die tipe spreker 

wat sekere identiteite deur taalgebruik produseer. Bucholtz en Hall (2004:369) 

beklemtoon die belangrikheid van taal deur te noem dat dit die mees buigbare en 

deurdringendste simbool vir kulturele produksie is. Afrikaans as ’n taal met verskeie 

fasette kan dus op sigself as ’n Afrikanersimbool dien.  

Bucholtz en Hall (2005:586) het dit ten doel om elemente van sosiokulturele 

taalwetenskap in ’n koherente model saam te stel, wat hulle huidige navorsing 

saamvat. Hulle bespreek 5 fundamentele beginsels vir identiteitstudies.  

2.4.1. Die opkomsbeginsel 

Die opkomsbeginsel kyk krities na die tradisionele oogpunt waar die vorming van 

identiteit in die individu self ontwikkel. Dit is volgens dié tradisionele oogpunt waar taal 
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gebruik word om die individu se geestestoestand of denkwyse te reflekteer. Die 

individu se begrip van die self is egter ’n belangrike element van identiteit, maar kan 

slegs in verhouding met ander ontwikkel. In teenstelling met publieke diskoers, neem 

die begrip van identiteit binne die self nie die sosiale basis waarop identiteit gegrond 

word in ag nie (Bucholtz en Hall, 2005:587). Die opkomsbeginsel in taalwetenskaplike 

antropologie is deur Hymes bevorder, wat talige omgang as dialogies eerder as 

monologies gesien het (Bucholtz en Hall, 2005:587). 

2.4.2. Die posisioneringsbeginsel 

Die posisioneringsbeginsel daag die kwantitatiewe sosiale wetenskappe uit, wat 

sosiale gedrag met ’n makro-identiteit, soos ouderdom, gender of sosiale klas in 

verband bring. Die posisioneringsbeginsel kyk na die mikro-identiteite wat deur 

verskillende interaksies gevorm word. Identiteit vorm deur middel van diskoers en die 

tydelike rolle en oriënterings van die bepaalde deelnemers, byvoorbeeld die analis, 

grapmaker of kritiese luisteraar. Nog ’n voorbeeld hiervan is die kodewisseling van 

individue wat met individue van ander kulture in gesprek tree. Hiér word die aanname 

soms gemaak dat die spreker byvoorbeeld sy dialek moet verander om tot die gesprek 

by te dra. ’n Eie perspektief verbreed die tradisionele verwysingsraamwerk van 

identiteit om sodoende wyer erkende konstrukte van sosiale subjektiwiteit in te sluit, 

maar ook plaaslike identiteitskategorieë te erken (Bucholtz en Hall, 2005:591-592). 

2.4.3. Die indeksikale beginsel 

Die indeksikale beginsel kyk na die meganisme waardeur identiteit gekonstitueer 

word. Hierdie meganisme, naamlik indeksikaliteit, is fundamenteel in die manier 

waarop taalvorms gebruik word om identiteitsplasings te konstrueer. Simbole word 

gebruik om deur middel van taalvorms sosiale betekenis te skep. ’n Ooglopende en 

direkte manier waarop identiteite deur taal saamgestel word, is die openlike verwysing 

na identiteitskategorieë in diskoers ─ die verwysing na sosiale etikette is die metode 

om die vraag na identiteit te ondersoek (Bucholtz en Hall, 2005:593-594). Bucholtz en 

Hall (2005:594) noem dat die vloei van identiteitskategorieë binne deurlopende 

diskoers plaasvind en hulle eksplisiete of implisiete teenstelling met ander kategorieë, 

belangrike inligting oor identiteitskonstrukte verskaf.  
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2.4.4. Die relasionele beginsel 

Die vierde beginsel beklemtoon identiteit as ’n relasionele verskynsel. Bucholtz en Hall 

(2005:598) meen dat identiteite nooit outonoom of onafhanklik is nie, maar altyd staat 

maak op sosiale betekenis in verhouding met ander identiteite en sosiale wesens. Dus 

vorm identiteite in verhouding tot ander identiteite.  

2.4.5. Die partydigheidsbeginsel 

Die vyfde beginsel steun op kulturele antropologie en feminisme wat die analitiese 

dryfkrag uitdaag wat verskillende vorms van sosiale lewens as intern samehangend 

voorstel. Omdat identiteit hoofsaaklik op verhoudings steun, sal dit altyd partydig wees 

en deur kontekstuele en ideologiese konfigurasies van die self en die ander produseer 

word. Identiteite wat as doelbewus en intensioneel voorkom, maak staat op 

interaktiewe handeling en word deur ideologiese beperkings belemmer. Die 

identiteitskonstruk word dus voortdurend verplaas soos interaksie plaasvind en oor 

verskeie kontekste (Bucholtz en Hall, 2005:605-606). 

2.5. Plek en identiteit 

Jorgensen en Stedman (2001:233) beskryf op ’n samevattende wyse die mens se 

begrip van ’n plek as die betekenis wat aan die ruimtelike ligging of plek gekoppel 

word. Hierdie betekenisse, voorkeure en ervarings wat ’n groep se verhouding met 

ander en met die plek beïnvloed, word ’n relevante kwessie as daar na Suid-Afrika se 

geskiedenis gekyk word en die nosie van grond wat menige konflik tussen verskillende 

groepe, van die begin van kolonialisme, tydens apartheid en daarna, veroorsaak het.  

 

Die begrip plek-identiteit sluit by die laasgenoemde Suid-Afrikaanse kwessie aan en 

Fuhrer en Kaiser  (in Hunziker, et al., 2007:52) meen dat die funksie van plek-identiteit 

is om mense se identiteit te ontwikkel. Hiermee verander ’n groep soos Afrikaners se 

verhouding met ’n plek voortdurend. ’n Meer onlangse voorbeeld van die Afrikaner se 

plek-identiteit-verhouding word by tersiêre akademiese instansies soos universiteite 

aangetref. Die DA-leier John Steenhuisen beweer in ’n onderhoud dat 

Afrikaanssprekende studente aan die Universiteit Stellenbosch klaarblyklik verbied 

word om Afrikaans in die koshuise te praat (Mlamla, 2021). Hierdie kontroversiële 

taalbeleid wat onder bespreking is, is ’n bevestiging van ’n groep soos die Afrikaners 
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of groter Afrikaanssprekendes se plek-identiteit-verhouding wat in gedrang kom. Die 

ruimtelike aspek waar Afrikaners hulle identiteit vrylik kan uitleef, soos met hierdie 

laasgenoemde voorbeeld word dus ondersoek. Die verband tussen werklike ruimtes 

soos in die samelewing uitgebeeld teenoor fiktiewe ruimtes in musiekvideo’s word 

volledig in hierdie afdeling bespreek (sien 2.5.1 en 2.5.2). 

 

Met die oog op die veldteorie blyk dit duidelik dat die individu se identiteit deur ’n 

spesifieke omgewing met verskillende sosiale strukture bepaal word. Die verhouding 

tussen plek en identiteit binne ’n Afrikanerkonteks gee gestalte aan sekere nostalgiese 

sentimente en skep ’n veilige en gemaklike omgewing om kulturele praktyke en 

simbole te waardeer en bewaar. Voor daar breedvoerig na die nosie van nostalgie 

gekyk kan word, moet die Afrikaner se verhouding met plek eers ondersoek word.  

 

Verdere navorsingsvrae deur Dixon en Durrheim (2000:27) oor wie ons is, tree in noue 

verbinding met waar ons is ─ ’n idee wat deur ’n omgewing-psigologiese begrip van 

plek-identiteit ontwikkel is. Verskeie sosiale kategorieë wat gereeld deur sosiale 

sielkundiges ondersoek word, is gekoppel aan plek, naamlik gemeenskap, etnisiteit 

en nasie (Dixon en Durrheim, 2000:27). Korpela (in Dixon en Durrheim, 2000:27) 

definieer plek-identiteit as ’n sielkundige struktuur wat ontstaan deur individue se 

pogings om hulle omgewings te reguleer. Hierdie stelling sluit op ’n effektiewe wyse 

aan by die individu se habitus wat ’n individu se pogings beskryf om die omgewing te 

verstaan. Deur praktyke van omgewingsgebruik is individue in staat om ’n koherente 

gevoel van die self te skep en te onderhou, en die self aan ander bekend te maak. Die 

gevoel om êrens te behoort is die kern van sekere sielkundige strukture wat handel 

oor menswees en identiteit. Hoewel plek-identiteit nie die enigste aspek is om in ’n 

plek te vestig nie, is dit egter ’n noodsaaklike basis daarvoor. Rondom die kern van ’n 

plek vorm die sosiale, kulturele en biologiese aspekte waarop ’n individu se plek-

identiteit gebou word (Dixon en Durrheim, 2000:29). 

 

Met Korpela se idee van plek-identiteit word die mens as verbeeldingryke verbruikers 

van hulle omgewing gesien, wat in staat is om fisiese kontekste toe te eien om 

sodoende ’n ruimte vir bestaan te skep (Dixon en Durrheim, 2000:29). Hunziker, 

Buchecker en Hartig (2007:47) beskryf ’n fisiese plek in terme van ’n landskap en 

noem verder dat landskappe as fisiese ruimtes vir leef gebruik word, maar ook dien  
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as ’n plek met betekenis en bydraes vir ’n sosiale identiteit. Hunziker, et al., (2007:51) 

meen dat ’n individu se begrip vir plek die algemeenste konsep is wat die verhouding 

tussen mense en hulle plaaslike ruimtelike ligging beskryf en dit sluit ander konsepte 

soos die verbintenis aan ’n plek, plek-identiteit en die afhanklikheid van ’n plek in.  

 

Die verhouding tussen mens en plek hang van die tyd af wat op die bepaalde plek 

deurgebring word en kan óf positief óf negatief wees. Die plek waaraan ’n mens 

verbind word, kan ’n gevoel van gevangenskap opwek, maar onbekende plekke kan 

ook verligting en nuwe perspektiewe teweegbring (Hunziker, et al., 2007:52). Volgens 

Hunziker, et al. (2007:52) is dit juis die begrip en assosiasie van ’n plek wat positiewe 

óf negatiewe verhoudings tussen verskillende groepe vorm ’n veld van navorsing wat 

nog nie genoeg aan geraak is nie, is. Waitt (in Hunziker, et al., 2007:52) noem verder 

dat die bewaring van ’n plek ’n voorkeur van ’n groep se kulturele erfenis impliseer. 

Persoonlike voorkeure en ervarings beïnvloed mense se verhoudings met plekke, 

maar dié persoonlike voorkeure kan ook as produkte in ’n groter konteks gesien word 

(Hunziker, et al., 2007:52).  

 

2.5.1. Werklikheid teenoor fiksie en fiktiewe ruimtes 

Die werklikheid teenoor fiktiewe ruimtes word aan die hand van magiese ervarings en 

liminale ruimtes beskryf om die nosie van ontsnapping te ondersoek. Die Atheense 

filosoof Plato beweer dat figuratiewe kuns gevaarlik is weens die misleidende aard 

van hierdie kuns. Verder argumenteer Plato dat diegene wat te veel met nabootsing 

oftewel ’n magiese of utopiese voorstelling van die werklikheid omgaan, moeilik sal 

onderskei tussen die werklikheid en nabootsing. In teenstelling met Plato argumenteer 

die Griekse filosoof Aristoteles dat die omgaan met nabootsing ’n gesonde ervaring 

is, as die ervaring tot ’n katarsis lei, wat sal help om beter in die werklike samelewing 

te funksioneer (Worth, 2004:439). Volgens Worth (2004:439) is dié lange debat tussen 

die Plato en Aristoteles voordelig in kontemporêre situasies. Daar is egter moeilike 

morele en epistemologiese vrae wat spruit uit die onderskeid tussen die werklikheid 

en nabootsing.  

 

Die term “mimesis” spruit vanuit Plato en Aristoteles se skrywes en word gedefinieer 

as fiktiewe objekte wat van realiteit afgelei word en as ‘t ware namaaksels van 

bestaande entiteite is (Doležel, 1988:475). Worth (2004:440) beweer dat die Griekse 
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term mimesis opgebreek en uitgebrei moet word om verskillende aspekte van 

heraanbieding, narratief, fiksie en as ‘t ware liminale ruimtes in ag te neem. In 

hedendaagse tye word fiksie egter nie gebruik om waarheid uit te beeld of 

geloofwaardig te wees nie, maar word eerder gebruik om ’n narratief of ’n etiese 

boodskap oor te dra. Die manier waarop die mens op hierdie boodskappe of 

narratiewe reageer is egter meer van belang (Worth, 2004:441-442). Worth (2004) se 

laasgenoemde stelling wat beweer dat mimesis nie alleen daaroor gaan om die 

werklikheid uit te beeld nie, maar om ’n etiese boodskap of spesifieke waardes uit te 

beeld wat dan deur ’n sekere gehoor ontvang of verwerp word is veral belangrik in die 

konteks van die Afrikaner. Volgens Worth (2004:442) veroorsaak die mens se reaksie 

op heraanbiedings of voorstellings sekere probleme. Onder die sambreelterm 

heraanbieding of voorstelling word alles van letterkunde, TV, bioskope tot virtuele 

speletjies ingesluit. Die mens se doelbewuste omgang met fiksionele ervarings staan 

as die fiksie-paradoks bekend ─ die mens reageer slegs emosioneel op dinge wat 

werklik is; die mens weet ook dat fiksie nie werklik is nie en tog word daar emosioneel 

op fiktiewe gebeure gereageer. Daar is 2 teorieë wat poog om hierdie paradoks aan 

te spreek. Die eerste teorie beskryf hoe die mens denkbeeldig fiktiewe ruimtes betree, 

soortgelyk aan kinders wat op ’n denkbeeldige wyse omgaan met speletjies. Volgens 

hierdie teorie skep die mens fiktiewe ruimtes wat as alternatief vir die werklikheid dien. 

Die tweede teorie beweer dat die mens fiktiewe gebeure toelaat om die werklikheid te 

beïnvloed. Hierdie 2 teorieë sluit onderskeidelik by die bogenoemde sienings van 

beide Plato en Aristoteles aan. Vir ’n Aristoteliaanse katarsis om plaas te vind, word 

daar van die mens verwag om ’n fiktiewe ruimte van heraanbieding te betree met die 

wete dat dit nie werklik gebeur nie. Volgens die Platoniese siening kan die 

heraanbieding in fiktiewe ruimtes met die werklikheid verwar word en uiteindelik deel 

van die kyker of ontvanger se werklikheid word. Die kyker of ontvanger kan dus nie 

meer tussen werklikheid en fiksie onderskei nie (Worth, 2004:443). 

 

Fiktiewe ruimtes dien as ’n plaasvervanger vir die uitdagings wat individue in hulle 

daaglikse lewe moet teëkom. Die wêreld word aangepas om by die teksprodusent of 

die ontvanger se wêreldbeskouing in te pas ─ musikante, vermaaklikheidsterre en die 

gehoor wat soortgelyke ideale vir ’n spesifieke herrangskikte wêreld het. Dit gaan egter 

nie net oor fisiese ruimtes nie, maar oor alle tekens en simbole wat binne-in die ruimtes 

pas en herinner aan rekwisiete wat tot ’n ideale ruimte bydrae. Kress (2010:159) 
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beskryf ’n teks as ’n komplekse koherensie van tekens wat betekenis in die alledaagse 

lewe skep. Dit is juis hierdie koherente tekens binne ’n bepaalde ruimte wat bydrae tot 

die individu se fiksionele ervaring. 

 

2.5.2. Fiksie en verskillende wêreldskonstrukte 

Volgens die filosoof Mikhail Bakhtin is narratiewe tyd en ruimte 2 kategorieë wat in 

eenheid met mekaar staan aan die hand van menslike persepsie van realiteit. Hierdie 

verbintenis tussen tydelike en ruimtelike verhoudings word ’n chronotoop genoem. Die 

chronotoop is gelykstaande aan die wêreld as ’n konstruk wat aan die basis van elke 

teks of persepsie staan en uit ’n koherente kombinasie van ruimtelike en tydelike 

aanduidings bestaan (Bemong en Borghart, 2010:3-4). Bakhtin se aanname is dat die 

narratiewe teks nie alleenlik uit ’n reeks gebeure en spreekbeurte bestaan nie, maar 

ook die konstruk van ’n sekere fiktiewe wêreld oftewel chronotoop is (Bemong en 

Borghart, 2010:4). 

 

Bakhtin se begrip van die chronotoop word afgelei van die filosoof Immanuel Kant se 

idee dat tyd en ruimte kategorieë is waardeur die mens die wêreld aanskou en 

struktureer (Morson en Emerson, aangehaal in Bemong en Borghart, 2010:4). Die 

chronotoop kan as ’n geboude konstruk gesien word wat deur die mens gerangskik 

en geherrangskik word. Wanneer daar na ’n multimodale teks soos ’n musiekvideo 

gekyk word, word die ruimte volgens die mens se voorkeure gerangskik en faktore 

soos die ligging en dekor speel ’n belangrike rol in die fiktiewe ruimte oftewel 

chronotoop.  

 

Die rangskikking van ruimtes vorm belangrike aanduidings vir gedrag en verwagting. 

Geboue en persele word sosiale objekte wat die verskillende sosiale waardes 

reflekteer (Markus en Cameron in Keating, 2015:247). Keating (2015:247) beweer die 

geboude omgewing organiseer verhoudingsisteme en word ook deur 

verhoudingsisteme georganiseer. Volgens Clark en Van Der Wege (2015:406) verg ’n 

begrip van ’n narratief verbeelding. Chatman (1978:19) meen daar is 2 gedeeltes aan 

elke narratief: ’n storie (histoire) ─ die inhoud of ketting van gebeure en die rolspelers, 

naamlik die karakters en dekor –  en ’n diskoers ─ die wyse waarop die inhoud van 

die storie gekommunikeer word. In kort is die storie die wat en die diskoers die hoe in 

’n narratief wat uitgebeeld word.  
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Die verbeelding van die ontvanger van ’n geskrewe teks word gebruik om verskillende 

tonele voor te stel wat nie gesien kan word nie (Clark en Van Der Wege, 2015:406), 

maar in die geval van ’n multimodale teks soos ’n musiekvideo word die verbeelding 

anders gebruik deur ’n langer narratief vanuit ’n kort beskrywing en uitbeelding voort 

te sit. Hierdie uitbeelding in die vorm van ’n musiekvideo skakel intertekstueel met 

soortgelyke musiekvideo’s om vir die kyker by te staan om ’n narratief te vorm. 

Fiktiewe ruimtes dra by tot die sogenaamde narratiewe ervaring, wat belangrik is om 

’n storie te vertel. Die narratiewe ervaring sluit 4 verskynsels in (Clark en Van Der 

Wege, 2015:415): 

 

Ervaring: Mense ervaar selektiewe eienskappe van ’n storie, amper asof dit ware en 

persoonlike ervarings is. Dit sluit die persepsie van visuele voorkoms, ruimtelike 

verhoudings, verskillende menings, stemme en emosies in. 

Uitbeeldende hulpmiddels: Dit wat mense verbeel word bygestaan deur 

uitbeeldende hulpmiddels, naamlik gebare, verhoogstelle, klankeffekte en video’s. 

Hierdie fisiese analoë van die tonele wat hulle uitbeeld word geskep om mense se 

verbeeldings te prikkel. 

Deelname: Vertellers beplan dit wat gesê word om sekere vorms van verbeelding te 

prikkel, maar maak ook staat op die deelname en interpretasie van die gehoor. Die 

verteller vertel dus ’n storie en maak op die ontvanger se interpretasie staat om hulle 

eie gevolgtrekkings te maak. 

Kompartementalisering: Deur deel te neem aan die narratief, onderskei mense hulle 

”asof”-ervaring in die fiktiewe wêreld van die werklike ervaring in die regte  wêreld ─ 

maar ook nie altyd sonder probleme nie. Hier kom die nosie van werklikheid teenoor 

fiksie en ’n vorm van ontsnapping na vore. 

 

Hoewel visuele musiek en musiekvideo’s nie heeltemal ooreenstem met mekaar nie 

en verskillende vorms van uitdrukking en produksie gebruik, is daar sekere 

ooreenkomste wat die multimodaliteit en tyd-ruimte-beginsel betref.  

 

Die idee van ’n fiktiewe ruimte volgens die chronotoop-teorie word aan die tydelike 

ruimte van ’n musiekvideo gekoppel en is ’n goeie voorstelling van die chronotoop. 

Multimedia en oudiovisuele-kuns leen hulle tot die chronotopiese begrip weens die 

aard van hierdie kunsvorms. Met die produksie van ’n visuele musiekstuk of 
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musiekvideo word die nosies van vorm, struktuur, konteks, genre, estetika, semantiek 

en verskuns binne die gebied van die verbeeldingryke, abstrakte en konseptuele 

wêreld oorweeg (Zavada, 2014:81). Volgens Jones (1988:15) is musiekvideo’s al ’n 

geruime tyd ’n hoofkenmerk van moderne populêre kultuur. Dit is toeganklik vir die 

massas omdat relatiewe min verbeelding en intellek nodig is en aansluit by die 

meerderheid kykers se bevoegdheid. Jones (1988:15) beweer dat musiekvideo’s 

wegdoen met tradisionele nosies van tyd en ruimte en is ’n aanduiding van ’n 

samelewing se oriëntasie tot visuele kommunikasie. Musiekvideo’s word as ’n digitale 

narratief beskryf en is sigbaar in die strukturering van die musiekvideo’s.  

 

Die term digitale narratief is afkomstig van simboliese kommunikasieteorie wat beweer 

dat die menswees hulself volgens kulturele patrone wat deur simbole gevorm word, 

posisioneer. Hierdie patrone word deur ’n gemeenskap geïnterpreteer en oortref en 

kommunikasie vind deur ’n wedersydige reaksie plaas (Jones, 1988:16). Jones 

(1988:16) meen TV, asook ander media, het tradisionele narratiewe gebruik om 

digitale narratiewe te bevorder wat in die vorm van musiekvideo’s sigbaar is. Die 

opkoms van ’n simboliese taal is deur media ondersteun en deur TV uitgebuit om 

inligting vinniger beskikbaar te stel. Aan die hand van Jones (1988:19) wat beweer dat 

TV tyd en ruimte verander het, is daar ’n ooreenstemming met die wyse hoe 

musiekvideo’s ook tyd en ruimte verander. 

 

 

2.5.3. Die verromantisering van en verlange na die plaas en die platteland  

 

Viljoen (2000:1) noem dat sy in die letterkundige veld geprikkel is deur die idee dat 

ruimte die vlak is waarin kultuur, tydperk of individu hulle verskillende lewensordes, 

geskiedenis en verlangens projekteer (Viljoen, 2000:1). Viljoen (2000:1) bespreek die 

terme natuur, landskap en grond in haar toepassing op die letterkunde en die impak 

wat die laasgenoemde terme op ’n identiteit het. In haar bestudering van, onder 

andere, Leipoldt maak Viljoen die punt dat Leipoldt sterk aksent op die Suid-

Afrikaanse landskap geplaas het en dat dit wil voorkom asof ruimte ’n belangrike faktor 

vir identiteitskepping is (2000:2). Natuur verwys na die toestand van die omgewing 

voordat die mens in aanraking daarmee gekom het. Marais (2006:292) meen dat 

natuur as ’t ware die teenoorgestelde van kultuur is. Landskap is die geografiese 
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terrein van die omgewing en grond hou verband met territoriale dimensies. Die begrip 

“grond” skakel dus meer in by eksklusiewe ruimtes en ’n heterogene samekoms van 

’n spesifieke kultuur soos die Afrikaner s’n. Landskap, natuur en grond is prominente 

temas in die letterkunde en dit weerspieël die Afrikaner se identiteit wat dikwels aan 

die plaas gekoppel word.  

 

Veral in die lig van hedendaagse politiese kwessies en natuurrampe soos droogtes 

blyk dit dat die boerderygemeenskap as ’n geheel kleiner word en dat boere se 

verhouding met grond meer sensitief van aard is. Met hierdie stelling verwys ek nie 

net na wit Afrikaanse boere nie, maar na die boerderysektor in geheel. Koch (2006:84) 

beweer dat die platteland en die plaas vir ’n aantal generasies die natuurlike omgewing 

en agtergrond van Suid-Afrikaners was, ongeag hulle ras of etniese groep. Volgens ’n 

sensusopname deur StatsSA (2016:14) vir die aantal huishoudings in Suid-Afrika wat 

aan boerderyaktiwiteite deelneem, is daar ’n afname in getalle van 2011 tot 2016. Die 

getalle het afgeneem van 2 879 638 na 2 329 043 huishoudings wat by boerdery 

betrokke is. Dus word Suid-Afrikaners en hierby ook die Afrikaners se band met die 

plaas al kleiner en dis moontlik dat die komende generasies slegs sekondêre ervarings 

van die plaas gaan hê deur middel van stories, oorvertellings en die ouer generasies 

se herinneringe. Die plaas, as iets waarna daar verlang word, verkry kulturele kapitaal 

en figureer nou meer dikwels in die Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf as ’n plek met 

baie herinneringe wat ’n gevoel van nostalgie opwek (nostalgie word meer bondig in 

2.6 bespreek). Dit is juis deur middel van storievertelling en die gedeelde ervarings 

van die ouer generasies wat ’n prominente tema van verlange skep. 

 

Volgens Van Zyl (2008:128) berus die sentimentele verlange na en verromantisering 

van die plaas en die platteland op die voorstelling van ’n lewe wat as genoegsaam, 

eenvoudig en voordelig vir sowel fisiese as geestelike gesondheid uitgebeeld word. 

Dit lyk of Afrikaners na veldvrede, hartlikheid van bure, familiewaardes en sekuriteit 

verlang, en dié gegewens met die plaas of platteland assosieer (Van Zyl, 2008:128). 

Volgens Van Zyl (2008:128) integreer nostalgie, as ’n vorm van geheue, met 

verskillende dele met die alledaagse menslike ervaring.  

 

Hierdie manifestasie van nostalgie weens ’n veranderende omgewing tree in 

verbinding met die veldteorie wat vroeër bespreek is ─ die Afrikaner se huidige 
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hiërargiese posisionering teenoor ander kulturele groepe in Suid-Afrika. Hierteenoor 

word ’n wonderlike verlede, waar politieke kwessies soos die onteiening van grond nie 

bestaan het nie, uitgebeeld. Hierdie laasgenoemde kwessie word hoofsaaklik 

gekoppel aan die Afrikaner se magsverlies en vervreemding van ’n tuiste. Die konsep 

“grond” het dus nie meer dieselfde betekenis van vroeër jare nie (Coetzee, 2000:14).  

 

Ander kenmerke van Afrikanernostalgie is die patriargale gemeenskap waarin die 

vaderfiguur nie die enigste rolspeler is nie, maar waar patriargale waardes oorheers 

─ tradisies en tradisionele waardes en norme wat in die gesinstruktuur voortduur wat 

soms deur die opkomende geslag teengestaan word. Die motief van erflikheid en 

voortbestaan is dus ook ’n belangrike gegewe. Konkrete uitbeeldings is dikwels 

sigbaar in die vorm van  ruimtelike beskrywings soos grafte, familiefoto’s, erfstukke, 

opstalle en aangeplante bosse (Van Coller,1995:24). Van Coller (1995:25-26) beskryf 

die tipologie van die plaasroman en hierdie uitbeeldings is sigbaar in die plaasroman:  

 

singewende ruimte, waardeur die bewoners ook aanspraak 

het op die bodem; ’n idilliese ruimte, veral in kontras met die 

stad, waar die arbeid-etos ook verheerlik; feodale ruimte, 

wat hiërargies gestruktureer is rondom sosiale, ekonomiese 

en ander stratifikasies; mitiese ruimte, waarbinne 

heldegestaltes worstel met die noodlot, dikwels in 

uitgesponne stukke vertelde tyd verwant aan die 

skeppingsverhaal; onvervreembare ruimte, as verlengstuk 

van die gesin- en volkstruktuur; patriargale ruimte, waarin 

erfopvolging oorheers, patriargale waardes domineer en 

vaderfigure dominerend is; historiese ruimte, as verlengstuk 

van ’n familie- en volksgeskiedenis; religieuse ruimte, 

byvoorbeeld panteïsme. 

 

2.6. Nostalgie en die verlange na ’n Afrikanertuiste 

Boym (2007:7) meen die woord nostalgie is afkomstig van twee Griekse begrippe, 

naamlik nostos wat terugkeer na die huis beteken, en algia wat verlange beteken. 

Nostalgie is ’n sentiment van verlies en verplasing, maar ook ’n verromantisering van 

’n eie fantasie (Boym, 2007:7). Nostalgie het die sentimentele heimwee oftewel 

Heimweh van die Europese Romantiese beweging beskryf, wat weg van die druk en 
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uitdagings van die werklikheid beweeg het en eerder na die innerlike self gekyk het, 

asook klem op die belangstelling van die onbewuste, natuur en die verlede gelê het. 

Die verlede het positiewe herinneringe teweeggebring en ’n gevoel van tevredenheid, 

veiligheid en selfvertroue opgeroep, teenoor die hede wat met lyding en onsekerheid 

gepaard gegaan het. Daar kan dus gesien word hoe nostalgie ’n produk van die hede 

is.  

 

Volgens Boym (2007:8) is nostalgie nie alleenlik retrospektief nie ─ nostalgie kan 

prospektief ook wees. Die fantasieë van die verlede, wat deur die behoeftes in die 

hede bepaal word, het ’n direkte impak op die toekomstige realiteite. Die oorweging 

van die toekoms bepaal hoe die individu met nostalgiese staaltjies en fantasieë te 

werk gaan. Waar melankolie in die individuele onderbewussyn manifesteer, gaan 

nostalgie oor die verhouding tussen die individu en groep, asook tussen persoonlike 

en kollektiewe geheue (Boym, 2007:9). Van Zyl (2008:132) beweer dat nostalgie ’n 

spesifieke vorm van herinnering is wat die huidige behoeftes van ’n gemeenskap binne 

die konteks van ’n gedeelde sosiale onsekerheid en angs aanspreek. Wanneer daar 

na nostalgie as ’n verlange na die verlede gekyk word, word herinneringe binne 

gemeenskappe soos die Afrikaners en ook binne die gesinstruktuur gedeel. Die jonger 

generasie word dus met die ouer generasie se blik op die verlede gevoed en die nosie 

van onkunde word dan opgeroep (nostalgie teenoor onkunde word onder 2.8 

bespreek). 

 

Vanuit die basisvorm van die begrip nostalgie, soos reeds bespreek, word 2 tipes 

performatiewe nostalgie geïdentifiseer, naamlik reflektiewe nostalgie vanuit -algia en 

herstellende nostalgie wat deur nostos aangedui word. Reflektiewe nostalgie verwys 

na die bittersoet pyn van verlies en hunkering, asook die onthou-proses en talm op 

die oorblyfsels van die verlede. Herstellende nostalgie verwys na die behoefte om 

terug te keer na ’n oorspronklike plek van normaliteit. Verder manifesteer herstellende 

nostalgie in monumentale rekonstruksies van die verlede, asook in materialisering van 

die geheue as ’n onthouproses. (Van Zyl, 2008:133). 

 

Dit is egter volgens ’n reflektiewe begrip waar nostalgie gekenmerk word deur ’n sterk 

emosionele band met plek of tuisland, oftewel topofilie, die emosionele verbintenis met 

’n plek. Volgens die sterk emosionele verbintenis met ’n plek, kan ’n nostalgiese gevoel 
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voortspruit uit 2 basisse: eerstens vanuit ’n geïdealiseerde beeld wat in die 

geografiese verbeelding van die individu of die gemeenskap woon, en tweedens 

vanuit sekere topografiese  kenmerke, soos bakens of geboue wat met die verlede 

geassosieer word (Van Zyl, 2008:133). Volgens Van Zyl (2008:134) word ’n 

verromantiseerde beeld denkbeeldig volgens geografiese verbeelding en die werklike 

topografie gevorm in die afwesigheid van ’n fisiese tuiste. Hierdie verbeeldingryke 

landskap word die objek van ’n gemeenskap se nostalgie, selfs net ’n hunkering vir ’n 

idee en nie ’n fisiese entiteit nie ─ ’n bestemming vir interne migrasie en die ophaal 

van herinneringe (Van Zyl, 2008:134). ’n Mens se verbintenis met ’n omgewing of plek 

hang dus van ’n fisiese ruimte af, maar ook van simboliese bakens in boeke, 

musiekvideo’s en films, wat in hierdie ruimtes afspeel en skep gevolglik herinneringe 

wat aan ’n plek gekoppel word. 

 

Van Zyl (2008:134) maak ook ’n belangrike punt deur te noem dat nostalgie bydra tot 

die behoud van solidariteit binne ’n gemeenskap wat sosiale wanorde of ontwrigting 

ervaar, deur sosiale selfvertroue te skep. Volgens Boym (2001:9) is moderne nostalgie 

paradoksaal omdat die universele verlange die mens meer empaties teenoor mekaar 

maak, maar wanneer daar probeer word om die verlange met ’n spesifieke 

aanvaarding te vervang ─ of die vrees vir verlies met ’n herontdekking van identiteit, 

gemeenskap en ’n unieke tuisland te vervang ─ lei dit gevolglik tot die uitsluiting van 

ander en is daar ook geen gemeenskaplike verstandhouding tussen partye nie. Die 

mens deel verlange, maar word geskei deur die terugkeer na ’n tuiste. Met die oog op 

die paradoksale aard van nostalgie word daar lig gewerp op eksklusiewe ruimtes binne 

die Afrikanergemeenskap wat moontlik ’n skeiding tussen groepe veroorsaak. Dit is 

belangrik om kennis te neem van die skeiding tussen Afrikaners en ander kulture in 

Suid-Afrika wat nie dieselfde herinneringe aan ’n plek koppel nie.Dit is juis hierdie 

skeiding wat die nosie van eksklusiewe ruimtes versterk. Sodoende word verdeeldheid 

deur verskillende konnotasies aan ’n plek bevorder. 

 

Van Zyl (2008:128) sluit aan by Boym deur te noem dat die Afrikanergemeenskap ’n 

kollektiewe mentaliteit teenoor die verlange na en nostalgie oor die platteland het. 

Volgens Van Zyl (2008:129) het die menswees ’n behoefte aan samehang en 

struktuur. Gevolglik word sekere onbewuste identiteitsmerkers ’n vaste oriëntasiepunt 

waarteen daaglikse ervarings en sosiale kwessies gemeet en geïnterpreteer word. 
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Van Zyl (2008:129) meen geskiedkundiges het in ’n meer onlangse tydperk die 

belangrikheid van mentaliteit en houding van die mens erken vanweë die 

samewerking met psigologiese en sosiale prosesse en strukture. Die begrip L’histoire 

des mentalités fokus op die houding en gedrag van die gewone mens teenoor die 

alledaagse lewe. Kwessies soos die bewaring van Afrikaans in akademiese instansies 

en die groepering van Afrikaners binne burgerregte-organisasies soos Afriforum beeld 

die Afrikanermentaliteit en -houding binne die groter samelewing in Suid-Afrika uit. 

Aan die hand van die hede se onsekerhede dra nostalgie by tot ’n positiewe 

identiteitskonstruk (Van Zyl, 2008:133). 

 

2.6.1. Performatiewe nostalgie in die plaasroman en volkstaatfilms  

 

Performatiewe nostalgie figureer in beide reflektiewe en herstellende nostalgie en kan 

in ’n kontemporêre Afrikanermentaliteit gevind word. Daar kan voorbeelde van 

performatiewe nostalgie in rubrieke, skrywes van intellektuele en kulturele ikone, 

koerantberigte, letterkunde en populêre musiek gevind word (Van Zyl, 2008:138-139). 

Sekere nostalgiese praktyke kan verder ook in mediums soos die plaasroman en 

volkstaatfilms aangetref word en die nostalgie wat hieraan gekoppel word, dien as 

voorloper tot die uitbeelding van nostalgie in die musiekvideo’s. 

 

Sekere eienskappe van die Afrikaanse plaasroman word vanuit ’n performatiewe 

nostalgiese oogpunt bestudeer om te bepaal hoe nostalgie in die 

Afrikanergemeenskap manifesteer. Dit is vanselfsprekend dat die plek die ruimte was 

om Suid-Afrikaners se probleme wat verband hou met identiteit en lokaliteit te 

artikuleer. Met die verband tussen die plaas en die Afrikaneridentiteit, word die 

plaasroman as ’n historiese subgenre van die Suid-Afrikaanse roman gedefinieer wat 

in die dertiger- en veertigerjare van die twintigste eeu ’n bloeitydperk bereik het (Koch, 

2006:86). Die plaas verwoord in die letterkunde die verbondenheid met geboortegrond 

en met die Afrikaanse kultuur. Die verpligting teenoor sogenaamde eie kultuur, 

naamlik familie, geslag en volk speel ’n belangrike rol, dikwels teenproduktief, in die 

vorm van die motief van die verlore seun. Verwerping en aanvaarding van ’n eie 

erfenis word op ’n natuurlike wyse gekombineer met die ’n motief van voorouers en 

die opstand teen die ouer generasie of die patriargale struktuur (Koch, 2006:87). 
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Dit lyk of die plaasroman die plaaslike, Suid-Afrikaanse variant van die motief van ’n 

bekende ruimte was wat die uitdagende plek van rypwording word (Koch, 2006:87). 

Lubbe (1999:15) beskryf die oorsprong van die plaasroman as ’n nostalgiese en 

geromantiseerde siening van ’n eenvoudige lewe wat in teenstelling met ’n komplekse 

stadslewe staan. Volgens Van Coller (1995:23) is die plaasroman kenmerkend ’n 

uitbeelding van forse primitiewe figure met sterk aardse drifte, streng godsdiens, 

gebondenheid aan die aarde en liefde vir grond. Van Coller (1995:23) noem verder 

dat daar in hierdie genre dikwels aandag gegee word aan boerdery-aktiwiteite. Die 

plaas beeld ’n idilliese ruimte uit en minder klem word op die wreedheid van die 

samelewing en die politieke betrokkenheid gelê. Volgens Coetzee (2000:14) is hierdie 

herinneringe konvensionele nostalgie wat manifesteer as gevolg van veranderinge in 

die samelewing.  

 

Moderne Afrikaanse films is nóg ’n voorbeeld van ’n manier om nostalgie deur middel 

van tegnologie uit te beeld. Broodryk (2016:70) noem dat Afrikaanse films deel van ’n 

komplekse kultuur vorm wat Afrika verteenwoordig, maar ook ’n eie, aparte kultuur. 

Broodryk (2016:70) noem verder dat die onderliggende mag van Afrikaanse films in ’n 

postapartheid-Suid-Afrika nie onderskat moet word nie en dat die mag van Afrikaanse 

films ’n rol in die vorming van persepsies speel. Broodryk (2016:108) meen heelwat 

Afrikaanse filmsword as volkstaatfilms geklassifiseer. Hy definieer volkstaat as die 

mense se land en die land van die wit Afrikaner. Aan die hand van die begrip volkstaat 

meen Degenaar (aangehaal in Broodryk, 2016:180) dat ’n volk ’n spesifieke leefstyl of 

’n groep mense, hulle herkoms, verlede, gebruike, taal, geloof, sosiale strukture en 

politieke ideale uitbeeld. Volgens Broodryk (2016:180) bepaal tradisie, gebruike, taal 

en erfenis die vorm en inhoud van ’n volkstaatfilm. Spanning tussen stedelike en 

landelike ruimtes word in die volkstaatfilms beklemtoon, wat ’n vergelyking met 

Afrikaanse films in die 1960’s en 1970’s oproep. Broodryk (2016:191) meen dat nuwer 

Afrikaanse films die trek stad toe erken het, maar die nostalgiese begeerte om terug 

te trek plaas toe was blywend. Die plaas bly dus ’n sleutelruimte in nuwe Afrikaanse 

films. Loxton, ’n Karoodorpie in die Oos-Kaap is ’n gewilde terrein wat vir verskeie 

Afrikaanse films gebruik word. Dié klein Karoodorpie het ’n ruimte geword wat ’n hegte 

Afrikaanse gemeenskap verteenwoordig ─ ’n ruimte wat enkelrassige heteroseksuele 

verhoudings bevestig en waar bruin en swart karakters as eksentriek, anders en 

“kleurvol” beskryf word (Broodryk, 2016:191-192).  
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Volkstaatfilms lei tot 'n reeks kruisings tussen ras, ruimte en plek waarin wit 

Afrikaanssprekende manlike karakters narratiewe voorrang, asook ander vorme van 

bevoorregting, geniet. In soverre hedendaagse Afrikaanse films die intensivering van 

sekere stelsels en strukture binne die filmbedryf tot stand bring, gepaard met die 

inhoud van die produksie se uitsette, die skynbare en onbetwisbare strewe na ’n 

inklusiewe samelewing, slaag dit eerder in sosio-etniese en politieke verskil (Broodryk, 

2016:182).  

 

2.6.2. Moderne nostalgie, kapitalisme en die verbruikerswese 

Met die opkoms van verbruikerswese en vernuwing en ’n versnelling van die 

alledaagse lewe, het nostalgie die teenpraktyk oftewel ontsnapping geword. 

Kapitalisme het egter nostalgie se potensiaal vir wins en ekonomiese vooruitgang 

raakgesien en deel gemaak van ekonomiese stelsels (Chrostowska, 2010:52). 

Geskiedkundige gebeurtenisse en swaarkry bepaal die prys wat op die verlange na 

die verlede geplaas word en brei uit op die moontlikhede om hierdie verlange te 

herproduseer teen en in kulturele kapitaal om te sit (Chrostowska, 2010:52-53). 

Nostalgie beklemtoon dat niks uit die verlede herstel kan word nie, maar slegs onthou 

en weer verbeel kan word. Die kombinasie van nostalgie en kapitalisme beklemtoon 

egter dat ’n samelewing sekere aspekte van die verlede deur middel van 

vindingrykheid en belegging kan bekom, maar verwerp historiese integriteit en die 

oorspronklike narratief (Chrostowska, 2010:54).  

 

Moderne historiese nostalgie in bemarking is op ’n suksesvolle verbruikerservaring 

gerig en fokus op verbruikers wat nie outentieke en skaars kommoditeite uit die 

verlede in die hande kan kry nie. Daar word tematies op terugblik uit die verlede 

gefokus met die bemarking van kontemporêre produkte. Hierdie tipe bemarking en 

promosie is op die verbruiker gerig wat by ’n vorige tydperk aanklank vind, wat ook 

beskou word as 'n bewaarplek van wenslike eienskappe en waardes. Die doel van 

hierdie nostalgiese aanslag is om in te koop op die goeie herinneringe van die verlede 

deur die self weer in daardie spesifieke tydperk te plaas (Stern, 1992:14). Die 

kommersiële aard van nostalgie sluit ook aan by die analise van die musiekvideo’s 

van sogenaamde hoofstroomkunstenaars wat dikwels gebruik maak van 
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herinneringsplekke en en nostalgie om tot ’n spesifieke groep, naamlik die Afrikaners, 

te spreek. 

2.7. Patriargie as nostalgiese verskynsel binne die Afrikanergemeenskap 

Wanneer nostalgie ’n idilliese verlede van die Afrikaner deur middel van ’n kulturele 

herlewing ophaal in die vorm van monumente, liedjies, musiekvideo’s en -feeste, word 

sekere formele en informele norme in ’n sosiale domein, oftewel veld, herskep. Die 

verdere integrasie van ’n patriargale sisteem binne die Afrikanergemeenskap 

verduister die verlede deur ’n herskepping van ’n Afrikaneridentiteit (Steenkamp, 

2016:325). Steenkamp (2016:315) noem dat nostalgie gepaard met Afrikaner-

manlikheid die behoeftes van die Afrikanergemeenskap vervul en verder ook die 

huidige patriargale sisteem in Suid-Afrika uitdaag. Die wit Afrikaanse man, onder 

andere, vorm dan deel van ’n stel nostalgiese merkers wat ondersoek word 

(Steenkamp, 2016:325). Die wit Afrikaanse man dien as ‘t ware as ’n nostalgiese 

rolmodel wat aan die hoof van die Afrikanerdomein staan, en gevolglik word sekere 

patriargale praktyke en in die populêre Afrikaanse musiekmark ondersoek. Vandaar 

die verlange na ’n wit Afrikaanse leier, wat uitgebeeld word in liedjies soos “De La 

Rey” en “Die Land”.  

Die verhouding tussen die dominante manlike figuur en onderdanige vroulike figuur 

vorm ook deel van die patriargale diskoers, veral in ruimtes soos die plaas. Gedurende 

die afgelope eeu het die konstruk van Afrikanermanlikheid heelwat ontwikkel van die 

Voortrekkerheld tot die gelowige boer wat die grond na die Groot Trek vir sy 

nageslagte bewerk het, en later tot ’n verarmde stadswandelaar gedurende die Groot 

Depressie (Steenkamp, 2016:316). Hoewel Afrikanermanlikheid in verskeie vorms 

gemanifesteer het, was die hoofmotief nog altyd gekenmerk deur patriargale beginsels 

(Cloete, 1992:45).  

 

2.8. Nostalgie en ’n onkundige wanvoorstelling van die Afrikanergeskiedenis 

Sedert Suid-Afrika se demokratisering word dit al in ’n komieklike lig gesien dat daar 

geen mens gevind kan word wat apartheid ondersteun het nie en dat die blaam 

voortdurend verskuif word (Steyn, 2012:8). Aan die hand van Steyn se bewering en 
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die nosie van ’n kollektiewe nostalgie kan daar geargumenteer word dat ’n stremming 

tussen ’n onkunde oor die verlede en terselfdertyd ’n verlange na die verlede ontstaan. 

Deur ’n utopiese verlede vir wit mense te skep, word daar ’n meer verdraagsame en 

gemaklike hede vir wit mense in Suid-Afrika geskep, veral vir Afrikaners. Hierdie 

gewysigde realiteit word aan die volgende generasie oorgedra en ’n mate van 

onkunde figureer as ‘t ware by die jonger generasie (Steyn, 2012:8). Volgens Proctor 

(2008:2) het onkunde verskeie plaasvervangers en hierdie plaasvervangers oorvleuel 

op menige maniere. Onkunde word as ‘t ware deur geheimhouding, dwaasheid, 

apatie, sensuur, disinformasie, geloof en vergeetagtigheid ontwikkel. Kinders oftewel 

jonger generasies leer vinnig om nie te veel vrae te vra nie en ’n sekere blik op die 

werklikheid te aanvaar en uit te leef omdat hulle ouers op dieselfde wyse die realiteit 

interpreteer (Smithson, 1985:152).  

 

Die wanvoorstelling van ’n utopiese Afrikanergeskiedenis het dus ’n sterk invloed op 

die jonger generasie wat hierdie wanvoorstelling en oorbeklemtoning van “die goeie 

ou dae” as die waarheid aanskou. Met die ontwikkeling van digitale media word dit 

makliker om onkunde, halwe waarhede buite konteks en propaganda aan die jonger 

generasies te versprei. Die ontwikkeling van die internet het in groot mate tot die 

verspreiding van beide feite en fiksie bygedra (Proctor, 2008:6). Hierdie tegnologiese 

vooruitgang en die hewige impak van die internet op ons moderne samelewing, 

versterk die wanvoorstelling en eksklusiwiteit van die Afrikanergroep. 

2.9. Samevatting 

Bourdieu se kapitaal-, veldteorie en habitus is duidelik herkenbaar in die sosiale 

strukture van die Afrikaner aan die hand van die politieke geskiedenis van Suid-Afrika 

en die huidige onderdrukking wat Afrikaners ervaar. Die Afrikaneridentiteit word 

volgens sy habitus deur taal in die publieke diskoers teenoor die self en die “ander” en 

in ’n plek en fisiese ruimte weerspieël en is kenmerkend van ’n vervreemde identiteit 

in die hedendaagse samelewing. Hierdie posisionering teenoor ander kultuurgroepe 

skep ’n spesifieke veld waarbinne ’n kollektiewe ingesteldheid teenoor die samelewing 

gekweek word. Hierdie veld vorm rondom sosiale kapitaal wat die verbintenis van 

individue binne dieselfde kultuurgroep illustreer. So ook word die simboliese waarde 

van plekke en ruimtes wat na aan die Afrikanergemeenskap is, ’n identiteitskonstruk 
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wat rondom kulturele kapitaal vorm. Hierdie stelling verwys na die gewoontes in die 

sosialiseringsproses van die Afrikaner, asook die beklemtoning van en fokus op 

kulturele objekte soos Afrikaanse feeste, markte en basaars.  

 

Nostalgie is ’n sterk tema wat vanuit Bourdieu se bogenoemde teoretiese begrippe 

bespreek is. Nostalgie word aan ’n spesifieke ruimte, naamlik die plaas en die 

platteland, verbind wat sekere tradisionele beginsels in die Afrikanerkultuur uitlig. Een 

sterk beginsel wat geïdentifiseer is, is die konvensionele gesinstruktuur met die man 

as hoof van die huis. Die vrou speel daarteenoor ’n sekondêre rol en word op ’n sekere 

manier in die kulturele sfere uitgebeeld. Dit is reeds in die ouer materiaal soos die 

plaasromans en die volkstaatfilms sigbaar dat patriargie byna sinoniem met die begrip 

Afrikaner gelees word. Dit roep ’n nostalgiese terugblik op waardevolle 

identiteitsmerkers wat ’n kollektiewe identiteit verseker. Hierdie kollektiewe identiteit 

bevorder eksklusiwiteit en uitsluiting in die Afrikaner se mikrokosmosse deur middel 

van sekere tyd-plek identiteitsmerkers wat in die hoofstroom Afrikanerkultuur gesien 

kan word.  

 

Die Afrikanergemeenskap skep dus met behulp van musiekvideo’s ’n ruimte wat eie 

is aan sekere waardes en oortuigings wat oor generasies na die volgende geslagte 

oorgedra is. Sekere denkpatrone word aangemoedig en in hierdie spesifieke ruimtes 

word ’n sterk Afrikaneridentiteit gevestig.  
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HOOFSTUK 3: DIE UITBEELDING VAN DIE AFRIKANER IN ’N 

POPULêRE-MEDIAKULTUUR EN DIE BEVORDERING VAN 

EKSKLUSIEWE RUIMTES 

 

3.1. Inleiding 

 

In hierdie hoofstuk word daar na die geskiedenis van Afrikaans gekyk, met die oploop 

tot die demokratisering van Suid-Afrika in 1994 om sodoende vas te stel watter impak 

dit op Afrikaans en Afrikaneridentiteit gehad het ná 1994. Afrikanergeskiedenis as ’n 

belangrike aspek van die hedendaagse Afrikaneridentiteit word ook bespreek. Hierdie 

identiteit word in verband met die habitus- en veldteorie gebring om ’n sekere 

ingesteldheid teenoor en blik op die samelewing te ondersoek.  

 

’n Bespreking van die begrip nasionalisme word as basis gebruik om Afrikaans in die 

politieke, opvoedkundige, ekonomiese en kulturele domeine, voor, gedurende en ná 

apartheid te verstaan, en daarna word daar in ’n Suid-Afrikaanse konteks na Afrikaans 

en die Afrikaner aan die hand van kulturele entiteite gekyk. Met nostalgie as die 

fokusbegrip van hierdie tesis, is dit belangrik om vas te stel na watter simbole en 

gebeurtenisse die Afrikaner kan verlang. Daar word deurlopend na magsverlies van 

veral die wit Afrikanerman verwys en hoe hy nou in ’n sogenaamde staat van 

vervreemding te staan kom.  

 

Die nosie van nostalgie staan egter nie in direkte verhouding met slegs politieke 

vervreemding nie, en soos Burger (2014) tereg in ’n LitNet-artikel oor die populêre 

wending en transnasionalisme opmerk, kan ’n mens nie die direkte impak van 

politieke, ekonomiese en sosiale veranderings sonder meer aan enige vorm van 

letterkundige tekste verbind nie. Hierby word die vervaardiging van musiekvideo’s ook 

onder die letterkunde-sambreel gevoeg. Burger (2014) meen dat letterkunde nie bloot 

net maatskaplike, ekonomiese of politieke kwessies weerspieël nie. Burger (2014) brei 

egter verder uit en noem dat ’n balans tussen interne en eksterne kritiek gevind moet 

word. Eksterne kritiek reduseer volgens Burger (2014) die teks tot politieke of sosiale 

geskiedenis en interne kritiek doen afstand van die wêreld wat nutteloos word. Burger 

(2014) noem ook terselfdertyd dat politieke en sosiale geskiedenis nie heeltemal 

uitgeskakel kan word nie. Daar is wêreldwyd ’n verband tussen taal, letterkunde en 
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nasionalisme (Burger, 2014). Burger (2014) beweer dat die politieke oorgang in 1994 

nie daartoe gelei het dat verskillende letterkundes in Suid-Afrika nader aan mekaar 

sou beweeg het nie. Hierdie skeiding sou moontlik as gevolg van geskiedkundig 

politiese gevolge steeds sigbaar wees en word oorweeg in die Afrikaanse populêre 

kultuur. Dit is juis aan die hand van ’n globale populêre kultuur wat Afrikaanse 

letterkunde, onder meer musiekvideo’s, sterk onder die invloed van internasionale 

tendense staan. Hierby sluit Burger (2014) aan en noem dat “die koms van TV en later 

die internet en selfoonnetwerke die verspreiding van ’n baie breë aanbod van 

kultuurprodukte veel makliker gemaak het.” Tegnologiese vooruitgang, sosiale 

netwerke en die maklike verspreiding van kulturele entiteite is ’n interessante 

verskynsel wat die nosie van ’n denkbeeldige neo-Afrikanergemeenskap moontlik kan 

bevorder (Daar word onder 3.4 meer hieroor en die nosie rondom eggokamers 

uitgebrei). 

 

Volgens Webb (2010:106) het die demokratisering van Suid-Afrika verreikende taal-

politiese gevolge vir die land gehad. Elf tale, insluitend nege swart tale, is as amptelike 

tale erken met die doel om hierdie tale te bevorder. Aan die ander kant het Engels 

globale en plaaslike ekonomiese, opvoedkundige en sosiale mag in die openbare 

sfeer gekry, wat tot die marginalisering van Afrikaans gelei het. Afrikaans het minder 

mag en erkenning in die staat, onderwys, ekonomie, politiek en sosiale domeine gekry 

en veral opvoedkundige instansies het begin neig na Engels as die hooftaal van 

onderrig. Die gebrek aan erkenning van Afrikaans in die publieke domein sedert 1994, 

is vir verskeie Afrikaners ’n simbool van hulle marginalisering en magsverlies oor 

kwessies waaroor hulle steeds ’n mate van beheer wil hê, naamlik die opvoeding van 

hulle kinders, politiese-, ekonomiese- en sosiale mag. Talle wit Afrikaanssprekendes 

ervaar die post-apartheid-bestuur van die Suid-Afrikaanse demokrasie as ’n 

bedreiging op hulle menseregte, soos die reg op moedertaalonderrig en toegang tot 

sosio-ekonomiese geleenthede (Webb, 2010:107). Afrikaners word as die “ander” 

gesien en het ’n stryd begin voer teen minagting en marginalisering, en taal is as die 

instrument van die sukkelende stryd gebruik (Webb, 2010:107). Om die belangrikheid 

van taal as vorm van mag te beklemtoon, noem Louw (2004:43) dat ’n taal as ’n 

belangrike hulpmiddel dien om ’n staat bymekaar te hou.  
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Afrikaans word volgens baie navorsing en taaldebatte as bedreig verklaar in ’n land 

soos Suid-Afrika wat sterk in die rigting van verengelsing beweeg. Slippers, Grobler 

en Van Heerden (2009:141) is van mening dat die gerieflik en praktiese oorwegings 

rondom Engels as hooftaal toegeskryf word aan die feit dat meeste Suid-Afrikaners 

Engesls verstaan. Verder beweer Slippers, et al. (2010:141) dat Afrikaanssprekendes 

wat Afrikaans wil beskerm en bevorder as “emosioneel en onprakties afgemaak word.” 

Volgens Slippers, et al. (2010:141) word Engelssprekendes of diegene wat Engels 

verstaan deur die politieke en ekonomiese strukture van Suid-Afrika beloon. Die vraag 

kan egter gevra word of ’n bedreiging van Afrikaans, buiten politiese  en ekonomiese 

strukture, wel die geval is. Herman Giliomee (2018) gee in sy boek Die Afrikaners ’n 

bondige opsomming van die Afrikaners se prestasies op kulturele vlak en maak die 

gevolgtrekking dat kultuur die band tussen die Afrikanergemeenskap versterk. 

Giliomee (2018:233-234) beweer dat Afrikaans steeds die media, naamlik TV, 

koerante, letterkunde en kunstefeeste oorheers en dit blyk dat Afrikaans steeds ’n 

lojale mark het.  

 

Gedurende die twintigste eeu het Afrikaans deur drie fases beweeg. Die eerste fase 

(1902-1947) was hoofsaaklik ’n stryd teen die Anglokulturele imperialisme. Die tweede 

fase (1948-1990) was grotendeels nasiebou wat met apartheid geassosieer word. In 

’n land wat uit verskeie etniese groepe bestaan, het die Afrikaner se politieke party, 

die Nasionale Party, die staat in beheer geneem om ’n nasionalistiese staat te bou en 

hulle (die Nasionale Party) moes as gevolg van die verskillende etniese groepe ’n 

manier vind om dié groepe te skei en die uiteinde was apartheid (Louw, 2004:44). 

Afrikaners as die minderheidsgroep, het ’n vrees vir swart meerderheidsgroepe 

ontwikkel en meganismes om die groepe geografies te skei, het ’n veilige nasionale 

gebied verseker (Louw, 2004:44). Daar is aparte kulturele en politieke ruimtes vir nege 

swart etniese groepe gestig en is op die beginsel van eiesoortigheid gebaseer waar 

elke groep ’n eie ruimte gehad het (Louw, 2004:45).  

 

Die tweede fase word as ’n belangrike fase beskou vir die oploop tot die vervreemding 

van Afrikaans in die derde fase, ná 1994. Die Afrikaneridentiteit word in die derde fase 

onder druk geplaas en moet die verlies van mag aanvaar met die eerste demokratiese 

verkiesing. Afrikaners staar ook ’n mate van teenkanting van die staat af in die gesig 

en hierdie teenkanting neem hoofsaaklik die vorm aan van die pogings om Afrikaans 



39 
 

as onderrigtaal af te skaf. Om die derde fase oftewel beweging verder te beskryf, noem 

Webb (2010:107) dat verskeie Afrikaanse instansies in samewerking getree het om ’n 

nuwe Afrikaanse taalbeweging te loods. Die uitkoms van hierdie vergaderings was die 

vorming vir Nasionale Forum vir Afrikaans (NFA) en die Taalbelangegroep vir 

Afrikaans is op 4 Augustus 2007 gestig. Die hoofdoel van die beweging was om 

Afrikaans as ’n hoëfunksietaal te bevorder en verskeie strategieë is in plek gesit om 

dié doel te behaal. Persone van vier rassegroepe wat Afrikaans as eerste taal praat, 

is by gesprekke oor die taalbeweging ingesluit om te verseker dat die raad wat gestig 

is die ondersteuning van hierdie groepe behou (Webb, 2010:108). Die NFA het 

volgens Carstens (2013) mettertyd in die Afrikaanse Taalraad (ATR) onwikkel en wat 

erken word as die rolspeler wat na die sake van belang vir Afrikaans omsien.   

 

Die betoog in hierdie hoofstuk verwys breedvoerig na die geskiedenis van die 

Afrikaner, gepaard met die geskiedskrywing oor die Afrikaner om ’n blik op verskeie 

perspektiewe van die Afrikanergeskiedenis te kry. Die nasionalistiese geskiedenis van 

die Afrikaner en uiteindelik die val van nasionalisme speel ’n groot rol in die troos en 

gevoel van veiligheid wat Afrikaners vandag uit die verlede put. Dit bevestig hoekom 

die verlede ’n groot invloed op die Afrikaneridentiteit het en hoe verlies deur kulturele 

verskynsels uitgebeeld en gevul word. 

 

3.2. Afrikanergeskiedenis en identiteit 

3.2.1. Populêre mediakultuur, manwees en kapitaal  

Kellner (1995:1) beweer dat ’n populêre mediakultuur ontstaan het deur musiek, 

beelde en gebeurtenisse wat bygedra het tot die alledaagse lewe, ontspanningstyd 

oorgeneem het, asook politiese ideologie en sosiale gedrag gevorm het. Radio, TV, 

film en ander kulturele produkte wat deur die massas verbruik word, het onder andere 

’n presedent geskep vir wat dit beteken om manlik of vroulik te wees, asook mag te 

verlang of te besit. Die populêre media binne verskeie kulturele gemeenskappe het 

verskeie inhoud beskikbaar gestel wat individue gebruik om sin van klas, ras, 

nasionaliteit en seksualiteit te maak en as ‘t ware die blik op die samelewing se 

waardestelsels gevorm het (Kellner, 1995:1).  
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Populêre mediakultuur is industriële kultuur wat op grond van massaproduksie 

georganiseer is en vir ’n groot gehoor geproduseer word. Dus is dit ’n vorm van 

kommersiële kultuur en die produkte wat geproduseer word, is kommoditeite wat 

sekere verbruikers lok volgens ideologiese, politiese en kulturele voorkeure. Die 

populêre mediakultuur word in alle areas betwis waar verskillende sosiale groepe 

meeding vir politiese ideologieë en mag deur beelde, diskoers, mites, gebeurtenisse 

van die mediakultuur (Kellner, 1995:2). Kellner (1995:3) noem dat populêre 

mediakultuur die alledaagse lewe domineer, nie op ’n doelbewuste en indoktrinerende 

manier nie, maar eerder om die verbruiker van vermaak en plesier te voorsien wat 

ooreenstem met die verbruiker se waardes en posisionering binne die samelewing.  

 

Die nosie van manlikheid en hoe dit in die Afrikanergemeenskap geïnterpreteer word, 

word ook deur die populêre kultuur beïnvloed. Manlikheid is ’n kollektiewe identiteit en 

nie ’n natuurlike verskynsel nie. Daar is geen universele manlikheid nie, maar verskeie 

weergawes daarvan wat in verskillende sosiale strukture gevorm en bevorder word 

(Morrel, 1998:607). Ratele, Strebel, Shefer en Fouten (2010:558) beweer dat 

manlikheid, weens die verskillende geskiedenisse wêreldwyd, nie ’n enkele fenomeen 

met een geskiedenis is nie, maar ’n konstruk van ’n veranderende sosiale struktuur. 

Van der Watt (2007:125) is van mening dat massamedia die samelewing en veral 

mans op ’n daaglikse basis beïnvloed met uitbeeldings van die sogenaamde “regte” 

man en dit blyk duidelik dat die massamedia ’n groot invloed op die mens se idee van 

manwees het. Van der Watt (2007:126) meen die media stel kunsmatige standaarde 

vir genderrolle waarvolgens mans en vrouens hulleself moet meet. Hierby sluit die 

argument aan dat ’n medium soos musiekvideo’s sekere eienskappe aan ”regte” 

Afrikanermans gee en ook hierdie eienskappe beklemtoon. Voorbeelde hiervan kan ’n 

boer op ’n plaas wees, ’n groep mans wat gaan jag, of sportentoesiaste.   

 

Du Pisani (in Pretorius, 2013:210) identifiseer die kernwaardes van die Afrikanerman 

gedurende die vroeë jare van apartheid as ’n wit heteroseksuele man, finansieel 

onafhanklik, konserwatief, ouer as 25 jaar, met ’n amper foutlose reputasie en ’n ferm 

toewyding tot sy land, kultuur en taal. Dié identiteit en teenwoordigheid van ’n wit 

Afrikaanse man is ’n konstruk wat sekere sosio-politiese tekens dra, veral in ’n konteks 

waar Afrikaans as taal, mag in demokratiese bedeling verloor het. Van der Watt 

(2007:107) meen dat die apartheidsregime ’n rassistiese, outoritêre en militaristiese 
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mag teweeggebring het. Hierdie praktyke is in ’n hegemoniese Afrikanermanlikheid 

geїntegreer. Die opkoms van hegemoniese Afrikanermanlikheid het ander 

alternatiewe vorms van manlikheid gemarginaliseer deur hulle te stigmatiseer, met 

behulp van die sosio-politiese mag wat in die Afrikanergemeenskap en -nasionalisme 

verkry is (Van der Watt, 2007:107).  

 

Wanneer daar na die tipiese eienskappe van die hegemoniese Afrikanerman 

gedurende die apartheidsregime gekyk word, en dié argetipiese man met die 

Afrikanerman in die huidige Suid-Afrika vergelyk word, ontstaan die argument in 

hierdie tesis dat hegemoniese Afrikanerpatriargie ook nou as ’n nostalgiese simbool 

gesien word. Volgens Van der Watt (2007:318) het die rol van die man binne die 

kontemporêre samelewing deurlopend verander, maar heelwat tradisionele en rigiede 

stereotipes oor manlikheid, duur steeds voort, veral in populêre kultuur.  

 

Die kapitaalteorie wat in hoofstuk 2 uiteengesit is, word hiermee in verband gebring 

en dit blyk duidelik hoe die Afrikaner se verbruikerswese rondom kapitaal gevorm is. 

’n Kultuurgroep soos die Afrikaners vorm rondom soortgelyke waardes en 

gedragspatrone en gebruik kulturele, ekonomiese en sosiale kapitaal om ’n vorm van 

mag, identiteit en deelname in die samelewing te bekom. Die eggokamerteorie 

verduidelik die groepering van die Afrikaner rondom verskillende vorme van kapitaal 

(sien 3.4).  

 

’n Entrepreneuriese aanslag is duidelik sigbaar in die populêre Afrikaanse mark as 

daar na onder andere films en musiek gekyk word. Dit is juis hiér waar dit vanuit beide 

’n ekonomiese en kultureel kapitalistiese aanslag ontleed kan word. As daar onder 

andere na die De la Rey-fenomeen gekyk word, kan daar geargumenteer word dat 

kulturele entrepreneurs hierdie liedjie gebruik het om opportunisties die mark te 

misbruik. In die skaduwee van die lied De la Rey, het ander skrywers nog tekste oor 

De la Rey vir die populêre mark geskryf. Die musiekblyspel “Ons vir jou” is deur die 

dramaturg Deon Opperman geskryf en vertel die epiese en tragiese storie van De la 

Rey. Hierdie verhoogproduksie het laat in 2008 in die Pretoria Staatsteater gedebuteer 

en na die goeie ontvangs, het daar ekstra vertonings bygekom (Baines, 2013).  
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Die sukses van ’n musiekblyspel soos ‘Ons vir jou’ en die liedjie De la Rey dui daarop 

dat nostalgie ’n bemarkbare kommoditeit is. Die siniese kommersiële uitbuiting van 

nostalgie het in ’n konteks plaasgevind waar die kommodifisering van die 

Afrikanerkultuur en -identiteit ’n winsgewende besigheid geword het (Basson in 

Baines, 2013:256). Sedert die sukses van hierdie sogenaamde tegniek, is daar 

verskeie ander liedjies ook opgeneem om nostalgiese emosies vas te vang, 

byvoorbeeld “68 Chevy” ook deur Bok van Blerk wat herinner aan die outydse motors 

wat dikwels bekend is vir ouer generasies en “Bonny en Clyde” deur Jay en Lianie 

May wat ook geskiedkundige figure is wat omstrede bekendheid in die 1930’s verkry 

het.  

 

3.2.2. Begripsverklaring van nasionalisme 

Die opkoms van die begrip “nasie”, sedert die laat 18de eeu, as die universele moreel-

politiese norm, het wêreldwyd die konsep van tyd, ruimte, gemeenskaplike 

organisering en politieke legitimiteit getransformeer. Die mensdom is afsonderlik in 

onafhanklike politiese gemeenskappe geplaas wat kenmerkend territoriaal kompak en 

kultureel verdeeld is, wat elk vir mag, rykdom en prestige in ’n voortdurend 

veranderende wêreldorde meeding (Hutchinson, 1987:8).  

 

Hutchinson (1987:10) meen nasionalisme formuleer ’n historiese weltanschauung, 

oftewel lewensuitkyk of -filosofie wat die moderne wêreld transformeer. Voorstanders 

van hierdie interpretasie sien nasionalisme hoofsaaklik as ’n politieke beweging wat 

poog om mense van ’n sekere groep in ’n sekere nasie-staat te integreer. Kedourie 

(aangehaal in Hutchinson, 1987:10) definieer nasionalisme as ’n doktrine wat die 

menswees op ’n natuurlike wyse volgens nasies skei. Dié nasies word geken aan 

sekere eienskappe en die enigste wetlike regulering is ’n nasionale selfregulering. 

Daar kan egter krities teen hierdie argument geredeneer word dat ’n nasie juis 

onnatuurlik deur middel van segregasie, politiese en sosiale mag gevorm word en 

groepe doelbewus in spesifieke omgewings vorm. Wanneer daar in Suid-Afrika na 

nasionalisme gekyk word, het Afrikaans saam met die Afrikanernasionalisme gevestig 

geraak as ‘n merker van eksklusiewe Afrikanerskap. 
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3.2.3. Afrikaans as ’n konstruk van Afrikanernasionalisme 

 

Volgens Webb (2010:109) speel taal ’n belangrike rol in die gemeenskap se 

samestelling. Taal is nie alleenlik die medium van ’n gemeenskap se interaksie nie, 

maar funksioneer ook as die bemiddelaar waardeur ’n gemeenskap se praktyke 

gekonstrueer word. Webb (2010:109) gebruik die konstruksie van die wit 

Afrikaanssprekende gemeenskap in die 19de en 20ste eeue ─ toe Afrikaans as ’n wit 

taal aangewys is. Afrikaner-intellektuele leiers, naamlik kerkleiers, opvoedkundiges, 

kulturele leiers en taalkundiges wat deur Afrikanernasionalisme gedryf is, het 

stelselmatig die vorm, funksies en doel tot stand gebring en ook die kommunikatiewe 

gedrag van Afrikaanssprekendes beheer.  

 

Die vorm, funksies en doel van Afrikaans is deur organisasies soos die Afrikaanse 

Taalkommissie en die samewerking van Afrikaanse opvoeders bewerkstellig ─ deur 

die ontwikkeling van die sillabus en skoolhandboeke. Afrikaanse taalkundiges het 

Afrikaans as ’n Europese taal gedefinieer en sodoende grammatika en terminologie 

deur woordeboeke bevorder. Wit Afrikaanssprekendes het dus mag oor besluite 

gehad om te bepaal wat aanvaarbaar en gemagtig is deur ’n standaardvorm vir 

Afrikaans te skep (Webb, 2010:109). Dit is juis deur dié standaardvorm in 

samewerking met die NG Kerk, kulturele organisasies soos die FAK en ATKV en die  

beheer van Nasionale Party, waar Afrikaans in politieke mag gevestig is (Webb, 

2010:109).  

 

Webb (2010:109) beweer dat die ideologie van ’n wit Afrikaans teen die 1940’s reeds 

gevestig was. Afrikaans is dus tussen sosiale strukture en taalgedrag bemiddel as ’n 

taal met sterk identiteitsmerkers. ’n Nuwe taalideologie is ontwikkel wat die taal- en 

sosiale strukture hervorm het. Hierdie nosie van ’n taalideolgie is ’n bevestiging dat 

taal en identiteit ewe fundamenteel is en dat taal nie onafhanklik van identiteit is nie. 

 

 

3.3. Problematiek en subjektiwiteit rondom die geskiedenis van Afrikaans 

Om die situasie rakende sosiale geskiedenis en Afrikanergeskiedskrywing te verstaan 

is dit nodig om sekere eienskappe van dié geskiedskrywing uit te lig. Die verskillende 
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weergawes en verspreiding van geskiedenis speel ’n rol in identiteitsvorming in 

verskillende kulture in ’n diverse Suid-Afrika. Albert Grundlingh is ’n bekende navorser 

op die gebied van geskiedenis en die ontwikkeling van Afrikaans en die impak van die 

taal op verskillende gemeenskappe in die verskillende tydperke. Grundlingh fokus 

reeds in 1993 op invloed wat nasionalisme op geskiedskrywing en die problematiek 

rondom die optekening van die Afrikanergeskiedenis gedurende apartheid. ’n 

Opmerklike eienskap is die magdom inligting wat versamel en gesistematiseer word 

en onproblematies volgens ’n Afrikaner-oogpunt voorgestel is en daarom kan 

Afrikaner-geskiedkundiges nie in isolasie van hulle gemeenskap gesien word nie 

(Grundlingh, 1993:1). Onderwerpe wat deur Afrikaner-geskiedskrywing behandel is, 

was ’n weerspieëling van die noue verband tussen die akademie en die Nasionale 

Party tot en met die vroeë sewentigerjare. Geskiedkundiges het deur organisasies, 

soos die Broederbond, intuïtief aangeneem watter navorsingsvelde geskik sou wees 

binne die omvang van die geskiedenis van die Afrikaner (Grundlingh, 1993:2). 

Grundlingh (1993:2) beweer verder dat die geskiedenis van politieke partye, 

regeringsinstellings en spesifieke biografiese studies die basis vir die meeste 

Afrikaner-geskiedkundiges was. Onderwerpe van diskoers is buitengewoon nou 

verwek ─ politieke gesprekke was geïsoleer en sosio-ekonomiese invloede het min of 

geen impak op politiek of die regerende party gehad nie. Die beperkte 

gespreksvoering het rigiditeit en isolasie teweeg gebring en die staat het ’n mate van 

politieke mag uitgeoefen deur sekere gesprekke oor sosio-ekonomiese kwessies te 

vermy. Grundlingh (1993:3) tref onderskeid tussen nasionalistiese en sosiale 

geskiedskrywing en meen nasionalistiese geskiedskrywing fokus op etniese of 

nasionale eenheid en sosiale geskiedskrywing fokus op die konflik tussen klasse en 

verdeeldheid. Verder is politiek, die amptelike regering en konstitusionele kwessies ’n 

gegewe vir nasionalistiese geskiedskrywing en die sosiale geskiedkundige 

bevraagteken die aard en funksie van die laasgenoemde instellings in die ontwikkeling 

van kapitalisme.  

 

Nasionalistiese geskiedskrywing se fokus is hoofsaaklik op prominente leiers en die 

uitsprake van politikusse waar sosiale geskiedskrywing meer op die publiek se 

ervaring van geskiedkundige gebeure en prosesse ─ nasionalistiese geskiedskrywing 

fokus op die status quo en sosiale geskiedskrywing stel meer in die opposisionele 

karakter belang (Grundlingh, 1993:3). Aan die hand van die verskille tussen 
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nasionalistiese en sosiale geskiedskrywing noem Grundlingh (1993:3) dat 

Afrikanergeskiedkundiges beperk word deur die waardestelsels van hulle klasposisie. 

Grundlingh (1993:5) meen dit is maklik om die geskiedkundige hegemonie en politieke 

prestasies van Afrikaner-geskiedskrywing te onderskat. Dit is juis hierdie 

geskiedkundige hegemonie wat in die Afrikanergemeenskap van geslag tot geslag 

oorgedra word, dikwels onbewus en dat jonger generasies soorgelyke waardes en 

sentimente nastreef.  

 

Hierdie fenomeen van ’n oordraagbare waardesisteem speel deels ’n rol in die vorming 

van Afrikanergemeenskappe wat aanklank by nostalgiese Afrikanersimbole vind (word 

verder in 3.4 bespreek). Hier dien die verlange na ’n hegemonie as ’n sambreelterm 

vir menige simbool en karakter en is ’n belangrike besprekingspunt wat vervolgens 

meer in diepte bespreek word. Hierdie nosie van nostalgie sluit by Grundlingh (1993:6) 

aan wanneer hy voorspel dat die hegemoniese beeld van Suid-Afrika se geskiedenis 

deur ’n swart nasionalisme aangedryf gaan word. Hierdie stelling deur Grundlingh 

(1993) bevestig deels die gevoel van vervreemding wat wit Afrikaners tans ervaar.  

 

Volgens Grundlingh (1993:5) het Afrikanergeskiedkundiges daarin geslaag om die 

mededingende imperiale siening van Suid-Afrika gedurende die 1920’s en 1930’s te 

ondermyn waar Suid-Afrika bloot as deel van die Britse Ryk gesien is. ’n Begrip van 

geskiedenis is geskep waar die Afrikaner as die sentrale figuur gesien is. Die 

geskiedenis van Suid-Afrika is gelykgestel aan die geskiedenis van die Afrikaner en 

hierdie siening is in die onderwyssisteem en kurrikulums implementeer (Grundlingh, 

1993:5). Grundlingh (1993:5) beweer dat interpretasies van die verlede in ’n mindere 

of meerdere mate in die hitte van die politieke stryde van die dag vervals word. Hierdie 

interpretasies kan openlik ’n noue en eensydige blik op die teenwoordige tyd 

ondersteun, of aan die ander kant kan hulle met ’n genuanseerde blik op 

kontemporêre politieke tendense vereenselwig. Grundlingh (1993:6) noem verder dat 

die fokus liefs weer op sosiale geskiedenis in plaas van nasionalistiese geskiedenis 

moet wees om lig op die algemene landsburger te werp voordat hulle ook die 

agtergeblewenes en vervreemdes word.  

 

Hierdie subjektiewe opvattings en blikke op die Suid-Afrikaanse geskiedenis dra by tot 

die volgende generasies se perspektief op die geskiedenis en vandaar ontstaan die 
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moontlikheid van groeperings binne die Afrikanerkultuur wat nie ’n perspektief buite 

hierdie groepe het nie. Vanuit die basis van ’n subjektiewe blik op geskiedenis soos 

per die bogenoemde bespreking, is dit nodig om vas te stel of hierdie subjektiwiteit ’n 

rol in die Afrikanergemeenskap se identiteitskepping speel met behulp van die 

hoofstroommedia en aanlyn platforms soos YouTube.   

 

3.4. Die herkonstruksie van ’n Afrikaneridentiteit aan die hand van die 

eggokamerteorie 

Van der Waal (2008:60) beweer dat nasionaliste in ’n vroeë, historiese eenheid van ’n 

etniese nasie glo, in die proses om ’n nasie te bou. ’n Nasie is dus ’n voorgestelde 

groep en hierdie groep kom nooit in fisiese kontak met mekaar nie. Dit is deur middel 

van die media, naamlik radio, koerante en TV wat ’n virtuele gemeenskap skep met 

dieselfde waardes en beginsels. Aan die hand van Du Plessis en Meyer (2012) se 

gevolgtrekking dat menige Afrikaanssprekende nog met Afrikaans identifiseer en die 

effense toename in sprekers, blyk dit of die Afrikaneridentiteit steeds versterk.  

 

Die nosie van ’n eggokamer word deur Dubois en Blank (2018:729) beskryf as ’n groep 

mense met dieselfde politiese oortuigings, ideale en inligting. Dubois en Blank 

(2018:729) meen in ’n media-omgewing met veelvuldige keuses om inligting te bekom 

ontstaan die vrees dat individue media-inhoud sal kies wat hulle bestaande oortuigings 

bevestig en sodoende partydige eggokamers vorm. Individue binne ’n eggokamer 

ervaar slegs opinies en oortuigings waarmee hulle reeds saamstem en is van mening 

dat dit die enigste opinies en oortuigings is wat waarde toevoeg.  

 

Mense in eggokamers is dikwels van mening dat enige alternatiewe opinies en 

oortuigings onkundig of oningelig is (Dubois en Blank, 2018:729). Die moderne era 

van informasietegnologie en algoritmiese verpersoonliking van die individu se aanlyn 

profiel lei die individue na eggokamers wat ’n partydige gaping en politiese polarisasie 

in die gemeenskap teweeg bring (Dubois en Blank, 2018:729-730). Sedert die internet 

die hoofbron van inligting en mediaverbruik geword het, word ’n omgewing geskep 

waar eggokamers bevorder en gekoester word. In die moderne era van tegnologiese 

vooruitgang met sosiale media en aanlyn- nuusplatforms het individue nou meer 

keuses om nuus, meningstukke en vermaak te bekom (Dubois en Blank, 2018:730).  
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Die Afrikaner se ingeslote grondgebied word deur ’n verbruikerskultuur 

bymekaargebring en hierdie neo-nasionalistiese eggokamer maak op die basiese 

konsep van kapitalisme staat (Brown in Van der Westhuizen, 2016:6). Van der 

Westhuizen (2016:6) meen individue word Afrikaners deur verbruikers van 

Afrikanerruimtes of -kultuur te word. Afrikaneridentiteit word dus deur verbruik bepaal. 

Hierdie verbruikerswese wat aan die Afrikaneridentiteit gekoppel word hou direk met 

die kyk van YouTube-video’s verband en dat die kykers van hierdie video’s as ‘t ware 

verbruikers van die Afrikanerkultuur is deur die musiekvideo’s te ondersteun. 

 

Die fenomeen van ’n sogenaamde neo-Afrikanergemeenskap het vanuit ’n virtuele 

gemeenskap ontstaan en Van der Waal (2008:61) definieer die neo-

Afrikanergemeenskap as ’n identiteit volgens ras wat in die negentiende eeu ontstaan 

het en sedertdien in verskeie generasies bevorder is. Hierdie sogenaamde 

Afrikanergroep word deur waardes en strukture van die ou Afrikaneridentiteit gebind 

en deur eggokamers in die moderne tegnologiese era versterk, al het hierdie 

idealistiese samesnoering nooit fisiese kontak in die verlede gehad nie.  

 

Die oordrag van hierdie etnisiteit hou verband met Grundlingh (1993) se mening oor 

’n hegemoniese geskiedskrywing wat ouer waardes aan die jonger geslagte oordra. 

Die oordrag van Afrikanerwaardes na ’n jonger generasie ─ wat in ’n demokratiese 

Suid-Afrika gebore is ─ is deur Wassermann (2007) ondersoek om vas te stel hoe 

hulle die Suid-Afrikaanse en Afrikanergeskiedenis interpreteer. Wassermann 

(2007:38) maak die gevolgtrekking dat heelwat Afrikaner-adolessente waarde aan die 

Afrikanergeskiedenis heg. Wassermann (2007:38) beweer ook dat hierdie 

adolessente hulle nie noodwendig met die ouer generasies se denkwyse vereenselwig 

nie dat die geskiedenis van die hede en die toekoms geskei word. Wassermann (2007) 

se gevolgtrekking bevestig dat die Afrikanergeskiedenis gepaard met ou 

Afrikanerpraktyke ook deel vorm van die hedendaagse Afrikaner se identiteit.  

 

In teenstelling met Wassermann (2008) se bevindings, maak Blaser (2012:12) die punt 

dat die Afrikaneridentiteit onstabiel en veelvoudig is. Jong Afrikaners kies hoe 

Afrikaans of Afrikaner hulle wil wees en dat hulle identiteit in die hedendaagse 

samelewing ’n keuse is. Blaser (2012:12) beweer dat ’n demokratiese, kapitalistiese 

en verbruikerskultuur ruimte vir individuele identiteite skep. Blaser (2012:12) erken 
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egter die bestaan van sowel konserwatiewe as liberale Afrikanergroepe. Blaser 

(2012:12) meen konserwatiewe Afrikaners wat nog na die ou apartheidsbeginsels 

streef, vind die leemte van ’n identiteit sonder identiteitsmerkers uitdagend. Wat nog 

meer uitdagend vir konserwatiewe Afrikaners is, is die aanvaarding van nuwe norme 

en ’n nuwe sosiale orde. 

 

Vestergaard (2001:20) beweer dat die ou Afrikaneridentiteit op die waardes van ’n 

Godvresende Kalvinisme, strukture van ’n patriargale outoriteit, naamlik die man, 

vader, prediker en politieke leier gebaseer is, en hoe dit by die belange van ’n gesin 

en sogenaamde witheid aansluit. Aan die hand van hierdie stelling word dit duidelik 

hoe patriargie met nostalgie in verband gebring word. Hierby sluit Wright (2004:37) 

aan en noem dat etniese nasionaliste inderwaarheid essensialiste is, wat glo dat ’n 

nasie ’n natuurlike fenomeen is wie se linguistiese en kulturele kohesie van ’n 

gemeenskaplike verlede afkomstig is en wie se toekoms in ’n politiese eenheid moet 

staan. Hierdie stelling sluit ook aan by die nosie van die Afrikaners as ’n kulturele 

groep wat ook ’n politiese eensgesindheid het wat dan, soos reeds bespreek, as 

Afrikanernasionalisme bekend staan. 

 

Giliomee (2018:214) voer aan dat kultuur ’n kombinasie van geskiedenis, godsdiens 

en ’n sin van betrokkenheid by ’n gemeenskap is. Kultuur is ’n veranderlike wat deur 

ingrypende veranderings uitgedaag en soms getransformeer word. O'Meara (1997:7) 

meen dat identiteit nie alleenlik ’n sosiale konstruk is nie, maar ook ’n geskiedkundige 

konstruk. Die laasgenoemde geskiedkundige konstruk verwys na die feit dat 

individuele en kollektiewe identiteite mettertyd verander en dat hedendaagse 

Afrikaners hulself nie op dieselfde manier definieer as wat Afrikaners in die verlede 

hulself definieer het nie. Volgens O’Meara (1997:7) is die verskuiwende definisie en 

selfs die verwaarlosing van die Afrikaner nie die doelbewuste keuse van hierdie groep 

nie, maar die resultaat van ’n veranderende politieke omgewing en die val van 

Afrikanernasionalisme en die gevolglike magsverlies van die Afrikaner. O’Meara 

(1997) lê hier klem op die nosie van Afrikanerdom as ’n ideologiese konstruk. Die 

omstandighede wat die Afrikaneridentiteit binne ’n nasionalistiese diskoers 

ondersteun het, het verander, en so ook die rol en sosiale posisie van die wit Afrikaner. 
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Menige navorser is dit eens dat die huidige oomblik in die Suid-Afrikaanse geskiedenis 

’n krisistydperk vir die Afrikaneridentiteit inhou en verskeie ondersoeke fokus op hoe 

Afrikaners in hierdie nuwe milieu in Suid-Afrika aanpas (Steyn, 2004:150). Volgens 

Steyn (2004:150) moet enige nuwe definisie van Afrikanerdom gepaard gaan met die 

“nuwe” Suid-Afrika wat binne die Afrikanergemeenskap ontwikkel en vir Afrikaners 

beteken die einde van die ‘ou’ Suid-Afrika ’n vorm van verlies. Steyn (2004:150) meen 

die onsedelikheid van apartheid wat ontbloot is, het ’n element van skaamte en skuld 

by die Afrikaner gelos en dra by tot die posisionering van die Afrikaner binne die nuwe 

Suid-Afrika.  

 

Vestergaard (2001:22) meen die val van apartheid het veroorsaak dat die Christelik-

nasionalistiese elite politieke mag verloor het om die Afrikaner of enige ander identiteit 

te definieer, wat daartoe gelei het dat die sosiale veld aan die hand van etniese 

identiteite geherdefinieer is. Daar is verskeie menings oor die betekenis van die 

hedendaagse Afrikaner en hierdie definisies oftewel interpretasies van die Afrikaner is 

bloot reaksies op die situasie waarbinne Afrikaners hulleself bevind ná apartheid. Dié 

identiteit is teenstrydig teenoor ’n liberale denkpatroon, soos vroeër bespreek, in Suid-

Afrika. Volgens Vestergaard (2001:22) het dit sedertdien onwettig geword om identiteit 

volgens ras uit te druk, veral as ’n wit Suid-Afrikaner. Die magsverlies van die ou 

Afrikaner het ’n belangrike impak op die Afrikaner gehad wat nou in ’n sogenaamde 

gefragmenteerde niemandsland en liminale ruimte beweeg. Om hierdie magsverlies 

te steun, noem Blaser (2012:18) dat narratiewe van ’n jonger Afrikanergenerasie 

ambivalensie teweegbring en dat daar nie meer ’n rigiede en dominante 

Afrikaneridentiteit bestaan nie. In die huidige samelewing word sosiale en politieke 

diversiteit onder Afrikaners meer erken.  

 

’n Nasionalistiese identiteit, soos Afrikanernasionalisme, word deur ’n versameling 

simbole gevorm en daar is verskeie ou Suid-Afrikaanse apartheidsimbole wat met 

nuwe nasionale simbole vervang is. Die afstanddoening van die ou simbole het ’n 

merkwaardige impak op die Afrikanergemeenskap gehad. Versoeningsdag het eers 

as Geloftedag bekend gestaan en was ’n herdenking van die verbond wat Afrikaners 

met God gemaak is na die oorwinning oor die Zoeloes by die Slag van Bloedrivier in 

1838. Die Voortrekkermonument buite Pretoria was ’n herdenking van die Afrikaners 

se Groot Trek. Die volkslied oftewel Die Stem het aan die Afrikaner behoort en die 
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vlag was ’n Afrikanervlag. Verder is verskeie strate na nasionalistiese Afrikanerhelde 

uit die geskiedenis vernoem en so ook lughawens en damme (Vestergaard, 2001:23). 

Die verdwyning van hierdie Afrikanersimbole het die herprodusering van ’n kollektiewe 

Afrikaneridentiteit beïnvloed. In die demokratiese bedeling word die nasionale 

geskiedenis uitgedaag. Van die gevolge is dat die geskiedenisboeke herskryf word en 

geskiedkundige geleenthede herinterpreteer word  in toesprake en aanbiedings en die 

skoolkurrikulum word aangepas volgens ’n nuwe nasionale narratief (Vestergaard, 

2001:24). Hierdie verandering het Afrikaners as ‘t ware gedwing om hulle eie ruimtes 

te skep en Afrikanersimbole nuut op te rig om die kollektiewe identiteit te behou.  

 

Die argument ontstaan gevolglik dat tekens van ’n nostalgiese en patriargale eenheid 

deur middel van Afrikanersimbole in populêre Afrikaanse musiekvideo’s sigbaar is en 

sogenaamde eggokamers skep. Dit is juis as gevolg van die huidige Afrikaner se 

marginalisering (Lambrechts en Viljoen, 2010:138) dat die verlange na ouer waardes 

en Kalvinistiese praktyke ’n herinneringsplek en ’n plek van veiligheid vir die Afrikaner 

is. Daarom is die nosie van nostalgie in populêre Afrikaanse musiekvideo’s ’n 

deurlopende verskynsel wat in hierdie tesis ondersoek word.  

 

Burger (2014) meen dat Suid-Afrikaanse letterkunde sedert 1994 ’n bemoeienis met 

die verlede inneem. Hierdie belangstelling in die verlede manifesteer op grond van ’n 

ambivalente blik op Suid-Afrika se geskiedenis. Burger (2014) noem dat die verlede 

dikwels op parodiese wyse ondersoek word om sodoende sterk krities teen die 

geskiedenisboeke te staan en as ‘t ware met die verlede spot. Daar word egter ook 

met verlange na die verlede gekyk waar herinneringe aan ’n ongekompliseerde Suid-

Afrika ook voorkom, oftewel “die goeie ou dae” (Burger, 2014). In ’n verwysing na die 

werk van die skrywer Dana Snyman, merk Burger (2014) verskeie nostalgiese simbole 

op wat ’n bekende verlede by sekere lesers oproep. Burger (2014) identifiseer simbole 

soos ’n Valiant-motor, ’n Datsun-bakkie, ’n Tempest-radio, asook verwysings na 

kenmerkende Afrikaner-volkstradisies soos huisgodsdiens, kerkbasaars of 

Kerssangdienste. Hierby kan selfs die kerkgebou en die plaas ingesluit word wat as 

nostalgiese merkers gesien kan word. 

 

Glibert (in Lambrechts en Viloen, 2010:140) sluit by die bogenoemde aan en noem 

dat liedjies as tekste dien wat ’n gegewe realiteit uitbeeld en wanneer ’n gegewe 
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realiteit uitgebeeld word waarmee ’n groep Afrikaners vereenselwig word daar as ‘t 

ware onbewuste en virtuele groeperings gevorm soos Van der Waal (2008) tereg 

uitwys. Hierdie groeperings word veral meer sigbaar wanneer daar na Afrikaanse 

musiekfeeste gekyk word en gaan met die nosie van liminale ruimtes gepaard. 

Musiekfeeste kan dan ook as ’n gedeelde ideologiese ruimte gesien word waar mense 

met dieselfde kulturele belangstellings bymekaar kom om hulle ooreenkomstighede te 

vier.  

 

3.5. Ideologie en die representatiewe heuristiek  

Van Dijk (2006:115) definieer ’n ideologie as ’n sisteem wat uit gedeelde idees bestaan 

en ’n spesifieke sosiale groep verteenwoordig. As die basis van ’n sosiale groep se 

beeld, word die identiteit, doelwitte, beginsels, waardes en verhoudings met ander 

ander sosiale groepe deur ’n ideologie georganiseer. Volgens Van Dijk (2006:116) 

vorm ideologieë die sosiokognitiewe fondasie van sosiale groepe en word stelselmatig 

bekom, en verander dikwels mettertyd, daarom moet ’n ideologie stabiel wees om te 

oorleef. Van Dijk (2006:116) beweer dat ’n ideologie nie oor ’n paar dae gevorm of 

verander word nie en trouens oor jare heen deur ervarings en diskoers gevorm of 

verander. In sommige gevalle word ’n ideologie so algemeen deur ’n sosiale groep 

gedeel dat hulle deel van die breër gemeenskap word. Met die interpretasie van 

Afrikaanse musiekvideo’s word daar aan die hand van sekere mitiese en ideologiese 

beginsels, asook die nosie van representatiewe heuristiek spesifiek gekyk na die 

plasing van simbole wat eie aan die Afrikaner is, om sekere waardestelsels te versterk 

en uit te beeld. Dit is bloot hulpmiddels wat my as analis bystaan om ’n gevolgtrekking 

te maak. 

 

Aan die hand van die bogenoemde bespreking (3.4) rakende die Afrikanereggokamers 

en sogenaamde neo-Afrikanergroepe word die nosie van ’n representatiewe heuristiek 

opgeroep wat nuttig is om die oorvereenvoudigde beeld van die Afrikaner 

bevraagteken. Licata en Méon (2016:3) beskryf representatiewe heuristiek as ’n 

proses om oortuigings oor ’n groep te vorm en individue volgens hierdie groepe te 

kategoriseer. Verder meen Licata en Méon (2016:3) dat nie al die karaktereienskappe 

van ’n groep in ag geneem word nie, maar slegs verteenwoordigende en prominente 

karaktereienskappe wanneer oordeel volgens kategorieë gemaak word. Die heuristiek 

oorvereenvoudig die oordeel wat tot eensydigheid en oordeelsfoute lei.  
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Wanneer die “ander” inligting oor die eienskappe van ’n individu bekom en dan ’n 

oordeel vel oor die groep waaruit daardie individu kom, hang die indruk van die groep 

van die rangskikking van perspektiewe in die geheue af (Rothbart, Fulero, Jensen, 

Howard en Birrell, 1978:237). Hieruit kan ’n mens aflei dat die eienskappe van ’n 

individu ’n bestendige rol in die vorming van ’n groepsidentiteit speel. ’n Perspektief 

wat oor ’n groep gevorm word, hang af of die geheuelading van die sogenaamde ander 

hoog of laag is (Rothbart, et al., 1978:237). Sekere herinneringe oor die apartheidsera 

speel ’n rol in hoe die Afrikaner en Afrikanertradisies in vandag se samelewing onthou 

word en beïnvloed dus die beeld van die Afrikaner. 

 

Musiekvideo’s het die afgelope 25 jaar menige akademici gelok omdat hierdie veld 

interdissiplinêr is en verskillende perspektiewe lok. Musiekvideo’s is moontlik 

verantwoordelik vir die integrasie met ander mediabronne soos TV en films en lê klem 

op ’n nuwe diskoers, nie net rondom die integrasie van ander mediums nie, maar ook 

rondom die aktiwiteite en gebeure wat verband hou met die inneem van die 

oudiovisuele genre (Suarez, 2015:2). Khairunnisa (2014:42) beweer dat ’n 

musiekvideo dikwels verskeie alledaagse kwessies uitbeeld, en die gemak om 

musiekvideo’s te kyk, maak dit ’n groot deel van die samelewing. Musiekvideo’s is die 

draers van sekere kwessies en ideologieë wat bewustelik of onbewustelik 

gekonstrueer word, en hierdie ideologieë word in die samelewing verweef en lok 

spesifieke kultuurgroepe (Khairunnisa, 2014:42).  

 

’n Sogenaamde hegemoniese ideologie met spesifieke waardesisteme word in die 

alledaagse lewe as konvensioneel aanvaar en versterk in musiekvideo’s. Wanneer 

daar na eenvoudige simbole soos grond en die plaas gekyk word, vorm hierdie 

simbole, gepaard met die konvensionele patriarg, deel van die Afrikanerkultuur se 

ideologiese boublokke. As ideologieë deur diskoers uitgedruk, aanvaar en 

geherproduseer word, moet dit deur diskursiewe strukture plaasvind. Die 

voornaamwoord ons is een van hierdie diskursiewe strukture wat na ’n spesifieke 

ideologiese groep verwys. Die voornaamwoord ons, as ’n diskursiewe struktuur van ’n 

ideologiese diskoers vorm ’n belangrike element wanneer daar na die 

Afrikaneridentiteit gekyk word in verhouding met ander kulture in Suid-Afrika. Volgens 

Van Dijk (2006:124) deel lede van ’n sekere groep nie altyd die die waardesisteme 
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van die groep waaraan hulle behoort nie. Ideologiese diskoers is altyd persoonlik en 

kontekstueel veranderlik.  

 

Barthes (1973:24) bespreek die nosie van ’n mite en beweer dat dit ’n 

kommunikasiestelsel is wat verskillende ideologieë en geskiedkundige perspektiewe 

verteenwoordig. ’n Mite kan dus nie bloot natuurlik ontstaan nie, maar is aan verbonde 

aan ’n ideologie. Net so is ideologie versteek in die alledaagse en aanvaar as ’n 

konvensionele praktyk en realiteit deur die samelewing (Khairunnisa, 2014:43). 

Volgens Khairunnisa (2014:43) word ideologieë ook in musiekvideo’s versteek omdat 

dit gemistifiseer is en ontsyfer moet word. Volgens Khairunnisa (2014:43) kan Barthes 

se ordes van betekenis gebruik word om ’n musiekvideo te analiseer. Volgens Barthes 

(1973:263) bestaan ’n mite uit ’n drie-dimensionele patroon, naamlik die betekenaar 

(signifiant), betekende (signifié) en die teken. Die mite bestaan egter uit ’n eienaardige 

stelsel deurdat dit ’n konstruk van ’n semiotiese stelsel is wat reeds bestaan het, 

naamlik ’n sekondêre orde semiotiese stelsel. Barthes (1973:263) noem verder dat ’n 

mite as ‘t ware ’n teken, naamlik die assosiatiewe totaal van ’n konsep is. ’n Beeld of 

teken in een stelsel is bloot ’n betekenaar van ’n tweede stelsel. Hulpbronne wat 

gebruik word in mitiese spraak, naamlik taal, rituele, skilderye, objekte, foto’s, kry slegs 

simboliese waarde wanneer hierdie hupbronne in ’n mite betrek word (Barthes, 

1973:263). Khairunnisa (2014:43) interpreteer die mite as die derde orde van 

betekenis, waarvan die eerste en die tweede ordes as denotasie (primêre betekenis) 

en konnotasie (sekondêre betekenis) bekendstaan. Denotasie is die eerste orde van 

betekenis wat uit ’n betekenaar en ’n betekende bestaan en ’n konnotasie is die 

tweede orde van betekenis waar die betekenaar die teken van die denotasie is. Die 

integrasie van die denotasie en die konnotasie skep ’n ideologie wat dus bydrae tot 

die analise van die derde orde, naamlik die mite. Daar word geargumenteer dat 

sogenaamde hulpbronne wat vir mitiese uitbeelding gebruik word, ’n narratief in 

musiekvideo’s vorm, wat ’n mite tot stand bring en sekere ideologiese sieninge 

versterk.  

 

Volgens Suarez (2015:6) het die vroeë negentigs ’n nuwe benadering tot 

musiekvideo’s teweeggebring wat in ’n post-strukturalistiese semiotiese benadering 

gegrond is. Hierdie teorie fokus op die bestudering van die konteks waarbinne die 

musiekvideo gemaak is en hoe die gehoor die musiekvideo gebruik om betekenis te 
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skep. Die sosio-semiotiese benadering word gebruik om huidige tekens binne ’n 

spesifieke konteks te analiseer eerder as om die hooffokus op die primêre teks, wat 

die musiekvideo, is te maak (Suarez, 2015:6). Dié sosio-semiotiese benadering neem 

kulturele verwysings in die teks in ag, asook die interpretasies wat deur ’n bepaalde 

gehoor gemaak word. Verder meen Suarez (2015:6) betekenisskepping is ’n 

voortdurende ontwikkeling en ’n analise van die teks is nie ’n definitiewe 

gevolgtrekking nie, maar afhanklik van verskillende konnotasies.  

 

 

3.6. Liminale ruimtes in ’n nuwe Afrikaner-habitus 

Van Heerden (2009:124) argumenteer dat gewilde Afrikaanse feeste ’n magiese 

ervaring bied deur die transformasie wat die dorpe ondergaan met die oploop tot die 

fees en herinner aan spesiale ruimtes wat vir ’n bepaalde gehoor of groep geskep 

word. Om hierdie ruimtes en betree veroorsaak dikwels dat Afrikaners se kollektiewe 

identiteit versterk word en die idee van ’n uitsluitende en afgesonderde beeld word 

uitgestraal. Daar ontstaan ’n spanning tussen werklikheid en ’n utopiese ontsnapping 

wat buite die normatiewe gedrag van die alledaagse strek. Van Heerden (2009:125) 

vergelyk liminale ruimtes met ’n teater en beweer dat die lewe buite die teater tot 

stilstand kom tydens die opvoering en die gehoor verwyder hulleself van alledaagse 

gebeurtenisse tydens hierdie opgeskorte tydperk gedurende die optrede.  

 

Die nosie van liminaliteit word in hierdie studie gebruik om eerstens die 

Afrikaneridentiteit in ’n demokratiese bedeling op te som en te illustreer hoe Afrikaners 

in ’n vervreemde afgesonderde ruimte geplaas word wat aanleiding gee tot liminale 

ruimtes wat in Afrikaanse musiekvideo’s uitgebeeld word (sien hoofstuk 4). Hierdie 

afdeling is ’n voortsetting van Van Heerden (2009) se proefskrif oor liminaliteit by Suid-

Afrikaanse feeste.  

 

Liminaliteit is ’n begrip wat deur Van Gennep gebruik is om die tweede van 3 fases 

van die seremoniële oftewel tradisionele (rite of passage) te benoem. Volgens Turner 

(1979:466-467) onderskei Van Gennep die drie fases as: skeiding van die gewone 

sosiale lewe; grense of ’n drempel ─ wanneer die subjek van tradisionele praktyke in 

’n onsekerheid tussen die verlede en huidige wyses van die daaglikse bestaan verval; 

en ’n hersamevoeging, wanneer die subjek terugkeer na ’n sekulêre of alledaagse 
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lewe. Turner (1969:96) beweer dat die liminale verskynsel bydra tot nederigheid, 

heiligheid, homogeniteit en kameraadskap in ’n gemeenskap en die seremoniële 

proses word uitgebeeld as ’n oomblik binne en buite die werklikheid. Hoe sterker lede 

van ’n organisasie of gemeenskap identifiseer en die kenmerke van die organisasie of 

gemeenskap toeëien, hoe meer gaan die lede ooreenstemmende denkwyses, gedrag 

en emosies uiter wat hierdie groepsidentiteit en kameraadskap uitdruk, en ook 

geleenthede soek om hierdie identiteit voor te skryf (Ashford in Chreim, 2002:1119). 

Enige groot verandering impliseer ’n verlies van verhoudingsisteme, asook status en 

rol binne-in ’n groep (Chreim, 2002:1123).  

 

Volgens Chreim (2002:1123) word weerstand teen verandering veroorsaak deur 

mense se behoefte om nie iets waardevol te verloor nie. Wanneer dis-identifisering 

plaasvind, ervaar lede van ’n gemeenskap ’n ontkoppeling van die groter groep. Die 

term liminaliteit karakteriseer die oorgangstydperk waarbinne individue hulleself 

bevind. Turner (1969:359) beskryf liminale entiteite as “nie hier of daar nie” wat deur 

die wet, en as gewoonte en konvensie aangedui word. As sulks word liminale entiteite 

se dubbelsinnige en onbesliste kenmerke deur ’n ryk verskeidenheid simbole in 

verskillende gemeenskappe uitgedruk wat sosiale en kulturele oorgang ritualiseer.  

Liminale ruimtes word dus as ruimtes gesien wat buite die konvensionele gedrag van 

die samelewing staan en waar eie “reëls” tydelik geld. In die konteks van 

Afrikaneridentiteit word ruimtes sodanig geskep waar die waardes en beginsels van 

die breër samelewing nie geld nie. Afrikaners skep binne hierdie liminale ruimtes hulle 

eie “reëls”.  

 

Aan die hand Van Heerden (2009) se opmerking oor die spanning tussen werklikheid 

en fiksie wat ontstaan, is daar duidelike tekens in die populêre Afrikanermark se 

houding teenoor die werklikheid en hoe dit in liminale ruimtes manifesteer, om weg te 

beweeg van ’n gevoel van magsverlies en om ruimtes te betree waar magsverlies 

onder Afrikaners in die hedendaagse Suid-Afrika nie sigbaar is nie. Afrikaanse 

vermaak en feeste is volgens Van Heerden (2009) ’n voorstelling van ’n sekere groep 

Afrikaners wat ’n denkbeeldige wêreld wil voorstel wat dikwels as ’n ontsnapping van 

die werklikheid dien (word in hoofstuk 4 vervolg).   
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Andries Bezuidenhout (in Kapp en Beukes, 2008) beweer in ’n onderhoud dat daar 

mense is wat dink Afrikaners het nie ’n land nie, en vir Afrikaners is die tydelike 

gemeenskappe wat Afrikaanse musiekfeeste skep daardie ‘land’. Bezuidenhout (in 

Kapp en Beukes, 2008) noem verder dat die funksies van musiek in ’n gemeenskap 

is om mense te help om te ontsnap en dra tot die vergeetaspek van ’n nuwe 

demokratiese bedeling by waar Afrikaners polities en sosiaal onderdruk word. Kapp 

en Beukes (2008) beweer dat dit soms belangrik is om in die stof met ’n brandewyn 

rond te rol en van alles te vergeet. Om stoom af te blaas is ’n belangrike ritueel in die 

gemeenskap. Hierdie laasgenoemde opsomming sluit goed aan by die tydelike 

ontsnapping van die gewone en alledaagse samelewing. Bezuidenhout se beskrywing 

van Afrikaners se tydelike gemeenskappe en die vergeetaspek van ’n magsverlies en 

vervreemding in ’n demokratiese Suid-Afrika kan as ‘t ware aan liminale ruimtes 

gekoppel word.  

 

Dit blyk uit navorsing dat die Afrikaners se verlies van politieke en ekonomiese mag 

gelei het tot ’n versterkte kulturele eenheid en kulturele kapitaal. Giliomee (2014:578) 

meen die een plek wat Afrikaners bymekaar bring, is Afrikaanse musiekfeeste. 

Kaartjies na verskeie jaarlikse musiekfeeste en konserte word in al die provinsies 

uitverkoop en hierdie feeste is eerstens ’n getuienis van Afrikaans se 

lewenskragtigheid, maar ook ’n bewys van Afrikaans se afskaling as publieke taal 

sedert 1994 (Giliomee, 2014:578). Volgens Giliomee (2014:578) het die staat die 

Streeksrade afgeskaf wat voorheen die tuiste vir Afrikaanse musiek en toneelstukke 

was. Huidige Afrikaanse feeste is ’n gewilde platform vir Afrikaanse musiek en 

toneelstukke bied en hierdie beperkte platforms dra by tot die gevoel van 

vervreemding by die staat.  

 

Kultuur was sedert die twintigste eeu ’n belangrike komponent van die 

Afrikanergemeenskap en Giliomee (2018:214) beweer dat Afrikaners, buiten die 

ekonomiese verwikkelinge, wou bewys dat hulle nasionalisme meer oor idees en 

kulturele strewes as bloot net materiële strewes gaan. Die Afrikaners se kulturele 

gehegtheid word nie net by feeste gesien nie, maar neem ook ’n dominante posisie in 

die groter mediabedryf in. Giliomee (2018:233) meen dat Afrikaners sterk staan in die 

media, ondanks demografiese druk. Verder beweer Giliomee (2018:235) dat Afrikaans 

goed vaar as ’n taal vir lesers en kykers, maar kommer word uitgespreek of Afrikaans 
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dit as ’n literêre en wetenskapstaal gaan oorleef. Die magsverlies van Afrikaners 

waarna daar deurlopend in hierdie tesis verwys word, gepaard met die kommer oor 

Afrikaans as literêre en wetenskapstaal, veroorsaak dat die Afrikaneridentiteit op ’n 

kulturele vlak presteer deur middel van simbole, liedjies, feeste, TV en op menige 

aanlynplatform soos musiekvideo’s op YouTube. Die kommer oor Afrikaans se 

voortbestaan as ’n taal van gesag lei daartoe dat Afrikaners herinneringe en kulturele 

uitbeeldings deur ’n kulturele hulpbron soos hierdie musiekvideo’s beleef wat 

ondersoek word. Groepsidentiteite op genoemde aanlyn platforms dra by tot ’n 

versterkte Afrikaner-habitus. 

 

3.6.1. Die fin de siecle-effek en ’n nuwe tydsregime vir die Afrikaner 

Daar word ook in hierdie afdeling terugverwys na nostalgie en hoe nostalgie die 

kwessie van liminaliteit beïnvloed en bevorder. Volgens Stern (1992:12) staan 

nostalgie as ’n tema aan die einde van eeue, oftewel tydperke, as die fin de siecle-

effek bekend. Hierdie fenomeen verwoord die kulturele angs wat met die einde van ’n 

era geassosieer word ─ tussen 2 wêrelde: “Wandering between two worlds one dead 

/ The other powerless to be born / With nowhere yet to rest my head / Like these, on 

earth I wait forlorn” (Matthew Arnold aangehaal in Stern, 1992:12). In ’n 

oorgangstyperk, wanneer ’n tydperk metafories gesproke besig is om uit te sterf, word 

daar op die verlede vir sekuriteit en emosionele lewensmiddele gesteun (Stern, 

1992:12). Die publieke bewustheid van ’n era of tydperk se simboliese dood neig in ’n 

onbekende rigting wat terugflitse van ’n bekende verlede as ’n plek van veiligheid of 

vertroosting gebruik (Stern, 1992:12). “Nostalgiese ontsnapping” (sien Stern, 1992:12) 

as ’n manier om die werklikheid te ontsnap, sluit aan by die liminale ruimtes wat vir 

soortgelyke doeleindes gebruik word en manifesteer dus ook onder die fin de siecle-

effek. Hierdie genoemde behoefte om die werklikheid te ontsnap deur middel van 

nostalgie word spesifiek aan die Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf, en meer spesifiek 

aan musiekvideo’s met gereelde verwysings na nostalgiese merkers gebind. 

 

Om aan te sluit by die angs wat aan die einde van ’n spesifieke tydperk figureer, 

bespreek Pretorius en Vosloo (2019:250) die Duitse literêre en kulturele teoretikus 

Aleida Assmann se argument dat ’n verskuiwing in westerse tydelikheid plaasgevind 

het en hierdie verskuiwing in westerse tydelikheid staan as die moderne tydsregime 

bekend. Volgens Assman is hierdie verskuiwing van ’n nuwe tydsregime slegs ’n 
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fragment van die sogenaamde geheelbeeld omdat die toekoms nie meer soveel 

aandag geniet nie en die verlede soveel meer die kollektiewe onderbewussyn indring 

(Pretorius en Vosloo, 2019:250). 

 

Volgens Pretorius en Vosloo (2019:251) het die strukturele verskuiwing van westerse 

tydelikheid merkwaardige gevolge vir die manier waarop die verlede en die toekoms 

geïnterpreteer word. Spesifieke blikke op die toekoms verkrummel as ‘t ware en die 

konsep van die toekoms het ’n onherkenbare verandering ondergaan. Met die 

toekoms wat nie meer so aantreklik is nie en ’n bron van kommer is, skep die verlede 

’n nuwe bewustheid (Pretorius en Vosloo, 2019:251). Met ’n verlede in Suid-Afrika wat 

anders as ander kulture deur die Afrikaner geïnterpreteer word, word hulle verlede in 

’n staat van liminaliteit gepreserveer. Met ’n verlede wat baie anders deur swart  en 

bruin groepe in Suid-Afrika geïnterpreteer word, is die gevolg dat slegs ’n eksklusiewe 

groep, naamlik die Afrikaner, hulle kan vereenselwig met die verlede soos wat dit in 

die populêre Afrikaanse musiekvideo’s uitgebeeld word, en dat die toekoms dan as ‘t 

ware nie aantreklik vir die Afrikaner lyk nie. Daar word dus verlangend na die verlede 

en onseker na die toekoms gekyk. 

 

 

3.6.2. Liminale ruimtes en nostalgiese praktyke in die 

Afrikanergemeenskap 

Versterkte eksklusiewe Afrikanerkultuur en -tradisies soos byvoorbeeld die wit 

Afrikaner-patriarg, die NG Kerk en Afrikaanse opvoeding word deur ’n vorm van 

liminaliteit in ’n huidige Suid-Afrika voorgestel omdat hierdie gebare en praktyke, veral 

in ’n post-apartheid Suid-Afrika, minder aandag in die publieke oog geniet. Webb 

(2010:112) beweer dat Afrikanerinstellings soos die kerk en skole ’n sterk impak op 

die gedrag van die Afrikaner gehad het. Meer gereelde kontak met persone van 

sogenaamde “vreemde kulture” deur internasionale media en die vrymaking van Suid-

Afrika sedert 1994 het tot meer diverse sub-kulture binne die Afrikanergemeenskap 

gelei. ’n Bewys hiervan is sekere jong Afrikaanssprekendes se weerstand en 

teenkanting teen ’n normatiewe Afrikaneridentiteit (Webb, 2010:112-113).  

 

In hierdie nuwe sosiale orde na 1994 is die sogenaamde ekonomiese en sosiale 

speelveld gelykgemaak. Turner (in Mangham, 2001:295) beweer dat enige 
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gemeenskap wat onverganklik wil wees, ’n ruimte en tydperk moet identifiseer waar 

daar op ’n eerlike wyse na die self gekyk kan word. Vir ’n samelewing om introspektief 

na sigself te kyk, moet aparte en afgesonderde gemeenskappe, bv. die Afrikaners, 

ondersoek word. Om hierdie verskillende gemeenskappe van die samelewing af te 

sonder en uit te lig, moet kulturele simbole van hierdie bepaalde gemeenskap, naamlik 

die Afrikaners, noukeurig in verhouding ondersoek en geherrangskik word.  

 

Dié denkbeeldige voorstelling van die werklikheid word dikwels in ’n terugblik na ’n 

beter verlede vasgevang. Die idee van ’n wegbreek van die realiteit het meer aantreklik 

geword en apolitiese musiek het juis as ’n ontsnapping gedien en word gekenmerk 

deur ’n onvermoë om die uitdagings van post-apartheid aan te spreek. (Van der Waal 

en Robins, 2011:764). Dié sogenaamde populêre musiek weerspieël eerder die 

Afrikanermark se behoefte aan kulturele kommoditeite en herinneringsplekke (Van der 

Waal en Robins, 2011:764).  

 

Van der Merwe (2015:229) beweer ook in hierdie verband dat die politieke magsverlies 

in ’n post-apartheid- Suid-Afrika veral vir wit Afrikanermans sekere uitdagings ingehou 

het, byvoorbeeld regstellende aksie en veldtogte vir gendergelykheid in die werksplek. 

’n Persepsie dat die Afrikaner se taal en identiteit onder druk is, het as gevolg van dié 

uitdagings ontstaan. Van der Merwe (2015:229) meen egter dat populêre Afrikaanse 

musiek in hierdie konteks floreer en dat hoofstroom- Afrikaanse musiek van die 

topverkopers in Suid-Afrikaanse musiekmark is. Van der Merwe (2015:229) is dit eens 

met Van der Waal en Robins (2011) dat Afrikaners ’n verbintenis met apartheid se 

geskiedenis vorm om ’n afgeslote en gemaklike ruimte in die hede te skep. 

Oppervlakkige lirieke, vrolike en ontvlugtende musiek word gebruik om onkunde te 

skep. Van der Waal en Robins (2011:764) voeg by dat die meeste populêre Afrikaanse 

musiek sentimentele romantiese temas, nasionale sentiment, flora, fauna en rugby 

uitdruk. Christelike temas en gender-stereotipes wat ooreenstem met die Afrikaner se 

patriargale kultuur is ook algemene temas wat in populêre Afrikaanse musiek verken 

word (Van der Waal en Robins, 2011:764).  

 

3.7. Samevatting 

Die doel van hierdie hoofstuk was om lig te werp op die perspektiewe op die 

geskiedenis en hoe dit in ’n land soos Suid-Afrika verskil, asook hoe dit aanleiding gee 
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tot die uiteindelike liminaliteit van die Afrikaneridentiteit. Wanneer daar na al die 

denkpatrone gekyk word, is daar tekens dat Afrikaans en die Afrikaner se voormalige 

hegemoniese posisionering, naamlik Afrikanernasionalisme in die geskiedenis, 

daartoe lei dat daar meer waarde aan die verlede geheg word. Vanuit die 

Afrikanergeskiedenis is daar identiteitsmerkers wat gebruik word om Afrikanerskap uit 

te leef en te herleef, veral in ’n demokratiese Suid-Afrika waar hierdie 

Afrikaneridentiteit onderdruk of verwerp word. Hierdie verwerping van die 

Afrikanergeskiedenis is moontlik die motivering vir die Afrikaner se verlange na ’n 

heenkome en die waarde wat aan herinneringsplekke geheg word. Die nosie van ’n 

virtuele bymekaarkomplek skep ’n nuwe ruimte vir Afrikaners om onwetend binne 

politiese en ideologiese eggokamers te vorm. Hierdie aanlyn ruimtes oftewel 

eggokamers sluit aan by die sogenaamde neo-Afrikanergemeenskap wat dieselfde 

waardesisteem en oortuigings as die waarheid interpreteer. 

 

Nostalgiese praktyke gepaard met ’n vervreemding wat Afrikaners nou ervaar, roep 

die nosie van ’n fin de siecle-effek op wat op kulturele angs en diskontinuïteit aan die 

einde van ’n era dui. Liminaliteit in hierdie konteks van ’n vervreemde 

Afrikanergemeenskap, word as ’n hulpmiddel gebruik om kulturele ruimtes en praktyke 

te beskryf wat vir die Afrikaner as ontsnapping dien. ’n Plek van gemeenskap oftewel 

communitas waar Afrikaners wat dieselfde waardes en herinneringe deel,  die 

Afrikanererfenis kan vier wat in die werklikheid van hulle gestroop is.  
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HOOFSTUK 4: METODOLOGIE 

Die hoofdoel van hierdie hoofstuk is om op ’n multimodale diskoersanalitiese wyse na 

sosiale faktore soos sosiale identiteite, magsverhoudings tussen en binne groepe, 

ideologieë en geskiedenis binne die Suid-Afrikaanse samelewing te kyk en vervolgens 

te bepaal hoe dit in populêre Afrikaanse musiekvideo’s manifesteer. Na aanleiding van 

representatiewe heuristiek en ideologiese eggokamers wat in hoofstuk 3 bespreek is, 

word die nosie van stereotipes spesifiek binne ’n populêre kultuur soos die 

Afrikanergemeenskap uitgelig. Hierdie stereotipes word aan nostalgie gekoppel en kry 

gestalte deur herinnering en sentiment wat aan bewegings soos 

Afrikanernasionalisme en apartheid gekoppel is. Vanuit hierdie teoretiese bespreking 

word spesifieke simbole met behulp van ’n multimodale diskoersanalise ondersoek. 

Die identiteitskepping van en binne Afrikaans as ’n kultuur, word deur verskillende 

fasette gedefinieer en roep ’n multimodale benadering op om die verhouding tussen 

taal en die spreker, asook die uitbeelding van taal deur verskillende mediums te 

bepaal. Hierdie hoofstuk ondersoek die multimodaliteit van ’n taal soos Afrikaans aan 

die hand van verskeie simbole en tekens wat betekenis aan ’n teks gee, buite die 

grense van net die taal self.  

 

Die media, TV, video’s en digitale platforms soos YouTube skep geleentheid om 

geskrewe teks nuwe gestalte te gee. Daar word op ’n diskoersanalitiese wyse na taal 

as kultuurfenomeen gekyk eerder as taal in isolasie, en taal word dus in ’n sosiale 

konteks geplaas. Diskoersanalise word as oorkoepelende metode gebruik waaronder 

multimodale diskoersanalise en kritiese diskoersanalise bespreek word. Dié hoofstuk 

verskaf die nodige hulpbronne om na die musiekvideo's as multimodale teks binne 'n 

sosiale konteks te kyk, en help om te bepaal hoe 'n spesifieke Afrikaanse gehoor die 

musiekvideo's as multimodale tekste verstaan binne hulle sosiale raamwerk. Die nosie 

van ledehulpbronne (LH) word toegepas op 'n Afrikaanse gehoor om te verstaan hoe 

'n kollektiewe groep 'n teks internaliseer volgens 'n sosiale omgewing en ook hoe dit 

’n vorm van diskoers in die gemeenskap bevorder.  

 

’n Versameling gekose tekste word intertekstueel gestruktureer om die kollektiewe 

identiteit van die Afrikaner voor te stel. Die motiewe van teksproduksie hang van 

verskillende wêreldbeskouing en posisionering in die samelewing af en vorm as ‘t ware 

’n diskoers tussen die teksproduseerder en die ontvanger. Verder bevestig ek as 
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analis van verskeie multimodale tekste dat my perspektief van die sosiale omgewing 

ook my objektiewe waarnemings beïnvloed.  

 

4.1. Diskoersanalise 

Gee en Handford (2012:1) definieer diskoersanalise as die studie van taal wat in 

verskillende situasies gebruik word en die betekenis wat aan taal gegee word wanneer 

dit in spesifieke kontekste gebruik word. Diskoersanalise word ook gedefinieer as die 

studie van taal buite die grense van bloot net ’n sin, in die wyse hoe sinne gekombineer 

word om betekenis en koherensie te skep en sodoende betekenis te bewerkstellig. 

Aan die hand van dié definisies word diskoersanalise as die oorhoofse begrip gebruik 

waaronder verskeie vertakkings van diskoers manifesteer.  

 

Volgens Fairclough (2015:7) is diskoers die perspektief van taal as deel van ’n sekere 

sosiale proses wat aan ander sosiale strukture verwant is en as ‘t ware ’n relasionele 

siening van taal is. Harvey (in Fairclough, 2015:7) stel 6 elemente van die sosiale 

proses voor vanuit ’n dialektiese oogpunt, naamlik diskoers (taal), mag, sosiale 

verhoudings, materiële praktyke en geloofsisteme. Volgens Fairclough (2015:7) stel 

Harvey voor dat diskoers ’n vorm van mag is, asook ’n manier om waardes, oortuigings 

en geloofstrukture te vorm, en ’n manier om sosiale verhoudings te skep. Gee en 

Hanford (2012:1) meen taalwetenskaplikes tref belangrike onderskeid tussen 2 tipes 

betekenis wat relevant tot diskoersanalise is. Die onderskeid word tussen utterance-

type meaning (uitingtipe-betekenis) en utterance-token meaning (uitingteken-

betekenis) getref.  

 

Enige woord of frase het ’n algemene reeks moontlikhede wat as die betekenisreeks 

bekend staan. Die utterance-type meaning fokus sintakties op die subjek van ’n sin 

deur die subjek ’n naam te gee. Utterance-token meaning is woorde en frases wat 

meer spesifieke betekenisse in spesifieke kontekste aanneem deur middel van sosiale 

semantiek. ’n Subjek kry in verskillende kontekste verskillende betekenisse deur 

middel van simbole en figuurlike taalgebruik. Volgens Gee en Handford (2012:1) 

onderneem diskoersanalise 2 tipes take, waarvan een taak verwant is aan utterance-

type meaning oftewel algemene betekenis en die ander taak verwant is aan utterance-

token meaning oftewel spesifieke betekenis. Die eerste taak ─ algemenebetekenis-

taak ─ sluit die studie van korrelasies tussen vorm en funksie van taal op algemene 
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vlak in. Die tweede taak sluit die korrelasies tussen vorm en funksie op ’n spesifieke 

vlak in en bepaal sodoende die betekenis van vorm in spesifieke kontekste.  

 

Op kulturele vlak word daar onderskeid tussen algemene en spesifieke begrippe en 

simbole getref en kry dieper betekenis vir die Afrikaner weens geskiedkundige en 

sosiopolitiese omstandighede. Ek verwys in my analise spesifiek na beelde soos 

“plaas”, “bakkie” en “monumente” as voorbeelde van woorde wat in kulturele verband 

verskillende betekenis aanneem. Gee en Handford (2012:5) meen diskoersanalise 

sluit die bestudering van taal binne verskillende kontekste in, naamlik die samelewing, 

kultuur, geskiedenis, instansies, identiteitsvorming, politiek en mag.  

 

Diskoersanalise is sowel ’n vertakking van linguistiek as ’n bydrae van die sosiale 

wetenskappe. Gee en Handford (2012:5) noem dat daar verskillende vorms van 

diskoersanalise is waarvan sommige tipes meer verwant aan linguistiek is en aan 

grammatikale funksies binne spesifieke kontekste gekoppel word. Ander vorms van 

diskoersanalise fokus meer op beelde en temas in sinne en uitings in mondelinge of 

geskrewe tekste. Gee en Handford (2012:5) beweer dat ’n mens nie alleenlik as 

individu betekenis skep nie. Mense skep betekenis as deel van sosiale groepe wat 

saamstem al dan nie, en norme en waardes onderhandel oor hoe taal gebruik moet 

word.  

 

Verskeie vorms van diskoersanalise word dus geassosieer met perspektiewe van 

verskillende sosiale groepe. Hierdie groepe kry verskillende benamings wat van die 

sosiale aktiwiteit afhang wat die diskoersanalise wil bespreek, naamlik 

diskoersgemeenskappe, spraakgemeenskappe, gemeenskapspraktyke, netwerke en 

kultuur. Diskoersanalise is altyd ’n taalanalise wat met een van die sosiale praktyke 

gepaard gaan. Die hoofdoel wat diskoersanalise wil beklemtoon, is dat die samelewing 

betekenis kry deur dit wat geskryf of gepraat word. Die samelewing word gevorm, 

geproduseer en gereproduseer deur taalpraktyke en sodoende help die samelewing 

wat geskep is ook om die individu te vorm (Gee en Handford, 2012:5). Die huidige en 

historiese gebeurtenisse is deels hoekom kulturele groepe, soos die Afrikaners, so ’n 

hegte verbintenis vorm en deur middel van diskoers betekenis skep en sin maak van 

hulle onmiddellike omgewing.  
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Djonov en Zhao (2013:1) noem dat daar 2 tipes diskoersstudies in die semiotiek is, en 

binne toegepaste linguistiek, media-, kulturele studies en opvoedkunde ontwikkel het. 

Die eerste tipe, naamlik kritiese diskoersanalise, kyk na die verhouding tussen taal en 

mag deur te bepaal hoe kommunikasie sosiale grense, ongelykheid en politieke 

agendas verberg en legitimeer, of openbaar. Die tweede tipe, naamlik die multimodale 

diskoersanalise, kyk na die betekenisskepping van verskillende 

kommunikasiemetodes en die media en die interaksie wat die laasgenoemde met 

mekaar het. Die twee benaderings tot ’n diskoersanalise deel ’n fundamentele begrip 

vir menslike kommunikasie en dit het altyd ’n multimodale aard.  

 

Betekenisskepping sluit verskeie metodes in, naamlik geskrewe taal, klank, gebaar, 

visuele ontwerp en die media. ’n Belangrike komponent wat die 2 diskoersanalitiese 

modelle deel, is dat menslike kommunikasie altyd sosiaal is. Kommunikasie word deur 

en met die loop van tyd in verskillende sosiale kontekste omskep (Djonov en Zhao, 

2013:2). Djonov en Zhao (2013:1) meen multimodale en kritiese diskoersanalise word 

deur dissiplinêre, teoretiese en metodologiese diversiteit bevorder wat die basis vir 

beide diskoersanalises se doelwitte is. Volgens Djonov en Zhao (2013:11) is dit 

belangrik vir navorsers oor multimodale diskoersanalise om op die populêre diskoers 

te fokus. Verder word die sosiale teorieë van onder andere Bakhtin en Bourdieu 

opgeroep, wat ook die teoretiese basis van hierdie tesis is. 

 

4.1.1. Kritiese en sosiale diskoersanaliese 

’n Kritiese diskoersanalitiese benadering is van belang wanneer daar vanuit ’n 

kulturele en sosiale oogpunt na ’n taal soos Afrikaans gekyk word, en as die 

geskiedenis en die huidige posisionering van die Afrikaanse taal in Suid-Afrika in ag 

geneem word. Die kritiese benadering sien politieke diskoers as die gebruik van 

woorde en frases, sintaktiese prosesse en logiese posisionering om 

verantwoordelikhede óf weg te steek óf te versprei, of om spesifieke individue of 

groepe volgens kategorieë vir politieke doeleindes te versprei (Wilson, 2015:781-782). 

Volgens Fairclough (2012:9) betrek kritiese diskoersanalise die sosiale analise by 

taalstudies en dra dit by tot ’n sosiale analise van die verhouding tussen diskoers en 

ander sosiale elemente soos magsverhoudings, ideologieë en sosiale identiteite.  
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Kritiese sosiale analise word as normatiewe en verklarende kritiek beskou. 

Normatiewe kritiek word as kritiek beskryf wat bestaande realiteite evalueer en 

assesseer eerder as om dit bloot net te beskryf. Verklarende kritiek word as kritiek 

beskryf wat bestaande realiteite as gevolge van strukture of meganismes verduidelik. 

Kritiese sosiale analise beskou sosiale realiteite as konseptueel bemiddelend – dat 

daar geen sosiale praktyke sonder voorstelling, konstruksies, konseptualiserings of 

teorie kan bestaan nie (Fairclough, 2012:9). Volgens Fairclough (2012:10) plaas 

kritiese sosiale analise klem op menslike beperkings wat die welstand en groei van 

die mens belemmer.  

 

Sosiale analise moet deur die ontvanger of analis interpreteer word om die verhouding 

tussen teks en sosiale omgewing te bevestig. Fairclough (2015:57) verwys na 

members’ resources (MR), oftewel “ledehulpbronne” (hierna LH) wat in die individu se 

verwysingsraamwerk is, en gebruik word om ’n teks te interpreteer. Dit sluit kennis van 

taal, voorstellings van die natuurlike en sosiale omgewings wat geïnternaliseer word, 

waardes, oortuigings en aannames in. Met die internalisering van eksterne 

omgewings, is dit belangrik om ook te fokus op hoe die Afrikanergemeenskap op 

verskeie eksterne omgewings en rolspelers soos die plaas, die vrou en die man 

reageer en die laasgenoemde “beelde” interpreteer.  

 

Fairclough (2015:57) meen mense internaliseer dit wat sosiaal geproduseer, 

uitgebeeld en beskikbaar gestel word. Dié geïnternaliseerde hulpbronne, naamlik 

ledehulpbronne, word gebruik om sosiale praktyke, insluitend diskoers, te betrek, en 

gee magte wat samelewings vorm beheer oor die individuele psige. Fairclough 

(2015:175) brei verder oor die lede se hulpbronne uit en beweer dat dit spesifiek as 

ideologieë gesien word, naamlik aannames oor kultuur, sosiale verhoudings en 

sosiale identiteite word by die lede se hulpbronne opgeneem. Diskoers sluit as ‘t ware 

sosiale omstandighede in wat as sosiale omstandighede van produksie en sosiale 

omstandighede van interpretasie gespesifiseer word.  

 

Hierdie omstandighede is op 3 verskillende vlakke van sosiale organisasies verwant 

aan mekaar: die vlak van die sosiale situasie of die onmiddellike omgewing waarbinne 

diskoers plaasvind; die vlak van die sosiale instelling wat uit ’n wyer matriks vir 

diskoers bestaan en die vlak van die samelewing as ’n geheel. Dit is juis dié sosiale 
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omstandighede wat lede se hulpbronne vorm wat gebruik word om teks te produseer 

en te interpreteer (Fairclough, 2015:57-58). Fairclough (2015:154) beskryf ’n 

prosedure vir kritiese diskoersanalise, naamlik interpretasie, verduideliking en die 

posisionering van die analis. Met die invloed van sosiale strukture, soos reeds 

genoem, kry tekstuele kenmerke eers waarde in sosiale interaksie. 

 

4.1.1.1  Interpretasie 

 

Interpretasie word volgens Fairclough (2015:156-157) verdeel volgens interpretasie 

van die teks en interpretasie van die konteks. Wanneer daar na die konteks gekyk 

word beweer Fairclough (2015:157-158) dat deelnemende partye se interpretasies 

van ’n diskoers gedeeltelik in eksterne faktore gegrond is, naamlik kenmerke van die 

fisiese situasie, eienskappe van die deelnemende partye, wat vooraf gesê is, en die 

basis van die partye se LH. Deelnemers se interpretasie van ’n situasie bepaal watter 

diskoerstipe gebruik word en het ’n effek op die interpretatiewe prosedure wat van 

tekstuele interpretasie gebruik maak. Fairclough (2015:158) verwys na ’n 

intertekstuele konteks, waar deelnemers in ’n diskoers op die basis van aannames oor 

vorige diskoerse in gesprek tree wat verband hou met die huidige diskoers. Diskoerse 

en die teks daarbinne het ’n geskiedenis en die teks behoort aan ’n geskiedkundige 

reeks. Die interpretasie van intertekstuele konteks word bepaal deur te besluit aan 

watter geskiedkundige reeks die bepaalde teks behoort en kan gevolglik as ’n gemene 

deler of veronderstelling vir deelnemende partye in ’n diskoers wees.  

 

Veronderstellings is egter nie eienskappe van ’n teks nie, maar bloot ’n aspek van ’n 

teksproduseerder se interpretasie van ’n intertekstuele konteks (Fairclough, 

2015:164). Omdat intertekstuele konteks as diskoers en teks vanuit ’n historiese 

perspektief gesien word, staan dit in kontras met konvensionele taalstudies, wat ’n 

teks in isolasie sonder geskiedkundige konteks kan analiseer (Fairclough, 2015:166). 

 

4.1.1.2. Verduideliking 

 

Die doel van die verduidelikingsproses is om diskoers as deel van die sosiale proses 

en sosiale praktyke uit te beeld, te wys hoe diskoers deur sosiale strukture bepaal 

word, asook die reproduserende en kumulatiewe effekte van diskoers op sosiale 
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strukture om hulle te verander of te onderhou. Dié sosiale faktore word deur die LH 

bemiddel ─ sosiale strukture vorm die LH wat uiteindelik diskoers vorm, en diskoers 

verander of onderhou die LH wat in effek weer die sosiale strukture verander of 

onderhou (Fairclough, 2015:172). Fairclough (2015:172) beweer dat verduideliking ’n 

vorm van diskoers van ’n sosiale stryd oftewel uitdagings binne die matriks van 

magsverhoudings is. Verduideliking het 2 dimensies, afhangende of die klem op 

proses of struktuur geplaas word ─ prosesse van ’n stryd of struikelblokke of 

magsverhoudings. Diskoers kan deels as sosiale struikelblokke gesien word en in 

terme van wyer struikelblokke wat buite diskoers val, gekontekstualiseer word en die 

effek van die struikelblokke op verskillende strukture te bepaal. Daar kan ook bepaal 

word watter magsverhoudings diskoerse tot gevolg het. Hierdie verhoudings is die 

uitkoms van bepaalde struikelblokke en word deur diegene met mag gevestig 

(Fairclough, 2015:172-173).  

 

As daar na die Afrikaanse populêre kultuur aan die hand van sosiale en ekonomiese 

kaptitaal gekyk word, is dit duidelik dat die Afrikaanse mark in ’n magsverhouding 

staan teenoor alternatiewe bewegings wat stadig oor die jare uitgefaseer het. In terme 

van die kunstenaar-luisteraar-verhouding staan die kunstenaar ook as ‘t ware in ’n 

magsposisie en sweep sodoende die gehoor op. Volgens Fairclough (2015:173) 

manifesteer daar nie konflik of sosiale struikelblokke in elke diskoers nie en partye wat 

dieselfde gevolgtrekkings maak, en dieselfde LH gebruik, kan steeds in 

magsverhouding staan en bydrae tot sosiale struikelblokke.  

 

’n Voorbeeld hiervan is ’n gesprek tussen ’n man en vrou in ’n gesinstruktuur wat 

steeds die patriargale voorreg van die man bevestig en daarteenoor die struikelblok 

en magsverlies van die vrou en die uitdagings van die gesinstruktuur binne die 

samelewing uitbeeld. Fairclough (2015:175) beweer dat verduideliking ’n spesifieke 

perspektief van die LH het en word as ideologieë gesien. Die aannames van kultuur, 

sosiale verhoudings en sosiale identiteite wat in die LH ingesluit word, word dus as 

determinante van magsverhoudings in die samelewing gesien, en in terme van hulle 

bydrae om die magsverhoudings te onderhou of te verander. 
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4.1.2. Die aard van multimodaliteit en sosio-semiotiek 

 

Die term “multimodaliteit” stel verskillende semiotiese modusse voor en word 

gekombineer en geïntegreer in ’n gegewe diskoers. Gesproke diskoers integreer taal 

met intonasie, stemgehalte, gesigsuitdrukkings, postuur, asook selfaanbieding soos 

kleredrag en haarstyl. Geskrewe diskoers integreer taal met tipografiese uitdrukking, 

asook illustrasie, uitleg en kleur. Multimodaliteit fokus op die gemeenskaplike 

eienskappe van en verskille tussen semiotiese modelle, en die manier hoe hulle in ’n 

multimodale teks geïntegreer word (Van Leeuwen, 2015:447). Van Leeuwen 

(2015:447) meen diskoers kan nie genoegsaam bestudeer word sonder om 

multimodaliteit in ag te neem nie en dit sluit gewone gesprek, sosiale media, die 

werksplek of die publieke sfeer in. Ook volgens Kress (2010:54) stel sosio-semiotiese 

teorie in alle vorms van betekenis belang en betekenis kry gestalte in ’n sosiale 

omgewing en deur sosiale interaksie.  

 

Die multimodale domein word gekenmerk deur die maniere waarop verskillende 

semiotiese hulpbronne soos taal, kleur en postuur vir kommunikatiewe doeleindes oor 

verskillende sfere, soos politiek, kuns, opvoeding en alledaagse interaksies ontwikkel 

word (Kaltenbacher in Djonov en Zhao, 2013:2). Die multimodale model baat by ’n 

wye reeks dissiplines, naamlik antropologie, filosofie, sielkunde, visuele, kultuur- en 

mediastudie, beeldende kuns, linguistiek en semiotiek (Djonov en Zhao, 2013:2). 

Iedema (2003:33) maak ’n belangrike punt dat die verhoogde teenwoordigheid van 

klank, beeld, film deur TV, die rekenaar en die internet ongetwyfeld klem lê op die 

multi-semiotiese kompleksiteit van dit wat die mens produseer en sien. Afgesien van 

die mens se afhanklikheid op betekenisskepping eerder as taal in isolasie, word ons 

blootgestel aan klank en beeld wat die rol van taal oorneem en as ‘t ware taal verplaas 

(Iedema, 2003:33). Verder noem Iedema (2003:33) dat dit juis die desentrering van 

taal as primêre bron van betekenisskepping en die herbesoek van taal, beeld en 

ontwerp se rol is, wat die hoofkwessies van multimodaliteit is. Die semiotiese landskap 

neig meer in die komplekse rigting van sosiale en kulturele diskoerspraktyke. Iedema 

(2003:38) meen dat tekens en betekenis in onder andere TV en filmproduksie 

voortdurend verander en uitgedaag word, en beïnvloed die manier hoe betekenis 

geskep word. Volgens Djonov en Zhao (2013:2) volg multimodale diskoersanalise 2 

interafhanklike rigtings. Die eerste rigting teken die geskiedenis en unieke 
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betekenisverklaring van individuele semiotiese hulpbronne op, naamlik visuele 

ontwerp, klank, gebare, ruimtes, wiskundige simboliek en tipografie, en die tweede 

rigting fokus op die teoretisering en analise van die interaksie tussen verskillende 

semiotiese prosesse, in multimodale kommunikasie, in spesifieke sosiale kontekste, 

om sodoende die eerste rigting te steun. Daar is binne multimodale diskoersanalise 2 

onderskeie, tog kombineerbare benaderings, naamlik die sosiale semiotiese 

benadering en die interaktiewe benaderings, asook ’n derde ontluikende invloed, 

naamlik die kognitiewe teorieë van kommunikasie (Djonov en Zhao, 2013:3).   

 

Die kern van semiotiek is die teken wat vorm en betekenis bymekaarbring. Die teken 

berus op verskeie fundamentele aannames: tekens word altyd nuut in sosiale 

interaksie geskep; tekens is gemotiveerd en is nie arbitrêre verhoudings van betekenis 

en vorm nie; die gemotiveerde verhouding tussen vorm en betekenis is op die skepper 

van tekens se belange gebaseer; die vorms en betekenaars wat gebruik word vir die 

skep van tekens word deur sosiale interaksie gemaak en word deel van ’n kultuur se 

semiotiese hulpbronne. Die verhouding tussen vorm en betekenis word op geskiktheid 

gebaseer waar die vorm van die betekenaar  reeds in staat is om die uitdrukking van 

betekenis te gee (Kress, 2010:54-55). Volgens Kress (2010:62) is sosio-semiotiek 

deur 2 figure gedomineer, naamlik Charles Peirce (1857-1913) en Ferdinand de 

Saussure (1857-1914).  

 

4.1.2.1 Peirce se benadering 

 

Peirce se opvatting van die teken berus op 3 kritiese beklemtonings, naamlik die 

klassifisering van tekens wat op die verhouding tussen tekens en die wêreld gegrond 

is, die proses van semiose en die kategorie van die interpreteerder. Die tekens wat in 

gebruik is, oftewel semiose, word deur die ontvanger/interpreteerder van die teken 

gebruik, oftewel semiose, en skep eie betekenis en staan ook as die interpretant 

bekend. Wanneer die interpretant gevorm is, word dit die verwysingspunt vir ’n nuwe 

teken, wat ’n sogenaamde ketting van semiotiek veroorsaak. Die leser of ontvanger 

as interpreteerder van ’n teks of ’n teken is in die proses ’n vervaardiger van nuwe 

tekens en ’n nuwe weergawe van kultuur word geskep (Kress, 2010:62). Peirce se 

benadering is ’n aanname dat verandering op die aksies van individue gebaseer is ─ 

wanneer die formaat van die interpretant die objek van die volgende teken word.  
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4.1.2.2. De Saussure se benadering 

 

De Saussure, in teenstelling, plaas klem op die verhouding tussen die uiterlike wêreld 

en die innerlike wêreld, en op die innerlike verhouding tussen vorm en betekenis in 

die teken. ’n Verhouding van verwysing tussen die fenomeen van die uiterlike wêreld 

en die kognitiewe verteenwoordiging word deur die individu geskep, naamlik die 

betekende (Kress, 2010:63). In die innerlike wêreld word die betekende aan die 

betekenaar gekoppel om ’n teken te skep en die teken word uiterlik, ouditief, visueel 

of in ’n ander tasbare vorm weergegee. Vir De Saussure is die teken, betekenaar en 

betekende in verhouding wat arbitrêr is en deur konvensie gebind word om betekenis 

te vorm (Kress, 2010:63). De Saussure se benadering skakel menslike inmenging uit 

en beweer dat die sisteem staat maak op die kragte van kollektiewe sosiale magte en 

as ’n konvensie gevestig word (Kress, 2010:63). 

 

Die aard van die interpreteerder en die skepper van bepaalde tekens in ’n multimodale 

teks bepaal hoekom en hoe daar na gekose tekste in hierdie studie gekyk word. Kress 

(2010:70) meen die skep van tekens hang van die individu se kulturele, sosiale en 

fisiese posisionering in die wêreld af. Dié posisie plaas ’n gedeelte van die wêreld 

onder die individu se aandag en dien as ’n fondasie vir die keuse van betekenaars. 

Volwassenes se keuses van tekens hang van vorige ervaringe in sosiale omgewings 

af en het meer bewustheid oor hulpbronne wat ’n teken in hulle kultuur kan 

verteenwoordig. Die kriteria waarvolgens die individu werk, bepaal wat hy of sy van 

daardie spesifieke entiteit sal verteenwoordig. Volgens Kress (2010:71) is die skep 

van tekens altyd bevooroordeeld en volledig. Dis bevooroordeeld in verhouding met 

die objek of fenomeen wat die teken verteenwoordig en volledig in verhouding met die 

individu se belangstelling wanneer die teken gemaak word.  

 

In ’n Suid-Afrikaanse konteks heg verskillende kultuurgroepe verskillende sentiment 

aan ’n simbool en kan dit soms konflik tussen groepe veroorsaak. Kress (2010:71) 

noem dat belangstelling in ’n teken aandag tot gevolg het. Aandag plaas die wêreld in 

’n spesifieke raamwerk en analogie verwoord die belangstelling en kies wat 

verteenwoordig moet word ─ die betekenaar. Die gevolg is die teken wat op die basis 

van die analogie gevorm word en die uitkoms van die proses is ’n metafoor. Alle tekens 

is dus metafore wat nuut geskep word wat volgens die individu se belangstellings 
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materialiseer (Kress, 2010:71). Kress (2010:72) meen alle tekens word volgens 2 

perspektiewe en belangstellings geskep, naamlik myne in verhouding met my 

uitbeelding en belangstellings, en joune in verhouding met kommunikasie en die 

behoefte om jou belange in te reken met die vereiste van mag.  

 

4.1.3. Multimodaliteit en betekenisskepping 

Volgens Kress (2010:159) is daar 2 perspektiewe wanneer daar na teks as ’n 

komplekse reeks tekens gekyk word: rangskikking en beweging. Rangskikkings word 

as ’n modale samespel vir die individu teenoor die ander gemaak en figureer ook in ’n 

wêreld van beweging. Die individu wat betekenis skep, beweeg in die wêreld terwyl 

die wêreld ook in ’n konstante beweging is. Die individu beweeg dus in ’n beweeglike 

wêreld en betekenis gaan dikwels ongesiens verby, of word slegs in die onbewuste 

opgemerk (Kress, 2010:159). Die uitruiling van tekens volg ’n multimodale benadering 

wat veel meer as net gesproke taal is. Kress (2010:159) meen die postuur en gebare 

van individue, padtekens en rigtingaanwysers in die alledaagse samelewing tot die 

multimodaliteit van die samelewing bydrae en sodoende help met betekenisskepping.  

 

In 'n kulturele benadering word verskillende faktore in ag geneem om die boodskap 

en betekenis van die sogenaamde teks op 'n multimodale wyse te benader. Soos 

vroeër genoem word die agtergrond van die rolspeler, naamlik ras, postuur, kleredrag, 

taalgebruik, waardes en norme gebruik om betekenisskepping te bewerkstellig. 'n 

Voorbeeld hiervan in ’n Suid-Afrikaanse en Afrikaanse konteks is die simboliese 

merker van 'n wit Afrikaanse man met kakieklere op 'n plaas wat 'n bepaalde kulturele 

boodskap oordra en daar is heelwat afleidings en eie betekenis aan daardie beeld 

verbonde. Die idee van ’n representatiewe heuristiek word hier opgeroep en daar 

ontstaan dus die moontlikheid  en gevaar om ’n oorvereenvoudigde afleiding op grond 

van betekenisskepping te maak.  

 

Die betekenisskepping van 'n beeld hang van die interpreteerder se agtergrond en 

vorige ervaring af om 'n geheel te vorm. Worth (2004:454) beweer dat die individu in 

die werklikheid oordele vel sonder volledige kennis, maar die gapings van kennis met 

eie voorafkennis en aannames vul. Dus is die werklikheid nie so werklik soos dit 

voorgegee word nie omdat die individu se persoonlike konstruksie daarvan ’n 

sogenaamde waanbeeld skep (Worth, 2004:454). Kress (2010:161) beweer dat die 
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interpreteerder se plasing in die samelewing die interaksie met die multimodale 

samespel van sosiale faktore bepaal. Die sogenaamde samespel van faktore maak 

sekere hulpbronne in 'n spesifieke volgorde beskikbaar wat die basis vir 'n 

interpretasie vorm (Kress, 2010:161). Dit word volgens Kress (2010:161) ’n 

multimodale samespel genoem en die boodskap van die wit Afrikaanse man word 

spesifiek gerangskik vir die interpreteerder.  

 

Die kwessies rakende rangskikking en samespel is verwant aan mekaar, maar ook 

onderskeidend. Rangskikking benoem die proses om ’n reeks tekens te organiseer en 

te ontwerp om ’n koherente reeks te vorm. Samespel beskryf die proses om die 

semiotiese hulpbronne te kies, aanmekaar te sit en te ontwerp. Die rangskikking en 

samespel van tekens kan in verskillende ruimtes, asook volgens tyd en beweeglikheid 

organiseer word. Die basiese ontwerpsbeginsels van ’n teken is op beide die 

ruimtelike en temporale van toepassing (Kress, 2010:162). 

 

4.1.4. Die visuele element van musiekvideo’s en die invloed van TV en sosiale 

media 

 

Van der Watt (2007:127) beweer dat mense in die een en twintigste eeu ’n inligting- 

en verbruikersgemeenskap verteenwoordig waar die produksie en verspreiding van 

inligting ’n belangrike faset van kommersiële prosesse is. Hierdie prosesse is in 

komplekse netwerke verweef wat die versameling, bestuur, manipulasie en 

verspreiding van inligting in spesifieke domeine behartig. Van der Watt (2007:127) 

beweer dat die huidige oormatige media-gedrewe samelewing op dominante 

netwerksamelewing gerig is wat as ‘t ware ’n kenmerk van informasie-kapitalisme is. 

In die kulturele ruimtes is dieselfde patrone van sosiale netwerke en simboliese 

kommunikasie wat rondom elektroniese media gestalte kry. Aan die hand van die 

beeld van aangepaste multimedia-groepe vorm hierdie groepe virtuele kultuurgroepe 

(sien bespreking in hoofstuk 3 oor eggokamers). Simboliese omgewings word inklusief 

gestruktureer waarvolgens die alledaagse lewe genavigeer word en multimedia tekste 

vorm die simbole wat gebruik word om te leef en te kommunikeer (Van der Watt, 

2007:128).  
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Na aanleiding van Van der Watt (2007) se bewerings kan die vraag gevra word of 

Afrikaners ook op virtuele wyse ’n gemeenskap vorm rondom sekere simbole wat in 

multimodale tekste soos musiekvideo’s gevind word. Aan die hand van globalisering 

en die nosie van ’n netwerk-samelewing, speel massamedia en kultuur ’n belangrike 

rol om die produksie van kontemporêre gemeenskappe te onderhou (Van der Watt, 

2007:129). Narratiewe in ’n prominente mediakultuur bied ’n spesifieke blik op morele 

boodskappe, ideologiese kondisionering en verskeie patrone van aanvaarbare en 

onaanvaarbare gedrag. Die populêre mediakultuur vervang sosiale en politieke 

vraagstukke met plesierige en gewilde vermaak (Van der Watt, 2007:129). Van der 

Watt (2007:129) maak ook die belangrike punt dat kultuur verband hou met die manier 

waarop die menswees sosiale situasies verstaan en hulle daarmee vereenselwig. 

Mense word in ’n spesifieke kulturele oriëntering geplaas waarvolgens hulle sin van 

die omgewing maak. Media, populêre- en verbruikerskultuur betrek mense by praktyke 

wat met die samelewing integreer terwyl hierdie praktyke steeds vermaak, betekenis, 

asook ’n identiteit verskaf.  

 

Hierdie populêre mediakultuur word ook in die Afrikanergemeenskap verweef en dit 

wat in populêre musiekvideo’s uitgebeeld word kry ’n eksklusiewe betekenis vir 

Afrikaners ─ beelde waarmee hulle kan vereenselwig. Hierby noem Van der Watt 

(2007:130) dat verskillende individue en gehore verskillend op hierdie mediatekste 

reageer en op komplekse en soms paradoksale wyses met ’n eie betekenis omgaan. 

Durham en Kellner (in Van der Watt, 2007:131) beweer dat die mens se interaksie met 

kulturele tekste soms bevestig hoe die mens die prominente betekenis en moontlike 

objektiewe waarneming van verskillende tekste afskaf om plek te maak vir hulle eie 

betekenis en interpretasies. ’n Voorbeeld hiervan is die reaksie van verskillende 

groepe op die openbare diskoers rondom die Black Lives Matter-beweging (BLM) wat 

verskillende perspektiewe op en opinies van hierdie beweging ontwikkel. Die 

vermenging van produksie-, teks- en gehoorperspektiewe dra by om die kompleksiteit 

van die wisselwerking tussen kultuur en die media in die alledaagse lewe te 

verduidelik. Van der Watt (2007:131) meen massamedia speel ’n kernrol in die 

transformasie van ’n tradisionele na ’n moderne samelewing. 

 

In die dokumentêr Johnny en die Maaiers deur Tertius Kapp en Johan Beukes (2008), 

word die ontwikkeling van Afrikaanse musiek, met spesifieke verwysing na die 
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jeugkultuur, in diepte bespreek en uiteengesit. Die opkoms van die eerste Afrikaanse 

musiekkanaal, eers MK89 en later net MK, het ’n noemenswaardige invloed op die 

ontwikkeling van Afrikaanse musiek gehad en kan grotendeels aan die visuele 

element toegeskryf word. Dié platform bied kykers die geleentheid om ’n geheelbeeld 

van die kunstenaar te ontwikkel en interpreteer ook in sommige gevalle die boodskap 

van die liedjie beter. In Kapp en Beukes (2008) se dokumentêr word daar beweer dat 

’n musikant nêrens anders beter verpak word as in ’n musiekvideo nie. ’n Musiekvideo 

dien nie net as gratis bemarking nie, maar kan ook die interpretasie van die musiek 

beïnvloed. Annie Klopper sluit hierby aan en noem dat musiekvideo’s dikwels meer 

verwoord as net die lirieke, en dat ’n musiekvideo meer met mense resoneer as bloot 

net die musiek (Kapp en Beukes, 2008).  

 

Daar is verskeie elemente in ’n musiekvideo wat kan spreek tot ’n bepaalde gehoor 

en hierdie elemente sluit aan by die multimodaliteit wat vroeër bespreek is. Die 

sogenaamde produk maak hewig staat op die aanbieding daarvan in terme van CD-

omslag (nou hoofsaaklik in digitale formaat), kleredrag en ligging van die musiekvideo 

as visuele hulpmiddels. Chris Chameleon noem in ’n onderhoud in die dokumentêr dat 

kunstenaars veel beter geraak het met die bou van ’n beeld omdat die bedryf in al sy 

fasette soveel gegroei het. Die finale produk volg ’n spesifieke samestelling van ’n 

beeld gepaard met die tipe musiek wat gemaak word wat uiteindelik ’n formule vorm 

om ’n bepaalde teikenmark te bereik. Andries Bezuidenhout sluit by Chris Chameleon 

aan in dieselfde dokumentêr en meen die kleredrag, onder andere, het waarskynlik 

saam met die opkoms van TV gekom (Kapp en Beukes, 2008).  

 

Sedert die gewilde musiekkanaal MK nie meer bestaan nie, moet kunstenaars 

alternatiewe maniere vind om hulle musiekvideo’s relevant te hou en 

sosialemediaplatforms soos YouTube, Facebook en Instagram skep ’n geleentheid vir 

kunstenaars om hulle musiekvideo’s ten toon te stel en te deel. Buiten die 

musiekvideo’s word kunstenaars se sosiale media-blaaie ook bestuur om die regte 

beeld uit te straal en promosiefoto’s en -video’s word strategies gebruik om die 

teikenmark geïnteresseerd te hou.  

 

Kapp en Beukes (2008) maak ’n belangrike punt dat ’n musiekvideo ’n belegging is en 

hopelik ’n hoë opbrengs kan oplewer. Deur die laasgenoemde stelling word die nosie 
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van kapitaal weereens beklemtoon, en dit is ’n bevestiging van die populêre 

Afrikaanse musiek se kwantitatiewe verspreiding van hulle produkte aan ’n mark wat 

nie skroom om dit te ondersteun nie. Sean Else, medeskrywer van die lied De la Rey, 

bevestig dat ongeveer 50 eksemplare per week verkoop het voor die vrystelling van 

die musiekvideo en dat verkope gestyg het tot ongeveer 1000 eksemplare per week 

ná die vrystelling van die musiekvideo op MK. Die styging in verkope ná die vrystelling 

van die musiekvideo is ’n goeie voorbeeld van die impak van ’n musiekvideo op die 

musiek (Kapp en Beukes, 2008).  

 

Die relevansie van musiekvideo’s in ’n tydperk waar musiekkanale op die TV nie meer 

so goed presteer nie, kan toegeskryf word aan ’n groep soos die Afrikaner se 

emosionele verbintenis met die visuele element en die beklemtoning van sekere 

simbole. Musiekvideo’s word steeds in groot mate ondersteun en dit kan bevestig word 

deur die aantal kyke en die hoeveelheid kommentaar op die YouTube-platform. 

 

4.1.5. Kultuur, intertekstualiteit en die impak op teksproduksie 

 

Intertekstualiteit skakel by kritiese diskoersanalise, multimodaliteit en sosio-semiotiek 

in en daar vorm verskillende semiotiese prosesse binne ’n kultuur. Volgens Wilson 

(2015:781-782) beklemtoon Fairclough die rol van intertekstualiteit en interafhanklike 

verhouding van tekste wat nie in afsondering produseer word nie.  Kulturele semiotiek 

het terme soos teks, taal en lees verbreed om alle tekens wat in verhouding staan as 

kommunikasie te klassifiseer. Hierdie kommunikasiemiddels vorm deel van ’n 

sogenaamde semiotiese web en vorm die basis vir ’n kultuur. Dié web is nie 

deurlopend nie, maar kulturele semiotiek vind tekens in die onderbrekings, gapings, 

onverwagse en die ambivalente (Orr, 1986:812). 

 

Lévi-Strauss (in Orr, 1986:813) beweer dat kultuur ’n fragment van menswees is wat 

’n sekere diskontinuïteit in verhouding tot die res van die menswees skep. Volgens 

Orr (1986:813) word die kulturele teks dus teen die agtergrond van onmiddellike 

verbruikers en produseerders van hierdie tekste gelees, asook vanuit ’n 

geskiedkundige konteks. Die fragmentering en afgeslote aard van ’n kultuur en die 

teenwoordigheid van ’n spesifieke tekensisteem eie aan ’n kultuur is dan ’n vertrekpunt 

vir intertekstualiteit en teksproduksie binne ’n kulturele groep. Kultuur kan as ’n 



76 
 

versameling tekste voorgestel word, maar vanuit ’n buiteperspektief is dit akkurater 

om kultuur as ’n meganisme te sien wat ’n versameling tekste en tekste as ’n 

bevestiging van ’n kultuur insluit (Lotman en Uspensky, 1978:211). Volgens Lotman 

en Uspensky (1978:227) het enige kultuur eenheid nodig om ’n sosiale funksie te 

vervul.  

 

Geen teks word in isolasie geskryf nie. Afgesien van die algemene omgewing in die 

teks en die teksprodusent se verwysingsraamwerk ─ ervaring, vooroordeel, gebruik 

van die taalsisteem en wêreldbeskouing ─ is daar ook ander tekste (Orr, 1986:814). 

Roland Barthes (in Orr, 1986:814) beweer dat elke teks aan ’n reeks tekste behoort 

wat intertekstueel met mekaar in gesprek tree. Die soeke na die bron van en invloed 

op ’n teks is bloot om die mite van verwantskap te ondersteun. 

 

As daar na die veelvoudige vorms van ’n teks gekyk word, waarvan film en musiek 

voorbeelde is, is intertekstualiteit ’n kernbegrip vir die motief, verhouding en 

wisselwerking tussen hierdie tekste. Wanneer sosiale wesens in verbinding tree, word 

hulle in diskoers verstrengel met stemme wat ’n aanduiding van hulle sosiale wêreld 

is. Tekste wat geproduseer word hang van gemeenskap af en tree intertekstueel in 

gesprek met mekaar. Porter (1986:34) noem dat die begrip van intertekstualiteit 

beklemtoon dat skrywers oftewel teksprodusente teksgedeeltes by mekaar leen om 

sodoende nuwe diskoers te vorm. Die algemeenste manifestering van intertekstualiteit 

is eksplisiete aanhaling, maar intertekstualiteit moedig alle diskoers aan en strek 

verder as bloot net ’n aanhaling. Konvensioneel neem die teksprodusent ’n romantiese 

beeld aan wat as vry en onafhanklik gesien word, maar ‘n fokus op diskursiewe 

intertekstualiteit neem die aandag weg van hierdie idealistiese beeld en kyk eerder na 

die impak van buitefaktore op die diskoers. Leitch, aangehaal in Porter (1986:35) 

meen eweneens ’n teks is nie ’n onafhanklike objek nie, maar ’n stel verhoudings 

teenoor ander tekste. ’n Teks se taalsisteme, grammatika en leksikon bevat verskeie 

gedeeltes geskiedenis, soveel so dat die teks ’n kulturele uitlaatklep van onbeperkte 

versamelings idees, begrippe en bronne voorstel.  

 

Wanneer populêre Afrikaanse musiek aan die hand van intertekstualiteit en 

teksproduksie geanaliseer word, vorm daar as ‘t ware ’n kanon van tekste wat 

soortgelyke kwessies aanspreek en die interteks tussen hierdie musiekvideo’s dien 
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verder as ’n eenvormige stem wat ’n beter begrip van en ’n moontlike oplossing op 

indentiteitsprobleme in die samelewing bied. Hierdie groepering van liedjies spreek tot 

’n massa Afrikaners wat die uitgebeelde sentiment(e) deel en die liedjies deel van 

hulle identiteit maak. Volgens Porter (1986:35) is daar 2 tipes intertekstualiteit, naamlik 

herhaalbaarheid en voorveronderstelling. Herhaalbaarheid verwys na die herhaling 

van sekere tekstuele fragmente, asook na ’n breër begrip van aanhaling wat nie 

alleenlik verwysings en direkte aanhalings binne diskoers insluit nie, maar ook 

invloede, clichés, frases en tradisies. Elke diskoers word saamgestel uit teksgedeeltes 

uit ander tekste wat help om betekenis te vorm. Vooronderstelling verwys na die 

aannames wat die teks oor die leser en die konteks maak, deur gedeeltes van die teks 

wat gelees of geluister word, maar ook die gedeeltes wat nie eksplisiet genoem word 

nie. Tekste verwys nie net na ander tekste nie, maar bevat ander tekste (Porter, 

1986:36).  

 

4.2. Tekskeuses 

Die tekste wat vir hierdie ondersoek gekies is, deel spesifieke ooreenkomste binne die 

kulturele Afrikanerruimte. Aan die hand van die groot rol wat musiekfeeste en 

konserte, asook ’n virtuele ruimte soos YouTube speel om groot groepe Afrikaners 

met ooreenkomstige belangstellings bymekaar te bring, is dit hierdie genoemde 

geleenthede en aanlynplatform wat as riglyne gebruik is. Verder was dit ook ’n 

voorvereiste dat alle kunstenaars manlik moes wees. Hierdie manlike kunstenaars het 

óf al by die gewilde Afrikaanse musiekkonsert, Afrikaans is Groot, opgetree, óf meer 

as 500 000 kyke op YouTube vir hulle gekose video verwerf. 

 

4.3. Samevatting 

Diskoersanalise word in hierdie hoofstuk saam met ander sosiale faktore bespreek om 

vas te stel watter impak verhoudings, geskiedenis en die huidige samelewing op die 

Afrikaneridentiteit het. Hierdie elemente, naamlik magsverhoudings, ideologieë en 

sosiale identiteite word in verhouding met diskoers as die basis van ’n sosiale analise 

gebruik en verder ook as die analise van die Afrikaanse musiekvideo’s. Die idee van 

’n representatiewe heuristiek, oftewel die oorvereenvoudiging wat in hoofstuk 3 reeds 

bespreek is, van ’n groep soos die Afrikaner sluit aan by die vorming van stereotipes. 

Hierdie stereotipes kry gestalte deur ’n geheuelading wat spruit uit Suid-Afrika se 
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nasionalistiese geskiedenis en apartheid. In hierdie hoofstuk word die nostalgie en die 

Afrikanergeskiedenis, wat onderskeidelik in hoofstuk 2 en 3 bespreek word, dus 

bymekaargebring. Met behulp van die diskoersanalise en die verhouding met die 

genoemde sosiale elemente, word simbole in die musiekvideo’s volgens ’n 

multimodale analise ontleed weens die visuele aard van musiekvideo’s. Semiotiese 

modusse integreer met ’n gegewe diskoers om die multimodaliteit van ’n teks te vorm.  

  



79 
 

HOOFSTUK 5: ANALISE  

 

5.1. Inleiding 

 

In hierdie hoofstuk volg die praktiese ondersoek na die multimodaliteit van die 

musiekvideo’s en word die video’s in 3 kategorieë verdeel om ’n tematiese samehang 

volgens dié kategorieë te identifiseer. Hierdie kategorieë is (a) die uitbeelding van en 

verlange na ’n tuiste (nostalgie), (b) die rol van die plaas as identiteitsmerker, en (c) 

die objektivering van die vrou en ondergeskiktheid teenoor die man in. Die kategorieë 

word volgens Bourdieu se veldteorie en kapitaalteorie en aan die hand van die 

geskiedenis van Afrikaans, asook die huidige posisionering van die Afrikaner in Suid-

Afrika saamgestel.  

 

5.2. Nostalgie en die verlange na ’n tuiste 

Hierdie studie word op die basis van nostalgiese praktyke gevorm en ondersoek hoe 

nostalgie sterk in die populêre kultuur, veral in Afrikaanse musiekvideo’s, figureer. 

Schalk van der Merwe (2015:228) beweer dat verskeie subjektiwiteitskonstrukte en 

identiteite in ’n vrye samelewing ontwikkel het en die globale mag van ’n veranderende 

samelewing weerspieël het. Hierdie magte sluit prosesse van kulturele 

dedifferensiasie in, wat dikwels spanning veroorsaak wanneer plaaslike, tradisionele 

waardestelsels in konflik met globale kulture staan wat deur massamedia-kanale 

bevorder word. In die lig van hierdie konflik met globale kulture staan sommige 

Afrikaners aan die ontvangkant van identiteitstereotipes (Van der Merwe, 2015:228).  

 

Teen hierdie agtergrond van plaaslike en internasionale verandering, veral op die 

politieke front, word daar ondersoek ingestel hoe Afrikaners op nostalgie staatmaak 

om ’n gedeelte van die Afrikaneridentiteit te behou en soms slagoffers van sekere 

stereotipes is. Soos in die teoretiese bespreking genoem, bevind die 

Afrikanergemeenskap sigself in ’n sogenaamde niemandsland en in ’n staat van 

vervreemding sonder politieke mag in ’n hedendaagse Suid-Afrika. Enige 

herinneringsplekke bied as ‘t ware ’n vorm van vertroosting vir die Afrikaner. 
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5.2.1. Francois van Coke ─ “Die wêreld is mal” 

Francois van Coke het bekendheid verwerf as die voorsanger van die Afrikaanse 

rockgroep Fokofpolisiekar wat in die vroeë 2000’s naam gemaak het, eerstens met 

hulle uitlokkende en kontroversiële naam, en tweedens met hulle opstandigheid 

teenoor die gereg en owerhede. Hulle het, sedert hulle begin optree het, ’n jonger 

generasie Afrikaanssprekendes verteenwoordig wat volgens Klopper (2008:208) op 

soek is na iets. Francois van Coke en Fokofpolisiekar het die waardes van 

Afrikanernasionalisme bevraagteken (Klopper, 2008:208). Francois van Coke het in 

2015 sy eerste solo-album vrygestel en dit blyk dat onsekerheid en bevraagtekening 

steeds deurlopend prominente temas is, as liedjies soos “Behoort aan niemand nie” 

en “Ek weet nie” op Francois van Coke (2015) en “In die oomblik” op Dagdrome in 

Suburbia (2019) in ag geneem word. Op Van Coke se album Hierdie is die lewe (2017) 

kom die tema van nostalgie sterk na vore met liedjies soos “Dit raak beter (as jy ouer 

raak)” en “Die wêreld is mal” gekyk word. Dit blyk vanuit sy solo-albums dat 

bevraagtekening steeds in sy werk figureer, maar ook dat hy as jonger 

Afrikaanssprekende steeds sukkel om ’n plek in Suid-Afrika te vind. Hierdie 

vervreemding in die samelewing dring in op die Afrikaner se kulturele kapitaal. Die 

openingslirieke van die lied “Ek weet nie” bevestig Van Coke se onsekerheid en 

vervreemding wat ook op die algemene Afrikaner toegepas kan word: 

Nog nooit so alleen nie 

Net die wind van voor 

Oor en oor 

Wie is ek? 

Ek ken jou nie 

Nog nooit so onseker nie 

Gaan dit êrens heen 

Dis heen en weer 

Daar's fout hier 

Sal maar weer probeer (Van Coke, 2015). 

 

Begrippe soos alleenheid, vreemdheid en onsekerheid beklemtoon die spreker se 

ervaring en is ’n goeie aanduiding van die wit Afrikaner se milieu in ’n hedendaagse 

Suid-Afrika. Dit is ook in die liedjie, “Die wêreld is mal”, waar ’n kritiese blik op die hede 

gegee word met sterk nostalgiese merkers wat in die musiekvideo na vore kom. Die 

verlange na ’n tuiste word beklemtoon in die eerste vers van die liedjie: “Die lug is 
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droog en ek’s onwelkom hier. Ek’s ver van die huis af, alleen en ver van die huis af. 

Op pad nêrens heen, verander vervreem en ek is siek daarvan” (Francois van Coke, 

2017). Hierdie lirieke sluit aan by die voorafgenoemde lirieke wat vervreemding, 

alleenheid en onsekerheid beklemtoon. Tekens van nostalgie in die eerste 

skermgreep in die musiekvideo figureer waar Van Coke in ’n klassieke ou motor sit. 

Die tweede en derde skermgrepe van ’n apartheidsbord en die weermag voeg nog 

nostalgie by en herinner die kyker aan die apartheidsregime, wat baie emosie en 

kontroversie uitlok: 

 

(Figuur 1.1) 

 

 

(Figuur 1.2) 
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(Figuur 1.3) 

Die nostalgiese tekens wat Van Coke in hierdie musiekvideo gebruik, is egter daar om 

sterk krities teenoor gesag te staan en roep beelde van leiers regoor die wêreld op, 

asook hier in Suid-Afrika. In die bogenoemde skermgreep word daar slegs op wit 

soldate gefokus en versterk dit as ‘t ware die eksklusiwiteit en afsondering van die 

Afrikaner. Die musiekvideo beeld die realiteite van die samelewing deur die loop van 

die geskiedenis uit. Van Coke word in ’n ambivalente posisie teenoor sy eie kultuur 

gewikkel wanneer hy skynbaar nie tuis voel in die verlede óf in die hede nie. Die nosie 

van liminaliteit en ’n romantiese ontsnapping word geopper en Van Coke gebruik 

terugflitse van die verlede en die politieke kwessies van die hede om klem op tragiese 

realiteite te lê. In hierdie musiekvideo word die kontroversiële ANC-leier en 

oudpresident Jacob Zuma ook uitgebeeld, wat bevestig dat die hoofkarakter nie tuis 

voel in die realiteite van die verlede of in die hede nie, deur nie op ’n romantiese manier 

na enige leiers te verwys nie: 
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(Figuur 1.4) 

Verromantisering sluit by liminaliteit aan en Jameson (1975:138) definieer romanse as 

wensvervulling of ’n utopiese fantasie wat gemik is op ’n gedaanteverwisseling van die 

alledaagse werklikheid. Jameson (1975:158) meen verromantisering verteenwoordig 

’n oorgangstydperk waar tydsgenote die samelewing op ’n breekpunt tussen die 

verlede en die toekoms ervaar. Tekens van hierdie sogenaamde breekpunt word in 

die musiekvideo se verwysing na geskiedkundige gebeurtenisse soos apartheid en 

oorlog, asook die huidige kwessies in ons samelewing gesien. Aan die hand van 

hierdie niemandsland word daar geargumenteer dat die hoofkarakter op soek is na ’n 

utopiese fantasie wat verwyderd is van ons verlede en ook die hede. 

 

Die groot ooptes van ’n woestynlandskap weerspieël die beeld van ’n niemandsland 

vir wit Afrikaners en die groter Afrikaanssprekende gemeenskap in die hedendaagse 

Suid-Afrika, en veral die hoofkarakter in die musiekvideo bevind homself afgesonder, 

“alleen en ver van die huis af” (verwys terug na openingslirieke):  

 

(Figuur 1.5) 
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(Figuur 1.6) 

 

In die musiekvideo word internasionale tendense ook uitgelig en hierdie simbole en 

figure wat uitgebeeld word, sluit by Van der Merwe (2015) se bewering aan dat globale 

verandering ’n rol speel in die stremming wat op die Afrikaner geplaas word. Die 

onderstaande skermgrepe bevestig hierdie nosie van globale merkers en die impak 

op die Afrikaneridentiteit: 

 

(Figuur 1.7) 
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(Figuur 1.8) 

In hierdie skermgrepe word groot rolspelers in die Amerikaanse populêre kultuur, 

naamlik Justin Bieber, en die wêreldpolitiek, naamlik Donald Trump, beklemtoon. Dit 

is ’n belangrike aanduider van vinnig groeiende globale identiteite, en lê ook klem op 

die impak wat internasionale rolspelers, soos uitgewys in die bostaande skermgrepe, 

op ’n groep soos die Afrikaners kan hê. Hierdie internasionale kultuurmerkers plaas 

moontlik ’n demper op die samehorigheid van ’n jonger Afrikanergemeenskap wat 

meer met internasionale tendense vereenselwig as met tipiese Afrikanerwaardes 

waarmee ouer generasies dikwels vereenselwig. 

 

“Die wêreld is mal” sluit af wanneer die hoofkarakter vanaf die droë oop landskap 

verby ’n wingerd stap wat ’n nuwe lewe voorstel. Hy word met sy gesin herenig en sy 

veilige tuiste word uitgebeeld deur die volledige gesin. Dié gesinstruktuur blyk dat dit 

’n leemte vervul van ’n samelewing wat andersins bra vervreemdend vir die 

hoofkarakter voel: 
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(Figuur 1.9) 

 

(Figuur 1.10) 

 

(Figuur 1.11) 

Die video se progressie beeld die belangrikheid van ’n gesin uit met die begin wat 

fokus op die hoofkarakter alleen in die woestyn en die afsluiting waar hy met sy vrou 
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en sy kind herenig word. Verdere kwessies soos die impak van globalisme en  globale 

populêre tendense, hetsy kultureel of polities, word in hierdie musiekvideo 

aangespreek. Die rol van die hegemoniese Afrikanerleier van ouds, insluitend die 

vaderfiguur en hoof van die huis, word ook ’n prominente figuur wat veral aan die einde 

van die musiekvideo sterk na die voorgrond gebring word. 

 

5.2.2. Ruhan du Toit ─ “Monumentaal” 

Ruhan du Toit het onlangs sy solo-debuut gemaak met die vrystelling van die 

musiekvideo “Monumentaal” (2020), wat in ’n maand byna 300 000-kyke ontvang het. 

Die liedjie staan tans op net meer as een miljoen kyke (Augustus 2021). Die liedjie het 

dit ten doel om die Afrikanererfenis en -simbole te herdenk en in die musiekvideo  

besoek hy van die grootste Afrikanermonumente regoor Suid-Afrika.  

 

In ’n YouTube-onderhoud deur die radiokanaal OFM noem Du Toit dat dit nodig is om 

terug te gaan na “ons” erfenis toe (Die Groot Ontbyt, 2020). Hierdie verwysing na “ons” 

verwys na die diskursiewe struktuur van ’n ideologiese groep, naamlik die 

Afrikanergroep. Die “ons” verwys indeksikaal na die skepping van ’n eksklusiewe 

groepsidentiteit deur middel van taal. Hierdie sterk groepsidentiteit wat deur middel 

van die “ons” bevorder word, bevorder die homogene aard van die Afrikaner. Hierdie 

homogeniteit sluit aan by die nosie van liminaliteit wat ruimte skep vir eensgesindheid 

en sodoende gedeelde waardes. Du Toit meen dat dit nodig is om erkenning aan die 

Afrikaner te gee sonder om skaam of bang te wees dat iemand dalk geaffronteerd 

gaan voel (Die Groot Ontbyt, 2020). Du Toit  se laasgenoemde bewering dui daarop 

dat die Afrikaner se identiteit moontlik onderdruk word in die huidige samelewing in 

Suid-Afrika. Du Toit beklemtoon die rol van die kerk en geloof en meen menige van 

die Afrikanerbewegings het as gevolg van geloof plaasgevind (Die Groot Ontbyt, 

2020). Die verband tussen taal, kultuur en Afrikanersimbole word sterk deur die titel 

uitgebeeld word as monument en taal wat uiteindelik die monumen(taal) 

bymekaarbring. 

 

Die lied “Monumentaal” beeld as geheel nostalgie uit en groot Afrikanersimbole word 

in hierdie musiekvideo ten toon gestel. Die monumente en simbole wat in hierdie 

musiekvideo figureer, sluit in: die Voortrekkermonument in Pretoria; Majuba 

Boereoorlog Monument in Volksrus; Slag van Bloedrivier Erfenisterrein in Dundee; 



88 
 

Graniet Kakebeenwa in Dundee; Sarel Cilliers Gedenkteken in Kroonstad; Susanna 

Maritz Smit, Kaalvoetvrou in Bergville; Paardekraal Monument in Krugersdorp; 

Nasionale Vrouemonument in Bloemfontein; Paul Kruger Monument in Pretoria; 

Majuba Gedenkteken in Volksrus; en die Paul Kruger Gereformeerde Kerk in Pretoria 

(Du Toit, 2020).  

 

In ’n onderhoud met die digitale Afrikaanse nuusplatform, Maroela Media, beweer Du 

Toit dat die Afrikaner se grootste monument hulle geloof is (Bezuidenhout, 2020b). 

Om aan te sluit by geloof as Afrikanersimbool, noem Du Toit dat die laaste 

erfenisjuweel die Familiebybel is (Bezuidenhout, 2020b). Hierdie stelling van Du Toit 

bevestig ook die rol van die gesin vir die Afrikaner, gepaard met die konvensionele 

strukture van God die Vader as hoof, gevolg deur groot Afrikanerleiers soos Paul 

Kruger en daarna die vader van die gesin wat leiding neem. Hierdie konvensionele 

gesinstruktuur met die man as hoof van die gesin kan ook as ’n nostalgiese merker 

bestempel word. In dieselfde berig noem Visser (2020) in Bezuidenhout (2020b) dat 

die Afrikaner hulself in ’n identiteitskrisis bevind en nodig het om veilige vesting by die 

Afrikanersimbole te vind (Bezuidenhout, 2020b). Visser (2020) in Bezuidenhout 

(2020b) beweer: “’n fundamentele bousteen van enigiemand se identiteit is sy of haar 

opvatting van waarvandaan hy of sy kom. ’n Wanopvatting het stelselmatig onder 

Afrikaners ontstaan oor wie en wat hulle is en dit word versterk deur uitlatings in die 

media asook nasionale beeld” (Bezuidenhout, 2020). Aan die hand van Visser (2020) 

in Bezuidenhout (2020b) se opmerking word die nosie rondom grond, wat vanuit die 

ruimtelike aspek gelees kan word, en die Afrikaner se tuiste wat bedreig word, in die 

musiekvideo uitgebeeld: 
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(Figuur 1.12) 

In die bostaande skermgreep word grond deur die hoofkarakter uitgelig wat fisies 

grond in sy hand vashou. Dit versterk die Afrikaner se verhouding met grond wat ook 

in die volgende afdeling ondersoek word. Grond, insluitend die plaas, is ’n belangrike 

identiteitsmerker van die Afrikaner wat van nageslag tot nageslag oorgedra word en 

waarna daar op ’n utopiese wyse verlang word (Van Zyl, 2008:136). Die nosie van 

nostalgie word verder in die lirieke bevestig wanneer Du Toit (2020) beweer dat die 

Afrikaner moet onthou waarvandaan hy kom: “Mag ons nooit vergeet nie / dit was nooit 

tevergeefs nie / onthou ons helde / hier lê hul bloed / staan op want ons moet.” (Ruhan 

du Toit, 2020). Weereens speel die “ons” ’n prominente rol in die vorming van ’n sterk 

groepsidentiteit. Die beelde van “helde” en “bloed” versterk ook die behoefte vir ’n 

sterk Afrikanerleier wat veg vir die regte van Afrikaners. Hierdie Afrikanerhelde dien 

as ‘t ware as ’n prominente herinneringsplek in die musiekvideo en word deur visuele 

beelde ondersteun: 

 

(Figuur 1.13) 
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(Figuur 1.14) 

Die standbeeld van Sarel Cilliers, ’n prominente Voortrekkerleier, en Paul Kruger, 

oudpresident van Zuid-Afrikaansche Republiek, word veral in die bogenoemde 

skermgreep opgehemel met die laehoek-fotografie en dien as ’n simboliese bewaring 

van die oud-Afrikanerleiers in die hedendaagse tydperk waar manlike Afrikanerleiers 

afwesig is. 

 

Die hoofinhoud van hierdie musiekvideo is om die Afrikanergeskiedenis te vier deur 

op die simbole en monumente te fokus wat die Afrikaner verteenwoordig en ook die 

Afrikaneridentiteit wat aan hierdie genoemde geskiedenis gekoppel word, te 

beklemtoon. Hier kan ’n duidelike blik op die verlede gesien word en gevolglik kom die 

nostalgiese tema sterk na vore.  

 

5.2.3. Snotkop ─ “Dis ’n land” 

Francois Henning, oftewel Snotkop, is ’n Afrikaanse sanger wat bekend staan vir sy 

gewilde Afrikaanse hip-hop-liedjies. In die meeste van sy liedjies neem Snotkop ’n 

eiesoortige plek in die Afrikaanse musiekmark in waarin hy volgens sy kleredrag, 

kenmerkende pette en juweliersware, tatoes, asook kenmerkende hip-hop-

partytjieliedjies in ’n kontras staan teenoor die ander Afrikaanse kunstenaars in hierdie 

tesis wat hoofsaaklik tradisioneel vertoon met kakieklere, breërandhoede en 

velskoene.  

     

In 2011 besluit Snotkop om sy eie weergawe van Carike Keuzenkamp se liedjie “Dis 

’n land” op te neem. Die liedjie gebruik egter net “Dis ’n land” se koorgedeelte met sy 
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eie verse wat daarnaas bygewerk is. In 2018 word hierdie liedjie op YouTube as ’n 

musiekvideo vrygestel en dit staan tans (Julie 2021) op ongeveer 652 000 kyke. Die 

lied se hooffokus is die herinneringe wat die sanger aan Suid-Afrika koppel, wat heel 

dikwels na die “goeie ou dae” verwys. Reeds in die eerste vers word daar sterk na 

herinneringsplekke en nostalgie verwys as hy van sy grootwordjare op die plaas in die 

Vrystaat praat: 

 

Gee my ’n oomblik asseblief, laat ek vertel. 

Van ’n land waarin ek woon, drome droom, wel! 

Gee my ’n oomblik en onthou van al daai dae. 

Was net ’n laaitie in die Vrystaat op die plaas, ja! 

Onthou daai dae van waatlemoen en potjiekos. 

Brandewyn en Coke om die probleme op te los. 

En tannie Carike op die radio wat sing. 

En ons skree hard vir die Bokke om die beker terug te bring, ja! 

Hierdie land, wat my geluk bring (Snotkop, 2011). 

 

Die bogenoemde lirieke lig belangrike identiteitsmerkers van die Afrikaner uit, naamlik 

die plaas, potjiekos en rugby. Die musiekvideo word ook ingelei deur ’n beeld van die 

vorige Suid-Afrikaanse vlag, die huidige vlag, asook ’n gedeelte van die Onse Vader 

─ twee vlae wat ’n simboliese stryd in die hedendaagse Suid-Afrika voer, en die Onse 

Vader wat die ondersteuning van en hunkering na ’n vaderfiguur oproep, asook verwys 

na die belangrikheid van die NG Kerk en die impak van die NG Kerk 

Afrikanernasionalisme en apartheid. Die term apartheid het as ‘t ware in die NG Kerk 

ontstaan en het daarna oorgevloei na die media- en politiekekringe (Giliomee, 

2003:373-374) (word meer saam met figuur 1.19 bespreek): 
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(Figuur 1.15) 

Die tweede beeld wat kort na die vlae in die musiekvideo verskyn, is die 

Voortrekkermonument in Pretoria. Dit blyk dat dit ’n ou foto is wat geneem is as daar 

na die gehalte en opgefrommelde toestand van die foto kyk. Hierdie laegehaltefoto 

dra ook by tot ’n sterk nostalgiese tema: 

 

(Figuur 1.16) 

 

Daar word deurlopend na ’n jong seun op die plaas verwys en nog ’n simbool wat 

beklemtoon word, is die sterk gesinsband op die plaas: 
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(Figuur 1.17) 

 

 

(Figuur 1.18) 

 

In die bogenoemde figuur 1.18, spreek veral die vader-karakter se kleredrag van ’n 

tipiese boerderygemeenskap en die huis in die agtergrond is ook ’n voorbeeld van ’n 

eenvoudige plaashuis. Hierdie twee voorbeelde dra by tot die algehele plaasnarratief 

wat die Afrikaner se identiteit  oproep. Die twee seuns op die foto dra ook min of meer 

dieselfde klere as die vader wat spreek van die jonger Afrikanergenerasie wat deur 

hulle ouers gevorm word. Dit is ook opvallend dat daar nie op jonger meisies gefokus 
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word nie, en dat die tema sterk op die vader-seun-verhouding fokus. Hierdie 

verskynsel versterk die sterk patriargale element. 

 

Nog ’n prominente simbool wat die Afrikaner saambind onder leiding van die Vader is 

die NG Kerk wat ’n vorm van mag en hegemonie gedurende die apartheidsjare was. 

Volgens Van der Merwe (2014:i) het die NG Kerk nie net apartheid ondersteun nie, 

maar dit selfs op teologiese gronde verdedig, en ’n posisie van mag gebruik om lede 

van die kerk te beïnvloed. In die relatief onlangse verlede het die Algemene Sinode 

van die NG Kerk hierdie instansie uiteindelik gedistansieer van die apartheidsregime 

(Kruger en Hofmeyr, 2009:138). Kruger en Hofmeyr (2009:138) verwys na die term 

volkskerk as die kenmerkende versmelting tussen volk en kerk onder die Afrikaners.  

 

Hierdie simbool word ook as ’n herinneringsplek gesien en die nosie van nostalgie 

word vasgevang in die ouer generasie wat by die kerk uitgebeeld word. Die ouer 

karakters in die musiekvideo spreek van die verhouding tussen die NG Kerk en die ou 

Afrikanernasionalisme oftewel volkskerk-erfenis. Die kleur wit is veral ook ’n 

prominente tema en dui ’n mate van skoonheid en onskuld aan. Wit word ook in die 

foto aan magsfigure gekoppel, naamlik die kerk, die man en die Bybel: 

 

(Figuur 1.19) 

 

Hierdie musiekvideo se hooffokus is op die hoofkarakter se kinderdae met gereelde 

verwysings na ou Afrikanersimbole soos die ou landsvlag, die Voortrekkermonument, 
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die NG Kerk en die vaderfiguur en die vader-seun verhouding. Daar word ook vlugtig 

na die konvensionele gesinstruktuur en die plaas verwys wat deurlopend ’n plek van 

veiligheid, vrede en orde vir die Afrikaner is.  

 

5.3. Die uitbeelding van en verlange na die plaas 

Dit is algemeen dat die Afrikaner heel dikwels sinoniem met die plaas is en dat die 

plaasmilieu ’n belangrike deel van die Afrikaner se identiteit vorm. Volgens Steenkamp 

(2016:321) is die geskiedenis en geskiedkundige identiteit van die Afrikaners aan die 

plaas gekoppel gepaard met die idee dat plase deur ouer generasies boere na ’n 

jonger generasies oorhandig word om die plaas en die boerdery verder te bevorder. 

Dit is ’n bepaalde houding en beeld wat aan die Afrikaner gekoppel word en het oor 

die jare heen ’n baie kommersiële beeld geword. Volgens Van Zyl (2008:126) “blyk ’n 

gevoel van sentimentele smagting na die platteland toenemend onder Afrikaners voor 

te kom sedert die demokratisering van Suid-Afrika in 1994.” Die ontwikkeling, 

bevordering en romantiese voorstelling van die plaas en die platteland kan in terme 

van nostalgie beskou word “as ’n spesifieke vorm van herinnering en word gevolglik 

in verband gebring met die Afrikaners se kollektiewe mentaliteit” (Van Zyl, 2008:126). 

In hierdie afdeling word spesifieke identiteitsmerkers, soos plaastoerusting, 

kakieklere, windpompe, oop ruimtes en landerye geïdentifiseer om te bepaal of hierdie 

identiteitsmerkers meer betekenis as net die fisiese betekenis dra.  

 

5.3.1. Ricus Nel en Snotkop ─ “Boerepompie”  

Ricus Nel, ’n Afrikaanse kunstenaar wat gereeld by feeste en konserte gesien kan 

word, het in samewerking met nog ’n gewilde kunstenaar, Snotkop, gewerk om die 

lied “Boerepompie” te skryf. Sedert “Boerepompie” se musiekvideo op die 14de Junie 

2019 vrygestel is, is die aantal kyke nou oor die 7 miljoen. Volgens Boonzaaier (2020) 

is dié lied binne ’n dag 100 000 keer op YouTube gekyk. ’n Week ná die lied vrygestel 

is, het die aantal kyke tot ongeveer 280 000 gestyg en die liedjie het ook die topplek 

op iTunes se Afrikaanse Top 100-speellys beklee.  

 

Hierdie musiekvideo se hooffokus is ’n konsertina, oftewel ’n “boerepompie”, wat met 

boeremusiek geassosieer word. ’n Spanning tussen die rustige plaaslewe en ’n besige 

stadslewe ontstaan wanneer Snotkop as tweede stem in die liedjie figureer. Hierdie 
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spanning en teenstrydigheid word van meet af deur middel van spesifieke kleredrag 

uitgebeeld, soos daar in figuur 1.20. gesien kan word: 

 

 

(Figuur 1.20) 

In die bogenoemde skermgreep word die vergelyking tussen stad en plaas duidelik in 

die kleredrag uitgebeeld as daar na die moderne wit T-hemp, hoed en die tatoes van 

die linkerkantse figuur gekyk word, teenoor die kakiehemp van die regterkantse figuur. 

Die regterkantse karakter se snor verwys na ou Afrikanernasionalistiese mag en 

patriargie. Volgens Truscott (2016:303) het die snor trots, eenheid en ’n manlike status 

vir die patriargale Afrikanernasionaliste gedurende die apartheidsjare verteenwoordig. 

Die kakiehemp bevat ook ’n embleem van ’n koedoe wat daarop dui dat die karakter 

waarskynlik ook ’n jagter is, wat ook ’n groot deel van die Afrikanerkultuur uitmaak en 

met  manlikheid geassosieer word. Die beelde word deur die lirieke bygestaan wat die 

spanning tussen stad en plaas vroeg al bevestig: 

Hier op my stoep, raak dinge pure plaas 

Die honde wat huil, die konsertina wat raas [...] 

Ek het alles wat ek wil hê 

Met my vroutjie wat langs my lê 

Maar in die pubs en klubs, is waar die aksie wag 

En op die hoek van die straat, is waar my Mustang staan 

Ons dans somme in die skuur 

In die stad is Brannewyn te duur 

Maar die plaas is stil (ja dis lekker) 
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Jy moet koeie melk (maar dis lekker) (Ricus Nel, 2019). 

 

Die verwysing na die konsertina, plaas en plaasbedrywighede gee ook ’n nostalgiese 

blik op die vroeë tradisionele boeremusiek wat gewild onder die Afrikanerkultuur is. 

Froneman (2012:1) bevestig hierdie stelling en beweer dat boeremusiek meestal met 

Afrikaners geassosieer word. Deur in ’n verkleiningsvorm na die vrou te verwys, word 

manlike dominansie geïmpliseer en genormaliseer, ’n saak wat in meer diepte in die 

volgende afdeling bespreek word. Die nosie van plaastoebehore, soos ’n trekker, word 

ook dikwels aan die Afrikaner en die plaas gekoppel en kan ook in hierdie musiekvideo 

gesien word: 

 

(Figuur 1.21) 

Volgens die liedjie se lirieke word die vergelyking tussen plaas en stad weer eens 

uitgelig wanneer die openbare vervoerdiens, Uber, wat dikwels in die stad gebruik 

word, met ’n trekker vergelyk word wat meestal op plase gebruik word: “En daar's nie 

Uber nie (check my trekker)” (Ricus Nel, 2019).  

 

Die nostalgiese toon van hierdie liedjie word deur Nel in ’n onderhoud op Maroela 

Media bevestig: “’n Boerepomp is ’n ou tradisionele konsertina wat ons voorvaders 

bespeel het en ons doen dit nou nog” (Monsieur, 2019). “Ons” word nogmaals 

indeksikaal gebruik om ’n versterkte identiteit rondom die Afrikaner te vorm.  
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Dit is egter ’n realiteit dat die Afrikanerkultuur nie net aan die plaas verbonde is nie, 

maar ook in die groot stede gevestig is. Die uitbeelding van beide die plaas en die stad 

dien ook ’n ander doel en bevestig die eenvormigheid en eenheid onder die Afrikaner 

al woon hulle in verskeie omstandighede en ruimtes: “Volgens Snotkop wou hulle in 

die musiekvideo uitbeeld dat dit nie saak maak of jy van die plaas of van die stad af 

kom nie, en dat almal eintlik maar dieselfde is” (Monsieur, 2019). Snotkop se 

opmerking dui ook op die eensgesindheid onder talle Afrikaners.  

 

Gepaard met die spanning tussen stad en plaas en die verromantisering van die plaas 

en tradisionele praktyke, ontstaan daar ook ’n satiriese seksuele ondertoon wat deur 

die woord “boerepompie” uitgebeeld word. Volgens die Woordeboek van die 

Afrikaanse Taal word die woord pomp as plat geselstaal beskryf wat na seks verwys 

(WAT.  2019). Daar kan geargumenteer word dat die boerepompie op ’n subtiele manier 

die vrou objektiveer deur die satiriese seksuele ondertoon, asook die dominansie van 

die man wil uitbeeld (hierdie aspek word ook in afdeling 5,4 verder bespreek):  

'n Bietjie trek ('n bietjie trek) 

'n Bietjie stoot (en 'n bietjie stoot) 

Laat die krismiswurm wikkel op jou skoot 

'n Bietjie in ('n bietjie in) 

'n Bietjie uit (en 'n bietjie uit) 

Laat die donkielong-kelong jou lekker kry (Ooh, is lekker) (Ricus Nel, 2019). 
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(Figuur 1.22) 

 

In hierdie musiekvideo word daar voortdurend na die stremming tussen stad en plaas 

verwys. Die plaas word as ‘t ware verromantiseer en stel ook ’n hiërargiese struktuur 

met die man as hoof van die plaas ten toon. Die titel van die liedjie verwys ook na die 

ouer tradisionele boeremusiek en dui op ’n sterk nostalgiese tema. Hierdie nostalgie 

tema in die vorm van boeremusiek, en veral die konsertina, herinner aan ou 

tradisionele musiek en samekomste wat deel vorm van die Afrikaneridentiteit. Verder 

word die konsertina (boerepompie) geobjektiveer en op ’n seksuele wyse aan die vrou 

verbind. 

 

5.3.2. Appel ─ “Boer loop deur my are” 

Christoph Kotzé, oftewel Appel, is ’n Afrikaanse liedjieskrywer en sanger wat bekend 

is vir sy nostalgiese liedjies oor die plaas en die Bosveld. Hy beeld in verskeie liedjies 

die eenvoud van die plaas en die bosveld uit en lê veral klem op man se verbintenis 

daarmee. Sy liedjie “Boer loop deur my are” is geen uitsondering nie en die 

musiekvideo is op 23 Maart 2018 vrygestel. Die liedjie het opslae gemaak en die aantal 

kyke staan tans op 4,4 miljoen (Augustus 2021). Na aanleiding van vele kommentaar 

onder aan die YouTube-video is dit duidelik dat menige Afrikaner hulle met die 

Bosveld, stil plaaspaaie, plaashekke en trekkers vereenselwig. Kotzé (2020), oftewel 

Appel bevestig hierdie stelling in ’n onderhoud met Bezuidenhout (2020b):  

“[d]ie familieboer is vandag nog die anker van ons plattelandse bestaan 

en die hoeksteen van die landelike ekonomie, die hartklop van dorpies 

en die fondament van ’n waardesisteem. Daar is ’n familieplaas vlak in 

elke gesin se geheue. Iewers is daar ’n oom of ’n oupa en ’n plaas; ons 

kom van daar af, ons is uit daardie stof gemaak.”  

 

“Ons” wat in die laaste sin aangetref word, bou deur middel van taal aan ’n sterk 

samehorigheid en versterk die Afrikaneridentiteit en die waardesisteem wat daarmee 

gepaard gaan. Die titel van die liedjie is reeds ’n vroeë teken van boer wat in die 

Afrikaner se bloed is. Die liedjie begin met ’n oupa en sy kleinseun wat deur die 

landerye op ’n trekker ry. Die verbintenis met die plaas en grond is ’n duidelike merker 

in hierdie musiekvideo en beeld die bogenoemde stelling uit dat die Afrikaner “uit 

daardie stof gemaak is”: 
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(Figuur 1.23) 

Die verhouding tussen oupa en kleinseun word ’n belangrike verhouding in die 

musiekvideo en dui op ’n tradisie wat oor generasies strek. Dit dui ook op ’n kultuur 

wat aan die volgende generasie oorgedra word. ’n Speelgoed-trekker word ’n simbool 

van ’n jonger generasie wat as ‘t ware die ouer generasie se skoene moet volstaan 

om sodoende die kultuur en tradisie te bewaar en te bevorder. Hierdie verhouding 

tussen die ouer en jonger generasie bevestig Bucholtz en Hall (2005) se 

opkomsbeginsel wat beweer dat die individu, soos die seun, se denkwyse vanuit  ’n  

tradisionele oogpunt gevorm word deur sy verhouding met sy oupa. Die beeld word 

verder versterk deur die seun wat van die plaas se grond in sy sak steek en dit deel 

van homself maak: 
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(Figuur 1.24) 

 

 

(Figuur 1.25) 

 



102 
 

Daar ontstaan ’n spanning tussen ’n middelklasbestaan in die stad en lewe op die 

plaas wanneer die seun, nadat hy terugkeer huis toe, ’n gedeelte van die plaveisel 

met ’n hamer stukkend slaan om van die grond te strooi wat hy van die plaas af gebring 

het. Die seun se houding en lyftaal word ook as moedeloos en hartseer uitgebeeld en 

stel ’n verlange na die plaas voor. Die spanning tussen twee ruimtes, naamlik die stad 

en die plaas, soos bespreek in 5.2.3, kom weer sterk na vore: 

 

(Figuur 1.26) 

 

Die hooftema van hierdie musiekvideo lê klem op die waardes en tradisies wat oor 

generasies heen na die volgende geslag oorgedra word ─ waardes en simbole wat 

die “ons”, naamlik die Afrikanergemeenskap, herenig. Dit word veral uitgebeeld deur 

die verhouding tussen oupa en kleinseun en ook die persepsie wat die kleinseun van 

die plaas het. Die klein trekker waarmee seun speel, asook die oupa se groot trekker, 

dra besonderse simboliese waarde wat tradisie en kultuur aan die volgende geslag 

oordra. Een van die narratiewe in hierdie musiekvideo bevestig dat dit belangrik is vir 

’n ouer generasie om Afrikanertradisies deur hulle kinders en kleinkinders te laat 

voortleef.   
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5.3.3. Ampie ─ “Plain Jane” 

Die sanger Ampie du Preez stel in 2014 die musiekvideo vir sy treffer “Plain Jane” 

bekend en die aantal kyke staan tans op meer as 2 miljoen (Augustus 2021). Die 

musiekvideo volg ’n soortgelyke narratief as die bekende realiteitsreeks Boer soek ’n 

vrou en beeld ’n boer op sy plaas met twee vrouens uit wat kompeteer om sy liefde te 

wen. Regdeur die video word gewone plaasaktiwiteite uitgebeeld, asook twee vrouens 

se stryd om die boer se liefde te wen. Twee kwessies word in hierdie musiekvideo 

geïdentifiseer, naamlik die Afrikaner se verbintenis met die plaas, asook die 

uitbeelding van ’n wit Afrikaanse (boere)vrou. Die laasgenoemde word meer 

breedvoerig in die volgende afdeling bespreek. Hierdie kwessies word hoofsaaklik 

deur die vrouens se narratiewe en fisiese voorkoms uitgebeeld, asook hoe die boer 

teenoor die vrouens reageer.  

 

(Figuur 1.27) 

Die eerste deelnemer beeld ’n vrou uit wat lyk asof sy van die stad af kom. Haar 

kleredrag is teenstrydig met tipiese klere wat mens op ’n plaas sal dra teenoor die 

tweede vrou in die onderstaande skermgreep wat die teendeel uitbeeld: 
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(Figuur 1.28) 

Die kenmerkende John Deere-handelsmerk op haar hoed word tipies met die plaas 

geassosieer en sy word ook eerder met ’n bakkie in plaas van ’n helikopter afgelaai. 

Dit blyk reeds uit die eerste ontmoeting van die karakters duidelik dat daar ’n spanning 

tussen stad en plaas ontstaan en hierdie spanning word deur die twee vrouens 

beliggaam. Deur die loop van die video word die vrou wat die stad uitbeeld sekondêr 

uitgebeeld teenoor die protagonis wat die “plain” boeremeisie verteenwoordig. Die 

volgende lirieke ondersteun die waarneming: 

Sy dra ’n John Deere-hoed 

Werk op die plaas in haar ou gumboots 

Sy ry ’n groot geel trok 

Skape, beeste agterop 

Sondae is sy moeg gewerk 

Kry weer krag by die ou klipkerk 

Dans as dit reën op haar ou sinkdak 

Want dit bring weer hoop as dit moeilik raak (GVR/Gerhard van Rooyen, 2013). 

 

Vanuit hierdie lirieke kom die plaastema sterk na vore as daar na “gumboots”, ’n trok, 

skape en beeste verwys word. Waardes wat dikwels met Afrikanervroue geassosieer 

word soos hulle verhouding met die kerk word ook in die bogenoemde lirieke uitgelig. 

Soos wat die lied se naam aandui, gepaard met die nosie dat Afrikaners na die 

eenvoud van die plaas verlang, is dit duidelik dat die “plain Jane”-plaasvrou ’n tipiese 

Afrikanersimbool geword het.  
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Die sogenaamde “eenvoudige boeremeisie”-aanslag word verder versterk deur haar 

gesigsuitdrukking wanneer sy die luukse huis betree, wat weereens ’n teken van die 

verlange na eenvoud is: 

 

(Figuur 1.29) 

Hierdie eienskappe van ’n onskuldige en eenvoudige plaasmeisie dra ook by tot die 

konserwatiewe Afrikaner se waardes wat veral aan ’n plaas gekoppel word. Kulturele 

kapitaal, soos die kleredrag, die uitbeelding van die twee vrouens en die vrouens se 

houding en postuur wys dat die plaas en die onskuld en konserwatiwiteit wat daarmee 

gepaard gaan, voorkeur geniet.    

  

5.4. Uitbeelding en objektivering van die Afrikanervrou  

Die wit Afrikanerman as nasionale leier en hoof van die huishouding is nie meer aldag 

so ’n bekende verskynsel nie en dit kan toegeskryf word aan die politieke mag wat die 

Afrikanerman verloor het sedert die begin van demokrasie in 1994. Volgens ’n opname 

deur Hall en Sambu (2018:133) word baie kinders in Suid-Afrika met verskillende 

versorgers of sonder pa’s groot, of woon in verskillende huishoudings as hulle broers 

of susters. Dit is juis as gevolg van hierdie sogenaamde magsverlies dat die 

patriargale sisteem binne die Afrikanergroep ook as ’n nostalgiese praktyk gesien kan 

word. Gepaard met die uitbeelding van die Afrikanerman as hoof van die huis, word 

die vrou egter as ondersteunende karakter gesien en dikwels geobjektiveer. Hierdie 

siening word deur Mans en Lauwrens (2013:46) ondersteun wat beweer dat tipiese 

eienskappe soos vroomheid, onderdanigheid, selfopoffering en strydvoering 

tradisionele representasies van Afrikanervroue in die Afrikanernasionalistiese 

diskoers is. Van Wyk (2018:2) beskryf die definisie van heteronormatiwiteit as ’n 
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spesifieke rolverdeling tussen geslagte, asook ’n binêre begrip van genderidentiteit. 

Dit lei tot gemeenskaplike verwagtinge van beide mans en vroue in die sogenaamde 

normale samelewing. Van Wyk (2018:2) meen dat die manifestering van mag ’n 

persoon lei om die ander te objektiveer. Hierdie uitbeelding van mag waaroor die 

Afrikanerman beskik dwing die vrou in ’n tipiese sekondêre en ondersteunende rol wat 

veral in die musiekvideo’s duidelik is. 

 

Wanneer daar na die uitbeelding van die vrou in verskillende ruimtes gekyk word, vra 

De Beer en Du Plooy (2011:76) die vraag of die vroulike ervaring van ruimtelike 

aspekte van die werklikheid ’n bepaalde vorm of aard aanneem. Met uitsondering blyk 

dit uit die openbare diskoers en ook in sommige literêre tekste dat daar nog ’n 

persepsie is dat vroue in ’n Suid-Afrikaanse konteks steeds ’n sekondêre rol vervul 

(De Beer en Du Plooy, 2011:76). Hierdie stelling ondersteun Bourdieu se teorie wat 

beweer dat magsverhoudings, byvoorbeeld tussen mans en vrouens in die 

gemeenskap, op kulturele kapitaal staat maak en so ook die Afrikanerkultuur bevorder 

(De Beer en Du Plooy, 2011:83). Ook in die populêre diskoers neem vroue ’n bepaalde 

ruimte in wat ook dikwels visueel in musiekvideo’s uitgebeeld word. Moi (in De Beer 

en Du Plooy, 2011:76) beweer dat die dominante patriargale ideologie vanaf die 

negentiende eeu reeds, en vandag nog, kunstige kreatiwiteit as ’n fundamentele 

manlike kwaliteit voorstel: “the writer fathers his text.” De Beer en Du Plooy (2011:76) 

meen vroue word van hulle reg ontneem om eie persepsies van vroulikheid te vorm. 

 

Veral in populêre kunste word die uitbeeld van vroue deur ’n manlike persepsie geskep 

en val as ‘t ware binne patriargale denkpatrone. Daar word onderskeid tussen 

spesifieke ruimtes getref en volgens De Beer en Du Plooy (2011:76) word gender aan 

ruimte gekoppel. Daar ontstaan ’n onderskeid tussen privaat en openbare ruimtes, 

waarvan privaat ruimtes die huis insluit en met die vrou geassosieer word en openbare 

ruimtes, soos die werksplek, mark en plaas met die man geassosieer word. Volgens 

Viljoen (2000:10) is die kombuis byvoorbeeld ’n huishoudelike ruimte wat tradisioneel 

met die vrou geassosieer is; sy noem ook Sheila Cussons se kombuisgedigte om te 

beklemtoon hoe die letterkunde “geslagsbepaaldheid van die betrokke ruimte verwek.” 

Uit die manier hoe die vrou in die kombuis in die letterkunde uitgebeeld word, kry mens 

’n blik op die vrou se posisie in die samelewing. In die poësie van vrouedigters tussen 

1994 en 2005 word die prominente oorskryding van die grens tussen binneruimtes en 
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die wêreld daar buite uitgebeeld en konvensionele genderruimtes word uitgedaag (De 

Beer en Du Plooy, 2011:78). Die ruimtelike posisie van die vrou in populêre Afrikaanse 

musiekvideo’s volg egter die meer tradisionele benadering wat spesifiek fokus op die 

vrou in ruimtes soos die kombuis en binnenshuis wat in die Afrikanerkultuur dikwels 

met die vrou verband hou. Dit kan vanuit ’n nostalgiese blik benader word deur na 

meer konvensionele ruimtes te verlang wat spesifiek aan mans en vroue gekoppel 

word, byvoorbeeld die vrou in die kombuis en die man in die tuin. Die uitbeelding van 

gender en geslagsrolle in populêre Afrikaanse musiekvideo’s is uiters relevant, omdat 

dit deur so ‘n groot mark verbruik word en ‘n invloed uitoefen op hoe sekere persepsies 

van die vrou se normale posisie voortgesit word. 

 

Om aan te sluit by die nosie van nostalgie en konvensionele genderrolle en 

stereotipes, beweer Seidman (1992:1-2) dat vroeë musiekvideo’s uit die 1980’s 

vrouens uitbeeld wat beroepe gevolg het wat sosiaal minder gewild is. Volgens 

Seideman (1992:2) is vroue ook as minder aktief en doelgerig uitgebeeld en dikwels 

deur die mans op hulle plekke gehou. Hierdie genderstereotipes kan in die lig van 

nostalgie gelees word omdat daar in die hedendaagse samelewing heelwat meer klem 

op geslagsgelykheid gelê word, asook vrouebemagtiging in die korporatiewe wêreld. 

Voorbeelde van hierdie geslagsgelykheid- en vrouebemagtigingsveldtogte sluit in: 

#womenshould, #YesAllWomen en #girlrising (McPherson, 2014). 

 

Nie net word die vrou in sommige van die video’s as onderdanig teenoor die man 

uitgebeeld nie, maar vroue word boonop geseksualiseer en geobjektiveer. Hierdie 

kwessie is nie alleenlik ’n Afrikaner- of Suid-Afrikaanse kwessie nie, maar ’n 

internasionale fenomeen. Volgens Aubrey en Frisby (2011:3) vind seksuele 

objektivering van vroue in musiekvideo’s op internasionale vlak plaas. Sommers-

Flanagan en Davis (1993:747) beskryf objektivering in musiekvideo’s as gevalle waar 

die kamera op geïsoleerde liggaamsdele fokus. Enige uitbeelding van ’n persoon as 

hoofsaaklik een liggaamsdeel word as objektivering gesien. Die kwessie rondom die 

objektivering en seksualisering van die vrou wat as ’n internasionale fenomeen beskou 

word, werk egter op ’n paradoksale wyse die christelike, konserwatiewe en soms 

Kalvinistiese waardes van die Afrikaner teen. Die man wat dikwels as die hoof en 

versorger van die huis gesien word wat opreg en sterk op Bybelse beginsels 

staatmaak is ook dikwels dieselfde man, wat die vrou minag en objektiveer.  

https://www.forbes.com/sites/susanmcpherson/
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5.4.1. Elvis Blue ─ “Was dit nie vir jou” 

Elvis Blue, oftewel Jan Hoogendyk, is nog ’n gewilde naam in die Afrikaanse 

musiekmark wat by talle feeste soos Inniebos, KKNK en Aardklop optree. “Was dit nie 

vir jou” is vanaf sy album Jou huis (2019) wat ’n sterk nostalgiese tema volg as daar 

na die titelsnit, “Jou huis” gekyk word wat oor hoofsaaklik oor die kunstenaar se 

grootwordjare gaan, en Suid-Afrika as ’n tuiste is ’n prominente tema. Nog ’n liedjie 

wat aansluit by die nostalgiese tema is “Beloofde land” wat ’n sterk bybelse konnotasie 

het, en veral handel oor ’n groep wat wil terugkeer na hulle tuiste toe. Dit is die liedjie 

“Was dit nie vir jou” wat veral uitstaan as daar na die uitbeelding en objektivering van 

die vrou as bystander en sekondêre figuur gekyk word. Die musiekvideo is op die 11de 

Maart 2020 vrygestel en het tans net oor die 47 000 kyke (Augustus 2021).  

 

Hierdie liedjie sluit ook aan by die boer-narratief en beeld die man en die vrou in twee 

verskillende ruimtes uit. Dit is reeds aan die begin van die musiekvideo sigbaar dat 

die man, wat ook ’n boer is, buite op die land as die versorger en broodwinner 

uitgebeeld word en die vrou word uitgebeeld as die sekondêre figuur in die kombuis 

wat tee aandra: 

 

(Figuur 1.30) 
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(Figuur 1.31) 

 

(Figuur 1.32) 

Die vrou word weer op die agtergrond geplaas aan die einde van die musiekvideo as 

die boer skynbaar reën na ’n droogte vier. Hier moet Bourdieu se idee van simboliese 

geweld in ag geneem word wanneer dit duidelik blyk uit hierdie skermgrepe dat 

strukture van ongelykheid versterk word: 
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(Figuur 1.33) 

 

Die tema van die vrou wat die man ondersteun, veral in moeilike tye, manifesteer reeds 

in die titel en verdere lirieke versterk hierdie tema wanneer die kunstenaar die stelling 

maak dat dit juis die vrou is wat die boer in moeilike tye bygestaan het: “Jy bly vir my 

die anker wat my teen die storms hou” (Elvis Blue, 2019). Moeilike en onsekere tye is 

deurlopend ’n prominente struikelblok vir die Afrikaner, en Elvis Blue (2020) lig 

onsekerhede van die Afrikaner, asook die verhouding met grond uit: “Wys my die pad 

wat ek moet loop / gee my spore in die sand / ’n stukkie van die land / oh sê my tog / 

waar gaan dit alles heen / ek bly onseker, maar ek bly langs jou”. Hierdie woorde van 

onsekerheid word aan die karakter se vrou gerig. Die verwysing na ’n anker en dat hy 

langs haar sal bly, beklemtoon ook die waarde van ’n gesin as ’n veilige vesting.  

 

Ter opsomming van die musiekvideo is die hooffokus op die boer se stryd op die plaas 

en die vrou wat as anker ’n ondersteuningsraamwerk aan die boer bied. Dit plaas 

gevolglik die vrou op die agtergrond en fokus meer op die man se stryd en uitdagings 

wat skynbaar belangriker geag word. Kulturele kapitaal wat fokus op 

magsverhoudings binne die Afrikanerkultuur kom weereens duidelik na vore. 

Verhoudings vorm ook verder binne ’n spesifieke kulturele veld wat van hierdie 

kulturele hiërargie afhang, naamlik die man as hoof van die huis en die vrou in ’n 

ondersteunende rol.  
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5.4.2. Gerhard Steyn ─ “Afrikaanse meisies” 

Gerhard Steyn, sanger van die bekende treffer “Baby tjoklits”, is ’n huishoudelike naam 

in die Afrikanergemeenskap. Aan die hand van die uitbeelding en objektivering van 

vroue, lig sy liedjie “Afrikaanse meisies” interessante kwessies uit wat veral op 

stereotipes staatmaak. Hierdie liedjie word in 2015 op die titelsnit-album Afrikaanse 

meisies vrygestel en die musiekvideo vir hierdie snit word in dieselfde jaar vrygestel. 

Die musiekvideo blyk heel gewild te wees en die aantal kyke van die musiekvideo 

staan nou op bykans 3 miljoen (Augustus 2021).    

 

Die liedjie word ingelei deur ’n beskrywing te gee waarvan Afrikaanse meisies 

kwansuis hou: “Sy hou van rugby en krieket / Afrikaanse meisie is sexy en sy weet dit” 

(Real Music – Vonk Musiek, 2015). Sportsoorte soos rugby en krieket word heel 

dikwels as eie aan die Afrikanerkultuur gesien. Volgens Grundlingh (2008:69) is daar 

min Afrikanermans wat nie op een of ander manier deur rugby beïnvloed is nie, en 

word die sport dikwels van vader na seun oorgedra. Simboliese geweld kom weereens 

na die voorgrond wanneer die vrou in die man se verwysingsraamwerk moet aanpas 

en die idee van ’n ongelyke sosiale struktuur word beklemtoon. Die skermgreep sluit 

aan by die lirieke en dien as ’n bevestiging dat vrouens vanuit ’n man se oogpunt 

gesien word en deel vorm van ’n man se “belangstellings”. Deur die vrou saam met 

ander belangstellings soos sport te plaas versterk die idee van die vrou as ’n objek. 

Die vrou kry nie ’n geleentheid om haar eie belangstellings uit te leef nie en pas aan 

in die man se verwysingsraamwerk. Dit versterk die idee van die Afrikanerkultuur se 

kulturele en sosiale kapitaal en dit wat in hierdie kulturele ruimtes uitgebeeld word. Die 

vrou verdien meer respek as sy deelneem aan die man se stokperdjies: 
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(Figuur 1.34) 

Verder word daar ook gestereotipeer oor Afrikaanse meisies wat van boere met John 

Deere-trekkers hou. Hier is weer ’n voorbeeld van ’n tipiese Afrikanersimbool wat 

prominent in die Afrikanerkultuur figureer en heelwat aandag in van die ander 

musiekvideo’s ook geniet. Die beklemtoning van die trekker versterk as ‘t ware die 

simboliese waarde daarvan. Lirieke deur Steyn (2015) wat beweer dat Afrikaanse 

meisies ’n boer met ’n trekker wil hê, versterk die nosie dat vrouens gestigmatiseer 

word deur aan te neem dat Afrikaanse meisies se behoeftes algemeen en eenvoudig 

is. Steyn (2015) sing dat Afrikaanse meisies mooi bene en lywe het en dat “almal” mal 

is oor Afrikaanse meisies. Hierdie lirieke is ’n sprekende voorbeeld van die 

objektivering van die vrou en plaas as ‘t ware die fokus op vroulike liggaamsdele wat 

oënskynlik ’n belangrike eienskap vir die Afrikanerman is.  

 

Verder word die vrou as afhanklik van die man ook uitgebeeld wanneer ’n groep 

vrouens sonder brandstof langs die pad gaan staan en twee mans tot hulle redding 

kom. Die onderstaande skermgrepe beklemtoon die moedelose en hulpelose vrou wat 

uiteindelik staatmaak op ’n man se hulp en bystand: 
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(Figuur 1.35) 

In die video word daar sterk klem gelê op die vrouens se liggame, en hierdie 

objektivering word beklemtoon deur middel van kort en stywe kledingstukke. 

 

 

(Figuur 1.36) 
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(Figuur 1.37) 

 

Hierdie musiekvideo is hoofsaaklik gerig op die fisiese uitbeelding van die vrou as ’n 

objek met ’n bykomstige tema van die afhanklikheid van die vrou na aanleiding van 

die toneel oor die brandstofkan en die vrouens langs die pad. Daar word egter nie nét 

na die vrou as ’n objek gekyk nie en die man het ook baie prominente fisiese 

eienskappe wat veral in die bogenoemde foto uitgebeeld word. Die klem op die 

karakter se biseps, sy netjiese hare en sy rol as die held lê veral klem dat daarop 

mense met ooreenkomstige uiterlike eienskappe, naamlik ’n goeie liggaamsbou, by 

mekaar pas. Hier word die man as ’n tradisionele leier en held met vaste waardes en 

beginsels weer na die voorgrond gebring. 

 

5.4.3. Appel met Bok van Blerk ─ “Lemoene” 

Bok van Blerk is ’n populêre Afrikaanse sanger wat bekendheid vir die patriotiese lied 

“De La Rey” verwerf het. Hy het met die vrystelling van sy debuutalbum, De La Rey, 

in 2009 ook bekend daarvoor geword om liedjies te sing wat handel oor sport, motors, 

Afrikanerleiers en oorlog. Met liedjies soos “Tyd om te trek”, “Super Schalk” (in 

verwysing na die Springbok-rugbyspeler Schalk Burger) op die album, Afrikanerhart 

(2009), “Platteland”, “’n Goeie man” op die album, My Kreet (2010) is dit duidelik vanuit 

hierdie titels dat Bok van Blerk se hooffokus ’n nostalgiese blik op die 

Afrikanergeskiedenis is, asook ander belangrike simbole soos sport, hegemoniese 

manlikheid en die platteland. Nog ’n beduidende kenmerk van Van Blerk se liedjies is 

sy komiese storievertellings oor jag, drank en kuier. Liedjies wat hierdie stelling 
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ondersteun is “Hatfield Jol” (2009), “Brandewyn het nie brieke nie” (2009), “Bloubul 

Shebeen” (2010) en “Die bokkie skiet terug” (2010).  

 

In 2017 neem Bok van Blerk die liedjie “Lemoene” saam met Christoph Kotzé, oftewel 

Appel, op, wat op Appel se album Lei my na die water (2017) verskyn. Hierdie liedjie 

het tans meer as 9,5 miljoen kyke op YouTube (Augustus 2021); dit blyk dat dit ’n 

taamlik populêre Afrikaanse liedjie geword het. Volgens ’n Netwerk 24-onderhoud 

deur Theron (2017) handel dié tong-in-die-kies-liedjie oor ’n suksesvolle vroueboer en 

die doel van die lied is om mense te laat lag. Verder beklemtoon hierdie komiese 

element dat dit lagwekkend is om die vrou in ’n manlike rol, naamlik ’n  boer, te plaas. 

Appel beweer in dieselfde onderhoud dat die liedjie effens suggestief is, maar dat 

mense nie te veel moet dink as hulle die liedjie luister nie (Theron, 2017). Boerdery, 

die plaas en die rol van die vrou is kerntemas in die liedjie. Simboliese geweld wat al 

menige keer in hierdie afdeling aangetref is, is in die genoemde musiekvideo weer 

sigbaar waar die moontlikheid dat ’n vroueboer die plek van die man sal kan inneem, 

as komies afgemaak word. 

 

Die openingstoneel van die musiekvideo begin met ’n ou bakkie (klaarblyklik ’n ou 

Ford F250 soos uit die lirieke afgelei) wat op ’n plaaspad op pad na ’n groentewinkel 

toe is. Die twee hoofkarakters, altwee boere, bespiegel oor ’n nuwe boer op die dorp 

en dis duidelik van die eerste beskrywing, gepaard met die visuele uitbeelding, dat 

daar ’n sekere stigma aan die vrou gekoppel word: “Daar’s ’n nuwe boer op die dorp / 

sy dra haar khaki-rokkies kort / sy ry ’n F-250 opgeroeste Ford / Sy ken van trekker ry 

/ en in die kroeg baklei / en ek wens ek kon die geheim van haar boerdery kry” (Bok 

Van Blerk, 2017).  

 

Die lirieke verwys na kort “khakirokkies” wat twee belangrike elemente uitlig, naamlik 

dat khakiklere heel dikwels met ’n Afrikanerboer verbind word en tweedens dat die 

kort “khakirokkie” bydra tot die fokus op die vrou se uiterlike. Hiermee saam 

beklemtoon die verkleinwoorde soos “rokkie” en ander vroulike aanspreekvorms soos 

“vroutjie” die vrou as objek en as ondergeskik. Die beklemtoning van die vroulike 

liggaam werp lig op die vrou as objek. Die visuele uitbeelding van die sogenaamde 

nuwe boer sluit by die vorige lirieke aan en bevestig ’n sekere stigmatisering en 
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objektivering van die vrou met die fokus hoofsaaklik op die fisiese bou van die vroulike 

liggaam: 

 

(Figuur 1.38) 

 

(Figuur 1.38) 

 

Met die begin van die koorgedeelte bevestig dit die indruk dat die boerdery-aspek net 

‘n kwalik bedekte tema is vir die uitbeelding van die vrou se liggaam. Boerdery word 

in hierdie musiekvideo as ‘t ware met die vroulike liggaam vergelyk en vorm die kruks 

van die liedjie. Hierdie vergelyking word al in die titel, naamlik “Lemoene” duidelik 

gemaak wat oënskynlik na die vrou se borste verwys. Hierdie stelling word deur die 

onderstaande skermgreep ondersteun: 
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(Figuur 1.39) 

In die musiekvideo en volgens die lirieke word dit later ook duidelik dat die twee 

hoofkarakters eintlik oor die vrou fantaseer en die vrou word vervolgens 

geseksualiseer: “Wys my jou lemoene / of jou boerpampoene / ek wil so graag aan dit 

voel” (Bok Van Blerk, 2017). Die vrou word in die onderstaande toneel letterlik aan ’n 

objek oftewel speelpop gekoppel en dit bevestig sodoende ook die objektivering van 

’n vrou wat in hierdie musiekvideo duidelik na vore kom: 

 

(Figuur 1.40) 

 

Die liedjie, “Lemoene”, soos “Afrikaanse meisies” wat in 5.4.2. bespreek is, fokus 

hoofsaaklik op die fisiese elemente van die vroulike liggaam. Daar word op ’n komiese 

manier gekyk na die vrou as objek en ook bevestig dat sy nie sommer in ’n tradisioneel 

manlike rol aanvaar sal word nie, en dus nie as die man se gelyke geag word nie. 

Oorhoofs beeld die musiekvideo problematiese kwessies uit wat verband hou met hoe 

kulturele hiërargieë binne die Afrikanergemeenskap steeds duidelik sigbaar is. 
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Bourdieu noem in die bogenoemde teorie dat die veldteorie spesifiek handel oor 

kulturele norme van ’n gemeenskap. Na aanleiding van Bourdieu se opvatting van 

kulturele norme is sekere norme, soos die rol van man en vrou, steeds baie duidelik 

binne die Afrikanergemeenskap. Die manier hoe daar in hierdie musiekvideo en ook 

regdeur hierdie afdeling na vrouens verwys word en hoe vrouens uitgebeeld word, is 

nie noodwendig aanvaarbaar of relevant buite die kulturele Afrikanerruimte nie. 

 

5.5. Algemene samevatting 

Wanneer daar oorhoofs na die musiekvideo’s in die bogenoemde analise gekyk word, 

is die Afrikaneridentiteit gebonde aan sekere praktyke, simbole en hiërargiese 

strukture wat bydra tot kulturele en simboliese kapitaal, asook in sommige gevalle aan 

simboliese geweld. Van hierdie praktyke en simbole sluit in die plaas, trekkers, 

bakkies, die NG Kerk, manlike helde en konvensionele gesinstrukture met die man as 

hoof van die huis. Heelwat van hierdie kulturele kapitaal word van geslag tot geslag 

oorgedra en baie van die uitbeeldings van die sogenaamde Afrikanerruimtes het ’n 

sterk nostalgiese aanslag en herinner steeds van die “goeie ou dae” of eksklusiewe 

wit ruimtes waar hierdie simbole wat hierbo genoem is ─ die plaas, Afrikanerman, 

vader en die NG kerk ─ nog van waarde was. Hierdie oordrag van tradisies wat in die 

musiekvideo’s uitgebeeld word, is nog ’n bevestiging van die opkomsbeginsel, asook 

die indeksikale “ons” wat in die teorieafdeling bespreek is. Daarom vorm nostalgie, 

gepaard met ’n spesifieke ruimte oftewel veld soos Bourdieu dit beskryf en kulturele 

en simboliese kapitaal belangrike hoekstene van hierdie analise.  

 

5.6. Bykomende waarnemings 

’n Belangrike kenmerk wat deurlopend in al die musiekvideo’s figureer is die witheid 

oftewel uitsluitlike gebruik van wit karakters in die verskillende musiekvideo’s. Die 

gebruik van wit vroulike karakters kan veral vanuit die kulturele kapitaalteorie 

bestudeer word, wat klem op die uiterlike kenmerke soos kleredrag lê. Trouens is die 

witheid wat na vore kom ’n algemene kenmerk van die uitsluitlike en eksklusiewe aard 

van die Afrikanerkultuur. Theunissen (2015:1) beweer dat die Afrikanerkultuur steeds 

aan die koloniale verlede gebind word en stereotipes soos die wit boer wat teen ’n 

swart regering protesteer, rig skade aan kommunikasie en verhoudings buite sie 

Afrikanerkultuur. Hoewel die musiekvideo’s volgens drie kategorieë ingedeel is, is daar 

algemene temas wat deurlopend in die musiekvideo’s figureer, naamlik die plaas en 
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die plaaskultuur, die hiërargiese uitbeelding van die gesin met die V(v)ader4 as hoof. 

Vrouens word in hierdie musiekviedo’s deurlopend as ondersteunend, sekondêr en 

soms selfs hulpeloos uitgebeeld. Hiermee saam word hulle ook dikwels geobjektiveer.  

 

Nog ’n belangrike eienskap wat oorhoofs uitgelig kan word, is die komiese element 

van sommige van die bogenoemde musiekvideo’s. Daar kan geargumenteer word dat 

tong-in-die-kies-humor van hierdie musiekvideo’s ook bydra tot ’n vorm van 

ontvlugting en ontspanning. Hierdie tipe humor is nie noodwendig polities korrek of 

sosiaal aanvaarbaar nie, en kan mense aanstoot gee. Die gebruik daarvan in hierdie 

musiekvideo’s versterk die argument dat hierdie soort uitbeeldings kan lei tot ‘n 

skeefgetrekte beeld van wat Afrikaners is en waarvan hulle hou. 

 

5.7. Samevatting 

Wanneer daar na nostalgie in hierdie musiekvideo’s gekyk word, is daar tipiese 

eienskappe en kenmerke wat geïdentifiseer word, naamlik kinderfoto’s, ou foto’s van 

Afrikaner-nasionalistiese leiers en monumente, voertuie, asook videotegnieke wat ’n 

ouer aanslag tot die vervaardiging van die musiekvideo gee. Die heteronormatiewe 

gesinstruktuur met die man aan die hoof van die huis dien ook as ’n nostalgiese merker 

en daar kan ook in die musiekvideo gesien word hoe vrouens die sekondêre rol vervul. 

Dus is die betoog so gestruktureer dat nostalgie ’n aanduiding van die verlange na ’n 

tuiste in Suid-Afrika aan die plaas gekoppel word, en verder hoe die uitbeelding en 

objektivering van die vrou bydrae tot konvensionele gesinstrukture met die man as 

hoof van die gesin. Patriargie word dus as nog ’n nostalgiese merker in hierdie tesis 

bestempel.  

  

 
 
4 Die gebruik van ’n hoof- en kleinletter verwys in hierdie konteks na die God die Vader as hoof en 
ook die vader as hoof van die gesin.  
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HOOFSTUK 6: SLOT  

Hierdie tesis het dit ten doel gehad om die identiteitspolitiek van die Afrikaner in ’n 

demokratiese bedeling te ondersoek om vas te stel watter impak nostalgiese en 

patriargale simbole op die Afrikaner in eksklusiewe ruimtes het. Die ondersoek na die 

Afrikaneridentiteitspolitiek het verskillende teoretiese lense aangeneem wat 

afsonderlik in hoofstukke 2, 3 en 4 bespreek is om uiteindelik vas te stel of dit in die 

populêre Afrikanerkultuur deur middel van musiekvideo’s gefigureer het. Daar is dus 

volgens ’n multimodale diskoersanalise na verskeie populêre musiekvideo’s in 

hoofstuk 5 gekyk om vas te stel watter rol die Afrikaneridentiteit en -geskiedenis in die 

huidige samelewing op dié musiekvideo’s speel.  

 

6.1. Afrikaneridentiteit, nostalgie en patriargie 

Die Franse filosoof en sosioloog, Pierre Bourdieu, beskryf drie teoretiese raamwerke 

wat in hierdie studie gebruik is om die verband tussen die Afrikaner en taal, kapitaal 

en ruimte te ondersoek. Hierdie drie raamwerke sluit die veldteorie, habitus en kapitaal 

in en word in verband met Afrikaneridentiteit gebring. Dis veral kulturele kapitaal wat 

die Afrikaner se identiteit weerspieël en hierdie vorm van kapitaal fokus veral op 

kulturele objekte soos monumente, kleredrag, postuur, kwalifikasies en opleiding in. 

Vanuit hierdie oogpunt weerspieël die musiekvideo’s veral die Afrikaner se kulturele 

kapitaal.  

 

Daar is bevind dat Afrikaners ’n verromantiseerde weergawe van die werklikheid in 

populêre Afrikaanse musiekvideo’s kry en dat die hoë aantal kyke wys hoe gewild dit 

is. ’n Mens kan daaruit aflei dat hierdie alternatiewe werklikheid ‘n mark het as gevolg 

van mense se gevoelens en emosies. Hierdie sogenaamde konserwatiewe 

Afrikanergemeenskap, oftewel neo-Afrikaners, word ook as eksklusiewe groep 

opgesom en deur die nosie van eggokamers ondersteun.  

 

Die Afrikanervader as hoof van die samelewing en huis dien verder as ’n 

“herinneringsplek” oftewel nostalgiese merker in die Afrikanergemeenskap is, wat dus 

ook die kulturele kapitaal van die Afrikaner bevorder. Hierdie beeld van die 

Afrikanerman as hoof van die huis en die vrou as onderdanige is nog ’n sterk tema 

wat in die musiekvideo’s geïdentifiseer is ─ die man buite op die lande besig met harde 

handearbeid en die vrou as ondersteunende figuur in die kombuis. Hierdie 
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stereotipiese uitbeelding sluit aan by die oorvereenvoudigde beeld van die Afrikaner 

oftewel die representatiewe heuristiek wat in hoofstuk 4 bespreek word. In hierdie 

studie is daar bevind dat die verwantskap tussen patriargie en nostalgie die behoeftes 

van en verlange na ’n euforiese en gewenste Afrikanergemeenskap verteenwoordig.  

 

6.2. Afrikanergeskiedenis en populêre mediakultuur  

Afrikanernasionalisme deur middel van hegemoniese en gesaghebbende instellings 

soos die NG kerk, en Afrikaanse kunstefeeste soos die KKNK en Aardklop, Vryfees 

Inniebos en die Woordfees speel steeds ’n belangrike rol in die behoud en bewaring 

van die Afrikanerkultuur. By hierdie kunstefeeste is daar ’n kulturele eiesoortigheid 

(Giliomee, 2018:233). Soos reeds genoem is die nasionalistiese ideologie deur 

eggokamers versterk wat onopsetlik ’n klomp Afrikaners groepeer volgens hulle 

politieke en kulturele oortuigings. Saam met hierdie politieke oortuigings, naamlik die 

nasionalistiese ideologie, word die Afrikaneridentiteit bewaar en hierdie identiteit word 

op kulturele vlak bevorder.  

 

Liminaliteit is in hierdie studie ondersoek en daar is bevind dat liminale ruimtes ’n 

ontvlugting van die alledaagse realiteit is. Wanneer ’n groep mense liminale ruimtes 

betree, word die gevoel van homogeniteit en ongedifferensieerde gemeenskap 

gevorm, met ander woorde ’n gemeenskap wat dieselfde waardes en norme volg en 

in ’n staat van euforie is. Die huidige posisionering van die Afrikaner word dikwels as 

’n sosiale niemandsland beskryf en word toegeskryf aan die afloop van die 

nasionalistiese regime. Aan die hand van hierdie oorgangsfase is die fin de siecle-

effek ’n kernpunt wat die kulturele angs van die Afrikaner verwoord en veral met die 

einde van ’n era geassosieer word. In ’n poging om van die harde werklikheid te 

ontsnap het Afrikaners ontvlugting begin soek en binne sogenaamde liminale ruimtes 

’n utopiese werklikheid geskep wat deur verskeie kunstenaars in die populêre 

Afrikaanse musiekmark gedryf word. Hierdie ruimtes is as ‘t ware nie ’n akkurate 

weerspieëling van die werklike Suid-Afrika nie. 

 

Volgens die multimodale raamwerk is daar bevind dat identiteit in verskeie vorms 

uitgebeeld kan word deur middel van ’n diskoers wat binne ’n kulturele gemeenskap 

plaasvind. Identiteit maak op relasionaliteit en die verhouding met ander staat en 

hierdie sosialiseringsproses maak op ses elemente staat, naamlik, taal, mag, sosiale 
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verhoudings, materiële praktyke en geloofsisteme. Ledehulpbronne sluit aan by 

belangrike besprekingspunte soos die veldteorie, eggokamerteorie en liminaliteit en 

stel alle hulpbronne voor wat ’n individu as verwysingsraamwerk gebruik om sin van 

die omgewing te maak. Ledehulpbronne volg ’n proses om alle eksterne omgewings 

te internaliseer en betekenis daarvan te skep. In hierdie studie, met die fokus op 

Afrikaneridentiteit, nostalgie en patriargie, is tekens soos monumente, die plaas en die 

huidige politieke klimaat as eksterne omgewings oftewel kwessies geïnternaliseer en 

het ’n beduidende rol in die identiteitskepping van die Afrikaner gespeel.  

 

6.3. Bevindings in die analise 

Temas soos die plaas, patriargie, nostalgie en die objektivering van die vrou vorm deel 

van die Afrikaner se kulturele en simboliese kapitaal wat bydra tot die 

identiteitskepping en bewaring van die Afrikaner. Die kapitaal- en veldteorie is dus 

gebruik om die Afrikanersimbole te ondersoek, gepaard met Bourdieu se habitusteorie 

wat gebruik is om ’n spesifieke ingesteldheid van die Afrikaner te ondersoek wat 

nostalgie en sekere simbole gebruik om die ruimte oftewel wêreld voor te stel. Hierdie 

laasgenoemde aspekte, naamlik die Afrikaner se kulturele kapitaal, veld en habitus 

dra by tot ’n nuwe identiteitsvorming van die Afrikaner met min politieke, ekonomiese 

of opvoedkundige mag en hoe dit as ‘t ware in die musiekvideo’s uitgebeeld word as 

’n eksklusiewe en veilige plek waar die alledaagse realiteite en sogenaamde 

onderdrukking nie geld nie. Hierdie eksklusiewe en veilige ruimte bevestig die 

liminaliteit en homogeniteit van die Afrikaner as daar in ag geneem word dat daar slegs 

konvensionele en heteronormatiewe gesinstrukture uitgebeeld is en dat die klem 

verder op wit Afrikaners in die musiekvideo’s gelê is.  

 

Die verlange na ’n tuiste in ’n demokratiese Suid-Afrika, ruimtes soos die plaas, asook 

die uitbeelding en objektivering van die vrou teenoor die man as patriarg het as 

kerntemas in die gekose musiekvideo’s gefigureer. Met die analises van die gekose 

musiekvideo’s is daar bevind dat ’n verlange na ’n tuiste, die bekende fisiese ruimtes 

soos die plaas en soms ook die platteland hoofmotiewe is, wat ook in sterk kontras 

teenoor die stad uitgebeeld word. Die laasgenoemde motiewe sluit ook by liminaliteit 

en die ontsnapping van die werklikheid aan. Liminaliteit en ’n romantiese benadering, 

soos in Francois van Coke se musiekvideo, dien as ’n motief om van die werklikheid 

te ontsnap. Hierdie motief sluit aan by die nosie van “êrens tussen die verlede en die 
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toekoms”. Daar was ook bevind dat hierdie temas as ‘t ware tot die versterking van ’n 

sogenaamde verlore Afrikaneridentiteit bydra wat dikwels nog, veral in die populêre 

mark, in musiekvideo’s uitgebeeld word en ook die Afrikaner se sterk kulturele kapitaal 

bevestig.    

 

Nog ’n opvallende verskynsel wat duidelik na vore tree in die gekose musiekvideo’s is 

die heteronormatiewe aard van die karakters. Die vrouens wat uitgebeeld word is 

almal wit en versterk die idee van ’n heteronormatiewe verhouding tussen ’n wit 

Afrikaanse man en wit Afrikaanse vrou. Die beklemtoning van ’n bra eendimensionele 

perspektief verhoed die Afrikanerkultuur om werklik met die res van die land te 

integreer as hulle nie meer uitreik en die diverse aard van Suid-Afrika aanvaar en 

verwelkom nie.  

 

Dit kan deur middel van die tesis se opvattings bevestig word dat verskeie instansies, 

feeste en kulturele merkers soos die kerk, standbeelde, die plaas en die Afrikanerman 

’n merkwaardige rol in die denk- en leefwyse van die Afrikaner speel. Die Afrikaner 

skep as ‘t ware ’n veilige tuiste in ’n ruimte skep wat gegrond is in nostalgiese 

Afrikanertradisies en spesifieke denkpatrone wat as ‘t ware ’n geslote eggokamer 

vorm wat klomp mense verenig, nie in die fisiese nie, maar eerder in virtuele ruimtes. 

Fiktiewe ruimtes wat in die tesis bespreek is, laat egter nie toe dat daar enigsins vrede 

met die realiteite van Suid-Afrika gemaak word nie en dat die eensgesindheid onder 

’n groep soos die Afrikaners veroorsaak dat hierdie groep mekaar aanspoor om verder 

weg van die realiteite te ontsnap. Dit is ook duidelik as daar na die musiekvideo’s 

gekyk word, dat vernuwing en insluiting nie deel van die agenda is nie en enige 

denkpatrone wat neig in ’n alternatiewe ideologiese rigting figureer nie in hierdie 

musiekvideo’s nie.  

 

Geleenthede vir verdere navorsing wat vanuit hierdie tesis ontgin kan word, sluit die 

postuur, kleredrag en houding van byvoorbeeld kommersiële handelsmerke in en dit 

aan ’n spesifieke teikenmark bemark word deur middel van tradisionele en nostalgiese 

kulturele merkers wat tot die Afrikaneridentiteit spreek. Voorbeelde van hierdie 

handelsmerke word gereeld in die klere- en veral velskoenbedryf gevind en is 

strategies gerig om met die Afrikanermark te vereenselwig.  
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