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Opsomming 

 

Tradisioneel is die liggaam afgeskeep in die Westerse filosofie. Binne hierdie tradisie is 

die mens beskou as ‘n dualistiese organisme wie se verstand meer waardevol is as sy of 

haar liggaam. Veral sedert die begin van die twintigste eeu is daar ook Westerse denkers 

wat die tradisionele, opposisionele siening van die liggaam en die verstand dekonstrueer. 

Die meeste van hierdie denkers is mans en neem slegs die manlike perspektief in ag. Die 

dekonstruksie van die opposisie tussen liggaam en verstand is egter ook nuttig vir die 

feminisme, omdat die vrou tradisioneel gesien is as meer liggaamlik en minder rasioneel 

as die man. Hierdie tradisionele siening van die vrou kan gebruik word om te argumen-

teer dat haar plek in die huishoudelike ruimte is, waar sy kan omsien na die liggaamlike 

en emosionele behoeftes van haar man en kinders. Eerste- en tweedegolf-feministe het 

bogenoemde tradisionele opvattings veral gekritiseer deur te argumenteer dat die vrou net 

so rasioneel soos die man is. Latere feministe bou egter voort op ‗manlike‘ kritiek teen 

die opposisie tussen liggaam en verstand deur te argumenteer dat tradisioneel vroulike ei-

enskappe en aktiwiteite nie minder waardevol is as sogenaamde manlike eienskappe nie. 

In hierdie tesis word geargumenteer dat die novelles Klaaglied vir Koos en Erf deur Let-

tie Viljoen en Louoond deur Jeanne Goosen teen hierdie agtergrond gelees kan word as 

feministiese tekste waarin die tradisioneel vroulike ruimte van die kombuis gevier word 

as ‘n ruimte waarin die vroulike subjek ‘n perspektief op die buitewêreld kan ontwikkel 

en kuns kan skep. ŉ Fokus op die liggaam en op tradisioneel vroulike elemente (soos die 

huishoudelike ruimte) behels implikasies vir onder andere die epistemologie, etiese denke 

en literêre teorie. Hierdie implikasies word verken soos wat hulle na vore kom in die drie 

novelles. In die novelles word die huishoudelike ruimte egter ook uitgebeeld as ŉ proble-

matiese, beperkende ruimte wat die hoofkarakters van die novelles afsny van die buite-

wêreld en van die moontlikheid van politieke solidariteit. Daar word geargumenteer dat 

die novelles dus komplekse tekste is waarin literatuur wat fokus op die huishoudelike 

ruimte, vroulike liggaamlikheid en die mens se verhouding met kos sowel gevier en ge-

problematiseer kan word.  
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Abstract 

 

Traditionally the body has been neglected within Western philosophical thought. In this 

tradition man is seen as a dualist organism whose mind is more highly valued than his or 

her body. Since the start of the twentieth century, especially, there has also been Western 

thinkers who deconstruct the traditional, opposisional view of the mind and body. Most 

of these thinkers are men, and they argue from a male perspective. The deconstruction of 

the opposition between mind and body is, however, also useful for feminism, as the 

woman was traditionally seen as more bodily, and less rational, than the man. This view 

of woman can be used to support arguments that her place is within the home, where she 

should look after the bodily and emotional needs of her husband and children. First and 

second wave feminists criticised above-mentioned traditional view of women by arguing 

that the woman is just as rational as the man. Other feminists make use of the ―male‖ 

criticism of the body-mind opposition by arguing that traditionally female atributes and 

activities are not less valuable than male ones. In this thesis it is argued that the novellas 

Klaaglied vir Koos, Erf and Louoond should be read against this background as feminist 

texts in which the traditionally female space of the kitchen is celebrated as a space in 

which the female subject can create art and develop a perspective on the outside world. 

Focusing on the body and on traditionally female values (such as the domestic space) 

have implications for, amongst others, epistemology, ethical thought and literary theory. 

The way these implications are developed in the three novellas are explored in this thesis. 

Domestic spaces are not only celebrated in these texts, they are also represented as pro-

blematical, limited spaces which isolate the protagonists of the novellas and withhold 

them from the potential of political solidarity. The novellas are therefore treated in this 

thesis as complex texts in which the literary focus on domestic space, female embodiment 

and man‘s relationship with food is both celebrated and problematised.  
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Hoofstuk 1: Probleemstelling en kontekstualisering 

 

Naas die omwentelinge wat die sestigerjare van die vorige eeu in die Afrikaanse letter-

kunde gebring het, was die 1980's ook 'n dekade waarin skrywers konvensionele opvat-

tings uitgedaag het (Viljoen, 1996:66). Hierdie hernude literêre eksperimenering was on-

der andere polities gemotiveerd. Dit kan byvoorbeeld gesien word as ‘n reaksie op die 

opstande in Sharpeville en Soweto, die grensoorlog en die toenemende militarisering van 

die alledaagse lewe in Suid-Afrika (Roos, 1998:52-53). Binne hierdie protesliteratuur is 

die figuur van die wit Afrikanerhuisvrou oor die algemeen uitgebeeld as konserwatief of 

selfs kontra-revolusionêr, soos byvoorbeeld in Randy Rambo en die Rough Riders (later 

Die Naaimasjiene) se proteslied ―Jong Dames Dinamiek (Maak my siek)‖: 

 

ons huis is massief en ons kar baie blink 

ons swembad is groot en die tuinjong so flink 

die dahlias blom mooi en die kinders is soet 

hulle hou ons naam hoog as hul oom dominee hoflik groet 

en ons eet en ons drink en ons werk en ons bid 

en ons slaap en ons swem en ons teel en ons sit 

ek sal ons meid regeer en haar hiet en gebied 

ek‘s voorsitter van jong dames dinamiek 

laai die kinders af by sport en gaan koer in die boetiek 

ek het klas ek het styl ek‘s ryk en ek‘s chic 

by vroue-landbou-unie en by dames aktueel 

bring ek ook my deel en hou ons volk so heel 

my man is die bestuurder van die santambank 

hy‘s ‘n diaken en daarvoor kan ek die Here dank 

hy‘s ryk hy‘t mag hy‘t krag hy‘t geld 

en ons sal dit beskerm met trots en geweld 

hy‘s penningmeester van die potjiekosklub 

in sy tee gooi ek altyd net suurlemoensap 

hy‘s ook vooraanstaande in die broederbond 

in die burgermag skrik hy vir geen bom se lont 

hy glo in die roepstem van die rapportryers 

soggens eet hy pap en roosterbrood en spek en eiers 

en ons eet en ons drink en ons werk en ons bid 

en ons slaap en ons swem en ons teel en ons sit 

my siel is ‘n groot blink shopping centre 

ek sal altyd vir roomkoek en lemoensap tender 

ek lees tryna du toit en aanbid vir bles 

en help my kinders met hul kinderkransles 

ons glo in kuns en ons glo in kultuur 
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ons koop tretchikoffs en drink gemmerbier 

my oudste seun is in die eerste rugbyspan 

en daarom weet ons mos hy‘s ‘n ware man 

my jongste dogter is die netbalkaptein 

sy‘s voorbeeldig sy vloek nie en drink niks wyn 

my ander seun staan eerste in sy klas 

in kadette marsjeer hy altyd in pas 

my oudste dogter is getrou by die KJA 

vir geen wulpse kêrel sal sy ooit sê ja 

ek is trots op my telge hulle laat my hart sing 

vir die samelewing sal hul hul beste bring 

en ons eet en ons drink en ons werk en ons bid 

en ons slaap en ons swem en ons teel en ons sit 

en ons lees die kerkbode en die huisgenoot 

ons het ‘n vakansiehuis en ‘n groot motorboot 

my siel is ‘n groot blink shopping centre 

my steak altyd sappig en baie tender 

my liefdeslewe is sterk en gesond 

ek het ‘n groot en stewige heerlike mond 

ons nagte is wild en vol warm passie 

my man is mal oor my kwispelkwassie 

sy lyf is fris en bruin en groot 

gewyd skiet hy altyd elke skoot 

 

Die spreker van die lied (―voorsitter van Jong Dames Dinamiek‖) voed haar gesin met 

steak en met ideologie. Hierdie uitbeelding van die huisvrou berus op die tradisionele rol 

van die vrou in die Weste (ook binne die Afrikanernasionalisme) as die een wat ideologie 

oordra aan die volgende geslag, maar nie ‘n aktiewe rol speel in die vorming daarvan nie. 

Tradisioneel bly die huisvrou by die huis en sorg vir die daaglikse lewe van die gesin, ter-

wyl die man uitgaan en die gesin verteenwoordig in die publieke ruimte (Hollows, 

2006:100). Hierdie tradisionele patriargale geslagsrolle is gebaseer op en verantwoordelik 

vir die voortsetting van die assosiasie van die vrou met die irrasionele en die liggaamlike, 

en die man met die rasionele en universele. Die huis (en veral die tradisioneel vroulike 

ruimte van die kombuis) is dus nie gesien as ‘n ruimte waaruit ideologiese en politieke 

verandering kan kom nie, maar as ‘n konserwatiewe ruimte waarin ideologie slegs on-

derhou kan word.  

 

Die Amerikaanse ―Second Wave‖ feministe het op die tradisionele sienings van die vrou 

gereageer deur die liggaam en irrasionele te negeer en daarop aan te dring dat die vrou 
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ook (soos die man) 'n rasionele outonome wese is. Hulle het, veral na aanleiding van Bet-

ty Friedan se The Feminine Mystique (1963), hulself gedistansieer van die huisvrou en 

het die alledaagse en (onder andere) die bereiding van kos, geïgnoreer of gekritiseer. 

 

Terselfdertyd was daar egter ook volgens Hollows (2006:102) ‘n ‗radikaler‘ vorm van fe-

minisme wat stel dat die ‗vroulike‘
1
 ruimte van die kombuis en die huis dieselfde respek 

verdien as die publieke ‗manlike‘ ruimte. Die arbeid wat die vrou in hierdie ruimte verrig, 

verdien dus ook volgens hulle dieselfde eerbied as die tradisioneel manlike beroepe. 

Ander feministiese denkers is nie net besorg oor die praktiese rol van die vrou nie, maar 

ook oor die feministiese potensiaal van die filosofiese herevaluering en -waardering van 

kos en die liggaam. Hierdie denkers sluit Elizabeth Grosz, Toril Moi en Rosi Braidotti in. 

 

Die eksperimentele literatuur van die 1980‘s was nie net teen apartheid nie, daar was ook 

verskeie skrywers wat tradisionele geslagsopvattings bevraagteken het, soos J.M. Gilfil-

lan, Reza de Wet, Koos Prinsloo, Lettie Viljoen (skrywersnaam van Ingrid Winterbach) 

en Jeanne Goosen. Lettie Viljoen se eerste twee tekste, Klaaglied vir Koos (1984) en Erf 

(1986), sowel as Louoond (1987) deur Jeanne Goosen, is eksperimentele tekste wat in die 

1980's verskyn het en gelees kan word as krities teenoor die tradisionele patriargale, 

heteronormatiewe en rassistiese waardes van die Afrikanernasionalisme. Terselfdertyd is 

hulle egter, soos wat Louise Viljoen (2012:461) oor Louoond uitwys, geskryf vanuit en 

speel hulle af in die tradisioneel vroulike ruimte van die kombuis. Die probleemstelling 

van hierdie tesis fokus op die vraag hoe die tradisioneel vroulike ruimte van die kombuis, 

en huishoudelikheid in die algemeen, deur die karakters in (en implisiete outeurs van) die 

drie novelles teruggeëis word van die patriargie en gebruik word as ‘n ondermynende 

ruimte waarin feministiese kuns en perspektiewe op die buitewêreld ontwikkel kan word. 

Al behels die karakters in die novelles se gesitueerdheid in die kombuis ‘n bewussyn van 

die tradisionele geslagtelike aard van die ruimte, word patriargale waardes nie direk oor-

geneem nie. Deur middel van onder andere ―ironie, humor en selfspot‖ (Viljoen, 

2000:15) vind daar onderhandeling met tradisionele waardes plaas sodat die kombuis as 

                                                 
1
 In die tesis word aanhalings binne dubbelaanhalingstekens geplaas, en terme wat gerelativeer of beklem-

toon word in enkelaanhalingstekens. 
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‘n kreatiewe en anargistiese (Viljoen, 2012:461) ruimte vir die vroulike karakters terug-

geëis word. Vanuit hierdie ruimte word die immanente en liggaamlike beklemtoon en kan 

manlike, patriargale en nasionalistiese ideologieë uitgedaag word. Die manier waarop 

daar, vanuit die huishoudelike ruimte, in die tekste ingeskryf word teen dominante struk-

ture is vandag steeds interessant, omdat dit nie inpas in die algemene diskoers oor die 

anti-apartheid stryd nie. Die strukture wat in die novelles geproblematiseer word, 

insluitend die patriargie, die kapitalisme en onregverdige ekonomiese klassisteme, besit 

nog mag, en mense probeer steeds om maniere te vind om hulle te ondermyn. Klaaglied 

vir Koos, Erf en Louoond is dus nie net relevant tot die tyd waarin hulle geskryf en 

gepubliseer is nie, maar kan ook as inspirasie dien vir (veral) wit en/of middelklasvroue 

in ander sosiale sisteme wat probeer om ‘n manier te vind om dominante strukture uit te 

daag.  

 

In die novelles word daar nie net op inhoudelike vlak protes aangeteken nie, hulle is ook 

op makro- en mikrostrukturele vlak uitdagend. Sommige feministe argumenteer dat dit 

nie genoeg is om ‗manlike‘ waardes uit te daag deur die inhoud van tekste nie. Franse fe-

ministe soos Hélène Cixous en Monique Wittig gebruik psigoanalitiese teorieë om te ar-

gumenteer dat taal self ‘n manlike struktuur het. Hulle probeer vasstel hoe literatuur 

geskryf kan word deur die (vroulike) liggaam, eerder as deur die verstand. Hulle noem 

hulle pogings écriture féminine. In Alice Doesn‟t beweer Teresa De Lauretis (1984:103-

124) dat die konvensionele narratologiese struktuur seksisties is, omdat die held struk-

tureel manlik is en die ruimte waardeur hy beweeg (en die hindernisse wat hy moet oor-

kom) vroulik. Sy sien die tradisionele verhaallyn, wat afstuur op een klimaks, ook as libi-

dinaal manlik (met ander woorde ‘n weerspieëling van die manlike orgasme), en argu-

menteer dat ‘n ‗vroulike‘ narratief nie noodwendig net een klimaks sal hê nie. 

 

Die vertelstyl en -struktuur van Klaaglied vir Koos, Erf, en Louoond is nie tradisioneel 

(bogenoemde feministe sou sê ‗manlik‘ of ‗fallosentries‘) nie. Die verhale gaan nie oor ‘n 

aktiewe held wat ‘n krisis teëkom en dit oplos (of nie oplos nie) nie. Erf ondermyn die 

duidelikste die konsep van die ‗held‘, aangesien dit verskeie heldinne het, wat soms met 

mekaar verwissel kan word. In aldrie tekste gaan dit nie oor die outonomiteit van die hel-
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de nie. Hulle kan nie hulle rede gebruik om alle probleme op te los nie. Die manier waar-

op hulle die wêreld ervaar, is nie net deur die rede nie, maar ook deur hulle liggaamlik-

heid. Dit is dus gepas dat die verhale nie rasioneel verstaanbare verhaallyne het wat ‘n al-

lesverduidelikende boodskap of tema oordra nie, maar eerder voortdurend onderbreekte 

sketse van die karakters se alledaagse lewe is. 

 

Al kan hulle beskou word as huisvroue, is die karakters van Klaaglied vir Koos, Erf, en 

Louoond dus nie lede van ―vroue-landbou-unie‖ en ―dames aktueel‖ nie. Hulle, en die 

tekste as geheel, is krities teenoor die tradisionele waardes van die Afrikanernasiona-lis-

me. Die middelklasruimtes waarin die karakters woon, laat hulle toe om onafhanklike 

sienings, gebaseer op die immanente, die liggaamlike, ensovoorts, te ontwikkel, maar 

daar kan ook geargumenteer dat dit die effektiwiteit van hulle kritiek beperk. Daar kan 

naamlik gevra word of die verteller van Klaaglied vir Koos se rebellie meer of minder ef-

fektief is as dié van haar man, wat ondergronds gegaan het om teen die bestel te veg. 

Hierdie problematiek kwel ook die verteller van Louoond, wat probeer om ‘n gepaste 

reaksie op apartheid te vind van binne haar kombuis, maar haarself ook vergelyk met 

haar vriendin Hermien wat met geweld veg teen die staat.  

 

Kos kan beskou word as ‘n knooppunt waar die verskillende temas van die tekste (veral 

die ondermynende potensiaal van ‘n literêre fokus op, onderskeidelik, die huishoudelike 

en die liggaamlike) bymekaar kom. Die hoofkarakters van die novelles is huisvroue wat 

tuis bly en kos maak, maar hulle verhouding met kos en met die liggaamlike is ook dit 

wat hulle gevaarlik maak vir die rasionele fallokrasie. In hoofstuk 2 word die uitdagende 

potensiaal van die karakters se verhouding met kos en met die liggaam gekontekstualiseer 

binne die geskiedenis van teorieë oor die opposisie tussen verstand en liggaam en die 

dekonstruksie daarvan. Binne die filosofie is die liggaam en die verstand tradisioneel 

teenoor mekaar gestel sodat die mens gesien is as ‘n dualistiese wese. Die mens se ver-

stand is as meer waardevol geag as sy of haar liggaam en die rasionele verstand is gesien 

as die enigste manier om ware kennis te bekom. Die man is beskou as meer rasioneel as 

die vrou, wat veral met die liggaamlike geassosieer is. Reeds vroeg in die geskiedenis van 

die Westerse filosofie was daar ook denkers wat die dualistiese siening van die mens 
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teengestaan en gekritiseer het. Die kritiek op dualisme het egter eers in die twintigste eeu 

‘n hoogtepunt bereik. In hoofstuk twee word daar geargumenteer dat die uitbeelding van 

die karakters in Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond as holistiese organismes wie se 

liggame net so belangrik is as hulle verstand, verstaan moet word binne die tradisie van 

kritiek op die tradisionele Westerse siening van die mens as dualisties en dat hierdie kri-

tiek ook feministiese waarde het. 

 

Die personasies in die novelles se verhoudings met hulle liggame, en veral met kos, beïn-

vloed die manier waarop hulle die wêreld ervaar, onder andere wat die epistemologie, 

etiek, politiek en literêre teorie betref. Die kontras tussen hulle luukses en dié wat moet 

bedel vir kos word deur die karakters as ‘n probleem ervaar en dit lei tot etiese en politie-

ke besinning. Teorieë oor die mens se ervaring van (onder andere) kennis, ander mense 

en kuns, wat gebaseer is op ‘n waardering van die liggaam en van kos, word bespreek in 

hoofstuk 3. In hoofstukke 4 tot 6 word die drie novelles in die volgorde waarin hulle 

gepubliseer is, bespreek. Daar word veral gefokus op die rol van kos en die liggaam in 

Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond (onderskeidelik) en die novelles word in verband ge-

bring met mekaar en met die teorieë wat bespreek is in hoofstukke 2 en 3. 
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Hoofstuk twee: Oorsig van teorieë oor die liggaam 

 

2.1 Inleiding 

 

Op ‘n stadium sê die hoofkarakter van Erf, Bets, se vriend Harie vir haar: ―Perls sê hoe 

sal mens die wêreld anders ken as deur jou tande?‖ (Viljoen, 1986:87). Dit is ‘n verwys-

ing na die sielkundige teorieë van Fritz Perls  (1893-1970) (Lobbe, g.d.). Eet speel ‘n 

belangrike rol in sy werk. Perls kritiseer Freud se siening van die mens as oorgelewer aan 

interne drifte en die eksterne druk van die samelewing. Hy formuleer, as toevoeging tot 

Freud se orale, anale en genitale fases, ‘n dentale fase (Lobbe, g.d.). Wanneer die baba 

tande kry ontwikkel dit, volgens hom, fisio- en psigologiese vermoëns om kos en realiteit 

te dekonstrueer, om dit te assimileer as dit voedend is of om dit uit te spoeg as dit 

gevaarlik of nie-voedend is (Lobbe, g.d.). Volgens hierdie teorie het die mens dus meer 

agentskap as wat Freud beweer, maar is die individu nie ‘n stabiele, outonome eenheid 

nie. Die mens is voortdurend in wisselwerking met sy
2
 omgewing en met ander mense 

(Clarkson & Mackewn, 1993:55). Hierdie wisselwerking, wat Perls, Hefferline en Good-

man ―kontak‖ noem, is volgens hulle noodsaaklik vir sielkundige groei en verandering 

(Clarkson & Mackewn, 1993:55). Kontak is gemodelleer op eet, en sluit dit in, maar 

behels ook alle ander verhoudings tussen die individu en sy omgewing.  

 

Daar is veral twee aspekte van Perls se denke (en die bewering dat jy die wêreld deur jou 

tande ken) wat in Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond teruggevind kan word. Eerstens be-

hels Perls se teorieë dat kennis verkry kan word deur die sintuie (dit wil sê die liggaam) 

eerder as net deur die rasionele. Hierdie eienskap van Perls se werk word saamgevat in sy 

slagspreuk: ―Lose your mind and come to your senses‖ (aangehaal in Clarkson & 

Mackewn, 1993:145). Hierdie slagspreuk is kenmerkend van die ―hippy guru‖ fase van 

Perls se werk in die 1960‘s, maar soos Clarkson en Mackewn (1993:144-145) argumen-

teer, is dit teenstrydig met sy bewering dat die mens holisties beskou moet word. Perls is, 

wat laasgenoemde betref, beïnvloed deur Holism and Evolution (1926) deur Jan Smuts 

                                                 
2
 In hierdie hoofstuk word manlike voornaamwoorde gebruik in die bespreking van denkers wat 

hoofsaaklik in hulle werk na die manlike subjek verwys. 
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(Clarkson & Mackewn, 1993:15). ‘n Holistiese benadering behels dat geen deel van die 

mens as inherent belangriker as ‘n ander deel beskou kan word nie. Die liggaam kan dus 

nie gesien word as ondergeskik aan die verstand nie, maar die verstand kan ook nie ge-

negeer word ten gunste van die sintuie nie.  

 

In hierdie tesis word geargumenteer dat die mens in Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond 

op ‘n holistiese manier uitgebeeld word wat betref haar verstand, liggaam en omgewing. 

‘n Ander belangrike eienskap van die drie novelles is dat dit gaan om die uitbeelding van 

spesifiek vroulike karakters. Om die belang van hierdie uitbeelding duidelik te maak, 

word dit in die res van hoofstuk 2 gekontekstualiseer binne tradisionele en hedendaagse 

filosofiese debatte oor die verhouding tussen liggaam en verstand. Daar word eers kort-

liks verduidelik hoe daar ‘n opposisie tussen die twee ontwikkel het. Daarna word enkele 

invloedryke denkers bespreek wat (bewustelik of nie) die opposisie (en die gepaard-

gaande waardering van die verstand bo die liggaam) uitgedaag het. Die denkers wat be-

spreek word, ignoreer almal die ervarings van vroue of beskryf dit vanuit ‘n manlike per-

spektief. Feministiese kritiek op hierdie denkers, sowel as pogings om ‘n feministiese be-

nadering tot die liggaam te formuleer, word bespreek in afdeling 2.4. Die afdeling dien 

ook as ‘n argument dat Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond deur middel van ‘n fenome-

nologiese feministiese benadering geanaliseer kan word. Hierdie benadering fokus naam-

lik veral op die vroulike perspektief en behels ‘n holistiese en interafhanklike siening van 

die mens. 

 

Die keuse van die filosowe wat bespreek word in hierdie hoofstuk is veral gebaseer op 

vier sekondêre tekste waarin daar ‘n historiese oorsig gegee word van filosofiese denke 

oor die liggaam: Volatile Bodies. Toward a Corporeal Feminism (1994) deur Elizabeth 

Grosz, Food for Thought. Philosophy and Food (1996) deur Elizabeth Telfer, The Emo-

tional Self (1998) deur Deborah Lupton en The Sociology of the Body (2009) deur Kate 

Cregan; sowel as drie versamelbundels met opstelle oor die liggaam: Cooking, Eating 

Thinking. Transformative Philosophies of Food (1992) met Deane Curtin en Lisa Heldke 

as redakteurs, The Body (2005) met Tiffany Atkinson as redakteur en The Body. A Reader 

(2005) met Mariam Fraser en Monica Greco as redakteurs. Die doel van hierdie tesis is ‘n 
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ondersoek van die rol van kos en die liggaam in Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond, en 

nie om ‘n volledige uiteensetting te gee van filosofiese denke oor die liggaam nie. 

Hierdie hoofstuk dien dus slegs as agtergrond vir die bespreking van die literêre tekste 

binne ‘n bepaalde raamwerk en is gevolglik hoofsaaklik gebaseer op die oorsigte, 

samevttings en besprekings in die sewe bogenoemde bronne, met slegs beperkte verwys-

ings na primêre filosofiese tekste. Hierdie werkwyse word genoodsaak deur die omvang 

van die studie, wat 50% van die vereistes vir die MA met buitelandse komponent beslaan. 

 

2.2 ’n Kort geskiedenis van die opposisie tussen liggaam en verstand 

 

Soos die meeste ander Westerse filosofiese vraagstukke, kan geskrewe spekulasies oor 

die verhouding tussen die liggaam en die verstand teruggevoer word na Plato. Plato se 

filosofie is in wese dualisties, en dit bepaal sy siening oor die menslike liggaam en 

verstand. Hy onderskei tussen die wêreld soos dit vir die mens voorkom en die essensiële 

Vorm van alles (Telfer, 1996:33-34). Die wêreld soos wat die mens dit ervaar, is altyd 

besig om te verander en te verval, en is net ‘n skaduwee van die ewige Vorme. Plato sien 

die Vorme as ontologies meer waardevol, en beskou die waarneembare wêreld as net 

half-reëel (Telfer, 1996:33-34). Die alewig veranderende liggaam, met sy penetreerbare 

grense, is deel van die waarneembare wêreld. Dit is ‘n tronk waarteen die ewige, onlig-

gaamlike en rasionele essensie (Vorm) van die mens moet veg op sy weg na die univer-

sele (Curtin, 1992:5). Gevolglik sien Plato nie veel waarde in kos nie. Die plesier wat ons 

uit eet put, is volgens hom nie regtig plesier nie, maar eintlik net die verligting van pyn 

wat aangesien word vir plesier (Telfer, 1996:32). Die enigste ware plesiere is dié wat nie 

die vervulling van ‘n begeerte behels nie. Hongerte behels dat die liggaam in verval is en 

tydelik herstel word, nie meer as dit nie (Telfer, 1996:33). Die ervarings van die liggaam 

is onbetroubaar; slegs die rasionele is waar. 

 

Aristoteles se siening van die liggaam is meer positief. In sy beskrywing van die deug 

sophrosune, oftewel selfbeheersing, argumenteer hy dat die mens plesier moet kan ervaar 

sodat selfbeheersing kan bestaan (Telfer, 1996:36). Aristoteles glo dat die deugsame 

mens plesier put uit sy deugdevolle optrede, dus sal jy plesier put uit jou selfbeheerste 
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maaltyd. Liggaamlike plesier is egter steeds laag in Aristoteles se hiërargie van plesier 

(Van der Weele, 2006:316). Volgens Histoire de la Sexualité II: L‟usage des Plaisirs 

(1984) (vertaal as The Use of Pleasure) deur Foucault was Aristoteles se argument tipies 

van die Antieke Grieke (Probyn, 2000:62). Seks en kos was vir hulle ‘n manier om 

hulself te reguleer, te ken en te versorg. Hierdie siening was nog invloedryk in die 

Romeinse ryk, maar die liggaam is (onder invloed van Plato) ook gesien as die 

minderwaardige ander van die siel, en op dieselfde vlak as vroue en slawe (Brown, 

2005:305). Die siel is na ‘n liggaam gestuur om dit te administreer en daarvoor te sorg. 

Ideaal gesproke was hierdie administrasie nie tiranniek of te rigied nie. Die belangrikste 

is dat die liggaam nie toegelaat moes word om die siel te steur nie.  

 

In die Antieke wêreld is die liggaam dus (in filosofiese tekste en in mense se alledaagse 

lewens) hoofsaaklik gekontrasteer met die siel en is die siel (en die verstand) as meer 

waardevol beskou as die liggaam. Daar was nie ‘n radikale breuk tussen die Antieke sien-

ing van die liggaam en dié van die vroeë Christene nie. Die Middeleeuse filosoof 

Augustinus is byvoorbeeld deur Plato beïnvloed wanneer hy sê dat die liggaam gerig is 

op die materiële wêreld, maar dat die siel moet draai na die onsigbare, immateriële 

bestaansterrein (Sawday, 2005:13). Thomas van Aquinas bou weer voort op Aristoteles 

se opvatting dat liggaamlike plesier ‘n lae status het wanneer hy liggaamlike plesier 

beskryf as ‘n gevaarlike weg na sonde en sê dat dit noodsaaklik is dat die liggaam 

gedissiplineer moet word (Van der Weele, 2006:316). In die algemeen is die liggaam dus 

in die Middeleeue gesien as blote voertuig vir die siel (Sawday, 2005:12). Die siel en die 

liggaam is in ‘n stryd gewikkel – die siel probeer om die liggaam te transendeer, want 

anders sal dit vir ewig in die liggaam vasgevang wees in die hel.  

 

Die dualistiese beskouing van liggaam en siel is ook te vinde in die figuur van Christus 

self. Hy was, volgens die Bybel, ‘n mens met ‘n ewige, goddelike sy, maar sy dood was 

liggaamlik en materieel (Grosz, 2005:47). Aan die ander kant kan die feit dat Christus 

vlees moes word, gesien word as ‘n verering van die liggaamlike. Tydens die nagmaal 

word brood verteenwoordigend van Jesus se vlees, en word dit geëet as bron van verlos-

sing (Atkinson, 2005:5). Dit is binne hierdie raamwerk wat die Katolieke Kerk se bewa-
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ring van die liggaamlike oorblyfsels van heiliges gesien moet word. Selfs binne hierdie 

interpretasie van die Bybel is vroue se liggame steeds gesien as ―te‖ liggaamlik, en was 

daar rituele om afstand te doen van die ―messy and contingent aspects of womanhood‖ 

(Sceats, 2000:61-62). Die alledaagse ervaring van die liggaam in die Middeleeue was ook 

gevul met teenstrydighede. Die meeste mense het nie ‘n behoefte gehad aan privaatheid 

nie en het gereeld hulle beddens en borde met vreemdelinge gedeel (Lupton, 1998:72). 

Hierdie ‗oop‘, ‗publieke‘ liggaam was ‘n bron van plesier, maar dit is ook gesien as 

kwesbaar, as uitgelewer aan demone en siektes
3
. Om hierdie indringers af te weer, het 

mense probeer om die eksterne outoriteit van die kerk en sy reëls na te volg. 

 

Foucault (2005:41-51) verduidelik hoe die eksterne dissipline van die kerk uiteindelik 

oorgegaan het in selfdissipline. Tydens die Hervorming in die sestiende eeu het die Pro-

testantse kerk probeer om vertroue in die natuur, die liggaam, bygelowe en die bonatuur-

like te verminder (Lupton, 1998:76). Vroeër was aanbidding ‘n sensueel beliggaamde er-

varing, maar nou is dit gesien as individualistiese kommunikasie met God. Calviniste 

wou, volgens Sawday (2005:13), die innerlike toestand van elke individu se spiritualiteit 

karteer. Elke mens moes nou die toestand van sy siel self rasioneel beskou; dit was nie 

meer genoeg om net die wette van die kerk te gehoorsaam nie. In reaksie hierop het die 

Katolieke kerk ook nie meer aangedring op die belang van gemeenskaplike, liggaamlike 

aanbidding nie. In plaas daarvan is individualistiese spiritualiteit ook in die kontra-

Reformasie beklemtoon, en Katolieke is aangemoedig om al hoe meer na die belydenis te 

gaan (Foucault, 2005:43). Aan die een kant is Katolieke verbied om oor seks te praat en 

belangstelling daarin te toon, maar aan die ander kant is hulle aangemoedig om al hoe 

meer hulle seksuele aktiwiteite en gedagtes te bely. Foucault (2005:41-51) argumenteer 

dat ‘n diskoers oor seks en die liggaam so ontwikkel het. Begeerte is nou rasioneel onder-

soek en die liggaam is beskou as iets wat deur die verstand beheer kan word. 

 

                                                 
3
 Sien ook Bakhtin se beskrywing van die ‗oop‘ middeleeuse liggaam in Rabelais and his world: ―The 

Rabelaisian body [...] is a body defined by the organs of self-transgression, the bowels and the phallus, 

mouth and anus, a body perpetually in the process of becoming, eating and defecating, copulating, giving 

birth and dying at the same time‖ (Lodge, 1990:40). 
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Tegelykertyd het daar ook sekularisasie plaasgevind in die Renaissance en is die klem al 

hoe meer van die siel na die verstand verskuif. Die liggaam is toenemend beskou as ‘n 

objek wat wetenskaplik ondersoek kan word deur die rasionele subjek (Sawday, 2005: 

13). Die manier waarop mense in die alledaagse lewe hulle liggame ervaar het, het ook 

verander. Mense was meer selfbewus oor hulle liggame, moontlik as gevolg van die kerk 

se toenemende klem op selfdissipline (Lupton, 1998:75). Die versorging van die liggaam 

en die hantering van liggaamlike afval het al hoe meer private aktiwiteite geword wat ge-

paard gegaan het met skaamte en vrees (Lupton, 1998:75 en Fraser & Greco, 2005:70). 

Elias (Cregan, 2009:23) argumenteer dat die mens se veranderende houding tot kos ‘n 

goeie illustrasie is van die manier waarop die mens se verhouding tot sy liggaam in die 

sestiende eeu verander het. Vroeër is sop deur vreemdelinge uit ‘n gemeenskaplike bak 

gedrink, maar nou het die lepel en die vurk die individu toegelaat om afstand te skep 

tussen homself en die kos, en tussen homself en ander mense se liggaamlike prosesse. 

Die lyflikheid van vleis is ál meer verbloem. In die Romeinse tyd is gekookte vleis op 

teatrale wyse weer in die vel van die dier gesit, maar vanaf die vyftiende eeu is vleis al 

hoe meer versteek onder souse.  

 

Vir die wetenskaplike was die liggaam nou ‘n voorwerp wat rasioneel beskou kan word, 

terwyl die leek seksualiteit verstaan het in terme van die religieuse diskoers, en higiëne 

en kos in terme van ‗beskaafdheid‘ en ‗goeie maniere‘. Die konseptuele afstand tussen 

die verstand (en siel) en die liggaam het dus al hoe groter geword. Binne die filosofie is 

hierdie afstand veral deur Descartes (1596-1650) gepropageer (Wolff, 2006:291-292 en 

Goldstein, 2010:37). Descartes het probeer om absolute waarheid en sekerheid te vind 

deur middel van ‘n metode van absolute vertwyfeling. Voordat hy begin twyfel het, het 

hy aanvaar dat hy ‘n liggaam het wat ruimte opneem, waargeneem kan word en kan be-

weeg (Descartes, 2005:28). As hy egter alles in twyfel trek en veronderstel dat daar dalk 

‘n demoon is wat hom ‘n rat voor die oë draai, dan kan hy nie meer seker wees dat hy wel 

‘n liggaam het nie. Hy kan naamlik nie seker wees of enigiets wat hy dink, waar is nie, 

want hy kan ook fantaseer en droom. Al waarvan hy wel seker kan wees, is dat hy dink, 

vandaar sy bekende uitspraak ―cogito ergo sum‖; ek dink, dus is ek.  

 

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



 13 

Descartes onderskei tussen twee soorte stof: denkende stof (res cogitans, verstand) en 

uitgebreide stof (res extensa, liggaam). Laasgenoemde is deel van die natuur, en is 

onderhewig aan natuurwette. Die verstand is nie deel van die natuur nie en kan die natuur 

beheer en verstaan. Descartes bring dus die opposisie tussen liggaam en verstand in ver-

band met kennis (Grosz, 2005:48). Die dualisme word verder gereflekteer in sy metafoor 

van die liggaam as masjien. As die liggaam (en alle res extensa) ‘n masjien is, kan dit 

heeltemal deur die wetenskaplike verstaan word en is hy eties geregverdig om dit 

uitmekaar te haal en te verander. Uiteindelik kan dit, onder andere, lei tot ekologiese ram-

pe, as die mens dink dat hy die natuur ter wille van homself kan uitbuit sonder om ekolo-

giese sisteme in ag te neem. Descartes se teorieë was, en is vandag nog, invloedryk. Ter-

selfdertyd is daar egter ook ‘n tradisie van denkers wat die opposisie tussen liggaam en 

verstand problematiseer. Sommige van hierdie denkers word kortliks bespreek in afdeling 

2.3. Hierdie oorsigtelike bespreking dien om Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond te plaas 

binne ‘n tradisie wat bogenoemde konvensionele opvattings oor die verhouding tussen 

die liggaam en die verstand uitdaag en die liggaam herwaardeer.  

 

2.3 Kritiek op die opposisie tussen liggaam en verstand 

 

In hierdie afdeling word Elizabeth Grosz se Volatile Bodies (1994) as vertrekpunt ge-

neem. Daarin identifiseer sy denkers wie se werk as inspirasie kan dien in die formu-

lering van ‘n niedualistiese benadering tot die liggaam. As gevolg van die beperkte om-

vang van hierdie tesis kan die denkers slegs oorsigtelik bespreek word. Daar word ‘n ba-

siese uiteensetting van hulle werk gegee, met spesifieke fokus op die wyse waarop hulle 

bygedra het tot debatte rondom die opposisie tussen liggaam en verstand. Die keuse van 

denkers wat bespreek word, is bepaal deur die doel om ‘n breë oorsig te gee van die 

geskiedenis van anti-dualistiese teorieë oor die liggaam. Spinoza en Nietzsche word be-

spreek met die fokus op hulle anti-essensialistiese benadering, wat as inspirasie sou dien 

vir latere denkers soos Foucault en Deleuze. Freud se teorie is veral relevant vir hierdie 

tesis wat betref sy klem op seksualiteit. Freud se werk speel ‘n belangrike rol in Erf en sy 

teorie word in meer detail uiteengesit in hoofstuk vyf. Daarna word Merleau-Ponty se 

werk bespreek. Dit is belangrik dat sy teorieë ten minste vlugtig uiteengesit word, want 
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dit dien as agtergrond vir die feministiese fenomenologie wat as filosofiese riglyn dien 

vir hierdie tesis (sien afdeling 2.4). Laastens word Foucault en Deleuze bespreek as voor-

beelde van poststrukturalistiese denkers. Soms word daar in die ander hoofstukke gebruik 

gemaak van Deleuziaanse terme
4
, en kan daar terugverwys word na hierdie bespreking 

om die implikasies daarvan duidelik te maak. 

 

Die eerste denker wat Grosz (1994:10) bespreek, is Spinoza (1632-1677). Spinoza se 

idees toon ooreenkomste met dié van Descartes deurdat hy ook onderskei tussen denke 

(verstand) en uitbreiding (liggaam). Hy argumenteer egter dat beide (en alles wat be-

staan) deel is van dieselfde oneindige en onverdeelbare stof. Denke en uitbreiding is net 

twee modusse van dieselfde stof. Die verstand is nie méér waardevol as die liggaam nie, 

want beide is deel van dié stof. Hulle kan nie heeltemal van mekaar geskei word nie. Nóg 

liggaam nóg verstand het ‘n essensiële aard. Hulle verander oor tyd en hierdie verander-

ing word onder andere beïnvloed deur die omgewing waarin hulle hulself bevind. Vol-

gens Grosz (1994:12) sien Spinoza die liggaam as ‘n historiese, sosiale en kulturele ver-

vorming van biologie. Laasgenoemde is veral die waarde van sy werk vir kritici van die 

opposisie tussen liggaam en verstand. 

 

Die volgende denker wat Grosz (1994:123) identifiseer, is Nietzsche (1844-1900). 

Nietzsche se kritiek op tradisionele filosofiese aannames, veral essensialisme, was beson-

der invloedryk. Hy sien nie die liggaam as dualisties, soos Descartes, nie en ook nie as 

monisties, soos Spinoza, nie. Sy beskouing van die liggaam is anti-essensialisties, want 

volgens hom het dit nie ‘n essensie nie, maar bestaan dit uit chaotiese bewegende kragte. 

Hierdie kragte word gekenmerk word deur hulle intensiteit. Nietzsche onderskei tussen 

aktiewe en reaktiewe kragte. Aktiewe kragte is gemoeid met hulle eie belange en uit-

breiding. Reaktiewe kragte reageer net op aktiewe kragte. Reaktiewe kragte kan nie by 

                                                 
4
 Daar kan geargumenteer word dat Deleuze se filosofie onversoenbaar is met die feministiese, 

fenomenologiese benadering van die res van die tesis. Myns insiens kan sommige Deleuziaanse terme egter 

gebruik word om die fenomenologiese benadering te verruim. Waar fenomenologie fokus op die 

perspektief van die individu en die wêreld soos wat dit deur die mens ervaar word, kan Deleuze se teorieë 

gebruik word om vir ‘n oomblik buite die individu se perspektief te beweeg en sosiale strukture en 

bewegings op ‘n diagrammatiese manier te beskou. Die gebruik van Deleuziaanse terme in hierdie tesis 

veronderstel egter nie dat alle aspekte en implikasies van Deleuze se filosofie in ag geneem moet word by 

die lees van die tesis nie. Deleuze se denke word verder bespreek op bladsy 21 tot 22. 
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aktiewe kragte aansluit nie, maar hulle kan aktiewe kragte reaktief maak deur hulle bewe-

gings te onderbreek. Die aktiewe kragte is edel en aristokraties omdat hulle oorheers en 

uitbrei. Die reaktiewe kragte is slaafs omdat hulle net kan optree in reaksie op die aktiewe 

kragte se inisiatiewe en stukrag. 

 

In hierdie skema is die verstand nie belangriker as die liggaam nie, want die bewussyn is 

net ‘n illusie wat geskep word deur die liggaam se kragte. Dit word gevorm wanneer die 

wil tot mag (van die liggaam) inwaarts gekeer is en sigself probeer onderwerp. Die wil tot 

mag is die liggaam (en sy konstituerende kragte) se stryd om te oorleef en te groei. Dit 

behels dat die lae-orde liggaamsfunksies onderwerp en gebruik word deur hoër liggaams-

funksies (waarvan die brein die hoogste is). Al word die verstand dus gesien as deel van 

die liggaam, is dit steeds die belangrikste deel van die liggaam. Aan die ander kant is die 

natuur, waarvan die liggaam deel is, vir Nietzsche ‘n produk van kultuur (Grosz, 

1994:128). Hy beskryf die natuur as onderhewig aan die kragte, as ―inert, transhistorical, 

governed by law, conquerable.‖ Tog is die kragte self natuurlik, sodat kultuur, soos die 

bewussyn, ‘n illusie is wat geskep is deur die natuur. 

 

Nietzsche se filosofie behels dus ‘n waardering van die liggaam. Die liggaam en die 

verstand word nie-essensialisties verstaan, as produkte van aktiewe en reaktiewe kragte. 

Hy tipeer egter steeds die liggaam en die verstand (en natuur en kultuur) as teenstrydig-

hede wat in konflik met mekaar is. Soos Boscagli (2005:79) beweer, ondermyn hy dan 

nie meer die Cartesiaanse dualisme nie, hy draai dit net om deur meer waarde te heg aan 

die liggaam as aan die verstand. Daar is ook ‘n dualisme tussen die aktiewe en die 

reaktiewe kragte, wat behels dat die ‗aktiewe‘ man nie deur die ‗reaktiewe‘ magte (en 

mense) reaktief gemaak moet word nie, maar soos ‘n arend sy dominansie oor sy prooi 

moet aanvaar. Net sommige ‗aktiewe‘ mense se liggame word dus vereer en hulle is ge-

regverdig in hulle onderdrukking van ander. Nietemin kan Nietzsche se kritiek op die 

essensialisme gesien word as ‘n belangrike stap in die soeke na ‘n alternatief vir die op-

posisie tussen liggaam en verstand. 
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Siegmund Freud (1856-1939) se psigoanalise het ‘n belangrike rol gespeel in, veral, femi-

nistiese kritiek op die opposisie tussen liggaam en verstand (Grosz, 1994:27). Voor psi-

goanalise is die verstand gewoonlik gesien as geslagtelik neutraal. Die konsep van die 

neutrale verstand is egter merendeels deur mans geformuleer en neem slegs manlike erva-

ring in ag. Freud argumenteer dat die liggaam die verstand beïnvloed en die verstand die 

liggaam, en dit behels onder andere die geslag van die liggaam. Die belangrikste konsep 

in Freud se siening van die mens is die ego. Volgens Freud word ‘n baba gebore as slegs 

‘n waarnemende, ervarende wese (Grosz, 1994:31). Die baba word oorweldig deur ‘n 

verskeidenheid waarnemings. Wanneer hy omtrent ses maande oud is ontwikkel die ego 

en begin die baba om ‘n koherente subjek te word. Die ego word gevorm deur twee pro-

sesse. Eerstens vorm die ego omdat die baba met ander subjekte (soos sy ma en sy eie 

beeld in die spieël) identifiseer en hulle onderskei van die objekte in sy wêreld. Tweedens 

word die ego gevorm omdat die baba meer geheg is aan sekere van sy liggaamsdele as 

aan ander. Watter liggaamsdele vir die kind belangrik is, word bepaal deur eksterne sen-

soriese ervarings en deur interne drifte. Sommige kritici (byvoorbeeld Cregan, 2009:123) 

argumenteer dat die drifte lyflike, determinerende en universele dryfkragte is, en dat 

Freud dus die liggaam sien as belangriker as die verstand. Grosz (1994:52) argumenteer 

egter dat die drifte nie gereduseer kan word tot óf die verstand óf tot die liggaam nie. 

Party kritici stel die drifte gelyk aan universele liggaamlike instinkte, byvoorbeeld 

honger, dors en die behoefte om te urineer en te ontlas. Volgens Grosz (1994:53) is hier-

die instinkte egter nooit suiwer liggaamlik nie, maar word hulle geïnskribeer as psigo-

simboliese geseksualiseerde drifte. Aanvanklik suig die baba byvoorbeeld aan sy ma se 

bors om gevoed te word, maar tydens die orale fase ontstaan daar by die baba ‘n seksuele 

drif wat veroorsaak dat hy aan alles suig in ‘n poging om die ‗verlore‘ geïdealiseerde bors 

terug te vind.  

 

Freud se werk word veral gekritiseer omdat dit seksisties sou wees. Die manier waarop 

Freud die vrou karakteriseer, is as ‘n subjek wat gedefinieer word deur iets wat ontbreek 

(Grosz, 1994:38). Hy argumenteer dat die manlike kind ‘n konsep van geslagsverskil 

vorm wanneer hy besef dat die vrou nie ‘n penis het nie en veronderstel dat vroue gekas-

treer is. Grosz (1994:58) argumenteer dat hierdie verklaring wel sin maak vir die seun. 
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Dit maak egter nie sin om soos Freud te beweer dat die dogtertjie ook die wêreld sien 

volgens ‘n model wat afgelei is van die seun se ervaring nie. Dit is eers nadat die vroulike 

kind opgeneem is in die Oedipale wêreld wat die fallus as dominant vereer dat sy moon-

tlik ‘n siening van haarself as gekastreer kan ontwikkel.  

 

Die probleem met die  klassieke psigoanalise is volgens Grosz (1994:60) nie dat dit ver-

keerd is oor die belang van die fallus nie, maar dat dit die ontwikkeling van die verskil-

lende geslagsbeelde beskryf asof dit plaasvind in ‘n neutrale beskawing, terwyl dit eintlik 

spesifiek is tot patriargale kulture. Grosz (1994:60-61) argumenteer vervolgens dat dit 

moontlik is vir feministe om die psigoanalise te gebruik om die vroulike liggaam te her-

skryf as positiewe waarde eerder as ‘n gebrek. In afdeling 2.4 word verskeie feministe 

bespreek wat wel probeer om die psigoanalise se uitbeelding van die verhouding tussen 

liggaam en verstand te gebruik om ‘n feministiese kritiek van die opposisie tussen lig-

gaam en verstand te formuleer. Ook in Erf lees verskeie van die karakters Freud se werk, 

en probeer hulle om dit te verwerk en te versoen met hulle eie opvattings. 

 

Grosz (1994:94) bespreek vervolgens die werk van die fenomenoloog Maurice Merleau-

Ponty (1908-1961). Fenomenologie is aan die begin van die twintigste eeu ontwikkel 

deur Edmund Husserl (1859-1938). Sy doel was om filosofie weer in kontak te bring met 

die konkrete ervaring, en weg te beweeg van die metafisiese spekulasie wat die negen-

tiende-eeuse filosofie gekarakteriseer het. Die fokus van die fenomenologie is menslike 

ervaring en bewussyn, en die doel daarvan is om die fenomene te ondersoek waarmee die 

mens in kontak kom (Moran, 2000:4). Die eerste stap in ‘n fenomenologiese ondersoek is 

om alle misverstande oor fenomene uit die weg te ruim, en om die fenomeen te verklaar 

soos wat dit ervaar word, nie deur die eksterne verklarings wat gewoonlik daarvoor gegee 

word deur byvoorbeeld religie of wetenskap nie. Fenomenoloë probeer dus om alle dog-

mas, a priori-metafisiese beginsels en vroeër aannames te ignoreer wanneer hulle ‘n 

fenomeen ondersoek (Moran, 2000:5). Husserl het die konsep van ‗bracketing‘ ontwikkel 

as ‘n metode waarvolgens die fenomenoloog dit kan doen (Moran, 2000:11). Om iets tus-

sen hakies te plaas behels nie noodwendig dat dit verkeerd bewys is nie, net dat dit voor-

lopig buite rekening gelaat word.  
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Beide Husserl en Heidegger argumenteer dat die werklike filosofiese kwessie in die tradi-

sionele, skeptiese bevraagtekening van die bestaan van die eksterne wêreld (deur byvoor-

beeld Descartes) nie die behoefte is om sekerheid te vind nie. Hulle beweer dat daar eer-

der gevra moet word hoekom die mens dit nodig vind om die bestaan van die wêreld te 

bevraagteken (Moran, 2000:5). Dit is soortgelyk aan Thomas Osborne (aangehaal in Fra-

ser & Greco, 2005:3) se stelling dat ons moet ophou vra wat die liggaam is en dat dit nut-

tiger sal wees om te vra hoekom die liggaam vir ons problematies is. Daar kan geargu-

menteer word dat dít is wat Merleau-Ponty doen. Daar kan indirek uit sy werk afgelei 

word watter ontologiese status hy die liggaam gun, maar sy werk gaan hoofsaaklik oor 

hoe die subjek sy liggaamlikheid ervaar en wat die implikasies daarvan kan wees. 

 

Merleau-Ponty gebruik die mens se ervaring van homself om te toon dat die mens nooit 

net subjek of net objek, liggaam of verstand, transendentaal of immanent is nie (Fraser & 

Greco, 2005:43). Die liggaam is nie net ‘n objek nie, dit is die voorwaarde waardeur dit 

vir die mens moontlik is om ‘n verhouding te hê met objekte in die wêreld (Fraser & 

Greco, 2005:44). Die mens is ook nie net ‘n subjek nie, want dit is onmoontlik vir hom 

om weg te staan van die wêreld en ‘n buiteperspektief daarop te kry, omdat dit onmoont-

lik is om weg te staan van jou eie liggaam (en jou posisie as objek in die wêreld). Jy kan 

nie ‘n buiteperspektief op jou liggaam kry nie, want perspektief is net moontlik deur jou 

liggaam. In sy vroeër werk het Merleau-Ponty gefokus op wat die mens nie is nie, maar 

in sy latere werk het hy die konsep van ‗self-omvouende vlees‘ ontwikkel as beskrywing 

van wat die mens wél is. Vlees is nie ‘n bevoorregte geanimeerde soort bestaan nie, dit is 

bestaan op sy mees basiese vlak. Vlees is bestaan se vermoë om terug te vou op sigself, 

sy gelyktydige oriëntasie in- en uitwaarts. Grosz (1994:100) verduidelik dit deur te ver-

wys na die oomblik wanneer jy aan jouself raak. In daardie oomblik is jy beide subjek 

(dit wat vat) en objek (dit waaraan gevat word). As jy met een hand jou ander hand vas-

hou, kan die een hand oorgaan van subjek na objek en terug. Merleau-Ponty argumenteer 

dat dieselfde waar is van sig: as jy kan sien, beteken dit dat jy ook sigbaar moet wees. Sig 

is nie moontlik sonder sigbare oë en ‘n optiese sisteem nie (Grosz, 1994:101) en menslike 

perspektief is nie moontlik sonder ‘n menslike liggaam nie. 
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Grosz (1994:93-94) identifiseer maniere waarop Merleau-Ponty se werk bruikbaar kan 

wees vir die feminisme. Sy fokus op geleefde ervaring en waarneming kan in verband ge-

bring word met feministiese argumente dat die alledaagse lewe ook ‘n bron van kennis 

kan wees. Merleau-Ponty erken dat ervaring en perspektief beïnvloed word deur kennis-

sisteme en sosiale praktyke. Anders as die meeste poststrukturalistiese denkers (soos Fou-

cault en Deleuze) is sy fokus egter steeds die mens en neem hy die alledaagse bestaan 

ernstig op. Dit kan nuttig wees in die analise van Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond 

omdat die tekste handel oor die alledaagse lewe van vroue, en daar geargumenteer kan 

word dat die alledaagse lewe in die tekste uitgebeeld word as waarde- en betekenisvol. 

Soos die ander manlike denkers wat Grosz bespreek, en soos wat Butler (Grosz, 

1994:108) argumenteer, erken Merleau-Ponty egter nie dat sy idee van die normatiewe 

subjek manlik is nie. Dit is veral in Phénoménologie de la perception (1945) duidelik 

wanneer hy skryf oor die seksuele eienskappe van die liggaam dat sy beskrywing van 

seksualiteit gebaseer is op die model van manlike seksuele ervarings. 

 

Anders as die meeste denkers wat tot dusver bespreek is, fokus Michel Foucault (1926-

1984) op die sosiale konstruksie van die subjek en die liggaam eerder as op die bewussyn 

van die individu. Sy werk kan losweg gekarakteriseer word as ‘n geskiedenis van idees. 

Foucault ondersoek veral sosiale instellings (soos die kliniek, die inrigting, die tronk en 

die weermag) en hoe hulle verander oor tyd. Hy noem, na aanleiding van Nietzsche, sy 

metode van geskiedenisbestudering genealogies. Foucault (aangehaal in Grosz, 

1994:145) beweer dat die historikus wat genealogies te werk gaan, ―finds that there is 

something altogether different behind things: not a timeless secret, but the secret that they 

have no essence or that their essence was fabricated in a piecemeal fashion from alien 

forms.‖ Genealogie is dus ‘n anti-essensialistiese metode om die gekonstrueerde aard van 

sosiale instellings en norme te ondersoek. 

 

In Naissance de la clinique: une archéologie du regard médical (1963) (in 1973 na 

Engels vertaal as The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception) 

ondersoek en problematiseer Foucault byvoorbeeld die tradisionele narratief wat behels 
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dat die wetenskap en mediese instellings al beter geraak het en lineêr ontwikkel het 

(Cregan, 2009:49-50). Hy argumenteer dat epistemiese verskuiwings nie lineêr op me-

kaar volg nie, maar eerder radikale breuke behels. As een episteem (kennissisteem) op ‘n 

ander een volg, beteken dit nie dat dit beter is as die voorafgaande een nie. Volgens 

Foucault is een episteem nie meer waar of waardevol as ‘n ander een nie: elkeen is geba-

seer op ‘n koherente wêreldvisie wat ontwikkel het saam met veranderinge in die sosiale 

struktuur waarbinne dit funksioneer. Foucault ondersoek veral instansies (soos die kliniek 

en die tronk) waarin mense (die pasiënte en die gevangenes) waargeneem word. Aan-

vanklik verander hierdie mense hulle liggame en hulle aksies sodat hulle reg lyk vir die 

waarnemers. Omdat hulle nie seker kan wees wanneer hulle waargeneem word nie, tree 

hulle altyd so op. Volgens Foucault funksioneer ons hele samelewing volgens só ‘n 

sisteem. Die subjek wil nie net ‗normaal‘ voorkom vir sy magtige waarnemers nie, maar 

ook vir sy medemense. So pas hy selfdissipline toe op elke aspek van sy lewe.  

 

Vroeër denkers (soos Merleau-Ponty) het ook erken dat die samelewing die subjek 

beïnvloed, maar hulle het steeds agentskap toegeken aan die subjek. Foucault (Grosz, 

1994:149) argumenteer egter dat die subjek volledig geskep word deur die manier waarop 

sy liggaam beïnvloed word deur die samelewing. Die mees algemene kritiek wat teen 

Foucault se werk uitgespreek word, is dat dit deterministies en relativisties is. Sy siening 

van die subjek laat geen ruimte vir die ondermyning van of rebellie teen magstrukture 

nie; die subjek (en sy liggaam) word ten volle gedetermineer deur die samelewing. Die 

manier waarop die karakters in Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond sosiale strukture 

kritiseer, sal dus deur Foucault gesien word as die gevolg van hulle sosiale gesitueerd-

heid. Hulle kritiek is dus, volgens ‘n Foucauldiaanse analise, ook ‘n produk van die 

samelewing wat hulle kritiseer. Omdat ‘n spesifieke samelewing, volgens Foucault, nie 

noodwendig beter of slegter is as enige ander samelewing nie, is rebellie en sosiale 

kritiek nie nodig nie. Foucault gee dan ook nie enige moontlike alternatiewe op die 

magsisteme wat hy beskryf nie (Cregan, 2009:60). Sy werk kan dus nie direk gebruik 

word om sosiale strukture te kritiseer nie. Sommige denkers word wel geïnspireer deur 

aspekte van sy werk om kritiese teorieë te formuleer. 
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Foucault se werk word ook gekritiseer omdat dit die spesifisiteit van die sisteme wat hy 

ondersoek ignoreer, sowel as dié verskillende liggame in die betrokke sisteme. Cregan 

(2009:60) argumenteer byvoorbeeld dat Foucault se uitsprake dikwels net waar is van 

sekere sosiale groepe, veral die Westerse middelklas. Foucault erken nie dat (onder 

andere) kulturele verskille beteken dat ander maniere van dink en doen oorleef langs en 

binne die dominante sisteme wat hy beskryf nie. Grosz (1994:159) argumenteer dat die 

manier waarop Foucault die liggaam uitbeeld, as ‘n leë bladsy waarop die samelewing 

skryf, problematies is. Verskille in geslag, ras, kultuur, ensovoorts beteken dat mense se 

liggame verskil en dat die manier waarop hulle deur die samelewing beïnvloed word, ook 

verskil. Soos die ander denkers wat Grosz bespreek, erken Foucault nie dat sy werk en 

die ‗neutrale‘ subjek wat hy beskryf, eintlik dié van ‘n wit man is nie.  

 

Die laaste anti-dualistiese denker wat Grosz (1994:168) in Volatile Bodies bespreek, is 

Gilles Deleuze (1925-1995). Deleuze het baie van sy werk geskryf saam met die psigo-

analis Félix Guattari (1930-1992). Soos in die geval van Merleau-Ponty, wat vra wat die 

liggaam vir die mens beteken eerder as wat dit is, is daar by Deleuze en Guattari ook ‘n 

verskuiwing in fokus. Eerder as om die betekenis, identiteit of essensie van die liggaam 

vas te stel, ondersoek hulle die verhoudings en konvergensies tussen (organiese en anor-

ganiese, natuurlike of sintetiese) liggame. Deleuze en Guattari argumenteer vir ‘n radi-

kaal nuwe manier van filosofie beoefen, een wat gerig is op oppervlak eerder as diepte. 

Fraser en Greco (2005:45) beskryf Deleuze as ‘n kartograaf. Hy situeer alle liggame op 

dieselfde plat ontologiese vlak, die vlak van immanensie.  

 

‘n Liggaam is nie ‘n stabiele eenheid nie, dit is ‘n wording, ‘n reeks bewegings, intensi-

teite en vloeiings op die vlak van immanensie. Hierdie liggame word nie gedefinieer deur 

essensies nie, maar deur middel van verwysing na wat Deleuze lengte- en breedtegrade 

noem. Lengtegraad verwys na die liggaam se spoed en traagheid, en breedtegraad na wat 

die liggaam kan doen, na sy vermoëns om te affekteer en geaffekteer te word. Deur 

middel van snelle en trae bewegings vorm die liggame konneksies met mekaar (Deleuze, 

2005:58-59). Die liggame vorm samestellings wanneer ‘n vermoë om te affekteer 

(potestas) in kontak kom met ‘n vermoë om geaffekteer te word (aptus) en beide liggame 
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deur die konneksie geënkodeer word (Dolphijn, 2004:16). Deleuze sien hierdie konnek-

sies in wat hy beskou as ‗etiese‘ terme – sommige konneksies kan ‘n liggaam se vermo-

ëns vermeerder (dit laat versnel) of dit verminder (vertraag). Strukture kan molêr of mo-

lekulêr wees. Molêre strukture laat liggame op ‘n sekere plek op die vlak van immanensie 

sedimenteer, en territorialiseer hulle sodoende. Molekulêre strukture behels die opbreek 

van molêre strukture. Al word ‘n liggaam deur ‘n molêre struktuur geterritorialiseer, kan 

die liggaam steeds deterritorialiserende vluglyne (―lines of flight‖) volg. Al impliseer 

kapitalisme, byvoorbeeld, as molêre struktuur ‘n spesifieke vloei, hoef die individu nie 

noodwendig homself daaraan oor te gee nie (Dolphijn, 2004:27). Anders as Foucault se 

denke is Deleuze en Guattari s‘n dus nie deterministies nie. 

 

Volgens Grosz (1994:172) sê Deleuze en Guattari nie dat identiteitstrukture heeltemal 

vernietig moet word nie; hulle is eerder ten gunste van mikro-destratifikasies. Soos reeds 

genoem, is alle liggame wordings. Wording is nooit net generies nie, dit behels altyd dat 

een liggaam getransformeer word in iets anders (Grosz, 1994:173). Deleuze en Guattari 

stel verskeie molekulêre wordings voor vir die mens, insluitend dier-word, vrou-word en 

onwaarneembaar-word. Die konsep van ‗vrou-word‘ word deur feministe gekritiseer, ver-

al omdat Deleuze en Guattari nie verduidelik of vroue anders vrou-word as wat mans 

vrou-word nie (1994:177). Dit kom dus voor asof hulle veronderstel dat die neutrale 

subjek manlik is en vrou moet word. Deleuze en Guattari (aangehaal in Grosz, 1994:178) 

beskryf vrou-word as die eerste stap in molekulêre wording, waarop dier-word volg, en 

uiteindelik onwaarneembaar-word. Vrou-word desedimenteer die manlikheid van identi-

teit, kind-word die kohesie en beheer van die volwassene, dier-word die antroposentrisme 

van filosofiese denke, en tydens onwaarneembaar-word word die dinglikheid van enti-

teite afgebreek en geproblematiseer. Volgens hierdie skema is die feminisme net ‘n deel 

van die pad op die weg na onwaarneembaar, anoniem word. Die feit dat Deleuze en 

Guattari feminisme as net ‘n stadium sien, maak hulle soortgelyk aan die ander denkers 

in afdeling 2.3 wat universele menslikheid as manlik sien, en vroulikheid as ‘n variasie 

daarop. Deleuze en Guattari se niedeterministiese siening van die verhouding tussen die 

individu en die samelewing maak hulle werk meer waardevol vir die analise van novelles 

wat krities staan teenoor die samelewing as Foucault se denke. Hulle erken immers steeds 
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die moontlikheid en waarde van ondermyning en sosiale kritiek. Aan die ander kant 

beteken die feit dat hulle die individu se perspektief en ervaring as irrelevant sien dat 

hulle werk net gedeeltelik bruikbaar is vir ‘n analise van Klaaglied vir Koos, Erf en Lou-

oond. 

 

2.4 Feministiese kritiek op die opposisie tussen liggaam en verstand 

 

Soos in afdeling 2.3 bespreek, het twintigste-eeuse Kontinentale filosofie wegbeweeg van 

die opposisie tussen liggaam en verstand, in die rigting van ‘n anti-metafisiese definisie 

van die mens as nie-dualisties en nie-essensialisties. In ‘n poging om kritiek te lewer op 

vroeër sienings van die mens as outonoom en rasioneel, het sommige denkers (soos 

Foucault) beweer dat die mens totaal oorgelewer is aan, en gedetermineer word deur, so-

siale strukture. Ander (soos Deleuze) gee nie aandag aan alledaagse menslike ervaring 

nie, omdat ‘n fokus daarop antroposentries en individualisties sou wees. Hierdie denkers 

se werk is nuttig vir die feminisme, omdat ‘n nie-essensialistiese siening van die vrou be-

hels dat daar nie een spesifieke manier is waarop sy is, of hoef te wees, nie. Aan die an-

der kant word die toenemende anti-humanistiese stroming (in onder andere Foucault en 

Deleuze se werk) deur sommige feministe as problematies gesien om, myns insiens, drie 

verwante redes: 

 

1) In argumente dat subjektiwiteit gedekonstrueer moet word, word daar meestal nie 

aandag gegee aan verskillende soorte subjekte nie; alle konsepte van die subjek 

word gesien as modernistiese mites. Tog is net die wit man binne die modernisme 

ten volle subjektiwiteit gegun. Wanneer poststrukturalistiese denkers dus praat 

van ‘n logosentriese subjek wat gedekonstrueer moet word, verwys hulle eintlik 

net na ‘n spesifieke soort subjektiwiteit. Soos Rosi Braidotti (2011:9) beweer in 

Nomadic Subjects, is die vrou geregtig om te vra: ―[H]ow can we undo a subjecti-

vity we have not even historically been entitled to yet?‖ 

 

2) Anti-humanistiese en -antroposentriese argumente ondermyn die basis van tradisi-

onele denke oor sosiale geregtigheid. Dit problematiseer bewegings (soos die fe-
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minisme) wat veg vir die bevryding en gelykheid van alle mense. As die individu 

gedetermineer word deur sosiale strukture, soos Foucault beweer, beteken dit 

verder dat hy of sy nie die vermoë het om buite hierdie strukture op te tree en hul-

le te verander nie. 

 

3) Soos duidelik gemaak word in die besprekings van Foucault en Deleuze, behels 

hulle werk steeds ‘n spesifiek manlike perspektief. Deleuze se argument dat die 

mens moet wegbeweeg van die illusie van ‘n koherente subjektiwiteit, is dus 

steeds geskryf vanuit juis só ‘n wit, manlike, akademiese perspektief. Dit is weer-

eens Braidotti (2011:9) wat sê: ―if the white, masculine, ethnocentric subject 

wants to ‗deconstruct‘ himself and enter terminal crisis, then – so be it.‖ 

 

Vir die feminis kan die antwoord op bogenoemde probleme egter nie ‘n terugkeer na die 

idee van die modernistiese dualistiese subjek wees nie. Daar kan geargumenteer word dat 

‘n dualistiese siening van die mens, byvoorbeeld Descartes se model van die liggaam as 

masjien, kan lei (en gelei het) tot rassisme en seksisme. Volgens hierdie model kan die 

(wit manlike) subjek net seker wees van sy eie denke: alle ander liggame is moontlik net 

uiterlikes sonder siel. Hierdie tipe denke kan veroorsaak dat sommige mense (soos vroue 

en swart mense) gesien word as ‗meer‘ liggaamlik, en dus as ‗minder‘ menslik, as die wit 

man. As daar veronderstel word dat die verstand dominant is bo die liggaam, dan is die 

veronderstelling hoofsaaklik ook dat die verstand die liggaam kan en moet beheer 

(Lupton, 1998:71). Hierdie tipe verwronge logika word gebruik om die siening van die 

vrou as ‗meer‘ liggaamlik te verdedig. Die vrou se liggaam is sagter as die man s‘n en sy 

het allerlei bloedings en afskeidings wat die man nie het nie, dus moet sy minder 

rasioneel as die man wees want haar verstand is nie sterk genoeg om haar liggaam te 

beheer nie.  

 

Die historikus Thomas Laquer beweer dat daar in die agtiende eeu ‘n verandering gekom 

het in die manier waarop geslagsverskille gesien is (Fraser & Greco, 2005:145). Nadat 

daar ontdek is dat die vroulike orgasme nie noodsaaklik is vir voortplanting nie, kon die 

vrou nie meer gesien word as ‘n mindere man, met ‘n kleiner penis (die klitoris), nie. 
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Laquer argumenteer dat die wetenskap nou ‘n ander manier moes kry om die opvatting 

dat vroue ondergeskik aan mans is, te verdedig. Die oplossing was dat daar geredeneer is 

dat die vrou fundamenteel anders is as die man. Teoreties gesproke is die man en vrou 

gesien as gelykes, maar met verskillende ‗natuurlike‘ rolle in die samelewing (Fraser & 

Greco, 2005:146).  

 

Moi (2005:19) argumenteer dat die sogenaamde deurdringende siening van geslag, wat 

behels dat alles wat die mens is of doen, bepaal of beïnvloed word deur sy of haar geslag, 

dateer uit hierdie tydperk. Hierdie siening het gelei tot ‘n klem op essensialistiese idees 

oor wat die vrou en die man is, en wat sy of hy kan en mag doen. Soos Skeggs 

(2005:129) beweer, was dit in die agtiende eeu veral die hoër klas ‗dame‘ wat voorgehou 

is as die ideale vrou. Angela Davis (aangehaal in Johnson & Lloyd, 2004:96) argumen-

teer dat die klem in die negentiende eeu verskuif het na die bourgeois moeder en huis-

vrou. Die ideale vrou se rol was nou om te sorg vir die gesondheid en welsyn van haar 

man en kinders (Peterson en Lupton, aangehaal in McIntyre, Thille & Rondeau, 

2009:97). Sy was toenemend beperk tot die huis, terwyl haar ‗rasionele‘ man uitgaan om 

die gesin in die publieke domein te verteenwoordig. Die ‗liggaamlike‘ vrou bly in die 

private sfeer en sorg vir die liggaamlike en emosionele behoeftes van haar gesin (Lupton, 

1998:127). 

 

Die eerstegolf-feministe (―First Wave‖ feministe), soos Mary Wollstonecraft in die 

agtiende eeu en Harriet Taylor Mill in die negentiende, het op bogenoemde beperkte po-

sisie van die vrou gereageer deur die opposisie tussen liggaam en verstand te aanvaar, 

maar te argumenteer dat vroue net so rasioneel is as mans (Lennon, 2010). Hulle het dus 

hoofsaaklik geargumenteer dat rede ‘n universele menslike kenmerk is, onafhanklik van 

liggaamlike verskille. Die invloed van hierdie denke blyk wanneer Simone de Beauvoir 

argumenteer dat die vrou se assosiasie met die liggaam haar beperk tot alledaagse, 

herhalende werk, terwyl die man aktief betrokke kan wees in die publieke domein 

(Johnson & Lloyd, 2004:7). Amerikaanse tweedegolf-feministe het vanaf die 1950‘s tot 

die 1970‘s hierdie tipe denke voortgesit. Hulle het geredeneer dat die huisvrou onvol-

doende ontwikkel binne die modernisme. Haar daaglikse lewe gaan oor herhaling eerder 
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as vooruitgang, sy is ‘n werker wie se arbeid geen produk lewer nie, en haar inperking tot 

die huis plaas haar buite die bevoorregte, publieke ruimte (Johnson & Lloyd, 2004:94).  

 

Aan die ander kant is daar feministe wat argumenteer dat dit nie genoeg is dat vroue ook 

mag kry binne ‘n sisteem wat gebaseer is op die opposisie tussen liggaam en verstand 

(waarin uitsluitlik tradisioneel ‗manlike‘ eienskappe waarde en mag gegun word) nie. 

Hulle verwerp die opposisie en soek na alternatiewe maniere om die liggaam mee te 

benader. In die res van afdeling 2.4 word die feministiese kritiek op dié opposisie kortliks 

bespreek. Hierdie bespreking is weereens gebaseer op dieselfde sekondêre bronne as 

afdelings 2.2 en 2.3, sowel as Kathleen Lennon se artikel in die Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, ―Feminist Perspectives on the Body‖ (2010). 

 

2.4.1 Psigoanalitiese Feminisme 

 

Terwyl Amerikaanse tweedegolf-feministe besig was om te argumenteer dat die vrou net 

so rasioneel is as die man, was Franse feministe besig om, na aanleiding van die psigo-

analise, aan te voer dat die ideaal van die mens as rasionele wese problematies is. Een 

van die belangrikste van hierdie feministe is Luce Irigaray (gebore in 1932). Irigaray 

kritiseer die tradisionele filosofie en psigoanalise omdat die man daarin voorgehou word 

as universele norm, terwyl geslagsverskille geïgnoreer word (Lennon, 2010). Irigaray se 

werk kan beskou word as ‘n argument vir die herkenning van die wyse waarop vroulike 

liggaamlikheid denke kan beïnvloed. Sy beweer dat die liggaam se morfologie gereflek-

teer word in die morfologie van sekere denkprosesse. Die Westerse ideaal van rasiona-

liteit hou volgens haar verband met die manlike geslagsorgaan, omdat dit gebaseer is op 

beginsels van identiteit, nie-weerspreking en dualisme, en omdat dit veronderstel dat een 

objek duidelik onderskei kan word van ‘n ander. Denke wat gebaseer is op die vroulike 

geslagsorgane sal eerder dubbelsinnig, vloeibaar en beweeglik wees. 

 

Omdat sy klaarblyklik argumenteer dat manlike en vroulike liggame tot verskillende 

soorte denke lei, word Irigaray dikwels daarvan beskuldig dat haar werk essensialisties en 

deterministies is (Lennon, 2010). Irigaray argumenteer egter dat dit nie moontlik is om 
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terug te keer na ‘n ‗natuurlike‘ liggaam, buite representasies binne die kultuur nie. Wan-

neer sy dus verwys na vroulike en manlike eienskappe, bedoel sy die manier waarop hier-

die eienskappe uitgebeeld en ervaar word in ‘n spesifieke samelewing. Volgens Butler 

(Lennon, 2010) is Irigaray nie gekant teen ‗universele‘ manlike liggame en denke nie, 

maar wel die manier waarop manlike liggame en ‗manlike‘ denke in die Weste geasso-

sieer word met vorm en identiteit, die manier waarop hierdie eienskappe gewaardeer 

word en mag en outoriteit daaraan toegeken word. In hierdie kultuur word vroulike ligga-

me gesien as gebrekkige manlike liggame, en word dit geassosieer met chaos en vorm-

loosheid. Irigaray betoog gevolglik dat dit nodig is om denke oor die vroulike liggaam te 

rekonstrueer op ‘n manier waarmee vroue kan saamleef. 

 

Hierdie rekonstruksie van die konsep ‗vroulike liggaam‘ is onder andere te vind in Iriga-

ray se kritiek op Merleau-Ponty. Sy kritiseer veral die dominante rol van sig in sy denke 

en argumenteer dat dit verband hou met die falliese ekonomie, waarbinne die vroulike 

slegs gesien word as gebrekkig omdat die vroulike geslagsorgane nie so sigbaar is as die 

manlikes nie (Grosz, 1994:104). In kontras hiermee stel sy ‘n denke voor wat gebaseer is 

op die tasbare. Wanneer Merleau-Ponty wel oor die tasbare skryf (in sy illustrasie van 

hoe sig werk) gebruik hy die beeld van die regterhand wat aan die linkerhand raak. Een 

hand kan beide subjek en objek wees, maar nie op dieselfde tyd nie. Hierteenoor beskryf 

Irigaray twee hande wat aan mekaar raak by die palms, met vingers uitgestrek. Die twee 

hande is simmetries, daar is nie die tipe hiërargie wat Merleau-Ponty beskryf nie (Grosz, 

1994:105). Dit is ‘n wedersydse aanraking, soortgelyk aan die aanraking van die ‗twee 

lippe‘ van die vroulike geslagsorgaan. Irigaray argumenteer dus dat tasbaarheid en sig nie 

‘n wedersydse verhouding het nie, dat tasbaarheid ‘n voorwaarde is vir die bestaan van 

die sigbare (‗ek sien net deur die aanraking van lig‘) (Grosz, 1994:106). Tasbaarheid 

gaan die onderskeid tussen subjek en objek vooraf, dus sal ‘n denke wat gebaseer is op 

die vroulike geslagsorgane sal die mens nie definieer as óf subjek óf objek nie. 

 

In kontras met die soliede ‗een-heid‘ van die fallus, word die vroulike liggaam tradisio-

neel in die Weste gekarakteriseer as vloeibaar. Dit verander van vorm, swel, gee geboor-

te, krimp, lakteer, bloei en word gepenetreer (Barbara Creed, aangehaal in Fraser & Gre-
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co, 2005:105). Die vroulike liggaam word ook gesien as sagter en meer vlesig as die 

manlike liggaam (Lupton, 1998:118). Irigaray se ‗vroulike‘ filosofie is gebaseer op vloei-

baarheid eerder as op die soliede (Iris Young, aangehaal in Grosz, 1994:204). Vloeistow-

we, anders as soliede voorwerpe, het nie definitiewe grense nie. Hulle is onstabiel en be-

weeg voortdurend. Irigaray se denke gee dus voorrang aan die lewende en bewegende bo 

die dooie materie van die Cartesiaanse wêreldsiening. Vloeibaarheid is bedreigend vir 

tradisionele filosofiese sisteme omdat dit, volgens Lupton (1998:118), anargistiese neig-

ings het: dit is moeilik om te beheer en dreig om die grense van die liggaam en die subjek 

oor te steek. Die oorsteek van grense, sowel as hulle arbitrêre aard, word verken in die 

werk van Julia Kristeva (gebore 1941). 

 

Kristeva se denke is veral beïnvloed deur die werk van die antropoloog Mary Douglas 

(1921-2007). Douglas argumenteer dat die liggaam in die meeste kulture gesien word as 

‘n simbool vir die samelewing en dat die vrese van die samelewing op die liggaam gepro-

jekteer word (Fraser & Greco, 2005:68). Die liggaam is ‘n goeie simbool vir die samele-

wing omdat dit die verhouding van organe (individue) tot ‘n geheel (die samelewing) be-

hels. Die samelewing se vrese hou gewoonlik verband met grense en hiërargieë as gevolg 

van die bedreigings van sosiale ontsnapping (―escape routes‖) en indringing (―invasions‖) 

(Douglas, 2005:79). Dit word op die liggaam geprojekteer as vrese oor strome in en uit 

die liggaam. Die vrese word gematerialiseer as beheertegnieke, soos die beheer van fisie-

se prosesse (byvoorbeeld ekskresie) en beheer oor die houding, beweging en voorkoms 

van die liggaam.  

 

As gevolg van die samelewing se mag en die individu se vrese, het baie kulture ‘n 

―universele suiwerheidsreël‖ (Douglas, 2005:80). Hierdie reël behels dat die individu die 

oorsteek van sy liggaamlike grense op ‘n sosiaal aanvaarbare manier hanteer. Dit behels 

veral dat liggaamlike prosesse in private, afgemerkte ruimtes plaasvind en dat hulle ty-

dens sosiale interaksie geïgnoreer en versteek word. Liggaamlike klassifikasie hou ook 

verband met sosiale hiërargieë. Ontliggaamde reinheid word geassosieer met bevoorregte 

groeperings, byvoorbeeld wit hoër klas mans. Vroue, laer klasse en mense van ander ras-

se word sterker met liggaamlikheid en vloeibaarheid geassosieer. Volgens hierdie manier 
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van dink word die rasionele wit man gesien as ‘n subjek wat sy eie liggaamlikheid be-

heer.  

 

Na aanleiding van Douglas argumenteer Kristeva dat die deurbreking van grense onder-

mynende potensiaal het. Soos Cregan (2009:95-96) argumenteer, is Kristeva se doel om 

Freud en Lacan feministies
5
 relevant te maak. Sy doen dit deur die proses van ego-

formasie te herformuleer. Kristeva beskryf twee fases in die vorming van die subjek: die 

pre-linguistiese en die linguistiese. Die baba se pre-linguistiese toestand, wat Kristeva die 

―chora‖ of semiotiese fase noem, is chaoties. In hierdie stadium is al die baba se kennis 

gebaseer op haarself, en sien sy haarself nie as ‘n individuele subjek, apart van ander we-

sens en die res van die wêreld nie. Die liggaam en sy afskeidings word ook nie as onder-

skeibare entiteite gesien nie. Sodra die kind begin om taal te verstaan en te gebruik, gaan 

sy die simboliese fase binne (Cregan, 2009:95). In hierdie fase onderskei die kind tussen 

haarself en die res van die wêreld, en sien sy nie meer haar uitskeidings as deel van haar 

liggaam nie. Die kind sien nou die wêreld as georganiseerd en koherent.  

 

Om oor te gaan van die semiotiese fase na die simboliese fase moet die kind afstand en 

onthegting leer. Sy moet haarself tegelykertyd verstandelik en fisies losmaak van haar 

moeder, deur te onderskei tussen wat goed en wat sleg is vir die self (Cregan, 2009:96). 

Die verwerping van dit wat ‗sleg‘ is, word deur Kristeva abjeksie genoem. Abjeksie is ‘n 

semiotiese en beliggaamde proses. Veral liggaamlike afskeidings word geabjekteer, om-

dat dit een van die eerste goed is wat die liggaam herken as ‗nie ek nie‘. Kristeva gebruik 

Douglas se werk om te wys dat hierdie liggaamlike abjeksie ook op die vlak van die sa-

melewing funksioneer en die samelewing se vrese reflekteer. Die kind kan nie die sosiale 

simboliese sfeer ingaan sonder dat sy dit wat as vuil of sleg beskou word, geab-jekteer 

het nie. 

 

                                                 
5
 Kristeva het haarself nie ‘n feminis genoem nie, maar sy is wel ten gunste daarvan dat mans en vroue 

gelyke regte moet hê en haar werk was uiters invloedryk binne die feminisme. Haar kritiek op die konsep 

feminisme berus daarop dat sy gekant is teen ‘n vroulike taal of gemeenskap wat die manlike uitsluit 

(Lechte & Zournazi, 2003:8-9). 
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Dit is egter onmoontlik om heeltemal van die abjekte ontslae te raak. Die mens bloei, 

raak siek, urineer en ontlas. Hierdie abjekte materie herinner ons aan die onbeheerbare, 

chaotiese semiotiese wat dreig om in die simboliese orde in te bars en dit te ontwrig. 

Kristeva spekuleer dat hierdie ontwrigting die potensiaal het om sosiale revolusie teweeg 

te bring (omdat dit ons herinner dat die rasionele subjek ‘n konstruksie is, en dat dit 

deurdringbare grense het), en sê dat dit gevind kan word in avant-gardistiese literatuur 

(Cregan, 2009:96). Beide Irigaray en Kristeva se werk kan gebruik word in ‘n ondersoek 

na die sosiale belang van eksperimentele literatuur (soos Klaaglied vir Koos, Erf en Lou-

oond). Kristeva soek naamlik in die semiotiese vir die moontlikheid van ‘n ander, femi-

nistiese, orde. Literêre teorieë wat gebaseer is op die psigoanalitiese feminisme word ver-

der bespreek in afdeling 3.5. Tydens die semiotiese fase is die baba geheg aan haar moe-

der, en is daar nog geen skeiding tussen hulle nie (Lennon, 2010). Wanneer die kind die 

simboliese fase ingaan, moet sy die interafhanklikheid met haar moeder se liggaam 

opgee. Die semiotiese wat steeds teenwoorig is in die simboliese is dus amper soos die 

terugkeer van die moeder se liggaam (dit wat eerste geabjekteer is). Die band met die 

moeder se liggaam, wat ook ‘n seksuele band is, noem Kristeva ―jouissance‖ (Young, 

2005:53). 

 

Kelly Oliver (Lennon, 2010) bou voort op Kristeva se werk. Sy sien die verhouding met 

die moederlike liggaam in die semiotiese fase en wanneer die baba nog in die baarmoeder 

is, as ‘n model vir die noodsaaklikheid van ongewelddadige intersubjektiwiteit. ‘n Ver-

lengde tydperk van intense kontak met die moeder is egter nie noodwendig ‘n goeie ding 

nie. Nancy Chodorow (Sceats, 2000:17) beweer byvoorbeeld dat dogters se langer ver-

houding met hulle moeders (as seuns s‘n) hulle indoktrineer met idees van hoe die familie 

moet wees en hulle laat dink dat moederskap hulle enigste rol in die samelewing kan 

wees. Moeders en dogters met ‘n té nou band kan probleme hê met oorheersing, skuldge-

voelens en ‘n gebrek aan outonomiteit. 

 

Kristeva word ook, nes Irigaray, dikwels beskuldig van essensialisme en determinisme. 

Cregan (2009:101) kritiseer byvoorbeeld Kristeva se verwysings na Douglas se werk. Sy 

sê dat Kristeva nie in ag neem dat Douglas skryf oor spesifieke sosiale groeperings nie, 
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en dat haar teorieë nie waar is van alle mense nie. Kristeva (aangehaal in Lennon, 2010) 

beweer dat sy nie ‘n essensialistiese beeld van vroulikheid verheerlik nie, en sê: ―[I]f the 

feminine exists, it only exists in [...] the signifying process.‖ Nietemin kom dit voor asof 

die moederlike liggaam vir haar buite die betekenisgewende prosesse lê (Lennon, 2010). 

Judith Butler (aangehaal in Lennon, 2010) kritiseer ook hierdie aspek van Kristeva se 

denke, en vra hoe ons kan weet dat die moederlike liggaam wat (deur skeiding daarmee) 

diskoers moontlik maak, nie self ‘n produk is van diskoers nie. Butler argumenteer naam-

lik dat die moederlike liggaam en die moeder self deur kultuur geskep word, en nie iets is 

wat buite kultuur bestaan en dit kan ontwrig nie. Dit bring ons by poststrukturalistiese fe-

ministe wat die bestaan van die ‗natuurlike‘ liggaam problema-tiseer. 

 

2.4.2 Poststrukturalistiese Feminisme 

 

Een feministiese reaksie op die opposisie tussen liggaam en verstand was die skep van 

nog ‘n dualisme: geslag en geslagtelikheid (―sex‖ en ―gender‖). Hiervolgens is geslag 

biologies, en verwys geslagtelikheid na die sosiale konstruksies ‗vroulikheid‘ en ‗man-

likheid‘. Deur die gekonstrueerde aard van geslagtelikheid uit te wys, kon denkers soos 

Simone De Beauvoir en Betty Friedan argumenteer dat dit verander of heeltemal verwerp 

kan word. Alhoewel hulle dit nie almal self so sou stel nie, kan daar beweer word dat 

sogenaamde ‗seksuele verskil‘-denkers, soos Luce Irigaray en Julia Kristeva, terugkeer 

na geslag en ‘n waarde vind in die maniere waarop die vrou biologies verskil van die 

man. Oor die algemeen sal hulle argumenteer dat daar nie iets soos ‘n essensiële vroulike 

geslagtelikheid is nie. Judith Butler (gebore in 1956) neem hierdie argument verder deur 

te betoog dat daar ook nie iets soos ‘n essensiële vroulike (of manlike) geslag is nie. Sy 

kritiseer die essensialistiese siening van geslag omdat dit veronderstel dat alle vroue se 

liggame dieselfde is (Cregan, 2009:115). Dit ignoreer ook die rol wat ras, klas en kulture-

le verskille speel in wat geslag is en hoe dit gesien word. Butler benader hierdie proble-

matiek deur die opposisie tussen geslag en geslagtelikheid te dekonstrueer. Eerstens be-

weer Butler (2005:64) dat terwyl die onderskeid tussen geslag en geslagtelikheid nuttig 

was vir die feminisme, dit die natuur ‗verneder‘ deur dit te sien as iets wat sosiale merk-

ers nodig het om waarde te kan hê. Sy vra dan waar die grens tussen die natuurlike en die 
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sosiale, tussen geslag en geslagtelikheid, getrek kan word: ―[W]hat, if anything, is left of 

‗sex‘ once it has assumed its social character as gender?.‖ 

 

Butler (2005:64) argumenteer dat die ‗geslag‘ waarna ons verwys as pre-sosiaal, dit wil 

sê pre-linguisties, ‘n veronderstelling is wat ons net deur taal en deur die sosiale kan be-

nader. ‗Geslag‘ kan dus beskou word as ‘n fiksie of fantasie wat ons postuleer op ‘n pre-

linguistiese terrein waartoe ons geen toegang het nie (Butler, 2005:65). Butler se siening 

stem ooreen met dié van Gayatri Spivak (aangehaal in Lennon, 2010): ―If one thinks of 

the body as such, there is no possible outline of the body as such. There are thinkings of 

the systematicity of the body, there are core value codings of the body. The body, as 

such, cannot be thought, and I certainly cannot approach it.‖ Dit is dus nie so dat Butler, 

soos wat party kritici haar beskuldig, beweer dat die liggaam nie bestaan nie. Die liggaam 

is egter altyd, volgens haar, gedeeltelik buite diskoers. Ons kan nie die buite-diskursiewe 

direk benader nie. Ons kan wel verskillende diskursiewe moontlikhede verken, en dit is 

wat Butler ons aanmoedig om te doen. Die diskursiewe konstruksie van die liggaam vind 

op twee maniere plaas. Aan die een kant speel die subjek self ‘n rol in die konstruksie van 

haar liggaam. Aan die ander kant word die liggaam gevorm deur normatiewe magte 

(Butler, 2005:65). Die magte gaan te werk deur die herhaling van norme oor hoe die lig-

gaam moet optree en lyk. Deur hierdie herhaling kom geslag, onder andere, tot stand. Dit 

is egter ook as gevolg van die herhaling dat die gekonstrueerde aard van geslag duidelik 

word; as dit natuurlik was, sou die eindelose herhaling van norme nie nodig gewees het 

nie.  

 

Die subjek word deur die normatiewe herhaling beïnvloed om op ‘n sekere manier op te 

tree (Cregan, 2009:119). Die optrede speel op die oppervlakte van die liggaam uit en sug-

gereer die bestaan van ‘n organiserende identiteit. Identiteit is egter net ‘n fiksie wat 

onderhou word deur die herhaling van gedrag en diskoers. Die geslagtelike liggaam is 

performatief want dit het geen ontologiese status behalwe in die optrede van die individu 

nie. Die individu word dus beïnvloed deur die sosiale diskoers in die manier waarop sy of 

hy vroulikheid of manlikheid aanneem as ‗liggaamlike style‘ (Lennon, 2010). Daar is eg-

ter altyd die moontlikheid om geslagtelikheid anders op te voer (te perform). Veral in die 
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feit dat norme van geslagtelikheid oor en oor herhaal moet word om beslag te vind, lê ‘n 

manier om die normaliseringsmasjinerie te laat vashaak. Butler kyk veral na die poten-

siaal van parodie (Cregan, 2009:125). Mense wat deur die samelewing geabjekteer is om-

dat hulle nie aan die norme voldoen nie, kan volgens haar daardie selfde norme gebruik 

om die gekonstrueerde aard van geslagtelikheid uit te wys.  

 

Butler analiseer byvoorbeeld Paris is Burning, ‘n dokumentêre film oor sogenaamde 

―drag balls‖ (fopdos-kompetisies) in New York se arm swart en latino gemeenskappe in 

die 1980‘s. Butler (Cregan, 2009:125) beweer dat die subjekte van die film vir ons wys 

dat heteroseksualiteit en normatief aanvaarbare geslagtelike gedrag ook performatief en 

‘n tipe drag is. Butler sien drag as ‘n tipe parodie wat die ‗fantasmatiese‘ aard van alle 

geslagtelike optrede duidelik maak. Sy leen die woord ‗fantasmaties‘ by Žižek, en bedoel 

daarmee die feit dat die betekenaar van, byvoorbeeld, vroulikheid nooit kan saamval met 

‘n betekende, essensie of identiteit nie. ‘n Fantasmatiese subjekposisie beskryf nie ‘n 

groep mense wat reeds bestaan nie (Cregan, 2009:128). Dit is ‘n leë teken wat deur uit-

eenlopende betekenisse gevul kan word. Hierdie betekenisse kan bydra tot die onder-

drukking van byvoorbeeld vroue, of dit kan dien as ‘n wekroep wat mense mobiliseer om 

teen onderdrukking te veg. 

 

Butler (Cregan, 2009:129) ondersoek die moontlikheid daarvan om die woord queer as só 

‘n fantasmatiese wekroep te gebruik. In haar teorie oor die performatiewe aard van 

geslagtelikheid is Butler beïnvloed deur John Austin se werk oor performatiewe taal-ui-

tinge. Hy argumenteer dat sekere talige uitsprake, soos ‗ek verklaar jou man en vrou‘ ook 

aksies is. Butler redeneer dat geslagtelikheid ook so ‘n taaluiting is wat terselfdertyd iets 

sê en iets doen. Sy beweer verder dat die ‗ek‘ in ‗ek verklaar jou‘ heteroseksueel is, en 

dat dit gebaseer is op die abjektering van die queer (alles wat teen bestaande geslagsnor-

me ingaan) (Cregan, 2009:129-130). Omdat queer ‘n fantasmatiese term is (soos wat he-

teroseksualiteit volgens haar ook is), laat dit enigiemand toe om deel te wees daarvan en 

om dit op enige bevrydende manier te gebruik. Volgens Butler ontbloot die opvoering 

van queer die gekonstrueerde aard van beide die rein en die abjekte, die sentrum en die 

marges. Sy verwys na Mary Douglas se werk om te argumenteer dat om queer op te voer 
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nie net ondermynend is omdat dit die queerheid van heteroseksualiteit self uitwys nie, 

maar ook omdat dit die oorsteek van grense (tussen tradisionele manlikheid en vroulik-

heid) behels, en dit in sigself gevaarlik is (Cregan, 2009:119). 

 

Waar denkers soos Foucault dikwels gekritiseer word omdat hulle werk deterministies is, 

word Butler soms gekritiseer omdat haar teorie te veel agentskap aan die individu toeken. 

Terry Lovell beweer byvoorbeeld dat Butler reg is daarin dat die individu geslagtelikheid 

op verskillende maniere kan opvoer, maar dat die maniere wat aan haar beskikbaar is, tot 

‘n groot mate bepaal word deur haar sosiale omgewing (Cregan, 2009:88). Cregan 

(2009:131) kritiseer verder die psigoanalitiese invloed op Butler se werk. Sy beweer dat 

Butler erken dat die psigoanalitiese definisie van die subjek te veel gefokus is op drifte en 

dat dit die liggaam reduseer tot die seksuele. Tog doen Butler, volgens haar, dieselfde. 

Soos met haar kritiek op Kristeva, argumenteer Cregan dat dit onvanpas van Butler is om 

kultureel spesifieke waarnemings, soos dié van Douglas, in verband te bring met univer-

saliserende teorieë soos die psigoanalise, net om dit dan weer toe te pas op kultureel spe-

sifieke verskynsels, soos dié in Paris is Burning. Volgens Cregan (2009:134) word die 

subjekte van Paris is Burning gevolglik deur Butler gereduseer tot hulle geslag en sek-

suele oriëntasie en word ander aspekte soos hulle ras, ekonomiese klas en kulturele agter-

grond geïgnoreer.  

 

Cregan (2009:135) argumenteer dat Butler beïnvloed is deur drie kontrasterende teorieë 

oor taal: die psigoanalitiese teorie, filosofiese teorieë oor betekenisvorming (soos Austin 

se werk oor performatiewe taaluitinge) en Foucualt se denke oor die historiese verander-

likheid van episteme. Dit is totaal verskillende sienings van taal: die eerste is (volgens 

Cregan; myns insiens sou Grosz waarskynlik nie saamstem nie) ahistories en universali-

serend, die tweede sosiaal en kontekstueel maar afhanklik van spesifieke direkte kommu-

nikasies, en die derde beskryf ‘n reeks sosiaal en histories gekontekstualiseerde episteme. 

Die kontrasterende aard van hierdie teorieë is volgens Cregan (2009:136) die rede waar-

om Butler kan spring van ‘n bespreking van Foucault se teorie oor die inskripsie van 

strafbare wette op die liggaam, tot die performatiwiteit van gender, asof albei dieselfde 
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soort ‗skryf op die liggaam‘
6
 is. Cregan voer aan dat die opvoer van geslagtelikheid so-

wel individualisties is (die individu het ‘n sê in hoe sy of hy dit doen) as universaliserend 

omdat dit veronderstel dat dit iets is wat almal doen. Dit is dus in kontras met die sosiale, 

gekontekstualiseerde en historiese aard van die inskripsies wat Foucault beskryf. 

 

Butler word hoofsaaklik gekritiseer omdat haar teorie die komplekse materiële aard van 

die liggaam reduseer tot taal, tot diskoers. Sy verdedig haarself deur te beweer dat dis-

koers ook materieel is. Toril Moi (2005:50-51) kritiseer hierdie stelling deur te argumen-

teer dat swart merke op papier nie diskoers is op dieselfde manier as wat die betekende is 

nie, en dat die twee ook nie op dieselfde manier materieel is nie. Moi redeneer dat selfs as 

taal en diskoers materieel was op die manier wat Butler beweer, dit steeds nie materieel 

sou wees op dieselfde manier as opvoedkundige instansies, vroue se salarisse, hulle regte-

like en politieke status of hulle toegang tot geboortebeperking en aborsie nie. Sy impli-

seer dus dat Butler met abstraksies werk wat verwyderd is van die werklike kwessies 

waarmee feminisme worstel. Moi (2005:56) kritiseer ook Butler se streng (dualistiese) 

onderskeid tussen ‘n prediskursiewe en diskursiewe subjek. Moi is eerder ten gunste van 

De Beauvoir se argument dat die subjek konstant aan die verander is, en dat die wêreld en 

die subjek konstant besig is om mekaar te konstrueer.  

 

Soos Moi, kritiseer Lennon (2010) ook die manier waarop Butler die materialiteit van die 

liggaam grootliks ignoreer. Sy sê dat al kan ons miskien nie aan die buitediskursiewe 

dink nie, daar steeds in ag geneem moet word dat die materiële liggaam limiete stel aan 

konseptualisering, al weet ons nie vooraf wat hierdie limiete is nie. ‘n Voorbeeld van so 

‘n limiet is dementia (Cregan, 2009:133). Vir mense met gevorderde dementia is perfor-

matiwiteit volgens Cregan grootliks irrelevant. Moi (2005:49) debatteer dat dit daarop 

neerkom dat Butler die konkrete liggaam abstraheer en uiteindelik ook abjekteer. Soos vir 

Descartes is die liggaam vir haar slegs relevant binne die sosiale en die rasionele. Dieself-

de kritiek kan gelewer word teen ander poststrukturalistiese feministe soos Donna 

Haraway. 

                                                 
6
 Die idee van die samelewing of die individu wat op die liggaam ―skryf‖, is ‘n metafoor wat Butler en 

Foucault gebruik. Butler se gebruik van die metafoor word verder bespreek in die volgende paragrawe. 
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Haraway (gebore in 1944) sien naamlik ook die liggaam as ‘n objek wat deur die individu 

en die samelewing beheer en verander kan word. Sy voer aan dat ons as samelewing 

reeds die tegnologisering van die liggaam deur onder andere immunisasie, pasaangeërs, 

orgaanoorplantings, ensovoorts aanvaar het (Cregan, 2009:143). Ons is dus, volgens haar, 

almal reeds biotegnologiese wesens. Haraway noem die biologies-tegnologiese menslike 

hibried ‘n ―cyborg‖. Sy glo dat die wetenskap self nie sleg is nie, maar dat daar slegte 

wetenskaplikes is wat onderdrukking op grond van geslag, ras en klas ondersteun. In 

reaksie hierop stel sy ‘n feministiese tegnowetenskap voor wat die liggaam in cyborgv-

orm sal herontwerp. 

 

Cyborgs is van feministiese belang omdat hulle hibridiese grensoorstekers is wat verby 

patriargale beperkings van wat geslag en geslagtelikheid is en mag wees, gaan (Cregan, 

2009:149-150). Cregan beweer dat Haraway nie Douglas se werk oor grense dekon-

tekstualiseer soos wat Kristeva en Butler doen nie. Hiermee bedoel sy dat Haraway nie 

probeer om Douglas se teorieë in verband te bring met die psigoanalise nie. Haraway 

erken egter nie dat alhoewel grensdeurbreking volgens Douglas die potensiaal het om 

norme uit te daag, dit ook deur die status quo gebruik kan word om reëls te bevestig nie. 

Net omdat cyborgs grensdeurbrekend is, beteken dit nie dat hulle noodwendig polities 

radikaal is nie; hulle kan juis ook grensbevestigend wees. Cregan (2009:163) noem die 

voorbeeld van die internet. Die grensdeurbrekende aard van die internet het tot ‘n groot 

mate die manier waarop Westerse subjekte hulself sien, verander. Hierdie verandering is 

potensieel polities radikaal, maar tot ‘n groot mate reflekteer dit slegs bestaande magsi-

steme. Verder het dit miskien mense in die Weste se lewens beïnvloed, maar ‘n groot 

deel van die wêreld se bevolking bly onaangeraak daardeur. Soos Butler, ken Haraway te 

veel agentskap aan die individu toe. As ‘n vrou tegnologie en wetenskap kan gebruik om 

haar liggaam te herontwerp, is haar geslag alles behalwe deterministies. Haraway erken 

egter nie dat sosiale strukture ‘n rol speel in die vraag of ‘n vrou toegang tot tegnologie 

het of nie. Soos Cregan (2009:162) beweer, kon die idee van die cyborg net in die Weste 

ontwikkel het. Haraway ondersoek nie haar eie konteks en die konstruksie van die konsep 
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cyborg nie. Dit veroorsaak dat sy die feit dat ander vorms van liggaamlikheid belangrik is 

vir ander sosiale groeperings kan ignoreer.  

 

Een van die maniere waarop die vroulike liggaam ‗herskryf‘ kan word, is, volgens 

Haraway, as ‘n replikeerder (―replicator‖) eerder as ‘n reproduseerder (―reproducer‖) 

(Cregan, 2009:152). Die mens kan so bevry word van ‘n wetenskap wat die rol van die 

vrou as voortplanter romantiseer. Haraway maak hoofsaaklik kritiek teen haar teorie af as 

die romantisering van ‘n essensialistiese idee van die vrou en haar sogenaamde band met 

die natuur (Cregan, 2009:152). Daar kan egter, volgens my, gevra word of ‘n tegnologie 

wat vroue van hulle liggaamlike ‗las‘ ontneem, nie sal beteken dat almal eintlik ‗manlik‘ 

word nie. Vroulikheid is die ‗gemerkte‘ geslagtelikheid in ons samelewing. Manlikheid 

word meestal beskou as ‗neutraal‘. Dit is onwaarskynlik dat eienskappe van vroulike lig-

gaamlikheid, soos swangerskap, deur tegnologie ook aan mans gegee sal word. Dit is 

meer waarskynlik dat voortplanting so sal verander dat die fetus ook buite die liggaam sal 

kan ontwikkel. Vroulike liggaamlikheid sal dus waarskynlik nader aan manlikheid be-

weeg, terwyl die manlike liggaam, wat in elk geval as ‘n rasionele, ‗ontliggaamde‘ vorm 

van liggaamlikheid gesien word, dieselfde sal bly.  

 

Cregan (2009:161) betoog dat terwyl Haraway haar teenstanders daarvan beskuldig dat 

hulle die natuur romantiseer, sy self die tegnologie idealiseer. Volgens Cregan is dit waar 

dat die individu gereeld haarself vervorm en konstrueer, maar dat die moontlikhede daar-

van steeds beperk word deur materiële liggaamlikheid, veral deur die feit dat ons almal 

ouer word en sterf, ten spyte van wetenskaplike pogings om dit te vertraag. Tegno-weten-

skap word vir Haraway ‘n soort religie, en dit verblind haar vir die werklike verwringings 

en beperkings daarvan (Cregan, 2009:162). In ons samelewing approprieer, objektiveer, 

rasionaliseer, verpak, verwerk en bemark die biotegnologie byvoorbeeld dikwels die 

liggaam. Die vrees vir biotegnologiese vermenging behels dus nie net ‘n romantisering 

van die natuur nie, maar ook die vrees vir uitbuiting, vir onvoorstelbare gevolge, vir die 

kommersialisering van die lewe en vir die devaluering van die lewe en die dood. Alhoe-

wel Haraway beweer dat sy ‘n beliggaamde teorie skryf, abjekteer sy, net soos Butler, die 

materiële liggaam en idealiseer sy radikale ontliggaming (Cregan, 2009:14). 
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Die uitbeelding van die karakters in Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond kan in ‘n mate 

beskou word as poststrukturalisties, veral wat die gefragmenteerde hoofkarakter van Erf 

betref (sien bladsy 104). Die karakters voldoen nie aan tradisionele verwagtings oor wat 

die essensie van die vrou is en hoe sy moet optree nie. Daar kan ook geargumenteer word 

dat die manier waarop sommige tradisioneel vroulike eienskappe in die novelles op ‘n 

feministiese manier gebruik word, daarop dui dat hulle, à la Butler, kies om vroulikheid 

op ‘n spesifieke manier op te voer. Die liggaam speel egter ‘n belangrike rol in aldrie no-

velles, en daar is nie enige aanduidings dat liggaamlikheid self in die tekste gedekon-

strueer word of beskou word as buite die mens se diskursiewe vermoëns nie. Vervolgens 

word betoog dat die feministiese fenomenologie ‘n meer gepaste benadering tot die tekste 

is, omdat dit die belang van liggaamlikheid beklemtoon en omdat dit nie die probleme vir 

die feminisme veroorsaak wat ‘n poststrukturalistiese benadering behels nie. 

  

2.4.3 Fenomenologiese Feminisme 

 

Toril Moi (2005:35) eggo Cregan se kritiek teen Butler wanneer sy beweer dat die meeste 

poststrukturalistiese feministe (insluitend Haraway) vroue reduseer tot hulle geslag. Dit 

maak volgens Moi nie saak of seksuele verskil natuurlik of kultureel, essensieel of gekon-

strueerd is nie. Omdat die feminisme merendeels op hierdie problematiek fokus, beteken 

dit dat die vrou as konkrete, beliggaamde mens van ‘n sekere ouderdom, nasionaliteit, 

ras, klas en met ‘n unieke stel ervarings geïgnoreer word. Moi vind die moontlikheid van 

‘n teorie oor die liggaam wat die verskille, kompleksiteit en spesifisiteit van menslikheid 

in ag neem in die fenomenologie. Lennon (2010) argumenteer dat daar sedert die 1970‘s 

‘n terugkeer is na feministiese fenomenologie, maar dat dit eers in die 1990‘s wydver-

spreid geraak het as ‘n meer beliggaamde reaksie op die radikale ontliggaming voorgestel 

deur poststrukturele denkers soos Haraway en Butler.  

 

Die feministiese fenomenologie kan teruggevoer word na die werk van Simone De 

Beauvoir. Met die skryf van Le Deuxième Sexe (1949) (vertaal as The Second Sex) is De 

Beauvoir beïnvloed deur die fenomenologiese denke van Merleau-Ponty en Jean-Paul 
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Sartre (Lennon, 2010). Soos hulle beweer sy dat om in die wêreld teenwoordig te wees, 

impliseer dat jy ‘n liggaam het en dat hierdie liggaam tegelykertyd ‘n materiële voorwerp 

is en ‘n unieke perspektief behels. Waar De Beauvoir van hulle verskil, is dat sy daarop 

aandring dat hierdie beliggaamde bestaan en perspektief verskillend is vir mans en vir 

vroue. De Beauvoir se benadering tot die liggaam is kontroversieel. Aan die een kant 

meen sy dat biologiese feite nie van sosiale belang moet wees nie. Die manier waarop sy 

hierdie biologiese ‗feite‘ beskryf, is egter problematies (Lennon, 2010). Sy sien vroulike 

liggaamlikheid hoofsaaklik net as ‘n las. Die waardes en eienskappe wat sy vir vroue wil 

eien, is tradisioneel manlik: rasionaliteit, outonomiteit, ensovoorts. Moi (2005:x) argu-

menteer dat kritici The Second Sex misinterpreteer, veral as gevolg van die swak Engelse 

vertaling daarvan. Moi beweer dat De Beauvoir se argument nie behels dat vroulike lig-

gaamlikheid inherent sleg is nie, maar dat sy die situasie van vroue binne ‘n spesifieke 

seksistiese samelewing beskryf. In hierdie samelewing moet vroue kies om óf beperk te 

word tot hulle geslagtelike subjektiwiteit óf daardie subjektiwiteit heeltemal uit te wis ter 

wille van een of ander geslaglose menslikheid. 

 

Laasgenoemde ‗keuse‘ word gewoonlik gesien as die een wat De Beauvoir verkies, maar 

volgens Moi (2005:xi) wys De Beauvoir dat albei sleg is vir die vrou. In die eerste geval 

word haar menslikheid gereduseer tot haar spesifieke vroulikheid. In die tweede geval 

word sy gedwing om haar spesifisiteit op te gee ter wille van ‘n (onmoontlike) algemene 

menslikheid. Mans hoef nie hierdie keuse te maak nie – in ons samelewing word hulle 

geslagtelikheid geassosieer met neutrale menslikheid. De Beauvoir se argument is, vol-

gens Moi, dat die doel van die feminisme moet wees om vir vroue toegang tot universali-

teit en algemene menslikheid te kry as vroue, nie as geslaglose konsepte nie.  

 

Moi (2005:vii) redeneer dat die feminisme in ‘n doodloopstraat is omdat dit gekant is 

teen essensialisme, maar tog nie kan bestaan sonder die konsep ‗vrou‘ nie. Haar 

(2005:viii) teorieë berus op ‘n ander benadering tot taal as dié van die poststrukturalisme. 

Sy argumenteer dat daar gekyk moet word na die manier waarop ‘n woord, byvoorbeeld 

‗vrou‘, in verskillende kontekste gebruik word. Só word daar geen essensie veronderstel 

deur die woord ‗vrou‘ nie, maar kan daar steeds vasgestel word wat die woord vir 
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verskillende mense beteken. Vervolgens argumenteer sy dat die definisie van ‗vrou‘ as 

iemand met ‘n vroulike liggaam, nie noodwendig metafisies of essensialisties is nie (Moi, 

2005:8). Alhoewel so ‘n definisie veronderstel dat alles wat vroue doen, hulle as vroue 

doen, veronderstel dit nie dat hulle geslag altyd relevant is nie. ‘n Vrou se menslikheid 

behels meer as net haar geslag en/of geslagtelikheid. Volgens Moi (2005:37) behels De 

Beauvoir se argument dat ‘n vroulike liggaam van jou ‘n vrou maak, maar dat dit nie 

noodwendig enige sosiale of politieke gevolge behels nie. Al kan daar dus geargumenteer 

word dat De Beauvoir se teorie essensialisties is, is dit ‘n tipe essensialisme wat nie 

negatiewe gevolge vir die feminisme behels nie. Moi voer aan dat biologiese determi-

nisme die enigste soort essensialisme is waarteen feminisme gekant moet wees. Volgens 

Moi (2005:40) is dit as gevolg van biologiese determinisme dat daar gediskrimineer word 

teen vroue, gay mense, trans- en interseksuele mense, nie as gevolg van die konsep ‗vrou‘ 

en die sogenaamde essensialistiese aard daarvan nie.  

 

Moi is gekant teen wette of sosiale strukture wat gebaseer is op liggaamlikheid, maar sy 

meen wel dat jou liggaam jou ervaring van die wêreld beïnvloed. Jy sou byvoorbeeld die 

wêreld anders ervaar het as jy drie arms gehad het. ‘n Sekere liggaamstruktuur het egter 

nie een absolute betekenis nie, dit word verskillend ervaar deur verskillende mense. Dit is 

‘n positiewe eienskap van die fenomenologie, dat dit beide De Beauvoir se negatiewe en 

Irigaray
7
 se positiewe ervarings van hulle vroulike liggaamlikheid kan akkommodeer. 

Nog ‘n rede waarom ‘n vroulike liggaam volgens De Beauvoir nie ‘n absolute, vasgestel-

de betekenis en ervaring veronderstel nie, is omdat vroue dwarsdeur hulle lewens veran-

der en betekenis skep (Moi, 2005:62). De Beauvoir is in die formulering van hierdie 

argument beïnvloed deur die eksistensialisme se motto dat essensie deur eksistensie voor-

af gegaan word.  

 

‗Situasie‘ is ‘n term wat Merleau-Ponty en Sartre gebruik om te verwys na ‘n kategorie 

tussen subjektiwiteit en objektiwiteit (Moi, 2005:65). Vir Sartre is die mens se klas, plek, 

                                                 
7
 Volgens Lennon (2010) is die meeste feministiese fenomenoloë beïnvloed deur Irigaray se denke, en 

beklemtoon hulle dat die maniere waarop die vrou haar liggaam ervaar, nie ongemedieer is nie, maar ook 

beïnvloed word deur drifte en die maniere waarop sy verskillende (sielkundige) betekenisse aan 

verskillende liggaamsareas heg. 
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ras, nasionaliteit, liggaam, verlede en haar verhouding met ander mense, voorbeelde van 

situasies. Om te sê dat die liggaam ‘n situasie is, is dus nie dieselfde as om te sê dat dit in 

‘n situasie is nie. Sartre beskryf ‗situasie‘ as die strukturele verhouding tussen die indivi-

du se projekte (haar vryheid) en die wêreld (wat haar liggaam insluit). Moi gebruik die 

voorbeeld van iemand wat ‘n berg wil klim: haar situasie is die projek soos wat dit 

bestaan in die ontmoeting met die feitelike materialiteit (―facticity‖
8
) van die berg. Jou 

situasie is nie buite jou nie, dit is nie ‘n subjek of ‘n objek nie, dit is ‘n sintese van 

faktisiteit en vryheid. Om te beweer dat die liggaam ‘n situasie is, is om te erken dat die 

betekenis van ‘n vrou se liggaam verband hou met die manier waarop sy haar vryheid 

gebruik (Moi, 2005:65). Vir De Beauvoir is die mens se vryheid nie absoluut nie, maar 

gesitueer. Die situasies waarin die mens haarself bevind, beïnvloed haar projekte en haar 

ervaring van haar liggaam (Moi, 2005:65-66). Die vrou is dus in staat om betrokke te 

raak by revolusionêre projekte in die mate dat haar situasies dit toelaat (Moi, 2005:83). ‘n 

Feministiese fenomenologiese benadering tot Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond sal dus 

behels dat die situasies van karakters verken word. Die karakters se revolusionêre voor-

nemens sal ernstig opgeneem word, maar daar sal ook ondersoek ingestel word na die 

maniere waarop faktisiteite die karakters se opsies en optrede beperk. Dit is die benade-

ring wat gevolg word in hoofstukke vier tot ses waarin die bemagtigende potensiaal van 

die karakters se situasies in die eerste afdeling van elke hoofstuk bespreek word en die 

maniere waarop dit hulle beperk (en waarop hulle die beperkings probeer oorkom) in die 

tweede en derde afdelings. 

 

2.5 Samevatting 

 

Daar is aan die begin van die hoofstuk (sien bladsy 8) beweer dat die karakters van 

Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond uitgebeeld word as niedualistiese, holistiese vroue. 

Soos duidelik behoort te wees uit bogenoemde bespreking, beteken dit dat die tradisio-

nele filosofiese denke oor die liggaam in die novelles ondermyn word. Gedurende die 

twintigste eeu het verskeie denkers die opposisie tussen liggaam en verstand gekritiseer, 

                                                 
8 Heilna Du Plooy (2000:94) vertaal ―facticity‖ as ―faktisiteit.‖ In die res van die tesis word van hierdie 

vertaling gebruik gemaak. 
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en aspekte van hulle werk kan teruggevind word in die tekste. Dit is veral die fenome-

nologiese feminisme wat nuttig kan wees in ‘n analise van die novelles, omdat dit net 

soveel waarde heg aan die individu as aan haar omgewing en omdat daar in die tekste 

klem daarop gelê word dat hulle gaan oor spesifiek vroulike perspektiewe. 

 

Christine Battersby (aangehaal in Young, 2005:5) beweer in Phenomenal Woman (1998) 

dat die bestudering van die eksistensiële kenmerke van vroulike liggame tradisionele 

ontologieë kan problematiseer. Veronderstellings soos dat subjekte onafhanklik van me-

kaar is en dat hulle rasionele sentrums afstandelik is van die pyn en lyding van kwesbare 

liggame, word geproblematiseer deur ‘n fokus op vroulike beliggaming, dit wil sê op lig-

game wat nie totaal afgesny is van ander liggame nie, omdat dit die potensiaal het dat 

ander liggame daaruit kan groei. Dié fokus veronderstel eerder dat die subjek vlees is en 

dat die self en die ander onvermydelik afhanklik van mekaar is. In hoofstuk 3 word feno-

menologies ondersoek ingestel na verdere implikasies van die vroulike liggaamlike erva-

ring (soos wat uitgebeeld word in Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond), insluitend vroue 

se verhoudings met kos. 
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Hoofstuk 3: Teorieë wat gebaseer is op liggaamlike ervarings, veral die 

beliggaamde ervaring van kos 

 

3.1 Inleiding 

 

Die vraag ―hoe sal mens die wêreld anders ken as deur jou tande?‖ impliseer nie net ‘n 

spesifieke siening van die liggaam (soos geargumenteer in hoofstuk 2) nie, maar ook dat 

kos ‘n belangrike rol daarin speel. Soos beweer aan die begin van hoofstuk twee (sien 

bladsy 7) dien die eetaksie vir Perls as model vir die mens se verhouding met die wêreld. 

Soos wat die individu kos moet kou en insluk of uitspoeg, moet sy ook, volgens Perls, 

alles waarmee sy in kontak kom, verwerk en inneem of verwerp. In fenomenologiese 

terme kan gestel word dat die individu nie totaal oorgelewer is aan die eksterne wêreld 

nie, maar vryheid het in hoe sy reageer op alles wat sy teëkom. Hierdie vryheid word 

egter beperk deur die faktisiteit van die wêreld. Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond kan 

aldrie beskryf word as tekste oor vroue wat die wêreld, soos wat hulle dit ervaar, probeer 

verwerk en wat probeer vasstel hoe hulle daarop moet reageer. Die teorieë wat in hierdie 

hoofstuk uiteengesit word, kontekstualiseer die ervarings van die karakters, die vrae wat 

hulle het en die besluite wat hulle neem. 

 

Verskillende aspekte van die mens se beliggaamde kontak met die wêreld word in hierdie 

hoofstuk bespreek, en daar word spesifiek gefokus op die mens se ervaring van kos. Daar 

word geargumenteer dat aspekte van die mens se verhouding met kos ook kan dien as 

model vir ander teorieë (as Perls s‘n) en dat dit kan lei tot nuwe insigte vir onder andere  

die epistemologie, etiek en literêre teorie. Waar teorieë gewoonlik rasioneel geformuleer 

word, is die doel van hierdie kosgebaseerde teorieë om liggaamlike ervaring as basis te 

neem en daaruit te probeer leer. Die fokus op kos in hierdie hoofstuk is bepaal deur die 

belangrike rol wat kos in die drie novelles speel (soos wat reeds beweer is – sien bladsy 5 

– kan kos beskou word as ‘n knooppunt waar die verskillende temas van die tekste 

mekaar kruis) en ook deur die feit dat maaltye een van momente is wanneer die Westerse 

individu herinner word aan haar liggaamlikheid. 
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Daar is reeds verskeie kere verwys na ‗vroulike‘ ervarings en waardes wat tradisioneel 

misken is. In afdeling 3.2 word sommige van hierdie ervarings en waardes (in soverre 

hulle verband hou met die vrou se tradisionele rol in die kombuis) bespreek en word die 

implikasies daarvan verken. In afdeling 3.3 word etiese teorieë oor kos bespreek. Ana-

litiese teorieë word eerste bespreek, maar uiteindelik verwerp ten gunste van Kontinenta-

le teorieë. In afdeling 3.4 word epistemologiese teorieë wat verband hou met die mens se 

verhouding met kos bespreek. Hierdie teorieë het ook feministiese waarde, omdat kennis 

van kos tradisioneel gesien word as vroulike en minder waardevolle kennis. Laastens 

word daar in afdeling 3.5 aandag gegee aan die implikasies van ‘n beliggaamde ontologie 

vir die literêre teorie. Daar is nog nie baie teorieë oor literatuur geformuleer wat gebaseer 

is op die mens se verhouding met kos nie, dus is die hooffokus van hierdie afdeling teo-

rieë oor wat die rol wat die liggaam in literatuur kan speel.  

 

As gevolg van die beperkte omvang van die tesis word die teorieë in afdelings 3.2 tot 3.5 

slegs oorsigtelik bespreek, en word daar veral gefokus op konsepte en argumente wat nut-

tig kan wees in die analise van Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond in, onderskeidelik, 

hoofstukke 4, 5 en 6. 

 

3.2 Feminisme en die huishoudelike ruimte 

 

Soos reeds bespreek (sien bladsy 25) het tweedegolf feministe oor die algemeen die 

huisvrourol as onderdrukkend gesien (Giles, 2004:143). The Women‟s Room (1978) deur 

Marilyn French (1982:457) is ‘n voorbeeld van ‘n roman wat beïnvloed is deur tweede-

golf-feminisme. Die volgende aanhaling daaruit dien as ‘n beskrywing van tweedegolf-

feminisme se siening van vroue se werk in die huishouding: 

 

Smiling, she stood at the kitchen sink, holding a bunch of string beans in her 

hand, letting herself be part of it: part of the gold streaming over the 

kitchen, part of the mellow surge of the waltz, part of the green of the trees 

bowing outside the window. It was beauty and peace, the child noises out-

side, the delicious simmering aroma of the soup, the fresh liquid green smell 

of the string beans. Her home was humming and happy and bright and Ben 

– sexy, exciting Ben – was coming at six. It was happiness. She brought 

herself upright. My God! She dropped the string beans, dried her hands, 
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sank into a chair, and lighted a cigarette. It was the American Dream, 

female version. Was she still buying it? She didn‘t even like to cook, she re-

sented marketing, she didn‘t really like the music that was sweeping 

through the apartment. But she still believed in it: the dream stood of the 

happy humming house. Why should she be so happy doing work that had no 

purpose, no end, while the boys were off playing and Ben was off doing 

work that would bring him success, work that mattered? 

 

Die tweedegolf-feminisme veronderstel dat enige positiewe ervaring van huiswerk die 

produk van ‘n valse bewussyn is. ‘n Fenomenologiese benadering tot huiswerk sal, daar-

enteen, behels dat beide positiewe en negatiewe ervarings ernstig opgeneem moet word. 

Die negatiewe ervarings kan gesien word as (onder meer) tekens van problematiese so-

siale strukture, terwyl positiewe ervarings kan dui op probleme in die samelewing se 

waardestelsels. Daar is nie iets soos ‘n essensiële konsep van huishoudelikheid (―do-

mesticity‖) wat óf inherent sleg óf inherent goed is nie. Soos wat Hollows (2006:114) ar-

gumenteer, word die betekenisse wat daaraan geheg word (onder andere) kontekstueel en 

histories bepaal en sal daar dus uiteenlopende ervarings daarvan wees. Om te sê dat vroue 

se ervarings van die huishoudelike slegs negatief kan wees, is om die patriargale siening 

dat enigiets wat met vroulikheid assosieer word onbenullig is, te reproduseer. 

 

Die feministiese fenomenoloog Iris Young (2005:123) probeer waarde vind in die 

huishouding, en in huiswerk, deur te verwys na Heidegger se konsep ‗bewoning‘ 

(―dwelling‖). Hy beskryf ‗bewoning‘ as ‘n menslike manier van wees, en verdeel dit in 

bou en onderhou. Young (2005:123) argumenteer dat alhoewel Heidegger beweer dat 

hierdie twee aksies ewe belangrik is, hy nietemin meer aandag gee aan die bou van 

wêrelde as aan die onderhouding van hulle. Heidegger se sogenaamde universele ontolo-

gie is deur Irigaray as manlik beskryf. Sy beweer dat die man binne die patriargale kul-

tuur net kan bewoon en kan bou in soverre hy deur vroue versorg word. Deur die konsep 

‗huis‘ projekteer Heidegger (volgens Irigaray) op die vrou sy nostalgiese verlange na die 

verlore heelheid met die oorspronklike moeder (Young, 2005:124). Die man probeer om 

sy identiteit heel en stabiel te hou deur ‘n huis te bou en sy besittings en sy vrou daarin te 

sit. In hierdie skema fasiliteer die vrou die man se subjektiwiteit, maar het sy geen identi-

teit van haar eie nie. 
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As feministiese alternatief hierop, stel Young (2005:124-125) voor dat daar eerder ge-

fokus moet word op die onderhou van die huis as op die bou daarvan. Dit sal behels dat 

die huis gesien word as iets wat herhaaldelik gemaak en oorgemaak moet word, eerder as 

wat dit geassosieer word met akkumulasie, sekerheid en vasgesteldheid. Die huis is vol-

gens Young van waarde omdat dit die inwoners daarvan se lewensaktiwiteite fasiliteer. 

Die onderhou van die huis behels ook die onderhou van voorwerpe waaraan die inwoners 

waarde heg. Die manier waarop die huis gerangskik is, fasiliteer die gewoontes, roetines 

en liggaamlike bewegings van die inwoners. Young (2005:139) noem as voorbeeld die 

speserye wat iemand dikwels gebruik, en wat dus binne reikafstand van hulle stoof staan. 

Die voorwerpe in ‘n huis reflekteer só die sedimentering van die lewens wat daar geleef 

word (Young, 2005:140). Die emosionele gehegtheid wat die inwoner aan haar huis en 

die voorwerpe daarin het, ontwikkel ook uit alledaagse, beliggaamde interaksies met die 

voorwerpe, met hulle reuke, teksture, klanke en kleure (Lupton, 1998:159). Hierdie 

emosionele gehegtheid en die betekenisse wat aan die voorwerpe geheg word, verander 

oor tyd heen. Die huis moet dus nie gesien word as ‘n stabiele konsep wat identiteit be-

perk nie. Dit fasiliteer en reflekteer juis identiteite wat voortdurend verander. 

 

Young (2005:125) stem dus saam met denkers soos Biddy Martin, Chandra Mohanty, 

Teresa De Lauretis en Bonny Honig se siening dat begeerte vir ‘n huis die (potensieel on-

derdrukkende) soeke na sekerheid en bevoorregting kan behels, en argumenteer ook dat 

die dominante, bourgeois idee van die huis verwerp moet word. Sy voer egter aan dat die 

huis ook herkonseptualiseer kan word as bron van weerstand teen dominante strukture 

(Young, 2005:149). Hiervoor gebruik sy bell hooks [sic] se argument dat die vermoëns 

om dominante strukture teen te staan ‘n ruimte vereis wat gedeeltelik buite die bereik van 

hierdie strukture is. In so ‘n ruimte kan meer regverdige sosiale verhoudings en strukture 

verbeel en geleef word. Identiteit kan in só ‘n ruimte selfbewustelik gekonstrueer word as 

‘n politieke projek met die doel om onregverdige instellings en praktyke teen te staan en 

te transformeer. 

 

Die vrou (en man) kan dus die tradisionele ruimte van die huis en kombuis approprieer en 

van daaruit politieke kritiek lewer. Die kook van kos kan verder vir die vrou ‘n bron van 
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mag en kreatiwiteit wees. Dit kan bemagtigend wees omdat dit die vervulling van ander 

se behoeftes behels (Sceats, 2000:20). Dit kan ‘n kreatiewe uitlaatklep wees omdat dit ‘n 

skeppende aktiwiteit is (Versfeld 2004:66 en Fresco & Westerik, 2010:132). Tradisionele 

kombuiswerk kan ook (soos ook verder verken word in afdeling 3.4) dien as ‘n etiese mo-

del waarin selfloosheid en versorging beklemtoon word, eerder as die individualisme en 

kompetisie wat aangemoedig word in die kapitalistiese openbare sfeer (Lupton, 

1998:110). Nog ‘n manier waarop die kombuis in kontras staan met die publieke sfeer is 

in die ervaring van tyd daarin. Tyd in ‘n kombuis is uit pas met die tyd van moderniteit. 

Om te bak neem byvoorbeeld ure en dit is nie altyd moontlik om voor die tyd te voorspel 

hoe lank die bereiding van ‘n dis gaan neem nie. Hollows (2006:106) argumenteer dat dit 

vir die moderne mens ‘n verposing kan wees van die gejaagde pas van die openbare 

domein. Soos Heldke (1992:208) beweer, was die ervaring van tyd in die kombuis histo-

ries slegs beskikbaar aan vroue en bediendes. Bevoorregte lede van die samelewing kan 

die temporaliteit van kos vermy. Groente is byvoorbeeld buite seisoen ook, vir dié met 

genoeg geld, beskikbaar by supermarkte en tradisioneel hoef die meeste mans nie te dink 

oor die skottelgoed wat gewas moet word ná die ete nie. 

 

‘n Ander aspek van die tydservaring van huiswerk is die herhalende aard daarvan 

(Johnson & Lloyd, 2004:150). Die huis moet weer en weer skoongemaak word, die kos 

moet herhaaldelik voorberei word. Daar is nie ‘n groter doel waarna die huisvrou streef 

as die onderhou van die huis nie. Die modernistiese subjek moet (volgens die tweedegolf-

feminisme, onder andere) hierdie herhalende wêreld agterlaat en vooruitgang nastreef. 

O‘Dell (2009:85-86) redeneer egter dat die herhalende roetine van die huis nie nood-

wendig gesien moet word as grys en vervelig nie. Volgens hom behels roetine polirit-

miese wisseling van aktiwiteit en nie-aktiwiteit wat kompleks georganiseerd is en is dit‘n 

betekenisvolle aspek van die mens se lewe. Hierdie tydstrukture kan op kreatiewe en 

ritualistiese maniere deur die mens gebruik word. Ehn en Löfgren (2009:100) argumen-

teer dat ‘n lewe sonder roetine betekenisloos sou wees en dat dit sou behels dat daar in 

elke situasie spontane besluite geneem moet word. Die bestaan van roetines beteken dat 

ons nie elke keer besluite hoef te neem nie. So veroorsaak dit dat ons meer energie het vir 

ander aktiwiteite. Roetines kan ook op kreatiewe maniere verander word, soos wat dit die 
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subjek pas. Hierdie verandering en organisering van tyd is ‘n betekenisskeppende akti-

witeit, en ook ‘n manier waarop ons ons eie subjektiwiteit kan organiseer deur ‘n strate-

giese posisie in te neem relatief tot onsself en tot ander (Slater, 2009:217).  

 

In hoofstukke 4 tot 6 word ondersoek ingestel na die vraag of die positiewe ervaring van 

die huishoudelike ruimte wel die karakters van Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond be-

magtig. Die karakters is immers vol vertwyfeling en daar moet ondersoek word of hierdie 

onsekerhede ‘n produk van hulle spesifieke ruimte en situasie is of nie.  

 

3.3 Die liggaam, kos en etiek 

 

Die karakters van Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond se vertwyfeling hou veral verband 

met etiese kwessies. Binne die patriargale opset van die tyd word die karakters onder-

druk, maar binne die politiek van Suid-Afrika in die 1980‘s beklee hulle ook ‘n bevoor-

regte posisie omdat hulle wit vroue is wat in middelklashuise woon. Daar kan beweer 

word dat hulle die huislike ruimte op ‘n feministiese wyse terugeis en bemagtigend vind, 

maar hulle situasie is steeds problematies omdat soortgelyke ruimtes nie beskikbaar is vir 

almal in Suid-Afrika nie en omdat die ruimte hulle afsluit van wat in die res van die land 

aangaan. Tog kan daar geargumenteer word dat die kombuis en die vrou se verhouding 

met kos ook kan lei tot etiese (en by implikasie ook politieke) insigte.  

 

Volgens Goldstein (2010:34) word daar dikwels gevra watter manier van eet die mees 

etiese is, maar nie hoe die eetaksie self die mens as eties konstitueer nie. Die onderskeid 

tussen hierdie vrae stem ooreen met die onderskeid tussen die benaderings van Anglo-

Amerikaanse analitiese denke en Europese Kontinentale denke oor kos en etiek. Daar 

word vervolgens eerstens ‘n oorsig gegee van die analitiese benadering, maar daarna 

word geargumenteer dat die Kontinentale benadering nuttiger is vir ‘n analise van 

Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond omdat dit ‘n siening van die mens veronderstel wat 

ooreenstem met dié waarop die novelles gebaseer is. Die bespreking van die twee filoso-

fiese strominge in die res van hierdie afdeling is slegs oorsigtelik en dien as agtergrond 
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vir die analise van die novelles in hoofstukke 4 tot 6. Dit moet dus nie beskou word as ‘n 

omvattende analise van die analitiese en Kontinentale tradisies nie. 

 

3.3.1 Kos en etiek in die analitiese filosofie 

 

Een van die belangrikste vraagstukke in die analitiese filosofie se ondersoek na die etiese 

implikasies van kos, is of die individu verantwoordelik is om ander te voed. Analitiese 

filosowe vra veral of spesifiek die Westerse individu daarvoor verantwoordelik is om die 

mense van ontwikkelende lande te help. Een van die belangrikste artikels oor die 

onderwerp is ―Famine, Affluence and Morality‖ (1972) deur Peter Singer. Singer 

(1972:231) se argument berus op die volgende beginsel: ―[I]f it is within our power to 

prevent something bad from happening, without thereby sacrificing anything of compa-

rable moral importance, we ought, morally, to do it.‖ Hy debatteer dat waar hierdie kon-

sep moontlik vroeër net van toepassing was op gebeure in jou onmiddellike omgewing, jy 

as gevolg van globalisering nou ook kan verhoed dat slegte goed aan die ander kant van 

die wêreld gebeur. Die Westerse individu moet dus alles in sy of haar vermoë doen om 

hongersnood in ontwikkelende lande te verlig (1972:232). 

 

Sidgwick en Urmson voer aan dat ‘n morele kode nie te ver verwyder moet wees van die 

gemiddelde mens se vermoëns nie (Singer, 1972:237). Singer (1972:237) interpreteer 

hierdie argument soos volg: As mense beveel word om nie moord te pleeg nie en om alles 

wat hulle nie nodig het nie vir armes te gee, sal hulle nie een van die twee opdragte 

gehoorsaam nie. As hulle egter verbied word om moord te pleeg, maar net aangemoedig 

word om vir armes te gee, sal hulle ten minste nie moord pleeg nie. Volgens Singer is die 

eersgenoemde scenario onwaarskynlik. Hy redeneer verder dat die morele norme van die 

mense rondom ‘n individu tot ‘n groot mate haar gedrag beïnvloed. As die norm is dat 

mense nie moord mag pleeg nie EN soveel as moontlik vir hongersnoodverligting moet 

gee, sal die idee al hoe meer populêr word. Singer beweer dat omdat die meeste mense 

gefokus is op hulle eie belange, daar altyd min mense sal wees wat doen wat hulle eintlik 

veronderstel is om te doen. Dit beteken egter nie dat hulle nie veronderstel is om dit te 

doen nie. 
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‘n Invloedryke reaksie op Singer se argument is ―Lifeboat Ethics: the Case Against Hel-

ping the Poor‖ (1974) deur Garrett Hardin. Hardin vergelyk die ryk nasies van die wêreld 

met reddingsbote en die arm nasies met mense wat in die see dryf en probeer om ‘n plek 

op die reddingsbote te kry (Lafave, 2006). Elke reddingsboot kan ‘n beperkte aantal 

mense aan boord hê. As te veel mense toegelaat word op die boot sal dit katastrofies wees 

omdat almal sal verdrink. Hardin argumenteer dat die arm nasies se bevolkings vinniger 

vermeerder as dié van ryk nasies; die ‗reddingsbote‘ sal dus baie vinnig ondergaan as ryk 

nasies probeer om die mense in die see te help. Die idee van ‘n wêreldkosbank, waartoe 

alle nasies bydra wat hulle kan en waarvan hulle neem soos wat hulle dit benodig, sal 

volgens Hardin die ekologiese, ‗natuurlike‘ bevolkingsbeheer versteur. As ryk nasies nie 

probeer het om arm nasies te help nie, sou bevolkingsbeheer ‗natuurlik‘ plaasgevind het 

deur hongersnood en natuurlike oorsake. Singer neem Hardin se argument ernstig op en 

stel dat dit miskien meer humanitêr is vir ryk nasies om net ontwikkelende nasies te help 

wat bereid is om stappe te neem om hulle bevolkingsgroei te beperk (Lafave, 2006). 

 

Hardin word egter ook dikwels gekritiseer. Lafave (2006) noem byvoorbeeld dat Hardin 

veronderstel dat die mense wat binne die reddingsbote is, daar is as gevolg van geluk of 

goeie leierskap, maar dat ryk nasies se rykdom dikwels berus op die uitbuiting van armer 

nasies. Die hoeveelheid plek op ‘n werklike reddingsboot is ook van die begin af beperk, 

maar ryk nasies kan, volgens Lafave (2006), hulle verbruikingspatrone aanpas om meer 

mense op die ‗boot‘ toe te laat. Hy argumenteer verder dat ontwikkelende nasies se 

bevolkings moontlik kleiner sal word wanneer hulle inwoners se basiese behoeftes (kos, 

skuiling, ensovoorts) vervul is en opvoeding (onder andere oor geboortebeperking) meer 

suksesvol is. 

 

‘n Tweede soort kritiek teen Singer fokus op sy argument dat jy verplig is om ander te 

help. Lafave (2006) beweer dat daar onderskei kan word tussen spesifieke en algemene 

verpligtinge. Algemene verpligtinge is verpligtinge wat jy teenoor alle mense het. Dit is 

hoofsaaklik negatiewe verpligtinge, soos dat jy hulle nie sal doodmaak nie. Spesifieke 

verpligtinge is verpligtinge wat jy net teenoor spesifieke mense het. Om vir armes te gee, 
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is ‘n spesifieke verpligting omdat jy spesifieke mense uitsonder en verantwoordelikheid 

aanvaar om vir hulle geld of kos te gee. Spesifieke verpligtinge word vrywillig aanvaar, 

hulle kan nie afgedwing word nie. Selfs in die familie word ouers, byvoorbeeld, gereg-

telik gedwing om vir hulle kinders te sorg, maar daar word veronderstel dat dit ‘n verplig-

ting is waartoe hulle vrywillig ingestem het deur kinders te kry. Singer se ondersteuners 

kan egter aanvoer dat sy voorbeeld van iemand wat langs ‘n rivier staan en sien hoe ‘n 

kind in die rivier val, wys hoe irrelevant die onderskeid tussen spesifieke en algemene 

verpligtinge eintlik is (Lafave, 2006). As die persoon net kyk hoe die kind verdrink, 

voldoen hy aan beide sy algemene en spesifieke verpligtinge, aangesien hy nie vrywillig 

ingestem het om die kind te red nie. Dit sal egter steeds immoreel van hom wees.  

 

‘n Meer onlangse argument teen Singer deur, onder andere, LaFollette in ―World 

Hunger‖ (2003) is dat hongersnood nie ‘n tydelike toestand is wat veroorsaak word deur 

natuurlike rampe nie. Dit word ook deur mense veroorsaak, byvoorbeeld deur die oorbe-

volking van omgewings, die misbruik van water, die privatisering en kommersialisering 

van grond en staats- (en ander) beleide wat lei tot byvoorbeeld oorbeweiding. ‘n Ander 

belangrike oorsaak van hongersnood is die wanverspreiding van kos. Nie almal het ewe 

veel toegang tot kos nie en die armer klasse, vroue en kinders van ‘n samelewing kan aan 

hongersnood ly terwyl die land eintlik wel die hulpbronne het om hulle te voed. 

Hongersnood kan dus gesien word as ‘n strukturele, chroniese probleem wat nie opgelos 

kan word deur gou ‘n honger mens te voed nie. Daar kan dan gevra word of Westerse 

lande die reg en/of verpligting het om in te meng by ontwikkelende lande se ekonomiese 

strukture. LaFollette (2003:247-248) stel dat ontwikkelde lande wel ‘n verpligting het 

omdat hulle dikwels ontwikkelende lande se onregverdige praktyke ondersteun deur hulle 

(gewoonlik goedkoop) produkte te koop. Op die minste moet die inwoners van Westerse 

lande dus gekant wees teen die verbruiking van onetiese produkte. Hierdie argument is 

vandag invloedryk, soos gesien kan word in die bemarking van ‗Fairtrade‘, ‗groen‘, ‗or-

ganiese‘ en ‗volhoubare‘ produkte. 

 

Die analitiese benadering tot kos en etiek kan gekritiseer word omdat dit veronderstel dat 

die rasionele Westerse individu moet uitreik om dié wat ‗minder bevoorreg‘ is te help. Al 
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debatteer analitiese filosowe oor kwessies wat met die liggaam verband hou (soos kos), 

neem hulle steeds nie die liggaam ernstig op nie en is hulle benadering logosentries 

(Fraser & Greco, 2005:30). Elspeth Probyn (2000:52-53) kritiseer Singer se argument ten 

gunste van ‘n vegetariese leefstyl, maar haar kritiek is ook relevant ten opsigte van sy 

benadering in die algemeen. Sy beweer dat Singer, selfs wanneer hy eksplisiet beweer dat 

hy dit nie doen nie, die menslike individu as sentraal sien. Dit is die individu wat, volgens 

hom, apart van die wêreld moet staan, en logiese etiese besluite moet neem. In sy ander 

werk is Singer ten gunste van genadedood vir babas wat gebore word met gebreke. 

Probyn (2000:53) impliseer dat dit insig bied in Singer se siening dat rasionaliteit nodig is 

vir etiek, dat die mens se emosionele, intuïtiewe vermoëns om om te gee vir ander vol-

gens hom te min is (om vir ‘n gebreklike mens te sorg). 

 

Probyn (2000:56) beweer verder dat Singer se argument die ‗etiese individu‘ afsny van 

ander mense. Probyn haal vir Lisa Heldke aan wat sê dat die doel van eties eet nie is om 

vir die individu skoon hande en ‘n skoon gewete te gee nie, ―but [to] enab[le] me to live 

out my relations with others honestly, realising that I can never be ‗good‘ all alone – that 

in fact ‗being good‘ may be an inappropriate goal toward which to aim.‖ Dit is kritiek 

wat gelewer kan word teen die meeste analitiese denke oor etiek. In teenstelling daarmee 

is die Kontinentale tradisie se doel nie om logies vas te stel wat ‗reg‘ of ‗goed‘ is nie. Dit 

behels ‘n ander verstaan van die etiek, waarin die individu moet besef dat sy of hy altyd 

interliggaamlik is en juis nié alleen kan staan nie. Die Kontinentele benadering tot etiese 

oorwegings is dus meer relevant vir ‘n bespreking van Klaaglied vir Koos, Erf en Lou-

oond, novelles waarin die tradisionele waardering van die rasionele bo die liggaamlike 

gedekonstrueer word en waarin karakters ‘n interliggaamlikheid deel met ander mense. 

 

3.3.2 Kos en etiek in die Kontinentale filosofie 

 

Verskeie belangrike Kontinentale filosowe het oor kos geskryf, maar dit is meestal nie 

die sentrale fokus van hulle denke nie. Sommige hedendaagse denkers (beïnvloed deur 

die hedendaagse fassinasie met kos) gaan terug en probeer die etiese implikasies van 
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hierdie filosowe se werk oor kos vasstel. In hierdie afdeling word gefokus op die werk 

van drie Kontinentale filosowe (Kristeva, Levinas, Deleuze en Guattari). 

 

Rick Dolphijn (2004:84) gebruik Deleuze en Guattarri se teorieë om tradisionele opvat-

tings oor etiek en gesondheid te kritiseer. Dolphijn impliseer dat analitiese argumente ‘n 

molêre (sien bladsy 22) moraliteit tot gevolg het, wat mense inperk en stratifiseer deur 

middel van reëls en norme. ‘n Molekulêre etiek sal, volgens hom, eerder behels dat die 

soeke na wat goed en reg is op die vlak van immanensie plaasvind, dit wil sê binne elke 

spesifieke oomblik. So sal die dokter binne ‘n molekulêre gesondheidskunde, volgens 

hom, ook nie vooraf besluit wat ‘n goeie dieet en ‘n goeie (gesonde) pasiënt behels nie, 

maar sal hy tydens sy ontmoeting met die pasiënt ‘n holistiese beeld vorm en so bepaal 

wat goed vir hom of haar sal wees. Volgens Frank (2005:321) is die rede waarom die mo-

derne geneeskunde ‘n spesifieke idee van ‗die pasiënt‘ het, en elke mens daarbinne pro-

beer inpas, administratief. Om die pasiënt se liggaam as ‘n eenheid te sien wat afgesny is 

van ander, maak dit vir die molêre
9
 hospitaalmasjien maklik om voort te beweeg. Frank 

argumenteer dat individue om etiese redes nie moet toelaat dat hulle so afgesonder word 

nie, dat hulle hulself moet oopmaak vir die pyn van ander. Dolphijn (2004:94) erken dat 

‘n molekulêre etiek en gesondheidskunde steeds onvermydelik van kodes gebruik sal 

moet maak, maar beweer dat dit pogings sal aanwend om nie oorgekodeer te word nie. 

Die fenomenologie bied moontlik ‘n meer spesifieke en praktiese benadering waarin daar 

erken word dat byvoorbeeld die dokter wel geakkumuleerde kennis en vooropgestelde 

idees besit, maar dat sy of hy dit tussen hakies moet plaas tydens hulle ontmoeting met 

die pasiënt. 

 

Kristeva se konsep ‗abjeksie‘ was ook invloedryk binne Kontinentale denke oor etiek. 

Die dinge (en mense) wat ons uitsluit wanneer die grense van ons subjektiwiteit getrek 

word, speel ‘n belangrike rol in wie ons is, hoe ons gemeenskap en samelewing funksio-

neer en hoe mense mekaar behandel. ‗Abjeksie‘ kan dus as ‘n inherent etiese konsep be-

skou word. Kristeva het haar eie teorie van etiek baseer op die fenomeen van moeders-

                                                 
9
 Frank gebruik nie self Deleuziaanse terme (soos ‗molêr‘) nie; hierdie is my interpretasie van sy werk 

vanuit ‘n Deleuziaanse perspektief.  
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melk (Oliver, 1992:79). Moedersmelk word in die meeste moderne samelewings beskou 

as ‘n abjekte konsep. Die mens as lekkende, vloeiende entiteit is in kontras met die ideaal 

van die subjek as stabiele en ‗heel‘ individu. Tog drink baie babas moedersmelk en het 

die meeste vroue die vermoë om dit te produseer. Baie subjekte het dus eintlik hierdie ab-

jekte Ander, die melk van die moeder, binne hulle. Verwagtende vroue het ook letterlik 

‘n ander mens binne hulle. Kristeva argumenteer dat ons moet leer om te leef met hierdie 

ander in onsself en dat dit ons ook sal leer om saam te leef met ander in die samelewing. 

 

Probyn (2000:128) formuleer ook ‘n etiese teorie wat gebaseer is op die abjekte
10

. Sy 

argumenteer dat ‗Pride‘-bewegings (byvoorbeeld ‗Gay Pride‘ en ‗Fat Pride‘) problema-

ties is en dat ons ons afgryse van ander (veral ander liggame, maar ook byvoorbeeld kos) 

moet erken, eerder as om te maak asof dit nie bestaan nie. Sy voer aan dat ‘n beweging 

wat, byvoorbeeld, veronderstel dat vet vroue almal moet laat skaam voel wat hulle af-

gryslik vind, die antagonisme tussen ‗ons‘ en ‗hulle‘ versterk en net veroorsaak dat ge-

voelens soos afgryse, blaam en wrewel onder die oppervlakte bly.  

 

Soos Kristeva, redeneer Probyn (2000:130) dat ons veral die grensdeurbrekende walglik 

vind. ‘n Vet liggaam herinner ons byvoorbeeld dat ons liggaam ‗gekontamineer‘ word 

deur wat ons eet en dat dit nie onafhanklik van die wêreld en van kos kan staan nie. Die 

beskrywing van iets as ‗walglik‘ sien Probyn (2000:131) as ‘n performatiewe taaluiting, 

een waarmee ons onsself probeer onderskei van die abjekte. Ons vind gevolglik iets 

walglik as dit die grens tussen ‗ons‘ en die ‗abjekte‘ bedreig. Probyn (2000:129) beweer 

dat wanneer ons iemand anders afskuwelik vind, ons teenstrydige gevoelens ervaar omdat 

ons ‘n ander mens, soortgelyk aan onsself, as afskuwelik klassifiseer. Die gevoel van 

walging behels, volgens haar, altyd ‘n mate van self-afgryse omdat dit ons herinner aan 

die abjekte in onsself. Dit is uit hierdie gevoel wat etiek, volgens Probyn (2000:137), 

gevorm word omdat dit ‘n reaksie vereis. In hierdie reaksie kan ons, potensieel, ons eie 

liggaamlikheid erken en kan dit die manier waarop grense opnuut getrek word, beïnvloed. 

Carolyn Korsmeyer (2002:223) argumenteer ook vir ‘n etiek wat gebaseer is op die walg-

                                                 
10

 Probyn noem nie vir Kristeva of die konsep ‗abjeksie‘ in haar argument nie, maar dit is gebaseer op 

soortgelyke voorveronderstellings. 
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like, veral op walglike kos. Sy beweer dat ons nie net die kos van ander mense walglik 

vind nie, maar ook ons eie kos, voordat dit getransformeer word tot standaarde wat ons 

aanvaarbaar vind. Wanneer ons gewalg word deur kos, is dit vir haar ‘n etiese oomblik 

omdat dit ons bewus maak van die lewens (dier of plant) wat geneem is om ons te voed 

en ook van ons eie sterflikheid. 

 

Een van die belangrikste Kontinentale skrywers oor etiek is Emmanuel Levinas (1906-

1995). Levinas is beïnvloed deur die fenomenologie en deur die Joodse mistisisme, en 

kos speel ‘n belangrike rol in sy werk. Vir Levinas is die subjek altyd in konflik met die il 

y a (die ‗daar is‘) (Loughead, 2007:128). Die il y a is ‘n anonieme, neutrale ‗bestaan‘, 

sonder enige subjektiwiteit. Levinas gebruik die voorbeeld van slaaploosheid om te be-

skryf hoe die il y a ervaar word. Dit is soos om aan te hou kyk en kyk in die donker, al is 

daar niks om na te kyk of geen rede om aan te hou kyk nie. In hierdie toestand word 

bestaan self as onderdrukkend ervaar, as iets wat jy nie kan ontsnap nie. Die subjek moet 

haarself definieer as apart van hierdie anonieme bestaan en doen dit deur hipostatis, die 

aksie waardeur die subjek haar subjekposisie inneem. Hierdie subjekposisie is egter ook 

problematies, want die subjek sit nou vas aan haarself en kan nie van haarself ontsnap 

nie. Haar enigste opsies is dus om geen subjektiwiteit te hê nie, of om vasgekeer te wees 

in haar subjektiwiteit. Redding kan net kom vanuit die eksterne wêreld, deur te lewe en 

op te tree binne die wêreld en om jouself te sien as deel van die wêreld (Loughead, 

2007:130). Een manier waarop interaksie met die wêreld plaasvind, is deur die eet van 

kos.  

 

Levinas sien honger, en die mens se ander behoeftes, as iets positiefs, omdat dit haar 

toelaat om plesier te put uit die bevrediging daarvan. Dit is net deur middel van hierdie 

bevrediging wat die individu ‘n volle subjek kan word deur deelname aan die wêreld. Die 

bevrediging van honger lei nie net tot plesier vir die subjek nie. Volgens Levinas ontstaan 

daar ‘n onsekerheid by die subjek terwyl sy plesier ervaar. Dit gebeur omdat die individu 

in hierdie oomblik bewus word van die eksterne wêreld en dat sy ‘n deel is van die 

wêreld, dat die wêreld nie deel is van haar nie. Die eksterne wêreld maak só ‘n aanspraak 

op die subjek. Hierdie aanspraak kom na haar in die vorm van die Ander, van iemand wat 
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nie ‗ek‘ is nie. Die Ander kom van buite af, maar volgens Goldstein (2010:40) gebeur dit 

in terme van die tuiste. Dit kan dus in verband gebring word met Young se argument oor 

die waarde van die huis (sien bladsy 45 tot 46). Dit is terwyl ons in die huis is wat die 

Ander volgens Levinas (aangehaal in Goldstein, 2010:40) te voorskyn kom: ―Inhabitation 

and the intimacy of the dwelling which make the separation of the human being possible 

thus imply a first revelation of the Other.‖. 

 

Ons word bewus van die Ander omdat ons honger herken. Goldstein (2010:40) sê dat ‘n 

mens jou moet verbeel dat jy in jou huis is, besig om te eet (en besig om die kos te ge-

niet), wanneer jy bewus word van die teenwoordigheid van ‘n vreemdeling wat honger 

lyk. Om honger te kan raaksien, is om te erken dat die Ander ook, nes jy, ‘n gesig het. Jy 

moet ook self honger ken om die honger op die gesig van die Ander te ken. Deur sy of 

haar gesig vereis die Ander (op ‘n sagmoedige [―gentle‖] manier) etiese verantwoorde-

likheid van jou (Goldstein, 2010:35-36). Die Ander laat jou skaam voel oor jou eie geluk 

en vryheid (Loughead, 2007:131). Die Ander maak dat jy nie meer die sentrum van jou 

eie bestaan kan wees nie, terwyl dit jou ook help om van jouself te ontsnap. Jou brood 

behoort nie meer aan jou nie, dit is nou iets wat jy vir die Ander kan gee, wat jy vir die 

Ander moet gee as hy of sy dit van jou vereis. Om te gee, om te wees-vir-‘n-ander, ten 

spyte van en in onderbreking van die vir-jouself, is om die brood uit jou eie mond te 

neem en die honger van ‘n ander te stil deur jouself te weerhou van kos (Goldstein, 

2010:41). Dit is net deur die vervulling van die materiële behoeftes van jou medemens 

wat jy spiritueel vervul kan word. Jy kan egter nooit heeltemal vervul wees nie, want jy 

kan nooit die Ander voldoende help nie (Loughead, 2007:135). Om die Ander te voed, 

moet jy self beide die plesier van eet en die pyn van honger ken. As kos nie vir jou plesier 

gee nie, sou dit maklik wees om dit weg te gee. Dit is dus net die subjek wat eet wat vir-

ŉ-ander kan wees. 

 

Angela Hirst (2005:140-141) kritiseer Levinas omdat hy die moontlikheid van etiek 

beperk tot ‘n ontmoeting met die gesig van die Ander. Sy argumenteer dat hierdie bena-

dering kan lei tot die uitbuiting van die omgewing en die mishandeling van diere, onder 

andere. Sy (2005:140) noem dat ander denkers probeer om die probleem aan te spreek 
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deur te argumenteer dat wesens wat tradisioneel nie as volle subjekte beskou is nie 

(―plants, animals, things, women‖) ook gesigte het. Volgens Hirst is dit nie die gesig van 

die Ander is wat belangrik is nie, maar ‗Andersheid‘ in sigself. Andersheid kan nie be-

perk word tot ‘n menslike of niemenslike gesig nie. Ander mense kan onderdruk, uit-

gehonger en uitgedryf word totdat hulle gesigte nie meer sigbaar is nie, maar Andersheid 

in sigself kan nooit verban word nie. Dit is altyd daar om jou te herinner aan jou etiese 

verantwoordelikheid. Volgens Hirst (2005:141) is eet dus nie ‘n etiese aktiwiteit net om-

dat dit herinner aan die honger van die Ander nie, maar omdat dit herinner aan die An-

dersheid van die hele wêreld en jou verantwoordelikhede daarteenoor. Die teorieë in hier-

die afdeling word in die volgende hoofstukke gebruik om te betoog dat die manier waar-

op die karakters in Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond gekonfronteer word met, nadink 

oor en reageer op dít buite die veilige ruimte van hulle huise (dit wil sê op die abjekte, die 

Ander en Andersheid) etiese implikasies het. Hulle word veral met hierdie Ander(sheid) 

gekonfronteer deur die eet van kos, en die honger van die hawelose mense wat hulle om-

ring. 

 

3.4 Die liggaam, kos en kennis 

 

Etiek is ‘n belangrike tema in die novelles, maar dit is nie die enigste onderwerp waaroor 

die karakters besin nie. Daar kan geargumenteer word dat hulle in hulle kombuise ook op 

soek is na ‘n ander benadering, buite tradisionele en dominante strukture, tot waarheid en 

kennis. Die verteller van Louoond sê: ―Die kombuis is my veilige domein. Ek benodig 

geen ander bronne van kennis nie‖ (Goosen, 2009:59). Hierdie stelling word egter her-

haaldelik geïroniseer in die teks self omdat die verteller juis ook verskeie ander bronne 

van kennis ondersoek. Dieselfde is ook waar van die karakters in Viljoen se twee novel-

les, maar tog word die kombuis en die vrou se verhouding met kos in die tekste ook 

beskryf as ‘n belangrike en geldige bron van kennis. As jy die wêreld deur jou tande kan 

ken, impliseer dit immers dat jy kennis oor die wêreld kan kry deur te eet.  

 

Soos Goldstein (2010:34) beweer, is daar min filosowe wat ondersoek ingestel het na of 

en hoe die mens kennis kan kry deur kos. Soos geargumenteer in hoofstuk 2, is die rasio-
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nele tradisioneel gesien as die enigste bron van ware kennis. Plato (1992:25) sê 

byvoorbeeld: ―Then when is it that the soul attains truth? When it tries to investigate any-

thing with the help of the body, it is obviously led astray.‖ Hierdie uitspraak reflekteer 

die algemene siening in die antieke tyd dat kennis slegs deur die rede verkry kan word. 

Daar word gewoonlik geargumenteer dat rasionaliteit tydens die Middeleeue afgekeur is 

ten gunste van godsdienstige geloof, maar dat die soeke na rasionele, nie-liggaamlike 

kennis tydens die Renaissance herstel is. Toulmin argumenteer egter, in Cosmopolis 

(1990) dat die oorgang vanaf die Middeleeue na die Renaissance meer geleidelik plaas-

gevind het as wat gewoonlik veronderstel word.  

 

Volgens Toulmin (1990:17) het die afloop van die Middeleeue nie begin in die sestiende 

eeu, soos algemeen aanvaar word, nie, maar reeds 100 of 150 jaar vroeër. Hy soek vir ‘n 

alternatiewe begin van modernisme in die werk van sestiende-eeuse humaniste, soos 

Erasmus, Rabelais, Shakespeare, De Montaigne en Bacon. Hierdie denkers is hoofsaaklik 

geïnspireer deur Aristoteles se argument dat beide teorie en praktyk rasioneel kan wees, 

maar op verskillende maniere (Toulmin, 1990:20). Wat rasioneel is vir die mediese dok-

ter, is nie noodwendig rasioneel vir die teoretiese fisikus nie. Sewentiende-eeuse filosowe 

en wetenskaplikes het egter vir Plato nagevolg en hulle siening van wat rasioneel is 

beperk tot teoretiese argumente met ‘n kwasi-geometriese sekerheid en noodwendigheid. 

 

In die sestiende eeu is daar nie net aandag gegee aan praktyk sowel as teorie nie, maar 

ook aan die liggaam en gevoelens sowel as die verstand. De Montaigne argumenteer by-

voorbeeld dat daar nie streng onderskei kan word tussen liggaamlike en verstandelike 

prosesse nie, omdat ons nie seker kan wees watter liggaamlike prosesse deur die verstand 

beheer word nie (Toulmin, 1990:40). Daar word dus erken dat daar meer aan die mens is 

as rasionele outonomiteit. Toulmin (1990:xi) argumenteer dat die sestiende-eeuse weer-

gawe van modernisme, met die klem op die konkrete detail van die menslike lewe, her-

waardeer moet word. Hy gebruik dit as argument dat modernisme nie heeltemal afgeskryf 

moet word (soos wat sommige postmoderniste argumenteer) nie, maar dat die klem 

daarvan verskuif moet word, ten einde handig te kan wees vir ons vandag.  
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Soos reeds genoem, het Plato die rede as die enigste ware bron van kennis gesien. Hy het 

egter een sintuig uitgesonder as noodsaaklik in die soeke na kennis, naamlik sig (Grosz, 

1994:97). Sy siening van sig was invloedryk in die Renaissance en ook daarna. Kant 

klassifiseer byvoorbeeld sig en gehoor as ‗objektiewe‘ sintuie, waardeur die wêreld akku-

raat waargeneem kan word. Tas, smaak en reuk is volgens hom ‗subjektief‘, en kan net 

lei tot idiosinkratiese interpretasies van die wêreld (Korsmeyer, 2010). Sig en gehoor 

word gesien as ‗afsonderlik‘ van die liggaam, terwyl die ander sintuie as liggaamlik 

beskou word. Soos geargumenteer in hoofstuk 2 is die wit, middel- tot hoër klas man 

tradisioneel gesien as meer rasioneel en minder liggaamlik as alle ander mense. Binne 

Kant (en ander moderniste) se skema van kennis, figureer die wit man as die objektiewe, 

onliggaamlike waarnemer wat toegang kan kry tot ware kennis (Cregan, 2009:155). 

 

In Irigaray se fokus op die tassintuig, eerder as op sig, (soos bespreek op bladsy 27) kan 

die tassintuig ook gesien word as ‘n alternatiewe epistemologiese bron (Young, 2005:81). 

Anders as die afstandelike, objektiewe waarnemer, kan die aanraker nie ‘n afstand hand-

haaf tussen haarself en die objek wat sy ondersoek nie. Die waarnemer kan kyk sonder 

om gesien te word (al moet hy wel, soos Merleau-Ponty beweer, sigbaar wees om te kan 

sien [sien bladsy 18]), maar die aanraker kan nooit aan iets raak sonder dat sy ook aange-

raak word nie. Om aanraking as ‘n bron van epistemologiese ondersoek te sien, onder-

myn dus die tradisionele onderskeid tussen subjek en objek. Dit is ook nie so abstrahe-

rend soos ‘n kennissisteem wat gebaseer is op sig nie. Soos Young (2005:81) verduidelik: 

―a knowledge that is in touch with things knows them in their concreteness, and not 

merely as the instances of general laws imagined by a mathematical mind.‖ Die smaak-

sintuig is afhanklik van die tassintuig. By die eet van kos word die onderskeid tussen sub-

jek en objek ook nie gehandhaaf nie. Smaak word oor die algemeen nie as van kognitie-

we waarde gesien nie, nie net omdat dit subjektief is nie, maar omdat die objek wat daar-

deur ondersoek word dadelik verander word (deurdat dit gekou en verteer word). Nor-

maalweg word daar veronderstel dat al wat die mens uit eet kan leer, is of iets giftig is of 

nie (Korsmeyer, 2010). 
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Vandag is daar egter, soos wat Toulmin aanbeveel, in dissiplines soos die sosiologie van 

kennis pogings om dié soorte kennis, wat tradisioneel as minderwaardig beskou is, te re-

habiliteer. Praktiese, plaaslike en alledaagse vorme van kennis word nou ernstig opge-

neem (Burke, 2002:8). Waar taal en kennis tradisioneel sterk met mekaar geassosieer is, 

behels nie-verbale praktyke soos bou, kook, weef, tuinmaak, ensovoorts, ook kennissiste-

me (Burke, 2002:13). Maar watter soort kennis hou verband met die kook en die eet van 

kos? In die res van hierdie onderafdeling word ondersoek ingestel na die soort kennis wat 

die mens kan kry deur die onmiddellike ervaring van kos en die moontlikheid van kumu-

latiewe kennis verkry deur kos. 

 

Soos Korsmeyer (2010) beweer, het ons sonder smaak nie toegang tot al die eienskappe 

van ‘n voorwerp nie. Sy argumenteer dat, anders as wat Kant beweer, smaak die mens 

wel toegang kan gee tot objektiewe kennis. Of ‘n voorwerp sout of soet is, is ‘n voorbeeld 

van ‘n objektiewe kenmerk wat deur smaak waargeneem kan word. Barry C. Smith (aan-

gehaal in Korsmeyer, 2010) argumenteer dat alhoewel die smaakervaring onmiddellik, 

verbygaande en persoonlik is, dit steeds die individu bewus kan maak van die objektiewe 

wêreld buite haarself. Sy kan byvoorbeeld bewus word van die produksie van die kos wat 

sy eet. Kos wat met spesifieke chemikalieë behandel is (om dit langer te preserveer of ter 

wille van pesbestryding) sal byvoorbeeld anders proe as kos wat nie daardeur behandel is 

nie. Die eet van kos kan haar ook leer oor kulturele tradisies en rituele, verskillende 

maniere van voorbereiding en die area waar die voedsel vandaan kom. 

 

Roe probeer in ―Things Becoming Food and the Embodied, Material Practices of an Or-

ganic Food Consumer‖ (2006) die mens se ervaring van kos tydens die ontmoeting tussen 

mens en voedsel beskryf. Hiervoor gebruik sy die ANT, ―Actor Network Theory‖. Die 

ANT is ontwikkel deur Bruno Latour en dit kan beskryf word as ‘n tipe kompleksiteits-

teorie waarvolgens nielewende voorwerpe net so ‘n belangrike rol speel in die vorm van 

betekenisvolle konneksies as menslike subjekte. Hierdie teorie laat Roe (2006:108) toe 

om te fokus op die oomblik van ontmoeting tussen subjek en kos, terwyl sy terselfdertyd 

die manier waarop die kommoditeite en die verbruiker gesitueer is in politieke en 

ekonomiese magstrukture in ag kan neem. Roe (2006:111) beskryf die ‗eter‘ as ‘n mate-
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riële en interliggaamlike konsep wat te voorskyn kom uit die verhouding tussen ‘n mens-

like en ‘n niemenslike voorwerp. So ook word ‘n voorwerp ‗kos‘ die oomblik wanneer 

dit geïdentifiseer word as eetbaar (Roe, 2006:112). Eetbaarheid is volgens Roe iets wat 

geskep word deur performatiewe aksies (sien die bespreking van Butler op bladsy 33 tot 

34). ‘n Voorwerp is nie inherent eetbaar of nie eetbaar nie. Die performatiewe aksies vind 

plaas wanneer die individu eet en ook tydens die produksie, voorbereiding en vertering 

van die kos. Of iets eetbaars is of nie, hang nie net af daarvan of dit giftig is of nie, dit 

word ook bepaal deur, onder andere, sosiale en etiese oorwegings.  

 

Bogenoemde beskrywing laat dit voorkom asof die mens vry is om enigiets te eet wat sy 

wil. Roe (2006:113) gebruik egter Gibson se konsep ‗toelaatbaarhede‘ (―affordances‖) 

om te verduidelik watter rol die niemenslike objekte in die ontmoeting tussen voedsel en 

eter speel. Hiervolgens laat die materialiteit (die faktisiteit, in fenomenologiese terme) 

van enige (lewende of nielewende) voorwerp sekere verbindings toe en ander nie. Die 

mens raak bewus van die toelaatbaarhede van die voorwerpe (insluitend haar eie lig-

gaam), plekke en gebeurtenisse rondom haar deur waar te neem. Wanneer iets as eetbaar 

gedefinieer word, beteken dit dat daar sekere toelaatbaarhede by die kosvoorwerp teen-

woordig is, én by die mens en haar sosiale, kulturele, politieke en historiese konteks. 

 

In die res van die artikel fokus Roe veral op die tipe kennis wat die kok verkry en gebruik 

tydens die kookproses. Sy bestudeer as gevallestudie ‘n video van ―James‖, ‘n verbruiker 

van organiese aartappels. In verskillende situasies laat die aartappel verskillende moont-

likhede toe. Wanneer dit gekook is, laat dit die eet daarvan toe. Wanneer dit in die grond 

is, laat dit die moontlikheid van ‗opgrawe‘ toe, wanneer dit in ‘n wasbak lê, laat dit ‗was‘ 

toe, en as dit in kontak is met ‘n mens wat nie van aartappelskille hou nie, laat dit ‗skil‘ 

toe. James sê dat organiese aartappels duurder is as ander, maar dat hy vind dat hy dit 

meer geniet om hulle te skil omdat hulle minder kneusplekke het (Roe, 2006:114). Roe 

argumenteer dat of hierdie ‗kneusplekke‘ wetenskaplik bewys kan word of nie, dit vir 

James geldige kennis is wat hy verkry het deur sy interaksie met die aartappels. Die feit 

dat die aartappels hierdie kennis toelaat, dra by tot die geldigheid daarvan. Roe is nie ‘n 

relativis wat sê dat enige idee so geldig is as die volgende een nie; ‘n stelling moet 
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toegelaat word deur die verskillende agente in ‘n gebeurtenis. James kon waarskynlik 

hierdie kennis net verkry het deur die praktiese skil van die aartappels. Dit is nie die tipe 

kennis wat gewoonlik op skrif gestel word nie. Dit is die tipe kennis wat kokke deur 

middel van verskillende ervarings opdoen deur die loop van hulle lewens (Roe, 

2006:115). Volgens Roe is daar nie iets soos ‘n normatiewe ervaring van aartappels nie, 

want sensoriese waarnemings is nie voorspelbaar nie. Die ervaring word bepaal deur die 

toelaatbaarhede van die spesifieke mens en die spesifieke aartappel. James se kennis ont-

staan ín die praktiese gebeurtenis, maar dit word ook beïnvloed deur die kumulatiewe 

kennis wat hy deur die verloop van tyd bymekaar gemaak het.  

 

Sommige aspekte van die kennis wat opgedoen word in die oombliklike ervarings van 

kos word naamlik saamgevoeg en gestruktureer, sodat dit nie elke keer nuut uitgevind 

hoef te word nie. Die algemeenste vorm van geformaliseerde koskennis is die resep. 

Mätzener (1999:46) beweer dat gedrukte resepte hoofsaaklik ‘n konserwatiewe invloed 

het, omdat mense meer geneig sal wees om die resep te volg as om te eksperimenteer. 

Soos Cregan (2009:40) egter beweer, volg baie mense resepte nie presies nie, maar 

gebruik hulle dit meer soos pharmacopoeia, ‘n lys van formules wat gebruik kan word, 

maar waarmee daar ook geëksperimenteer kan word. Sy argumenteer dat ‘n mens nie uit 

kookboeke alleen kan leer kook nie: sommige tegnieke kan net geleer word deur 

waarneming en deur oefening. Resepte moet ook aangepas word by spesifieke omstan-

dighede, by watter produkte beskikbaar is, die toelaatbarhede (Roe se term) van die pro-

dukte en die omgewing waarin daar gekook word, sowel as die kok se vermoëns (Curtin, 

1992:9-10). Om ‘n resep so effektief moontlik toe te pas, moet die kok nie net oor boek-

kennis beskik nie, maar ook ervaring hê, sowel as kontekstuele en liggaamlike kennis. 

 

Die liggaamlike kennis wat nodig is om te kook, kan vergelyk word met die tipe kennis 

wat die motorwerktuigkundige gebruik wanneer hy of sy aan ‘n motor werk, soos beskryf 

in hierdie aanhaling uit Car Care: The Professional Repair and Maintenance of the Pri-

vate Car deur Dant en Bowles (aangehaal in Shove, 2009:25): 

 

The technician has within their body an understanding of how a task should 

proceed and rarely needs to consult other colleagues or manuals. Their 
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approach to the task seems to have the structure of a sequence of actions 

that need to be completed: removal of road wheel, removal of brake disk, 

etc. [...] The sequenced pattern of action is largely determined by the 

designed-in properties of the objects involved. 

 

Beide die tegnikus en die kok gebruik die kennis wat hulle kry uit boeke en opbou uit 

ervaring, maar hulle moet dit elke keer aanpas by die toelaatbaarhede van spesifieke 

voorwerpe. In ―Recipes for Theory Making‖ (1988) argumenteer Lisa Heldke dat filoso-

fiese teorieë meer soos resepte moet wees. Sy dekonstrueer dus die tradisionele siening 

van teoretiese, akademiese kennis as meer waardevol as praktiese, huishoudelike kennis. 

As ‘n teorie meer soos ‘n resep gesien word, sal dit, volgens haar, nie as absoluut en uni-

verseel ‗waar‘ beskou kan word nie. Dit sal beskou moet word as ‘n riglyn, maar die kon-

teks en die materialiteit van elke spesifieke situasie sal altyd in ag geneem moet word. 

Heldke (1988:15-28) voer dus aan dat die wetenskaplike epistemologie kan leer by kom-

buiskennis, soos dié van die hoofkarakters in Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond. In al-

drie boeke, maar veral in Louoond, word die waarde en beperkings van verskillende tipes 

kombuiskennis, in vergelyking met tradisionele kennissisteme, verken. 

 

3.5 Die liggaam, kos en literatuur 

 

Die meeste studies oor die rol van kos in literatuur fokus veral op kos in die inhoud van 

verhale en poësie. Volgens Gian-Paolo Biasin (1993:3) is dít veral hoe kos neerslag vind 

in die literatuur; op die mimetiese vlak. Alhoewel kos miskien nie ‘n groot rol speel in 

die narratiewe struktuur of taalgebruik van prosa nie, kan daar beweer word dat gevolg-

trekkings wat gemaak word uit ‘n nadenke (soos dié in die res van hierdie hoofstuk) oor 

die mens se verhouding met kos, wel ‘n invloed kan hê op die skep en die analise van die 

strukturele eienskappe van literatuur. Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond het aldrie 

nietradisionele verhaallyne en vertelstyle. In die analise van die novelles in hoofstukke 4 

tot 6 word daar betoog dat die inhoud, die narratiewe struktuur en die taalgebruik van die 

tekste verband hou met die onderliggende siening van die mens en haar liggaam sowel as 

die mens se ervaring van kos. Om hierdie argument te steun, word teorieë oor wat die 

verhouding tussen die liggaam en literatuur is, en kan wees, vervolgens bespreek.  
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3.5.1 Die inhoud 

 

Alle mense eet en die belangrikste rede waarom skrywers na kos verwys, is waarskynlik 

omdat hulle mense en menslike lewens realisties wil uitbeeld. Omdat kos en die 

verspreiding daarvan politieke implikasies het (Stein, 2003:147), sal ‘n mimetiese uit-

beelding van kos noodwendig (of dit die skrywer se bedoeling is of nie) verwys na die 

politieke problematiek in die wêreld buite die teks. Die uitbeelding van kos kan domi-

nante sosiale strukture ondersteun, ondermyn of kritiseer (Biasin, 1993:15). ‘n Manier 

waarop politieke strukture (op ‘n mimetiese manier) gekritiseer kan word, is deur die 

uitbeelding van die realiteit as verdeeld, inkoherent en problematies (Jean-Pierre Vernant, 

aangehaal in Becker, 1994:xiii). Behalwe vir beskrywings van kos, bevat literêre tekste 

dikwels ook kosmetafore. Kos is ‘n belangrike deel van hoe mense die wêreld verstaan en 

dit illustreer weereens hoe die mens se verhouding met kos haar denke beïnvloed. Kos-

metafore is dikwels polisemies en help weereens die skrywer om uit te reik na die kom-

plekse werklikheid buite die teks. 

 

‘n Ander eienskap van die uitbeelding van kos, is dat dit onvermydelik ook verwys na die 

liggaam; na die plesier en mag wat die individu uit die liggaam put, sowel as die sosiale 

strukture waarin die liggaam gesitueer is (Biasin, 1993:27). Soos kos, is die liggaam die 

duidelikste teenwoordig op die inhoudelike vlak van die literatuur, wanneer dit uitgebeeld 

word as ‘n voorwerp (Punday, 2003:3). Al kan daar aanvaar word dat die meeste karak-

ters in prosa liggame het, is die liggaam nie altyd teenwoordig in die teks nie (Adolph, 

2009:27). Die skrywer Will Self (aangehaal in Testard, 2012) bring dit in verband met die 

manier waarop die liggaam in die algemeen tradisioneel afgeskeep is in die Westerse 

denke: 

 

I just don‘t understand why other people aren‘t preoccupied by the body. I 

just don‘t understand it. You can read novels […] that never consider the 

body. In a way, it‘s just as simple as nobody ever having a shit in a book 

whereas it seems to me that the condition of somebody‘s digestion is of 

almost paramount importance to their mental state. So much fiction seems 

disembodied to me, and so connected with a kind of cultural and political 

establishment, in whose interest it is that we be disembodied—particularly 
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in Anglo-Saxon culture which is so antipathetic to sexuality, sensuality, 

and bodily experience. 

 

Veral hoofkarakters en vertellers se liggame word dikwels nie genoem nie, terwyl minder 

belangrike karakters se liggame wel beskryf word. Die verteller (of hoofkarakter of foka-

lisator) se verstand word uitgebeeld as belangriker as sy of haar liggaam. Adolph 

(2009:27) beweer dat die hoeveelheid outoriteit wat ‘n karakter gegun word, die teenoor-

gestelde is van haar liggaamlike teenwoordigheid. ‘n Voorbeeld van hierdie tendens is A 

Confederacy of Dunces deur John Kennedy Toole waarin die hoofkarakter, Ignatius J. 

Reilly, se onbetroubaarheid as fokalisator geëwenaar word deur sy oorgewigtige liggaam-

likheid
11

.  

 

Andrea Adolph (2009:28) kritiseer hierdie neiging en argumenteer ten gunste van ‘n 

genuanseerde uitbeelding van die liggaam, deur die beskrywing van karakters se ―most 

manual, rote activities‖. Die karakters se aard as liggaamlike en verstandelike wesens 

moet oortuigend wees sodat die leser met hulle kan identifiseer (Adolph, 2009:106). Só 

‘n uitbeelding van die liggaam kan lesers bewus maak van ander maniere om hulself te 

sien en so die dominante siening van die mens as ŉ hoofsaaklik rasionele wese ondermyn 

(Adolph, 2009:134). Adolph stel dit veral voor as ‘n feministiese strategie waardeur die 

liggaam en ander tradisioneel ‗vroulike‘ waardes gevier kan word. So ‘n benadering kan 

egter ook veroorsaak dat stereotipes voortgesit word en dat slegs vroue steeds met hierdie 

waardes geassosieer word. Dit is Jeanette Winterson (aangehaal in Benfer, 2012) se argu-

ment wanneer sy sê dat haar boeke nie as outobiografies gesien moet word nie. Volgens 

haar word vroulike skrywers se werk altyd as outobiografies of ―confessional‖ gesien, 

asof vroue net kan skryf oor hulle eie ervarings. Sy beweer dat wanneer ‘n manlike 

                                                 
11

 Beide die komies oordrewe fokus op Ignatius se liggaamlikheid en die idiosinkratiese aard van sy 

perspektief word gereflekteer in die roman se openingsparagraaf: ―A green hunting cap squeezed the top of 

the fleshy balloon of a head. The green earflaps, full of large ears and uncut hair and the fine bristles that 

grew in the ears themselves, stuck out on either side like turn signals indicating two directions at once. Full, 

pursed lips portruded beneath the bushy black mustache and, at their corners, sank into little folds filled 

with disapproval and potato chip crumbs. In the shade under the green visor of the cap Ignatius J. Reilly‘s 

supercilious blue and yellow eyes looked down upon the other people waiting under the clock at the D.H. 

Holmes department store, studying the crowd of people for bad taste in dress. Several of the outfits, 

Ignatius noticed, were new enough and expensive enough to be properly considered offenses against taste 

and decency. Possession of anything new or expensive only reflected a person‘s lack of theology and 

geometry; it could even cast doubts upon one‘s soul.‖ (Toole, 2006:1) 
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skrywer byvoorbeeld ‘n karakter na homself vernoem, dit as ‘n literêre tegniek beskou 

word. Al is die hoofkarakter van Tropic of Cancer, se naam byvoorbeeld Henry Miller, 

word dit steeds as ‘n roman beskou, terwyl Anaïs Nin se werk as ‗net‘ joernale gesien 

word (Benfer, 2012). As ‘n vrou oor die huislike omgewing skryf, word dit as ‘n tipiese 

familiedrama gesien, maar wanneer Jonathan Franzen dit byvoorbeeld doen (soos in The 

Corrections en sy nuutste roman, Freedom) word dit beskou as hoë literatuur
12

.  

 

Tog is dit so dat manlike en vroulike ervarings vandag steeds verskil. Moet vroue wie se 

ervarings (weens die invloed van die patriargie) tradisioneel of stereotipies is, dus geïg-

noreer word? Die antwoord lê, volgens my, moontlik in Becker (1994:xiii) se argument 

dat kuns enige ervaring kan uitbeeld, maar dat dit nie die teenstrydighede in die samele-

wing moet versteek soos wat die dominante ideologieë sou wou hê nie. Die kombuis is 

tradisioneel vir die vrou ‘n plek van onderdrukking, maar dit kan ook ‘n ruimte wees 

waaruit ‘n vroulike kultuur en ‘n huishoudelike kuns geskep word (Ann Romines, aange-

haal in Wiley & Barnes, 1996:xviii-xix). Dit is teenstrydig met die algemene siening dat 

die huishoudelike die teenoorgestelde is van kuns. Mark Twain was byvoorbeeld bang 

dat die getroude lewe sy kuns sou inperk, en Virginia Woolf kritiseer Charlotte Brontë 

omdat haar werk te huislik is en te min ‗manlike rasionaliteit‘ bevat (Giles, 2004:15).  

 

Ann Romines beweer dat daar nog altyd ‗vroulike‘ literatuur was wat ‘n genuanseerde 

blik op die huishoudelike bied en wat dit dus nie as net ‘n straf of net geïdealiseerd uit-

beeld nie (Ittner, 1996:53). Hierdie literatuur is egter dikwels geïgnoreer as gevolg van 

die fokus daarvan op huishoudelike onderwerpe. Daar kan aangevoer word dat Klaaglied 

vir Koos, Erf en Louoond beskou kan word as sulke tekste, wat beide die positiewe en 

negatiewe eienskappe van die vrou se verhouding met kos en die huishoudelike uitbeeld. 

 

 

 

 

                                                 
12

 Dit was die argument van die populêre vroulike skrywers Jodi Picoult en Jennifer Wiener tydens die 

sogenaamde ―Franzenfreude‖ polemiek in 2011 (Neary, 2011). 
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3.5.2 Narratiewe struktuur 

 

Daniel Punday stel in Narrative Bodies: Toward a Corporeal Narratology (2003) dat ‘n 

skrywer se liggaamlikheid (en veral ook sy siening van sy liggaamlikheid) ‘n invloed het 

op die narratiewe struktuur van sy skryfwerk. Hy ondersoek, onder andere, hoe verskil-

lende kulture en historiese periodes se verskillende sienings van die liggaam veroorsaak 

dat hulle literatuur ook op narratologiese vlak verskil (Punday, 2003:viii). Hy fokus veral 

op die manier waarop moderne idees oor wat die roman is, ontwikkel het uit agtiende-

eeuse wetenskaplike sienings van die liggaam. Dit het gelei tot (ontliggaamde) idees oor 

wat ‘n logiese narratiewe struktuur is. Hierdie tradisionele narratiewe struktuur word deur 

sommige feministe gekritiseer as logo- en fallosentries omdat dit gebaseer is op die ge-

ïdealiseerde manlike liggaam. Hulle voer dus aan dat daar teen die fallosentriese konven-

sies ingeskryf moet word en dat daar ‘n feministiese narratiewe struktuur gevind moet 

word. 

 

Een van die invloedrykste argumente ten gunste van ‘n ‗vroulike‘ narratiewe struktuur is 

gemaak deur Teresa De Lauretis in Alice Doesn‟t. Feminism Semiotics Cinema (1984). 

De Lauretis (1984:107) haal Barthes aan wat beweer dat die Oedipusmite (soos beskryf 

deur Freud) ‘n prototipiese voorbeeld is van die tradisionele verhaallyn. Soos wat Oedi-

pus na die waarheid soek, so word die leser ook gedryf om voort te lees deur ‘n begeerte 

om te weet, om die waarheid te ontbloot. Oedipus is ‘n aktiewe manlike held wat hinder-

nisse teëkom op sy reis. Hierdie hindernisse is die vroulike monsters Medusa en die 

Sfinks. Hulle kan gesien word as dele van die landskap wat die held moet oorsteek om 

die eindpunt van sy reis te kan bereik (De Lauretis, 1984:109-111). Lotman (aangehaal in 

De Lauretis, 1984:118) beweer dat die meeste volksverhale ‘n soortgelyke struktuur het: 

‘n aktiewe held wat ‘n geslote ruimte binnegaan en weer daar uitkom. De Lauretis 

(1984:118-119) beweer dat binne hierdie struktuur die held (of heldin) altyd ‗manlik‘ is 

en die hindernis of landskap ‗vroulik‘. Bevrugting self word dikwels in terme van hierdie 

diskoers beskryf as die aktiewe sperm wat die eiersel binnedring (De Lauretis, 1984:108).  
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Die tradisionele narratiewe struktuur kan ook as fallosentries beskryf word omdat die 

klimaks daarvan uitgestel word tot aan die einde: ―In the sophisticated forms of fiction, as 

in the sophisticated practice of sex, much of the art consists of delaying climax within the 

framework of desire, in order to prolong the pleasurable act itself.‖ (Robert Scholes, 

aangehaal in De Lauretis, 1984:108). De Lauretis sien hierin weereens ‘n refleksie van 

manlike seksualiteit; ‘n ‗vroulike‘ verhaallyn sal volgens haar nie noodwendig afstuur op 

net een klimaks nie. Soos genoem in hoofstuk een is die narratiewe struktuur van Klaag-

lied vir Koos, Erf en Louoond nie tradisioneel nie. Volgens André P. Brink (1990:34-46) 

het Louoond ‘n feministiese narratologiese struktuur omdat dit nie gaan oor ‘n aktiewe 

held wat probleme teëkom en hulle oplos of nie oplos nie. Louise Viljoen (2009) beskryf 

Louoond ook as 'n ―baanbrekende teks‖ wat (soos Klaaglied vir Koos en Erf) ―lesers se 

verwagtinge deurbreek deur vertellings wat nie doelgerig afstuur op 'n hoogtepunt nie, 

deur 'n verhaalgang bepaal deur ander oorwegings as die logiese en chronologiese, en 

deur 'n eiesoortige taalgebruik.‖ Brink en Viljoen se bevindings sal in die volgende hoof-

stukke ook in verband gebring word met Klaaglied vir Koos en Erf, wat (soos Louoond) 

nie gaan oor aktiewe helde nie en nie afstuur op ‘n hoogtepunt nie. Laasgenoemde 

eienskap is deur Ingrid Winterbach (aangehaal in Burger, 2011) self in verband gebring 

met vroulike liggaamlikheid. Sy het tydens ‘n onderhoud met haar, André Brink en 

Etienne van Heerden op 23 September 2011 tydens die Open Book Festival in Kaapstad 

gesê dat haar romans
13

 (in kontras met dié van Brink en Van Heerden) vroulik en multi-

orgasmies is omdat hulle meer as een klimaks het. Die ―eiesoortige taalgebruik‖ van die 

novelles kom die volgende ter sprake in die bespreking van teorieë oor die moontlikheid 

van beliggaamde literêre taalgebruik. 

 

3.5.3 Taalgebruik 

 

Sommige denkers, veral psigoanalitici, voer aan dat taalgebruik deur die liggaam gevorm 

en beïnvloed word. Soos reeds genoem, kritiseer verskeie feministe die psigoanalise (sien 

bladsye 16 en 17). Franse feministe sien dit egter, oor die algemeen, as vanselfsprekend 

                                                 
13

 Louise Viljoen voer aan in ―Disrupsie en appropriasie in Lettie Viljoen se Karolina Ferreira‖ (1995) dat 

selfs wanneer Winterbach se romans ‘n meer tradisionele struktuur het, soos wat die geval is met Karolina 

Ferreira, Winterbach tradisionele fallosentriese narratiewe strukture op ‘n feministiese manier toeëien.  
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dat die psigoanalise wel ‘n bevrydende teorie vir die individu kan wees en kan lei tot 

insigte oor die onderdrukking van vroue binne die patriargie (Moi, 1985:96). Hulle sien 

hierdie potensiaal veral in die psigoanalise se siening van taal en hulle werk kan veral ge-

sien word as ‘n feministiese herskrywing van Lacan se teorieë. Lacan argumenteer dat die 

sprekende subjek en sy onbewuste ontstaan as gevolg van die onderdrukking van die be-

geerte vir simbiotiese eenheid met die moeder (Moi, 1985:99-100). Die onbewuste ont-

staan dus deur die onderdrukking van begeerte (Moi, 1985:101). Taal werk, volgens La-

can, op dieselfde manier as begeerte. Soos wat die begeerte vir eenheid met die moeder 

nooit heeltemal vervul kan word nie, kan taal en betekenis nooit heeltemal ooreenstem 

nie en kan betekenis nooit heeltemal teenwoordig wees in taalgebruik nie.  

 

Die invloedryke Franse feministe Irigaray en Kristeva (wat reeds in hoofstuk twee ter 

sprake gekom het), sowel as Cixous, se doel is om die psigoanalitiese idee van die vrou 

as gebrekkige subjek te verwerp en die vrou eerder te konseptualiseer as ‘n bron van 

lewe, mag en energie (Moi, 1985:105). Hulle teoretiseer ook ‘n nuwe siening van taal, 

een wat teen die patriargale, binêre logo- en fallosentrisme inwerk. Daar is reeds genoem 

(op bladsy 30) dat Kristeva redeneer dat die ontwrigtende potensiaal van die semiotiese 

gevind kan word in avant-garde-literatuur. Cixous voer aan dat só ‘n feministiese eksperi-

mentele literatuur met Derridiaanse ‗verskil‘ sal werk, en dat dit só binêre opposisies (wat 

impliseer dat betekenis teenwoordig kan wees [Jacobus, 1994:300]) ondermyn (Moi, 

1985:108). Volgens hierdie skema kan die vroulike gevind word in die gapings in tekste, 

in die ruimtes waar dit wat veronderstel is om teenwoordig te wees, maar nie is nie 

(Jacobus, 1994:300).  

 

In die praktyk probeer die écriture féminine (‗vroulike skryfwerk‘) logosentrisme onder-

myn deur konvensionele sintaksis, semantiek en só die Cartesiaanse Logos omver te werp 

(Stanton, 1994:335). Om ‗vroulike taal‘ te formuleer, gaan die voorstanders van die écri-

ture féminine terug na ‘n tyd voor die Wet van die Vader ontstaan het, dit wil sê na die 

pre-Oedipale tydperk. In hierdie tyd ken die kind net die Moeder se stem en haar lig-

gaam. ‘n Vroulike taal sal, volgens hierdie denkers, ontstaan uit ‘n verhouding met jouis-
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sance
14

 (Moi, 1985:121). Teorieë oor die écriture féminine word dikwels gekritiseer om-

dat dit veronderstel dat daar net een manier is waarop vroue moet skryf en dat daar dus ‘n 

universele teorie van vroulike kreatiwiteit kan wees (Singley & Sweeney, 1993:xxi). 

Soos Kuryluk (1994:13) beweer, kan daar eerder geredeneer word dat literatuur net van 

politieke waarde is wanneer persoonlike ervaring gebruik word om kollektiewe aannames 

te ondermyn. Volgens hierdie teorie moet vroue nie ‘n universele manier van ‗vroulik 

skryf‘ nastreef nie, maar eerder hulle eie unieke perspektief gebruik in hulle skryfwerk. 

Écriture féminine dui wel op een manier waarop die liggaam gesien kan word as sentraal 

in die generering van taal. 

 

Daar kan gedebatteer word oor die vraag of Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond wel as 

écriture féminine beskou kan word op dieselfde manier as die bogenoemde feministe se 

eie pogings tot literatuur. In die volgende hoofstukke word aangevoer dat, selfs wanneer 

die taal in die novelles verskil van dié van tradisionele écriture féminine, dit steeds, 

tesame met die narratiewe struktuur van die tekste, literêre verwagtinge ondermyn en uit-

daag op ŉ spesifiek feministiese, beliggaamde, manier. 

 

3.6 Samevatting 

 

Die teorieë wat in hierdie, en die voorafgaande, hoofstuk bespreek is, word in die volgen-

de drie hoofstukke gebruik om, onderskeidelik, Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond te in-

terpreteer. Hoofstukke 4, 5 en 6 is elkeen verdeel in drie hoofafdelings: ―Die skrywende 

vrou in die kombuis‖, ―Beperkings van die kombuis‖ en ―Die moontlikheid van antwoor-

de‖. In die eerste afdeling word die betrokke novelle bespreek as ‘n spesifiek vroulike 

kunswerk, geskryf vanuit die tradisioneel vroulike ruimte van die kombuis en waarin daar 

waarde geheg word aan tradisioneel vroulike eienskappe en aktiwiteite. In die tweede af-

deling word die beperkings van hierdie spesifiek vroulike benadering, soos wat dit in die 

betrokke novelle uitgebeeld word, bespreek. In die derde afdeling word die slot van die 

novelle bespreek en word daar geprobeer om vas te stel of die slot vir die leser ‘n leidraad 

                                                 
14

 Sien bladsy 30. 
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kan wees oor hoe die teks geïnterpreteer moet word, en of die waarde van die huishoude-

like ruimte die beperkings daarvan oortref. 
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Hoofstuk 4: Klaaglied vir Koos (1984) – Lettie Viljoen 

 

4.1 Inleiding 

 

Klaaglied vir Koos is die debuutnovelle van Lettie Viljoen, die skrywersnaam van Ingrid 

Gerda Winterbach. Winterbach is op 14 Februarie 1948 in Johannesburg gebore. Na 

skool verwerf sy ‘n BA-graad in die beeldende kuns en ‘n meestersgraad in Afrikaans en 

Nederlands. Vanaf 1977 tot 1990 is sy dosent in die Departement Beeldende Kunste van 

die Universiteit van Stellenbosch. In 1991 verhuis sy en haar tweede man, Andries 

Gouws, en haar twee dogters na Durban. Daar doseer sy tot en met 2001 sporadies Afri-

kaans by die Universiteite van Durban-Westville en Natal (Terblanche, 2011). Sy begin 

haar literêre naam maak terwyl sy in Stellenbosch woon, met dramas wat sy skryf vir die 

jaarlikse toneelfees. Sy spits haar egter aanvanklik hoofsaaklik toe op beeldende kuns. In 

die vroeë 1980‘s besluit sy dat sy ‘n ander uitlaatklep nodig het vir haar groeiende poli-

tieke bewussyn en begin sy om prosa te skryf (Bezuidenhout, 1986:15).  

 

Veral na die Sestigers se rebellie is Afrikaanse literatuur toenemend ingeperk deur streng 

sensuurwette. In reaksie hierop het ‘n groep akademici Taurus Uitgewery gestig om boe-

ke te publiseer wat vanweë pre-sensuur nie by groter uitgewerye gepubliseer sou word 

nie. Klaaglied vir Koos is in 1984 by Taurus gepubliseer en deel eienskappe met die 

meeste ander Taurus-publikasies: dit is eksperimenteel wat vorm betref, gevul met kon-

troversiële taalgebruik en verwysings na kontroversiële onderwerpe, en dit is krities 

teenoor apartheid (Barnard, 1992:83). Soos die meeste ander Taurus-boeke bied Klaag-

lied vir Koos ‘n blik op die politieke situasie van Suid-Afrika in die 1980‘s, insluitend die 

grensoorlog. Die perspektief wat in Klaaglied vir Koos uitgebeeld word, kan egter op 

twee maniere as ‘n ‗alternatief‘ tot dié in die meeste voorbeelde van grensliteratuur be-

skou word. Eerstens word dit vertel vanuit die perspektief van die vrou wat in Suid-

Afrika agtergebly het en tweedens veg die man wat haar verlaat het vír SWAPO, nie teen 

hulle nie (Venter, 1986:10). 
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Hierdie vrou-wat-agter-gebly-het se perspektief op die land is van agter haar kombuis-

venster, soos wat Bezuidenhout (1986:15) dit stel. Klaaglied vir Koos word dus vertel 

vanuit ‘n tradisioneel vroulike posisie en daar kan verwag word dat daar in die novelle 

aandag geskenk word aan die tradisioneel vroulike waardes (soos wat bespreek is in 

hoofstukke 2 en 3) wat dikwels (ook in die eksperimentele literatuur) nie na waarde ge-

skat word nie. Die teorieë wat in hoofstukke 2 en 3 bespreek is, word in afdeling 4.2 ge-

bruik om te redeneer dat Klaaglied vir Koos gelees kan word as ‘n poging om ‘n nuwe 

soort vroulike, beliggaamde literatuur te skep. Die fokus op spesifiek vroulike liggaam-

likheid en ervaring beteken die teks is in konflik met die modernisme se klem op rasio-

nele, manlike subjektiwiteit, en tradisionele fallosentriese literêre konvensies. Wat laas-

genoemde betref, is die novelle naamlik ook op strukturele vlak eksperimenteel.  

 

Kos figureer nie so eksplisiet in Klaaglied vir Koos as in Erf of Louoond nie, maar speel 

wel ‘n belangrike implisiete rol in die teks. As ‘n vrou wat haar tyd tuis deurbring, word 

die verteller se tyd en ruimte gestruktureer deur kos. Haar belangrikste rol is om haar 

dogter te voed en die roman teken haar hoofsaaklik in die kombuis. Wanneer die verteller 

wel die huis verlaat, is dit om kos te koop. Kos speel ook ‘n belangrike rol in die sosiale 

struktuur van die dorp waarin die verteller woon. Die dorp is verdeel in mense wat ‘n 

tuiste en genoeg kos het, en die haweloses wat nie genoeg kos het nie. Die haweloses 

konfronteer die verteller in haar huis en soms laat sy hulle toe om van die oorvloed koe-

jawels in haar tuin te eet. Levinas se teorieë kan gebruik word om te argumenteer dat die 

verteller se posisie in haar huis en haar verhouding met kos haar toelaat om ‘n etiese be-

wussyn met betrekking tot die haweloses te ontwikkel. Dit is egter ook juis hierdie po-

sisie wat haar reaksie tot hulle behoeftes beperk; sy voel soms dat sy eintlik haar huis 

moet agterlaat en met hulle moet ―meeleef‖ (66
15

). Hierdie teenstrydighede veroorsaak 

konflik by die verteller, en hierdie konflik word verken in afdeling 4.3. 

 

Daar is ook konflik in die verteller se benadering tot kennis. Alhoewel daar nie in die no-

velle eksplisiet na koskennis verwys word nie, is daar wel ‘n klem op liggaamlike kennis, 

                                                 
15

 In hierdie hoofstuk verwys bladsynommers sonder verdere uitleg na: Viljoen, L. 1984. Klaaglied vir 

Koos. Emmarentia: Taurus. 
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op die idee dat die organisme liggaamlik by sy of haar omgewing moet aanpas en dat dit 

nie genoeg is om dit rasioneel te verstaan nie. Die verteller besin oor die vraag of sy moet 

verander en moet aanpas by die situasie in die land, en vermoed dat sy haar huis sal moet 

verlaat om dit te kan doen. Die verteller van Klaaglied vir Koos se huishoudelike posisie 

word dus uitgebeeld as bemagtigend en ‘n bron van insig en vernuwende perspektiewe, 

maar terselfdertyd ook as beperkend en problematies. In afdeling 4.4 word die einde van 

die novelle geanaliseer om vas te stel of die verteller wel ‘n besluit geneem het ten opsig-

te van die waarde en problematiek van haar huishoudelike situasie. Daar word nagegaan 

of sy besluit het om haar middelklaslewenswyse voort te sit of om dit te verlaat of te ver-

ander. 

 

4.2 Die skrywende vrou in die kombuis 

 

In die titel van hierdie afdeling (sowel as dié van afdelings 4.3, 5.2, 5.3, 6.2 en 6.3) ver-

wys ―kombuis‖ nie net na die letterlike kombuise wat in die novelles uitgebeeld word nie, 

maar is dit ook simbolies vir alle tradisioneel vroulike (huishoudelike) ruimtes. In die ti-

tels van afdelings 4.2, 5.2 en 6.2 verwys die term ―skrywende vrou‖ na ten minste een 

van die volgende narratologiese entiteite: verteller, implisiete outeur of reële outeur. 

Slegs die verteller van Louoond (wat ook die novelle se protagonis is) kan beskryf word 

as ‘n ―skrywende vrou‖, omdat sy eksplisiet uitgebeeld word as ‘n skrywer. Omdat sy in 

sommige aspekte (veral wat haar skrywerskap en die feit dat sy graag visvang op die 

Langebaanmeer betref) met die reële skrywer van die novelle, naamlik Jeanne Goosen, 

ooreenstem, vermoed die leser dat die teks, ten minste gedeeltelik, outobiografies is.  

 

Foucault (onder andere) argumenteer dat die leser van ‘n teks nooit deur die lees daarvan 

toegang kan kry tot die werklike skrywer van die teks nie – haar idees oor die skrywer 

word bepaal deur verskillende eienskappe van die teks en van haar eie opvattings en erva-

rings (Hawthorn, 1992:10). Die leser se idee (of ‗beeld‘ [Brink, 1989:148]) van die 

skrywer, wat mag verskil van die werklike skrywer, word deur Wayne C. Booth die 

―implisiete outeur‖ genoem (Baldick, 1991:107). Baldick (1991:107-108) wys daarop dat 

dit belangrik is dat daar nie net onderskei moet word tussen die reële en die implisiete 
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outeur nie, maar ook tussen die implisiete outeur en die verteller van ‘n teks. Soos reeds 

genoem veroorsaak die klaarblyklik outobiografiese eienskappe van Louoond egter dat 

die leser se idee van die implisiete outeur van die novelle ooreenstem met die verteller 

daarvan. Die vertelinstansie van Klaaglied vir Koos is soortgelyk aan dié van Louoond 

(Erf se meer komplekse narratologiese eienskappe kom ter sprake in hoofstuk 5), behal-

we dat daar nie gespesifiseer word dat die verteller (wat ook die protagonis is) ‘n skrywer 

is nie. Weereens veroorsaak sekere outobiografiese eienskappe van die novelle (die 

verteller se geïmpliseerde Stellenbosch omgewing, haar kind en die afwesigheid van haar 

man stem ooreen met Winterbach as reële outeur se omstandighede tydens die skryf van 

die novelle) dat die leser die implisiete outeur konsepsualiseer as ‘n skrywende vrou wat 

(soos die verteller van die novelle) hoofsaaklik in ‘n huishoudelike omgewing gesitueer 

is, dit wil sê ‘n ‗skrywende vrou in die kombuis‘. 

 

Die bemagtigende potensiaal van ‘n spesifiek ‗vroulike‘ teks wat gemoeid is met ‘n ver-

telperspektief vanuit die tradisioneel vroulike ruimte van die kombuis, word in hierdie 

afdeling verken. Eerstens word die feministiese eienskappe van die struktuur van Klaag-

lied vir Koos bespreek. Daarna word die inhoud van die teks verken, veral wat betref die 

verhouding tussen kennis, etiek, kos en die liggaam. Laastens word ondersoek ingestel na 

vroulike musikante wie se werk in die teks aangehaal word sowel as die verteller se be-

hoefte aan ‘n vroulike muse uit Afrika. Die feit dat sy nie toegang het tot só ‘n Afrika-

muse nie, kan gesien word as ‘n gevolg van die verteller van Klaaglied vir Koos se posi-

sie in die beperkende middelklaskombuis. Verdere beperkings van hierdie ruimte en 

perspektief word bespreek in afdeling 4.3. 

 

Klaaglied vir Koos ondermyn tradisionele logo- en fallosentriese romanstrukture. Die no-

velle gaan oor die alledaagse lewe en denke van ‘n onbenoemde verteller en eerder as wat 

‘n chronologiese verhaallyn gevolg word tot by sy klimaks, is die struktuur van die teks 

sirkulêr en herhalend. Daar kan geargumenteer dat die novelle terugvou op sigself, soos 

wat Irigaray die geslagsorgane karakteriseer (sien bladsy 27). In Les Guérillères (1969) 

deur Monique Wittig, wat beskou kan word as ‘n prototipiese voorbeeld van l‟écriture 

féminine, is daar verskeie eksplisiete verwysings na die vroulike geslagsorgane en kom 
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daar deurgaans ‘n sirkelmotief voor wat verwys na die ―vulval ring‖
16

 (Wittig, 1972:10). 

Die sirkelmotief word ook gereflekteer in die sirkulêre struktuur van die narratief.  

 

Reeds op bladsy 2 van Klaaglied vir Koos word daar verwys na die vroulike geslagsorga-

ne. Dit word egter nie in terme van sirkels beskryf nie, die fokus is eerder op die ―vagina-

le kanaal‖. Soos wat sirkels ‘n motief is in Les Guérillères, is kanale en tonnels ‘n be-

langrike motief in Klaaglied vir Koos. Die verteller vergelyk byvoorbeeld haar perspek-

tief met dié van Afrikanermans wat ―temas van ‘n breë en samehangende aard‖ 

―selebreer‖, terwyl sy ―soos ‘n dier, [...] in nóú gangetjies ondergronds gaan, [en fokus 

op] ‘n nóú gepartikulariseerde tema‖ (9). Daar kan dus geargumenteer word dat die struk-

tuur en inhoud van Klaaglied vir Koos ook beïnvloed is deur ‘n spesifieke siening van 

vroulike liggaamlikheid. In die roman word die woord ―ondergronds‖ veral gebruik om 

die situasie van die verteller se man te beskryf. Hy het ―ondergronds‖ gegaan om teen die 

bestel te veg. In die bogenoemde aanhaling dui ―ondergronds‖ eerder op die aard van die 

novelle: daarin word gefokus op een beperkte perspektief, dié van die verteller in haar 

huis.  

 

Die politieke ―ondergrond‖ hou ook verband met twee verwante motiewe in die boek: 

met die miernes en met myne. Soos Hambidge (1985:11) beweer, is die miernes ―‘n dui-

delike metafoor vir die politieke tema van die novelle‖. Hambidge (1985:11) sien ook ‘n 

miernes in die abstrakte voorbladillustrasie van die novelle. As die leser mooi kyk sal 

hulle sien dat aan die bo-kant van die voorblad (langs die titel van die boek) onderstebo 

met die hand geskryf staan: ―die deel op die voorblad‖. Hierdie ‗byskrif‘ herinner die le-

ser aan die een kant van die skrywer se teenwoordigheid op alle vlakke van die boek, en 

dit wys dat die illustrasie ook van die ander kant af bekyk kan word. Dit kan gesien word  

as ‘n aanduiding dat die illustrasie abstrak eerder as representatief is. Of die illustrasie 

doelbewus ‘n uitbeelding van ‘n miernes is of nie, dit herinner aan ‘n wetenskaplike 

diagram van ‘n komplekse, tonnelagtige, eenheid (soos ‘n miernes, of ‘n mikrobiologiese 

organisme). So gesien kan dit gesien word as ‘n poging om enige van die strukture in die 

teks te illustreer, of selfs as ‘n diagrammatiese uitbeelding van die teks self. 

                                                 
16

 Die aanhaling is uit die Engelse vertaling van Les Guérillères deur David Le Vay. 
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Nadat die verteller se man haar verlaat het, lei sy so aan skok dat haar liggaam haar in die 

steek laat en sy gehospitaliseer moet word (11). Dit is in die hospitaal waar sy ―een mid-

dag, net voor besoektyd, heeltemal onaangekondig, ‘n baie duidelike beeld van ‘n mier-

nes‖ sien. Die beeld word dadelik in verband gebring met ―die swart massas‖ wanneer 

die verteller se vriendin vir haar ‘n ―People‘s History‖-prenteboek oor myne bring (11). 

Die myne was tydens apartheid ‘n broeiplek vir ondergrondse politiek en Marxiste sien in 

mynwerkers die potensiaal van ‘n gemobiliseerde werkersklas. Die verteller het nie 

toegang tot hierdie breër, manlik-gedomineerde, politieke ondergrond nie, dit wil sê sy 

het nie ―ingang [....] in die geskiedenis‖ (20) nie. Die novelle as geheel is egter letterkun-

dig ―ondergronds‖ (omdat dominante strukture daarin ondermyn word) en die skrywer 

kan, deur haar ―gepartikulariseerde‖ perspektief vanuit haar kombuis, politieke kommen-

taar lewer. 

 

Soos die titel aandui, kan die novelle as ‘n ―klaaglied‖ eerder as ‘n ‗storie‘ beskou word. 

Die verteller sê egter aan die einde van die eerste paragraaf ―Hier begin my relaas.‖ Die 

woord ―relaas‖ impliseer dat die teks wel ‘n verhalende aspek het, maar as die nietradisi-

onele struktuur van die teks in ag geneem word, kan daar aanvaar word dat daar hier eer-

der verwys word na die HAT definisie van ―relaas‖ as ‘n ―lang uitgerekte verhaal‖, met 

as voorbeeldsin ―Ek dag sy relaas kry nooit einde nie‖ (Odendal & Gouws, 2000:907). 

Relaas sluit dus in sekere opsigte aan by die idee van ‘n klaaglied, in die sin dat dit kan 

verwys na ‘n lang lys klagtes. ―Klaaglied‖ kan ook verwys na ―elegie‖ – ‘n gedig oor die 

dood van ‘n individu (Beckson & Ganz, 1990:71). ―Koos‖ (wat klaarblyklik verwys na 

die verteller se man) is nie dood nie, maar hy het die verteller verlaat om ―ondergronds‖ 

te gaan veg teen Apartheid. Die toon van die novelle-as-klaaglied is nie net hartseer nie, 

maar ook kwaad (Human, 2007:29). Die teks begin byvoorbeeld met: ―Buite skop ek die 

tuinhek eers van binne af oop, dat hy ver verby sy normale swaai swáái, en toe skop ek 

hom van die ander kant af terug, dat sy skarniere ingee‖ (1). Die motto van die eerste 

hoofstuk is ―l‟amor mi prende e la beltà mi lega..‖, wat vertaal kan word as ―Liefde neem 

my gevange; skoonheid bind my siel‖. Dit is ‘n aanhaling uit Sonnet G.41, een van die 

meer as 300 gedigte wat die 57-jarige Michelangelo aan sy 23-jarige geliefde, Tommaso 

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



 78 

Dei Cavalieri, geskryf het (Ryan, 1998:65). Die leser kan dus verwag dat die ―klaaglied‖ 

ook ‘n liefdeslied is, maar hierdie verwagting word deurbreek deur die woede van die 

eerste paragraaf. Dit kom voor asof die verteller kwaad is daaroor dat die liefde haar op 

só ‘n manier ‗gevange‘ geneem het dat sy nie kan kom oor die feit dat haar man haar ver-

laat het nie.  

 

Die emosionaliteit van die eerste paragraaf kan as tipies vroulik beskou word, omdat dit 

nie tekens vertoon van ‗manlike‘ rasionaliteit of logika nie. Aan die ander kant word die 

vrou tradisioneel hoofsaaklik geassosieer met ‗sagmoedige‘ emosies (soos hartseer en 

liefde); dus kan die verteller se woedende opstand gesien word as normdeurbrekend. 

Haar woede word op bladsy 2 in spesifiek (tradisioneel) vroulike terme beskryf: 

 

Ek skree op my kind. Ek slaan my vuis op die kombuistafel. Ek ruk die 

kassie met die messegoed daarin herhaaldelik, sodat die ordelike messe, 

vurke, en lepels, en al die ander gereedskap waarmee ek hierdie verlate 

middelklaslewe aanmekaar geklits en opgedis hou, in ‘n deurmekaar hoop 

eindig. 

 

Hierdie beskrywing herinner aan die Amerikaanse eksperimentele kunstenaar Martha 

Rosler se video The Semiotics of the Kitchen (1975) waarin kombuisinstrumente (eier-

klitsers, vurke, koekrollers, ensovoorts) as wapens gebruik word om te wys dat die se-

miotiek van die kombuis dui op ―containment, fury, aggression, resentment and potential 

revenge‖ (Brunsdon, 2006:42). In Rosler se video is hierdie aggressie implisiet gerig op 

die patriargie, maar dit is nie al teiken van die verteller van Klaaglied vir Koos se woede 

nie. Sy is ook woedend oor die feit dat haar man haar verlaat het. Die novelle gaan deur-

gaans oor beide die politieke én die persoonlike. Dit kan in verband gebring word met die 

feministiese siening dat die persoonlike altyd ook polities is (Pratt, 1981:108).  

 

Die onvermybare verhouding tussen die persoonlike en die politieke word geïllustreer 

deur die aanhaling aan die begin van hoofstuk twee: ―They say they have paid their own 

money to come to the funeral (and that they consider Mr. Mkhize their hero).‖ (11) ―Mr. 

Mkhize‖ verwys na Saul Mkhize, ‘n gemeenskapsleier van die Wakkerstroomgebied in 

die Oos-Transvaal. Mkhize is op 2 April 1983 doodgeskiet deur ‘n polisieman by ‘n ver-
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gadering waar die regering se plan om swart mense na ‘n tuisland te stuur, bespreek is. 

By sy begrafnis was daar konflik tussen sy familielede (wat ‘n tradisionele begrafnis wou 

hê) en politieke aktiviste (van onder andere COSAS) wat die begrafnis wou gebruik as ‘n 

politieke platform. Bogenoemde aanhaling het in die Rand Daily Mail verskyn en verwys 

blykbaar na die aktiviste se reaksie op die versoek van Mkhize se familie dat hulle moet 

ophou om vryheidsliedere te sing (Manenzhe, 2007:53-53). Dit is ‘n konflik waarmee die 

(moontlik outobiografiese) verteller van Klaaglied vir Koos kan identifiseer. Sy skryf oor 

‘n persoonlike tragedie (die afwesigheid van haar man) sowel as haar alledaagse lewe, 

maar sy kan nie vermy om ook oor die politieke belang daarvan te skryf nie. Daar kan be-

weer word dat die politieke inbreuk maak op haar private lewe en dit versteur, soos wat 

Mkhize se begrafnis versteur is deur politieke aktiviste. Daar kan egter ook beweer word 

dat apatie in sigself ‘n politieke standpunt is en indien daar geen verwysings na politiek 

in Klaaglied vir Koos was nie, dit ook politieke implikasies sou hê. Op bladsy 17 word 

daar beskryf hoe die verteller en haar man op die radio luister na ―‘n ontleding van boom-

motiewe in die Afrikaanse poësie.‖ Hierdie ―ontleding‖ kan gesien word as ‘n implisiete 

simbool vir die apolitiese ivoortoringhouding van die Afrikaanse kuns en die Afrikaanse 

hoofstroomkultuur. Terwyl hulle daarna luister, sê die verteller se man immers vir haar: 

―Ek en jy [...] het nie die geringste idee nie, geen idee in watter wêreld van illusies ons 

leef nie.‖ Apolitiese gesprekke oor die estetiese eienskappe van kuns is klaarblyklik deel 

van hierdie wêreld van illusies.  

 

Aan die ander kant sou kritici kan argumenteer dat Klaaglied vir Koos eerder slegs oor 

die politieke moes gaan, dat die verteller se fokus op haar alledaagse lewe ‘n verering van 

die ―wêreld van illusies‖ behels. Hierdie siening word in die teks verteenwoordig deur die 

welsynwerker wat vir die verteller sê dat sy haarself nie moet jammer kry nie: ―Mevrou, 

jy kon nie kos gehad het vir jou en jou kind nie. Julle kon onder plastieksakke moes skuil 

in die reën, of jou man kon elke aand tuiskom en jou kakebeen afslaan‖ (15-16). Sy 

impliseer dus dat daar nie in Suid-Afrika plek is vir die verteller se middelklas-, huislike 

dramas nie. Só ‘n siening hou nie rekening met die ondermynende potensiaal van ‘n fo-

kus op die huislike en die liggaamlike, soos bespreek in hoofstukke twee en drie, nie. Aan 

die ander kant kan die bewering dat die verteller te veel fokus op die alledaagse en eerder 
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op politiek moes fokus, ook verdedig word. Hierdie konflik tussen die politieke po-

tensiaal van die novelle se fokus op die huislike en die pragmatiese beperkinge van hier-

die ―nóú‖ en ―gepartikuleerde‖ fokus word bespreek in afdeling 4.3. 

 

Behalwe vir die fokus op die vroulike perspektief, kan daar ook ander feministiese eien-

skappe van die novelle geïdentifiseer word. Daar is reeds verwys na die woedende toon 

van groot dele van die teks. ‘n Verdere eienskap van die taalgebruik wat ongewoon vir ‘n 

―klaaglied‖ is, is dat seks in wetenskaplike terme beskryf word. In ‘n tradisioneel ‗vrou-

like‘ genre, soos die liefdesroman, sou seks in emosionele en romantiese terme beskryf 

word en sou daar waarskynlik van eufemisme en ellipse gebruik gemaak word. In Klaag-

lied vir Koos word tradisioneel ‗manlike‘ wetenskaplike taal geapproprieer om die klein-

ste detail van die liggaamlike aspekte van die verteller se seksuele ervaring (byvoorbeeld 

―Binne tien tot dertig sekondes ná die aanvang van seksuele stimulering verskyn lubri-

serende materiaal in my skede‖) ‗op die man af‘ te beskryf. In die algemeen verken Win-

terbach die grens tussen kuns en wetenskap in haar werk (Lemmer, 2010:103). Die grens 

tussen ‗manlike‘ wetenskaplikheid en ‗vroulike‘ emosionaliteit word dus vervaag en 

deurbreek.  

 

Die fokus op klein detail van vroulike liggaamlike ervaring is ‘n kenmerkende eienskap 

van die novelle as geheel. Soos bespreek in hoofstuk 3 kan só ‘n fokus as feministies be-

skou word. Soos reeds geïmpliseer deur die wetenskaplike illustrasie van die oor op die 

titelblad van die novelle, speel die sintuie ‘n belangrike rol in die teks. Sintuiglike waar-

neming word uiters fyn beskryf (die verteller hoor byvoorbeeld die ―fyn knypers van 

insekte‖ [44] terwyl sy slaap). Sy probeer om deur hierdie waarnemings en deur haar 

liggaamlike ervaring in die algemeen kennis te verkry. Sy ondersoek byvoorbeeld haar 

liggaam vir veranderinge, en dink ―selfs my skaamhare lyk dié seisoen weliger‖ (43). Al-

hoewel dit nie duidelik is waarvoor sy soek nie, is dit duidelik dat sy liggaamlike ervaring 

ernstig opneem en dit as ‘n potensiële bron van kennis beskou.  

 

Die liggaam word ook in die teks uitgebeeld as ŉ bron van etiese bewuswording. Op 

bladsy 46 word die verteller byvoorbeeld by haar voordeur gekonfronteer deur twee be-
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delaars: Nevil en sy vrou. Dié twee word in liggaamlike terme beskryf en met diere 

(hoenders) vergelyk. Die vrou se bene is nie veel dikker as dié van die verteller se vier-

jarige kind nie. Ook Nevil sŉ is dun, soos wat die verteller gesien het toe haar man hom ŉ 

vorige keer versorg het. Daar is ŉ vratjie op sy regterkantse onderste ooglid (47). Die 

verteller wil nie daarna kyk nie, maar dit is ―dwingend‖. So word sy gedwing om die 

weerloosheid van Nevil en sy vrou se liggaamlikheid te erken. Sy moet dus ŉ interlig-

gaamlikheid met hulle erken. Levinas se teorieë kan gebruik word om te argumenteer dat 

dit haar kan dwing tot etiese bewuswording. Sy reageer wel op hierdie insident en gee vir 

Nevil ŉ werk in haar tuin. Daar kan egter gedebatteer word oor die vraag of hierdie aksie 

eties gesproke voldoende is en hierdie kwessie word aangespreek in afdeling 4.3. 

 

Die onkonvensionele struktuur van die novelle, die vermenging van die persoonlike en 

die politieke sowel as die fokus op die liggaam, die kombuis en die vroulike perspektief 

dui daarop dat Klaaglied vir Koos feministies gelees kan word. Daar is ook eksplisiete 

aanduidings in die teks dat Viljoen die novelle doelbewus feministies geskryf het. Op 

bladsy een reeds sê die verteller dat sy die lot van haar ouma aan moederskant betreur. 

Wat hierdie ―lot‖ behels, is onduidelik, daar word net gestel dat dit ŉ ―raw deal‖ is. Haar 

ma het klaarblyklik ŉ soortgelyke ―raw deal‖, maar met die verteller is dit ―afgehandel‖. 

Die verteller impliseer dus dat haar vroulike voorgeslagte onregverdig behandel is, maar 

dat dit nie die geval is met haar nie. ŉ Feministiese interpretasie hiervan sou wees dat die 

verteller se ouma en ma onderdruk is binne die patriargie. Só ŉ interpretasie word onder-

steun deur Winterbach se uitspraak in ŉ onderhoud met Engelbrecht (1994:14) dat sy 

probeer om teen patriargale konvensies in te skryf. In dieselfde onderhoud sê sy dat sy 

nie dink dat die Afrikaanse samelewing al sy ―patriargale skoene‖ uitgeskop het nie.  

 

Klaaglied vir Koos kan dus gelees word as ŉ doelbewus feministiese teks en die verteller 

se perspektief as ŉ feministiese perspektief. Die verteller word in haar feminisme veral 

geïnspireer deur die vroulike sangers op die ―tapes‖ waarop sy dans. Sy dans naamlik in 

die aande ―om die verlange te verlig, en om die tyd om te kry‖ (16). Sy dans maar 
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―stroef‖, maar hoop op ŉ ―transenderende dans, ŉ kúúrdans‖
17

 (35). Een van die redes 

hoekom haar dans stroef bly, is omdat sy die ―ongemaklike gevoel‖ (16) het dat sy dans 

―vir ŉ klein, geselekteerde, manlike gehoor: julle, en ŉ paar onidentifiseerbares.‖ ―Julle‖ 

verwys klaarblyklik na die verteller se man en minnaar
18

, maar dit is ook asof die leser 

hier aangespreek word. In daardie geval kan ―dans‖ gesien word as ‘n metafoor vir skryf. 

Die verteller/skrywer dans/skryf vir haarself, maar sy kan nie wegkom van die gevoel dat 

sy dit doen binne ‘n patriargale tradisie waarin sy waargeneem word nie
19

. Hierdie meta-

foor impliseer verder dat skryf, soos dans, ‘n liggaamlike aktiwiteit is en een waarin die 

skrywer se vroulike liggaamlikheid sentraal staan. Ten spyte van haar ongemaklike ge-

voel hou die verteller aan om elke aand te dans (54), op soek na ‘n tipe liggaamlike tran-

sendensie.  

 

Aan die begin van hoofstukke 3, 5 en 9 is daar aanhalings uit liedjies deur vroulike musi-

kale kunstenaars. Hoofstuk 3 begin met die aanhaling ―Every woman is a vessel‖ uit 

―Poppies‖, ‘n lied deur die punkdigteres Patti Smith. ―Poppies‖ gaan klaarblyklik oor ‘n 

dwelmverslaafde. Verskeie dwelms word naamlik van die papawerplant gemaak, en 

―Poppies‖ bevat die reëls: 

 

And then they laid her on the table 

she connected with the inhaler 

and the needle shiftin‘ like crazy 

she was, she was completely still 

 

Daar kan beweer word dat die lied in ‘n breër sin gaan oor begeerte wat nie finaal vervul 

kan word nie. Dit is nie net die dwelms wat nie daarin slaag om die spreker te vervul nie 

(―Goin‘ on the corner, I‘m gonna score [...] When I want somethin‘ I want more‖) , sy is 

ook ontevrede met wat sy op die radio hoor (―Heard it on the radio, it‘s no good‖). Op 

hierdie stadium in die novelle is die verteller ook op soek na seksuele, intellektuele en 

                                                 
17

 Vergelyk ook die titelkarakter van Lettie Viljoen (2003:26) se  roman Karolina Ferreira wat ‘n 

―uitverkore‖ en ―begenadigde‖ danser is. Volgens Louise Viljoen (2003:5) se voorwoord by die 2003-

uitgawe van die roman ervaar Karolina ‘n ―mistieke vervoering‖ wanneer sy dans, en word sy daardeur 

―volslae getransformeer.‖ 
18

 Die verteller het ‘n nuwe minnaar, maar hy gaan haar ook binnekort verlaat om ―binne die bestel‖ te veg 

―vir die regte van die onderdruktes‖ (2). 
19

 Mulvey (2004:841) gebruik die denke van Freud om te argumenteer dat die man in patriargale kultuur 

die een is wat kyk, en die vrou se rol passiewe ―to-be-looked-at-ness‖ is. 
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ideologiese ―vervulling‖ (18-19). Vir hierdie bespreking is die relevantste deel van die 

lied waarskynlik die laaste vers: 

 

Hey Sheba, hey Salome, hey Venus eclipsin‘ my way ah. 

Her vessel, every woman is a vessel, is evasive, is aquatic. 

Everyone, silver ecstatic, platinum disk spinning. 

 

Reynolds en Press (1995:360-361) voer aan dat die verwysings na Sheba, Salome en 

Venus dui op die tradisionele rol van die vrou in kuns: as die onderwerp eerder as die 

kunstenaar. Hierdie tradisionele rol oorskadu (―eclipse‖) Patti Smith se pad en sy probeer 

hierteenoor ‘n soort vroulike kuns skep. Hierdie kuns, wat vol waterbeelde is en wat 

fokus op die voortalige, kan in verband gebring word met die écriture féminine. Smith 

noem haar pogings tot ‘n vroulike taal ―Babelogue.‖ Reynolds en Press (1995:358-359) 

beskryf dit as volg: ―The Babelogue is the opposite of a monologue or soliloquy, forms 

that are certain and self-aggrandizing (despite the doubt and anguish that often inspires 

them).‖ Smith probeer in haar werk nie net wegkom van fallosentriese sintaksis nie, maar 

ook wat sy beskou as die fallosentriese struktuur van die meeste rockmusiek: 

 

In a 1978 interview, she declared: ―We don‘t have a fixed set or formula. 

We‘re not like a male band either, in that the male process of ecstasy in 

performance is starting here‖ – Smith mimed jerking at the base of an 

imaginary giant phallus – ―and building and building until the big spurt at 

the end. We‘re a feminine band, we‘ll go so far and peak and then we‘ll 

start again and peak, over and over
20

. It‘s like ocean [sic]‖ (Reynolds & 

Press, 1995:356). 

 

Patti Smith se musiek dien as inspirasie vir die verteller wat, binne ‘n patriargale bestel, 

probeer om op haar eie, vroulike manier te dans. 

 

Hoofstuk 5 begin ook met ‘n aanhaling, ‘n reël uit ‘n lied deur Nina Hagen: ―Süsses kind, 

dein braunes Haar is wunderbar.‖ Dit kan vertaal word as ―Liewe [―sweet‖] kind, jou 

bruin hare is wonderlik‖, en is ‘n aanhaling uit ―Auf‘m Bahnhof Zoo‖ (―By die Dieretuin 

Bahnhof‖). Dit is ‘n lied oor (anonieme) seks in die Bahnhof Zoo treinstasie se dames-

toilette. Die spesifieke lied is nie so van belang as die feit dat Nina Hagen, soos Patti 

                                                 
20

 Vergelyk met betrekking tot hierdie aanhaling Winterbach se reeds bespreekte bewering dat haar kuns 

multi-orgasmies is (sien bladsy 69). 
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Smith, as een van die ‗moeders van punk‘ beskou word nie (Ruhlmann, 2012). Sy dien 

dus ook vir die verteller (en/of die implisiete outeur) as inspirasie, omdat sy ‘n uitdagen-

de en rebelse vroulike eksperimentele kunstenaar is. 

 

Die laaste hoofstuk wat met ‘n aanhaling uit ‘n lied deur ‘n uitdagende vroulike kunste-

naar begin, is hoofstuk 9. Die aanhaling is uit ―Why‘d ya do it‖ deur Marianne Faithfull: 

―Does she have cobwebs up her fanny / I believe in giving to the poor.‖ Faithfull het aan-

vanklik bekendheid (of berugtheid) verwerf as ‘n ‗groupie‘ van die Rolling Stones 

(Unterberg & Jurek, g.d.). Sy het in 1964 reeds begin om popmusiek op te neem, maar 

het eers erkenning begin kry as ‘n kunstenaar in eie reg met die album Broken English 

(1979). ―Why‘d ya do it?‖ is op hierdie album. Die spreker van die lied is ‘n man wat 

deur ‘n vrou gekonfronteer word omdat hy haar verkul het met ‘n ander vrou. Dit is die 

ander vrou na wie se ―fanny‖ verwys word. Spinnerakke word geassosieer met iets wat 

oud is, of in ongebruik verval het. As die vrou dus vra of die ander vrou ―cobwebs up her 

fanny‖ het, bedoel sy dat sy in daardie geval wel die manlike spreker sal kan vergewe, 

want ―I believe in giving to the poor.‖ Die idee dat dié wat finansieel welaf is geld vir die 

armes moet gee, word hier gesatiriseer. Die verteller van Klaaglied vir Koos vra nie vir 

haar man hoekom hy haar verkul het nie, maar hoekom hy haar verlaat het. Sy glo ook 

daarin dat daar vir armes gegee moet word, maar sy sal dit nie tot so ‘n ekstreme optrede 

as hy neem nie. Sy voel dat haar man haar verraai het deur die onderdruktes bo haar te 

kies.  

 

In Louoond word daar na Maria Callas verwys as ŉ ―muse‖ (Goosen, 2009:11). Só is 

Patti Smith, Nina Hagen en Marianne Faithfull muses vir die verteller van Klaaglied vir 

Koos. Hulle is, onderskeidelik, Amerikaans, Duits en Brits. Die verteller het ook ŉ be-

hoefte aan ŉ vroulike muse uit Afrika. Sy verlang na ŉ swart moederfiguur, wat haar kop 

sal vashou en vir haar sal sing (36). Die lied wat sy vir haar moet sing is ŉ Sesotho-lied 

oor vroue (―basadi‖) wat moet werk (―lema‖ kan vertaal word as ―ploeg‖) vir geluk 

(―thabile‖), om so probleme te verminder (―fokotsa ma thata‖). Die Afrikamoeder sal 

haar dus, deur musiek, leer hoe om gelukkig te wees. Sy sou haar ook ―leer skoffel en 

soek vir bessies, uintjies en waterwortels en leer onderskei tussen die gifgoed en die eet-
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bare goed‖ (54). Sy sou haar dus leer om buite die beskutting van haar middelklashuis te 

oorleef in Afrika. Die verteller gee egter die idee dat sy so ŉ ―moeder‖ sal vind op. In 

haar huis het sy nie toegang tot so ŉ figuur nie. Haar verhouding met haar swart bediende 

is ongemaklik en hulle onderskeie ekonomiese posisies maak dat hulle nie op gelyke vlak 

met mekaar kan kommunikeer nie.  

 

Die verteller weet dat haar man sou sê dat alle elemente van Westerse kultuur ―onuit-

staanbaar‖ (64) is. Hy het byvoorbeeld hulle huis ―geradikaliseer‖ en die rose uit die tuin 

uitgehaal omdat hulle nie inheems is aan Afrika nie. Tog was dit nie genoeg vir hom nie. 

Die huis self en die mense wat hom omring het, was Westers; hy moes dus die huis 

verlaat. Nou mis die verteller ―die koel, uitheemse rose, waarin mens jou gesig soms vir 

lafenis kon druk.‖ Bogenoemde vroulike musikale kunstenaars kan vergelyk word met 

die rose: hulle is uitheems en dus nie revolusionêr ten volle aanvaarbaar nie, maar tog 

vind die verteller lafenis in haar identifikasie met hulle musiek en die inspirasie wat sy 

daaruit put. In afdeling 4.3 word ondersoek ingestel na die tipe beperkings wat die 

verteller en haar man sien in hulle huis en hulle middelklasposisie. Daar word gevra of sy 

nie ook eerder die huis moet verlaat en ―ondergronds‖ moet gaan nie, en die redes waar-

om sy dit nie doen nie word in afdeling 4.4 bespreek. 

 

4.3 Beperkings van die kombuis 

 

Die verteller van Klaaglied vir Koos se man het haar nie net verlaat omdat hy wou 

aansluit by ‘n strydbeweging nie, maar ook omdat hy hulle huis as beperkend ervaar het. 

Die redes waarom hy besluit het om die huis agter te laat, word eerste in hierdie afdeling 

bespreek. Nadat hy haar verlaat het, voel die verteller dat sy afgesonder is van die buite-

wêreld. Binne ‘n tradisionele gesin sou die man die vrou se kontak met die buitewêreld 

gewees het. Omdat die verteller alleen is, voel sy rigtingloos en het sy ‘n behoefte aan 

vervulling. Sy oorweeg dit om ook die huis agter te laat en by ander groepe aan te sluit. 

Die verskillende groepe, in die volgorde waarin hulle vervolgens bespreek word, is: Afri-

kaners, verskillende soorte ‗struggle‘-groepe (insluitend die swart werkersklas-―massas‖) 

en die haweloses wat by haar huis aanklop vir hulp. Sy soek ook vir antwoorde in die 
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wetenskap. Na aanleiding van die evolusieleer kom sy tot die gevolgtrekking dat sy moet 

verander en moet aanpas by die land. Dit behels dat sy óf haar huis moet agterlaat óf 

blind en doof moet raak sodat sy nie meer bewus sal wees van die probleme in die land 

nie.  

 

Die eerste aanduiding dat die verteller se man haar nie net verlaat het om polities 

ondergronds te gaan nie, maar ook omdat hy hulle middelklaslewe onuitstaanbaar gevind 

het, kom voor op bladsy twee: ‘n laaste opdrag van hom was dat die verteller op haar 

hoede moet wees vir die ―bloeiende Afrikaners‖ van die dorp. In die laaste tyd wat hy 

nog by die huis was, het hy geen wit mense meer vertrou nie (12). ―In die swart kultuur, 

hoewel verinneweer en grootliks uitgeroei‖, sien hy ―die laaste oorblyfsels van kultúúr‖ 

(13). Hy is wel ontgogel deur die idee van ―die/‘n verheerlike Swart Kultuur‖ (38-39), 

want hy besef die townshiplewe is ―(maar) grim terrible‖ (39). ―En tog‖ het hy klaarblyk-

lik in ‘n mate bly glo in ―die massiewe geborgenheid van ‘n behóúe kultuur‖ (38). Al kon 

hy nie meer glo in ‘n ideale swart kultuur nie, het sy idealisme al hoe meer ekstreem 

geraak – ―niks wat swart was, was meer swart genoeg [vir hom] nie‖ (58). Hy moes uit-

eindelik ―ondubbelsinnig‖ sy teorieë uitleef, en het die huis verlaat.  

 

Op bladsy 17 is daar aanduidings dat sy teorieë (ten minste gedeeltelik) deur die Marxis-

me beïnvloed is, wanneer hy sê: ―Meer as ‘n honderd jaar ná Marx [...] Mens sou dink dit 

moes iets beteken het.‖ Hy is klaarblyklik ontgogel deur die Marxisme se gebrek aan 

(positiewe) gevolge. Hy sê aan die verteller dat hulle in ‘n ―wêreld van illusies‖ lewe. Dit 

is waarskynlik ‘n verwysing na die Marxistiese konsep van ‘n ―valse bewussyn‖ – wat 

verwys na ‘n subjek se denke wat só deur ideologie verwring is dat hy nie die werklike 

aard van sy politieke of ekonomiese situasie kan waarneem nie (Johnson, 2000). Die ver-

teller en haar man se ―wêreld van illusies‖ bestaan uit hulle Westerse middelklaslewe in 

die ―[v]erdomde koloniale buitepos‖ êrens tussen ―Salt Lake City
21

 en Paraguay‖, met 

ander woorde tussen die sogenaamde Eerste en Derde wêreld. Die verteller voel dat dit 

                                                 
21

 Dit is miskien betekenisvol dat die Westerse wêreld hier nie verteenwoordig word deur ‘n glansryke stad, 

soos New York of Parys nie, maar deur Salt Lake City wat veral bekend is daarvoor dat dit die sentrum van 

die Mormoonse geloof is (Anon., 2012). Mormone glo dat hulle ‘n moderne uitverkore gemeenskap is, nes 

Afrikaners tradisioneel geglo het dat hulle deur God geroepe is. Soos die tradisionele Afrikanerkultuur, het 

die Mormoonse geloof ook ‘n sterk patriargale struktuur. 
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nie net die middelklasleefwyse is wat deur haar man agtergelaat is nie, maar ook syself en 

alles waaraan sy waarde heg (soos bespreek in afdeling 4.2). Sy weet dat die waarde wat 

sy heg aan byvoorbeeld Westerse sangers en uitheemse rose deur haar man gesien is as 

tekens van haar ―koloniale bewussyn‖ (29).  

 

Noudat die verteller alleen agter gelaat is in hulle huis, voel sy rigtingloos. Sy wonder 

hoe sy die ―vyand [kan] identifiseer‖ (4) sonder haar man se leiding. Die mure van die 

huis sonder haar af van die publieke sfeer en van politieke aktiwiteit; haar man en haar 

minnaar was haar ―brug na die buitewêreld‖ (18). Sonder haar man is haar fokus nou 

―ongerìg‖ (5); sy vergelyk haarself met ŉ Skoffelneushaai wat sy kop van links en na 

regs moet beweeg om ŉ reuk te probeer optel (22-23). Soos die haai s‘n is haar perspek-

tief beperk (―nóú‖ en ―gepartikulariseer‖ [9]) en sy soek daarmee na fokus. Die vergely-

king met die haai beklemtoon weereens dat die verteller se soeke na fokus nie net rasio-

neel is nie, maar ook liggaamlik en sintuiglik. Nadat haar man haar verlaat het, beskryf sy 

haarself nie net as rigtingloos nie, maar ook as leeg – sien byvoorbeeld die aanhaling uit 

―Poppies‖ waarin die vrou met ŉ ―empty vessel‖ vergelyk word. Die verteller se man en 

haar minnaar het vroeër vir haar inhoud gegee: seksuele, intellektuele en ideologiese in-

houd (18-19). Dit is hierdie tipe figuurlike vervulling waarna sy klaarblyklik verlang 

wanneer sy droom dat sy op haar man se lyf voed ―soos ŉ parasiet op sy gasheer‖ (26). 

Noudat sy alleen is, ervaar sy ŉ gebrek wat gevul moet word, ŉ hongerte na ―vars in-

houd‖ (18): 

 

In my stoot daar eensklaps op: so ŉ DRIF, so ŉ BEGEERTE, so ŉ 

UITREIK na, wat moet ek dit noem! Vervulling (!) Eénwording (!) Inhoud 

(!) So ŉ digte oomblik! Dat ek met moeite hierdie plek, hierdie tyd, hierdie 

omstandighede meer kan duld! (24). 

 

Dit is dus klaarblyklik die verteller se afgeslotenheid van die wêreld wat veroorsaak dat 

sy tot ―stilstand‖ (24) kom en nie tot aksie kan oorgaan nie. Hierdie isolasie hou inherent 

verband met die karakter se posisie in die huis. Al illustreer sy in die teks die politieke 

belang van die private ruimte, het dit steeds nie pragmatiese gevolge as hierdie politieke 

belang nie ernstig opgeneem word deur die openbare domein nie en as daar nie ŉ 

wisselwerking tussen die private en publieke erken word nie. Die verteller is afgesluit van 

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



 88 

buite en dit voel vir haar asof niks wat sy in die huis doen ŉ effek het buite die huis nie. 

Dit kan vergelyk word met die ek-verteller van Erf se uitspraak:  

 

Al groei ek tot awesome strenghts in my voorhuis, sal niemand dit weet 

nie. Nie diegene wat self tot sulke sterktes in die privaatheid van hulle 

wonings groei nie, en nog minder diegene wat hulle besig hou met 

solidariteit. Want dit is tog veel beter om jou verskriklike kragte met ander 

byeen te bring (Viljoen, 1986:62). 

 

Die verteller (van Klaaglied vir Koos) dink dat as haar man wel nou sou terugkom, hy 

hulle huis sou verkoop en haar sou vertel ―van wat hy gesien het en wat hy geleer het, en 

van die mens en sy plek in die wêreld en in die geskiedenis, en van ‘n Nuwe Kultuur en 

‘n Nuwe Klas, of klasloosheid, gesmee uit die yster van die ou orde.‖ (13). Hy sou dus 

vir haar politieke rigting kon gee en hy sou haar leer hoe om te oorleef buite die huis, 

onder ‘n ou ―aartappelsak‖ (13). Sy weet egter dat haar man moontlik nooit weer gaan 

terugkom nie en sy wonder wat sy gaan leer vanuit haar beperkte perspektief: ―wat gaan 

ek dán leer, te midde van my voorwerpe, waaroor ek my oë heen en weer laat beweeg.‖ 

(13). Sy weet ook nie regtig waarna sy soek en hoekom sy waarneem nie: ―Wat sien ek 

behalwe my besittings? [...] Wag ek vir ‘n nuwe bedeling; wag ek vir die afloop van die 

óú bestel; wag ek, soos duisende ander, soos die miere in die grond, vir ‘n gunstiger sei-

soen?‖ (45). 

 

Een van die redes waarom die verteller net wag en nie optree nie, is omdat sy voel dat 

daar geen kommunikasie moontlik is tussen haar wêreld en haar man s‘n nie. Sy kan nie 

aan enige maniere dink waarop sy vir hom ‘n boodskap kan stuur nie (4). Die enigste 

manier waarop nuus uit die buitewêreld die huis binnekom, is deur haar loseerder se 

Time. Hierdie loseerder word nooit genoem behalwe in terme van sy Time nie. Hy geld 

dus nie regtig as ‘n lid van die huishouding nie. Wanneer die posman die Time bring, 

dink die verteller dat hy dalk ―‘n boodskap uit die Oos-Duitse Republiek‖ (4) bring. Dit 

beklemtoon hoe afgesluit die huis van die buitewêreld is. Dit is net so moeilik vir nuus 

van buite om dit binne te dring, soos wat dit sou wees om nuus vanuit ‘n kommunistiese 

staat te smokkel. Soos wat só ‘n boodskap waarskynlik in ‘n kode geskryf sou wees, voel 

die verteller dat sy nooit haar man se ―boodskap‖ (wat hier klaarblyklik verwys na dìt 
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waarin hy glo) sal kan ―kommunikeer‖ nie, want vir haar is dit net ―‘n digte, ruie, rasen-

de, meerduidige gezoem‖ (62). Wanneer sy een aand op die televisienuus ‘n lugkaart sien 

wat kan dien as ‘n aanduiding van haar man se posisie, is dit ―onduidelik en onontsyfer-

baar‖ (59). Sy besef dat sy ―duidelik nie die verbeelding [het] om die aard en die roete 

van die stryd meer te volg nie‖ (59) – in Deleuziaanse terme kan geargumenteer word dat 

sy nie die inklinasie het om in nomadiese terme te dink nie. Haar denke is gerig (en geba-

seer) op die strukture van die huis, die familie en die liggaam. 

 

Omdat die verteller nie met haar man of minnaar kan kommunikeer nie, probeer sy dink 

aan ander groepe met wie sy haar ―verskriklike kragte‖ byeen kan bring. Die welsyn-

werkster probeer haar aanmoedig om by een of ander groep betrokke te raak. Dit maak 

vir haar nie saak watter politieke rigting die verteller inslaan nie, solank sy net haar 

―loodskoene‖ uittrek en in beweging kom (18). Die verteller voel egter nie dat sy na die 

―wyksbyeenkomste‖ van haar mede- (middelklas-) Afrikaners kan terugkeer nie. Dit is 

dus nie vir die verteller ‘n opsie om by die tradisionele Afrikaneronderdrukkers aan te 

sluit nie. Sy kan haar voorstel dat ―die vroeë Afrikaners‖ (48) ook samehorigheid ervaar 

het toe hulle saam geveg het teen onderdrukking (deur die Britse kolonialiste). Sy verwys 

ook na die ―ontwikkelingstryd van die Arm Afrikaner op die Rand‖ (18), na die feit dat 

haar eie voorvaders mynwerkers was, werkersklasmense verwikkel in ‘n politieke stryd. 

In die hede van die novelle is Afrikaners egter die onderdrukkers in Suid-Afrika en die 

verteller kan haarself nie vereenselwig met hulle politiek nie. Sy dink ook nie dat daar 

binne die Afrikaanse kultuur vir haar ‘n heenkome is nie. Soos reeds genoem vermoed 

die verteller dat dans vir haar ‘n ―oorskakeling na ‘n dieper vlak van bewussyn‖ (35) kan 

bied. Om te dans, kan wees om mistieke heelwording van die liggaam te ervaar. Die ver-

teller wil saam met ander dans, sy wil ―die hande van die helers van die gemeenskap‖ op 

haar voel. Sy twyfel egter of daar ―helers‖ in ―haar‖ gemeenskap is. Die Afrikaner se ver-

houding met sy liggaam is tradisioneel Calvinisties – dans is soms selfs verbied. Die 

Afrikaner dans strak, ―wang aan (afrikaner) wang‖ (35). Gegewe die verteller se waarde-

ring van die liggaamlike, voel sy nie tuis in die Afrikaner se verhouding tot liggaamlik-

heid nie. Sy wil (liggaamlik) ontslae raak van haar Afrikanerskap. Sy wonder naamlik 

wie agter haar gaan staan terwyl sy haar ―verwaterde, perverse, wit geskiedenis‖ uitbraak 
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(38). Om meer presies te wees: sy sê sy wil deur ―braking, brul, of skuimerige stameling‖ 

van haar geskiedenis ontslae raak. As die nietradisionele struktuur van Klaaglied vir 

Koos in ag geneem word, kan daar geargumenteer word dat die novelle as geheel gelees 

kan word as die implisiete outeur se ―skuimerige stameling‖. Dit bevestig weereens dat 

die teks gelees moet word as iets wat uit die liggaam voortkom. 

 

Die verteller sal graag wil aansluit by ander wit Afrikaanse mense wat ook nie deur die 

Apartheidsideologie gebluf word nie (wat ―déúr alles gesien het‖ [4]), maar daar is nie só 

‘n verenigde groep nie. Die verligte Afrikaners ontwikkel almal ―verfynde alternatiewe 

sisteme‖ maar gaan nie oor tot aksie nie, hulle ―trek [net] skaamteloos terug in private 

wêrelde.‖ Niemand het die moed om, soos die verteller se man, ―algeheel buite die damp-

kring van die gehate bestel te beweeg nie‖ (34-35). Sy vermoed dat ander wit mense in 

die dorp, soos sy, planne beraam en oplossings soek vir ―private hang-ups‖, maar sy het 

nie kontak met hulle nie, sy weet nie ―wat alles agter skerms aangaan‖ (35) nie. Die 

politieke benadering wat (soos geargumenteer in afdeling 4.2) uitgebeeld word in 

Klaaglied vir Koos, wat behels dat die individu van binne haar huis dominante strukture 

probeer ondermyn, is dus problematies omdat dit klaarblyklik nie kan lei tot groepsaksie 

en solidariteit nie. Almal is geïsoleerd in hulle huise. Die verteller dink wel oor groepe 

Afrikaners waarvan haar man haar vertel het, wat mekaar met bamboese ―bykom‖, kaart-

speel en whisky drink (20). Dit is onduidelik na wie presies hierdie ―Afrikaners‖ verwys. 

Die spreker se vermoede dat hulle dit doen as ―‘n (pynlose) erkenning van ‘n gebrek aan 

politieke alternatiewe‖ impliseer moontlik dat dit Afrikaners is wat die problematies aard 

van die wit middelklaslewe erken, maar wat ook voel dat die stryd nie hulle s‘n is nie en 

dan kies vir ‘n hedonistiese, apolitiese lewe. Hierdie opsie is egter klaarblyklik nie vir die 

verteller beskikbaar nie. Sy word naamlik orals herinner aan die politieke en kan selfs 

binne haar huis nie daarvan ontsnap nie.  

 

Gewoonlik wanneer die verteller dink aan politieke byeenkomste, voel sy dat sy nie 

daarby sal inpas nie. Uiteindelik begin sy wel weer ―byeenkomste van vroue‖ bywoon 

(31). Hier voel sy ―die soet en warm gemeensaamheid met die vroue van alle kleure.‖ Die 

spreker by een spesifieke vergadering, ―‘n bruin afgevaardigde van een van die hooftakke 

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



 91 

van die organisasie‖, verkondig dat die lede van ―onse organization‖ nie geïsoleerd moet 

veg nie, maar moet saamstaan: ―[w]ys ons het unity‖, ―[m]ense is gemobilize rondom die 

rally‖ (31-32). Ná haar toespraak is daar egter nie ―driftige respons of baie vrae‖ (32) nie. 

―Almal is moeg‖, niemand is juis geïnspireer om op te tree nie. In hoofstuk 7 woon die 

verteller weer ‘n politieke vergadering by en dié keer word sy wel meegevoer. Eerstens 

vergelyk sy dit met ‘n kerk: ―Ek onthou hoe ek as kind in die kerkbank gestaan het en my 

ma se stem (of onthou ek net haar drif) bo my hoor uitsing het: ‗vorm my Heer‘.‖ (47). 

Hierdie strugglebyeenkoms word dus implisiet as religieus uitgebeeld. Dit kan impliseer 

dat die strugglediskoers gebaseer is op godsdienstige grondbeginsels wat navolgers 

blindelings volg en wat ideologies gelade is. Dit is hoofsaaklik die swart mense by dié 

vergadering wat daaraan deelneem – ―die bruines (en die gloeiende, enkele wittes) hang 

effens verboureerd terug‖ (48). Die verteller wens dat sy kon deel wees van die swart 

mense se reaksie, sy dink dat sy in haar agtertuin kan oefen om te ―ululeer.‖ Hierdie uit-

spraak is satiries – die swart mense het nie individueel in (hul eie) tuine geoefen om te 

ululeer nie, dit is iets wat deel is van hulle kultuur. Die kontras tussen die wit en bruin 

mense se individualistiese kultuur wat veroorsaak dat hulle selfbewus voel (ook oor hulle 

liggaamlike aksies), word dus gestel teenoor die ideaal van swart kulture se verhouding 

tot liggaamlikheid.  

 

Die verteller is ontroer by die byeenkoms. Trane stroom oor haar wange, ―[h]oe anders, 

as jy die tweedeklas burgers en die geheiligde werkers so ‘n triomfantelike (hoewel nede-

rige en verwarde) intrek in die maak van hulle eie geskiedenis, die bepaling van hulle eie 

bestemming sien doen‖ (48). Hierdie aanhaling plaas die klem op twee aspekte van die 

verteller se houding teenoor politieke byeenkomste. Aan die een kant hou die aanhaling 

verband met die verteller se vergelyking van die byeenkoms met ‘n kerk. Dit het naamlik 

‘n (moontlik oordrewe) charismatiese atmosfeer. Die verteller is beurtelings ―aangedaan‖ 

en ―eerbiedig‖, maar ook ―verveeld‖ by die vergadering. Sy loop uiteindelik voor ―die fi-

nale Nkosi en Amandla‘s‖. Die verteller hoef dus nie te bly om te weet hoe die verga-

dering gaan eindig nie. Die strugglediskoers word dus uitgebeeld as voorspelbaar en ge-

yk. Die ander eienskap van die verteller se siening waarop bogenoemde aanhaling die 

klem lê, is dat, alhoewel sy graag wil deel wees van die struggle, sy nie regtig dink dat dit 
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haar stryd is nie. Haar houding is klaarblyklik beïnvloed deur Trotski se argument dat 

―[d]ie geskiedenis van ‘n revolusie [...] in die eerste instansie die geskiedenis van die ge-

welddadige/kragdadige toetrede van die massas tot die sfeer van beheer oor hulle eie 

lotsbestemming [is]‖ (8). Met ―massas‖ word spesifiek die werkersklas bedoel en die ver-

teller voel nie dat sy enige toegang tot die massas het nie. Soos reeds genoem voel sy dat 

sy ‘n buitestaander is by die politieke vergaderings wat sy bywoon. Sy ervaar byvoor-

beeld die swart en bruin werkersklas se stryd teen stygende broodpryse en vir beter huise 

―bevreemdend‖ (19). Sy kan haar die ―bevrydende gevoel van samehorigheid‖ verbeel, 

maar sy kan dit nie ervaar nie, omdat sy voel dat sy juis nie ‗saam hoort‘ nie. 

 

Terwyl die verteller wens sy kon aansluit by die struggle, is sy egter ook krities daaroor. 

Sy voel veral dat die stryd teen Apartheid, soos syself, te traag is en te min oorgaan tot 

aksie. Sy vra byvoorbeeld op bladsy 45 waarvoor ―die massas‖ wag, en of hulle ―alle be-

wussyn van hulleself as aparte en geëksploiteerde klas‖ verloor het. Hoofstuk 7 begin met 

‘n aanhaling wat die verteller gerusstel omdat dit klaarblyklik aandui dat ander mense 

haar bekommernisse deel: ―Mr. Foster said the big tasks ahead for Fosatu were trade 

union unity and the development of working class leadership‖ (46). ―Mr. Foster‖ verwys 

na Joe Foster, eertydse sekretaris-generaal van Fosatu (Federation of South African Trade 

Unions). Hy het hierdie opmerking gemaak in reaksie op die vorming van die UDF 

(United Democratic Front) (Anon., 1983). Sy stelling is vir die verteller ‘n teken dat an-

der ook voel dat die swart werkersklas nie sterk genoeg optree teen Apartheid nie, en dat 

die vorming van die UDF ‘n teken is dat iemand ―daarbuite‖ (met ander woorde buite 

haar huis) wel probeer om die probleem op te los. Die verteller lees die name van vak-

bonde, met ander woorde van organisasies wat hulself beywer vir werkers se solidariteit, 

en sê dat dit ―gerusstellend‖ is, ―so bietjie die gevoel dat dinge onder beheer is‖ (49). Net 

daarna sê sy egter ―[h]a‖ – ‘n teken dat sy skepties is. Dit is onduidelik of sy skepties is 

oor haar eie behoefte om gerus gestel te word, of skepties is dat dinge wel ―onder beheer‖ 

is. Sy voel uiteindelik steeds onseker oor haar plek in die lotsbestemming van die land. 

 

Soos reeds genoem kan sy egter nie in haar huis terugtrek en apolities wees nie, want 

haar sosio-ekonomiese posisie het in sigself politieke implikasies. Die verteller kan hier-
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die implikasies nie ignoreer nie, want sy word gereeld gekonfronteer deur haweloses wat 

aan haar deur kom klop en om hulp en kos vra. Hulle herinner haar aan die feit dat nie 

almal toegang het tot ‘n huis en haar sosiale posisie nie. Daar is reeds (op bladsy 80 tot 

81) genoem dat die verteller juis vanuit haar posisie in die huis gedwing word om ‘n 

etiese posisie ten opsigte van haweloses in te neem. Daar kan egter ook geargumenteer 

word dat dit die onregverdige strukture waarop huisbesit in Suid-Afrika berus, is wat die 

noodsaaklikheid van ‘n etiese respons in die eerste plek noodsaaklik maak en dat die 

grense van die huis die verteller weerhou van ware meelewing met die ekonomiese on-

derdruktes. 

 

Die kontras tussen die verteller se posisie en dié van die bedelaars word veral duidelik 

gemaak in terme van kos. Die verteller se tuin het ‘n ―koedjawelboom‖, ―geil papajas‖ en 

―tatty piesangbome‖ (63), sy beskryf dit as ―obseen van die oorvloed‖ (6). Sy en haar 

kind eet die meeste van die vrugte nié, dit word oorgelaat aan die wurms en aan ―armes‖ 

wat dit ―met wurms en al‖ eet. ‘n Sisteem waarin sommiges heeltemal te veel het en 

ander heeltemal te min, is nie regverdig nie. Die bedelaars se posisies is klaarblyklik ge-

baseer op ekonomiese klas en nie ras nie, maar in ‘n sisteem waarin die oorgrote meer-

derheid van Suid-Afrika se hulpbronne aan die blanke minderheid toegeken is, is dit on-

vermydelik dat die meeste wit mense meer het as wat hulle benodig en die meeste swart 

en bruin mense te min. Die verteller sou miskien die lewensomstandighede van die ha-

weloses kon ignoreer, as sy nie herhaaldelik gekonfronteer is met die menslikheid van 

spesifieke individue (veral Frans, Betty, Sylvia en Nevil en sy vrou) nie. 

 

Frans en Betty is ‘n ―swerwerspaar‖ (14) wat die verteller al lank ken. Die vorige keer 

wat die verteller vir Frans gesien het, het hy gesig ondertoe in haar tuin gelê. Sy het pro-

beer om hom te ignoreer want sy wou nie sien of hy dood is of nie. Levinas se teorieë 

(sien bladsy 55-57) kan gebruik word om te argumenteer dat sy die ‗aanklag‘ van sy 

gesig wou vermy. As sy hom sou omdop en aan sy gesig kon sien of hy beseer is of nie, 

sou sy gedwonge voel om daarop te reageer, maar sy het net in haar huis gebly en vir 

hom weggekruip. Wanneer hy en Betty later na die verteller se huis terugkeer, maak die 

verteller wel vir hulle die deur oop. Hulle gesigte en liggame getuig van haglike lewens: 
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―Hy is maer soos ‘n sening. Sy regtergewrig is beseer. Sy kop is kaalgeskeer met ‘n letsel 

wat lyk na ‘n kap van ‘n panga. Sy linkeroog is beseer en kyk dié kant toe. Hy dra ‘n dun 

hemp, ten spyte van die sneeu [...] op die berge‖ (15). Die verteller maak ‘n afspraak met 

Frans om weer in haar tuin te kom werk (dit wil sê om haar oorvloedige eiendom in stand 

te hou). Sy dink dat haar ―vermoë tot verbeeldingryke betrokkenheid [...] nie meer ge-

noeg [is] nie‖ (15). Dit dui moontlik daarop dat die verteller besef, as gevolg van die aan-

klag van die gesig van die honger Ander, dat proteskuns wat in private huishoudings ge-

skep word nie genoeg is nie. Tog reageer sy nie verder op die ontmoeting nie, sy wens 

net later dat sy vir Frans en Betty by haar huis ingenooi het en geluister het na hulle ge-

skiedenis. Sy vermoed dat dit miskien vir haar die inhoud kon wees wat rigting sou kon 

gee en wat haar sou dwing tot aksie – ―[d]ie soort feite wat ideologie nodig maak‖ (21). 

Wanneer Frans en Betty weer haar deurklokkie lui, sê sy net dat Frans nie meer in haar 

tuin kan werk nie en gee vir hulle een rand (25). Sy kan dus nie haarself kry om werklik 

haar idealistiese planne uit te voer nie.  

 

Foster (2008:118) argumenteer, in ―Centrifugal Force: Some Remarks on Vagrants in 

Three Texts by Lettie Viljoen/Ingrid Winterbach‖ dat, terwyl die hoofkarakters in Viljoen 

se tekste dikwels neerkyk op bedelaarkarakters, sy ook die ooreenkomste tussen die bede-

laars en die hoofkarakters beklemtoon. In Klaaglied vir Koos word bedelaars uitgebeeld 

as mense met dieselfde fisiese en emosionele behoeftes as die verteller. Sy sien byvoor-

beeld vir Frans en Betty wanneer sy deur die dorp ry (30). Sy waai vir hulle maar hulle 

sien dit nie, hulle beweeg ―for all the world met so ‘n doelgerigtheid‖ (30). Sy is verbaas 

daaroor en verbaas dat hulle met ‘n shopping bag loop, soortgelyk aan die manier waarop 

sy kos gaan koop en dit huis toe dra (27). Frans en Betty is dus nie net simbole in die wê-

reldsiening van die verteller nie, hulle is ook agente met hulle eie projekte. Die verteller 

kan hulle dus nie reduseer tot verskynsels op die periferie van haar perspektief nie, sy 

deel ‘n menslikheid en liggaamlikheid met hulle en word gedwing om dit te erken. Nog 

‘n manier waarop die agentskap van die bedelaars, volgens Foster (2008:124), beklem-

toon word, is deur die manier waarop hulle die verteller en die sisteme waarin hulle hul-

self bevind, manipuleer. Sylvia is byvoorbeeld ‘n vrou wat met ‘n verskeidenheid stories 

by die verteller aankom. Sy beweer dat haar huis en kind afgebrand het en dat sy ‘n twee-
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ling op hoërskool het (33). Die manier waarop sy en die ander haweloses die verteller 

manipuleer, laat die verteller in ‘n ongemaklike posisie, sodat sy nie sonder ambivalente 

gevoelens die posisie van koloniale dominante redder van die ―minderbevoorregtes‖ kan 

inneem nie.  

 

Die verteller flirteer met die ander kant van die liberale benadering tot die armes wanneer 

sy sê dat, as Sylvia die waarheid praat, sy ―vrygestel [is] van die verbondenheid van aard-

se skat of materiële besit, en [nou] kan sy slingerend en onbevange van dag na dag van 

die hand na die mond op genade en van genade leef‖ (34). Die posisie van haweloses 

word dus geïdealiseer. Dit herinner aan die verteller se vroeër gedagte dat sy miskien 

haar huis moet verkoop en onder ‘n aartappelsak moet gaan woon (13). Juis omdat die 

verteller op ander plekke ‘n idealistiese siening van armoede kritiseer, kan hierdie stelling 

as sarkasties gelees word. Dit kritiseer implisiet linkse teoretici wat verkondig dat mense 

al hulle materiële besittings moet opgee. Deleuze en Guattari verkondig, byvoorbeeld, ‘n 

nomadiese bestaan wat deur die sedimentasie van ‘n gevestigde lewenswyse breek (sien 

bladsy 21 tot 33). Dit kom voor asof die verteller dink dat sulke ideale nie haalbaar is nie, 

en dat Sylvia se lewe nie wenslik is nie. Die feit dat Sylvia ―slingerend‖ (34) van dag na 

dag beweeg, dui nie net daarop dat sy moontlik ‘n alkoholis is nie, maar ook dat haar 

gang nie stewig is nie. Iris Young sou aanvoer dat Sylvia se omstandighede nie produk-

tiewe ―bewoning‖ ondersteun nie (sien bladsy 45 tot 46). Volgens Young het die mens ‘n 

huis nodig waarin sy haar kragte kan versamel en strategies kan dink oor die maniere 

waarop sy in die buitewêreld kan optree. Sylvia het nie só ‘n huis nie. Sy ―slinger‖ net 

van een plek na die volgende. Young sou argumenteer dat ‘n huislike ruimte vir Sylvia 

sou toelaat om haar energie op ‘n polities effektiewe manier te gebruik, omdat dit vir haar 

die tyd en ruimte sou gee om haar aksies doelbewus te beplan.  

 

Die verteller word bewus daarvan dat die onderdrukte mense in apartheid-Suid-Afrika nie 

net nié toegang het tot dieselfde luukses as sy nie, maar ook aktief vervolg en verneder 

word, wanneer sy ‘n oproep kry van een van haar man se swart vriende, N. Sy ken N om-

dat hy eenkeer vir hulle Händel gespeel het op sy fluit (38). Sy sê dat die verwysing na 

Händel nie ―komiese verdigsel‖ is nie – klaarblyklik omdat ‘n verwysing na iets só Euro-
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pees absurd is binne hierdie konteks. N se verering van die Europese (wit) kultuur is ook 

ironies aangesien hy later deur wit polisiemanne ―kaffer‖ genoem word, en hulle hom 

slaan met hulle knuppels en met sy fluit (50). Hy bel die verteller met sy storie en sy weet 

nie hoe om daarop te reageer nie. Sy dink oor die onversoenbaarheid van die ―rustige‖ 

wit lewens wat sy die middag gesien het (en by implikasie haar eie lewe) en N wat op 

dieselfde tyd deur ―regsdienaars‖ aangeval is. Sy probeer hom terugbel, maar kry net die 

―breathing township‖ aan die ander kant. Die volgende aand bel hy weer, maar die lyn is 

onduidelik (51). Dit beklemtoon weereens die feit dat die verteller in haar huis geskei is 

van die res van die land, sy kan skaars daarmee in verbinding tree. Dit veroorsaak dat sy 

dit ernstig oorweeg om die huis agter te laat: 

 

Gaan ek voortaan nie meer van binne die huis onderhandel nie maar saam 

met die befoktes, die haweloses, die besittingloses, saans so my huis om-

sirkel, in waaragtige meelewing. Ek staan nie meer ongeduldig in die 

deurgang nie maar luister met geduld en meevoeling na die pynlike kon-

struksies van die ontheemdes [...] Preek en bid in die tuin, hulle almal om 

my skaar, saam koedjawels optel, suurlemoene optel, blare hark, kompos-

gate maak, uintjies uitgraaf, of eetbare knolletjies oral ontdek op die erf 

(66). 

 

Sy wil dus ‘n kompromis bereik tussen die huis verlaat en die haweloses die huis innooi, 

deur saam met hulle op haar erf te woon en al haar hulpbronne ten volle te gebruik en met 

ander te deel. Hierdie oorweging is ‘n reaksie op die manier waarop die verteller gekon-

fronteer word met die armstes in die land, maar ook op haar denke oor wetenskap en evo-

lusie. Sy soek naamlik ook vir vervulling en rigting in boeke oor die natuur (29) en films 

―oor die lewe op aarde‖ (21). Daarin leer sy van evolusie. Evolusie is vir haar ‘n alterna-

tiewe ideologie, nuwe intellektuele inhoud. Sy voel uit pas met haar omgewing, dat sy op 

een of ander (onverbeelbare) manier moet aanpas daarby. Sy ervaar haar huis as ―doods‖ 

(36) en ―so glinsterend skoon soos die woestyn‖ (37). Dit is dus nie meer vir haar vrug-

baar om daarin te bly nie. Moontlik sal sy beter by die veranderinge in die land aanpas as 

sy, soos haar man, die huis verlaat en leer om van die land self te lewe. Die verteller se 

denke oor evolusie eindig op ‘n nihilistiese noot wanneer sy dink dat sy nie meer kinders 

wil hê nie want ―[d]ie stryd in die natuur is te gevaarlik‖ (43). Sy dink nie dat sy of haar 

kind buite die beskutting van hulle huis sal kan oorleef nie. Volgens die darwinisme sal 
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organismes met gunstige aanpassings beter oorleef en meer voortplant, sodat die gunstige 

aanpassings in die volgende geslag voortgesit word (Lennox, 2010). Aangesien die ver-

teller meen dat sy nêrens goed aangepas is nie, voel sy miskien dat die voortsetting van 

haar as ‗spesie‘ (wit, middelklas, vrou, kunstenaar?) nie wenslik is nie. Haar huis is ‘n 

―heilige bouval‖ (37) en Klaaglied vir Koos ‘n verslag van ‘n tyd wat verby is.  

 

As sy wel in die huis wil bly, sal haar oë moet toegroei, ―soos ‘n mol s‘n‖ (38). As haar 

oë toegroei, sal sy naamlik nie meer kennis hoef te neem van die toestand van die land 

nie, en sal sy nie meer gekonfronteer word met die Ander – ―die armes en befoktes wat 

my erf/domein traag met hulle shopping bags omsingel‖ (38) – nie. As sy nie blind word 

nie, sal sy nie die inkongruensie van haar wit middelklasleefwyse kan ignoreer nie. Sy sal 

egter ook doof moet word, sodat N haar nie kan bel nie en deurskynend sodat bedelaars 

haar nie kan sien en vra om hulp en geld nie. Merleau-Ponty (sien bladsy 17 en 19) sou 

argumenteer dat, as sy beide haar sig en haar sigbaarheid moet opgee, dit beteken dat sy 

haar perspektief moet prysgee.  

 

Die verteller se perspektief is vanuit spesifieke situasies (in fenomenologiese terme). Aan 

die een kant is haar situasies bemagtigend en laat dit haar toe om ‘n vroulike kunswerk 

met ‘n radikale politieke perspektief te skep. Aan die ander kant beperk haar situasies 

haar ook, soos bespreek in hierdie afdeling. Haar man het hulle huis en lewenswyse geas-

sosieer met ‘n valse bewussyn en kolonialisme, en het die huis verlaat. Die verteller dink 

dat sy sy voorbeeld moet navolg. Sy ervaar immers ook die huis as beperkend, omdat dit 

haar afsluit van die moontlikheid van politieke aksie en omdat sy gereeld gekonfronteer 

word deur haweloses wat haar herinner dat sy meer het as wat sy nodig het terwyl hulle 

heeltemal te min het. In darwinistiese terme dink sy ook dat sy ter wille van oorlewing 

die huis sal moet verlaat om aan te pas by die veranderinge in die land. In hierdie afdeling 

is die verskillende maniere waarop sy oorweeg om buite die huislike ruimte te beweeg 

ook bespreek. Sy oorweeg dit om by haar mede-Afrikaners, by verskillende struggle-

groepe en by die haweloses aan te sluit. Elkeen van hierdie keuses sal egter ook beper-

kings en probleme behels. In afdeling 4.4 word veral die laaste hoofstukke van die novel-
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le bespreek in ‘n poging om vas te stel of die verteller wel ‘n besluit neem oor of sy die 

huis moet verlaat en by watter groep sy moet aansluit. 

 

4.4 Die moontlikheid van antwoorde 

 

Soos verduidelik in afdeling 4.3 beperk die verteller se posisie in haar huis haar op ver-

skillende maniere, en sal dit miskien beter wees as sy die huis verlaat. Dan sal sy nie 

meer geskei wees van die politieke gebeure in die land nie en sal sy nie meer die posisie 

van begunstigde onderdrukker beklee nie. Tog oorweeg sy dit nooit regtig om die huis 

agter te laat nie: ―Natuurlik was dit nog nooit my erns, of op enige manier my intensie om 

afstand te doen van my lewenswyse nie‖ (14). Hierdie besluit kan toegeskryf word aan 

die bemagtigende eienskappe van die verteller se posisie (soos bespreek in afdeling 4.2) 

sowel as die feit dat sy glo dat die werkersklas die revolusie moet lei. Verder kan die ver-

teller se besluit om nie haar huis te verlaat nie, ten spyte van die feit dat sy dit met moeite 

―meer kan duld‖ (24), toegeskryf word aan die veiligheid wat dit vir haar en haar kind 

bied. Die waarde wat sy heg aan veiligheid word uitgebeeld as veral ‘n moederlike eien-

skap.  

 

Sy bekommer haar byvoorbeeld oor eiers wat buite haar huis is. Sy kom in ‘n munisipale 

veld af op twee kiewieteiers in ‘n nessie (25). Sy is dadelik bekommerd oor hulle, en dink 

dat hulle in ‘n ontydige tyd gelê is en dat hulle weggespoel gaan word deur lentereëns. 

Later bekommer sy haar ook oor sprinkaaneiers (36). Haar bekommernis word met haar 

eie moederskap in verband gebring wanneer sy, net nadat sy gesê het dat sy haar hande 

was van die ―klein katastrofe‖ van die kiewieteiers, sê: ―Ek het my kind met pyn en 

triomf gebaar‖ (27). Die verteller is dus bekommerd oor die manier waarop die eiers uit-

gelewer is aan die natuur en implisiet dink sy ook dat sy en haar kind nie in die natuur 

sou kon oorleef nie. Dit kan ook in verband gebring word met hoe die verteller dink haar 

man se liggaam miskien nou lyk: sy lyf ongebad, ―vol insekbyte, [sy] bors is toegetrek, 

[sy] mond miskien vol blare en grond‖ (5). 
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Die verteller is nie net bang omdat die kiewieteiers uitgelewer is aan die natuur nie, maar 

ook dat die swart werkers wat op die munisipale grasperk werk hulle gaan beskadig. Sy 

doen niks daaromtrent nie, want sy weet haar bekommernis is ‘n middelklasluukse: ―‘n 

Wit vrou wat haar arms swaai oor eiers‖ (26). As die munisipalewerkers gelees word as 

verteenwoordigers van die werkersklas, die revolusionêre massas, dan kan die verteller se 

bekommernis ook dui op ‘n vrees dat daar tydens die revolusie nie meer plek sal wees vir 

middelklasbemoeienisse (veral haar moederlike, en dus spesifiek vroulike, bekommernis-

se) nie. Op ‘n soortgelyke manier gee die verteller se bediende nie om oor die sprinkaan-

eiers wat die verteller vind nie (36-37). Die verskil tussen die verteller en die werkers se 

prioriteite stem ooreen met die verskil tussen die verteller en haar man se prioriteite. Sy 

beweer dat dit ná hulle kind se geboorte is dat hulle prioriteite uitmekaar begin loop het. 

Die verteller se wêreld het ingekrimp (selfs in haar drome) tot net ―die kleiner wêreld van 

die familie‖ (57). Haar man wou egter steeds uitbeweeg, deur die huislike grense breek 

en in ‘n plakkerskamp gaan woon. Die verteller se denke hieroor is duidelik wanneer sy 

haar man se keuse van ‘n ―plakkershuis‖ vergelyk met ―ons groot en soliede vesting, aan-

gekoop vir die beskerming van my en die kind en vir die uitbreiding van die/ons nukleêre 

gesin‖ (57). Die gebruik van die woord ―nukleêre‖ dui moontlik daarop dat die verteller 

besef haar waardes is middelklas, tog is haar eerste prioriteit haar kind. Haar man sien eg-

ter neer op hierdie tradisioneel vroulike prioriteite en ―klein begeertes‖ (57) omdat hy die 

private sfeer wil transendeer om in die publieke domein ‘n politieke verskil te maak. Dat 

die verteller en haar man se waardes onversoenbaar is, kan gesien word in haar veront-

waardigde uitspraak dat hy hulle kind wil grootmaak in Angola (58). 

 

As gevolg van hierdie onversoenbaarheid kon die verteller ―nooit ingang vind in [haar 

man se] drome en fantasieë oor die stryd en die landskap van die stryd nie‖ (59). Sy wens 

sy het toegang gehad ―tot ‘n ondergrondse/subversiewe/alternatiewe diskoers om [haar 

man se] posisie aan te dui‖, en dat sy daarmee ook haar eie ―beperkte posisie‖ sou kon 

oorskry (59-60). Venter (1986:10) beweer dat dit só ‘n diskoers is wat die verteller deur 

haar klaaglied probeer skep, om so haar man teenwoordig te maak. Volgens hom lei dit 

tot ontgogeling, omdat geen taal die afwesige teenwoordig kan maak nie. Die teks is dus 

volgens hom ―nutteloos maar tog kosbaar‖. Die verteller erken ook dat haar poging tot 
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meelewing ―gefaal‖ het, maar dat haar enigste manier om toegang tot haar man te kry 

deur die ―simboliese realme‖ is (60). Al is taal (en literatuur) dus onvoldoende, is dit die 

verteller se enigste opsie. Dit is nie net die enigste manier waarop sy by haar man kan 

aansluit nie, maar ook die enigste manier waarop sy die ―bestel‖ kan probeer ―ontsnap‖ 

sonder om die ―beskutting van [haar] vesting‖, ―hierdie soliede huis‖ (59) te verlaat. 

 

Aangesien die verteller nie die huis kan of wil verlaat nie, besluit sy uiteindelik om die 

erf te verander. Sy kry ‘n tuinier om die uitheemse kikoejoe uit te spit en sy oorweeg dit 

om al die vrugtebome uit te haal sodat net ―droë bossietjies en kluite‖ oorbly (63). Die 

vrugtebome kan gesien word as tekens van die verteller se oorvloedige welvaart waarvan 

sy ontslae wil raak. Daar kan ook beweer word dat sy die werf wil laat lyk soos die om-

gewing waarin haar man homself moontlik nou bevind, sodat sy só met hom kan meeleef. 

Die werf is ook nou oop vir haweloses: Nevil het vir hom ‘n ―lêplek‖ agter in die werf 

―geskrop‖ (64). Die verteller vind dit onsmaaklik; behalwe dat sy sy aksie beskryf as 

―skrop‖, vergelyk sy hom ook eksplisiet met ―‘n dier‖ en ―‘n hond of ‘n ding‖ (65). Daar 

het egter klaarblyklik ook by die verteller ‘n besef van interliggaamlikheid ontstaan; sy 

beskryf haarself nou ook as ‘n dier – ‘n ―mierekat‖ (66). Daar is nie so ‘n dier nie. 

Moontlik bedoel sy dat sy (as gevolg van haar intensiewe waarneming van haar omge-

wing) soos ‘n meerkat is, ‘n dier wat op sy agterpote staan om rond te kyk. Aangesien 

―miere‖ ‘n belangrike motief in die teks is, impliseer dit moontlik dat sy die belange van 

die massas deel, maar steeds gedomestiseer en individualisties is, soos ‘n kat.  

 

Teen die einde van die novelle is die verteller se tuin ―minder droog en hard gebak, spore 

wys weer‖ (69). Brink (1985:14) interpreteer hierdie einde as ‘n teken dat verandering 

moontlik is, dat die verteller nou meer beweeglik is. Al kon die verteller dus nie deur die 

teks ‘n diskoers skep waarop haar man sou trots wees nie (66), kan daar beweer word dat 

sy tog haarself tot beweging kon bring en, in Deleuziaanse terme (sien bladsy 21 tot 23), 

ontvlugtingslyne vir haarself kon oopmaak. Die verteller se klaaglied (en Klaaglied vir 

Koos as geheel) kan beskou word as ‘n alternatiewe, spesifiek vroulike, talige kunswerk 

wat verwant is aan haar man se stryd, asof hulle ―saam gebottel, embrionies, altyd maar 

simbioties verbind [is], asof dìt [hulle] onontkombare bestemming is‖ (64). Die laaste 
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paragraaf van die novelle hou skynbaar nie meer direk verband met die verteller se situa-

sie nie (behalwe dat sy miskien hoop dat dit betrekking het tot haar man se posisie): 

―Dalk het jy, my man, ook verneem van die klein groepie mans wat die eerste keer opge-

merk is op die plaas Operet, laat Woensdagnag. Op pad Suide toe‖ (69). Die verteller gun 

dus nie haarself die laaste woorde (en ‘n finale poging tot absolute waarheid) nie, sy gee 

die teks uiteindelik oor aan ‘n ander diskoers. Ook in hierdie opsig wyk die teks af van 

tradisionele, logo- en fallosentriese tekste. 

 

4.5 Samevatting 

 

Klaaglied vir Koos is uitdagende eksperimentele teks waarin tradisioneel vroulike erva-

rings en waardes gevier word. Die novelle speel af in die verteller se middelklashuis en 

het nie ‘n tradisionele lineêre storielyn nie. Die verteller se herhalende alledaagse lewe 

word uitgebeeld en die novelle stuur nie af op een klimaks nie. Die struktuur en die in-

houd van die novelle is van feministiese belang, omdat dit ingaan teen logo- en fallosen-

triese norme. Die teks se fokus op die huishoudelike ruimte en op liggaamlikheid, bete-

ken ook dat daar op vernuwende maniere omgegaan word met epistemologiese en etiese 

kwessies. Veral laasgenoemde maak egter ook die problematiese aspekte van die verteller 

se beperkte fokus duidelik. Die verteller word in haar huis gekonfronteer met haweloses 

en dit herinner haar daaraan dat Suid-Afrika se politieke en ekonomiese strukture onreg-

verdig is. Haar posisie in die huishoudelike ruimte maak dit vir haar moeilik om uit te 

reik na die buitewêreld en om daarin ‘n verskil te maak, veral aangesien die private ruim-

te van die huis tradisioneel gesien is as irrelevant binne die tradisioneel manlike publieke 

sfeer. Die verteller dink dus dat sy moontlik haar huis moet verlaat en by publieke politie-

ke bewegings moet aansluit. Sy wil dit egter nie doen nie, veral as gevolg van die be-

skerming en bemagtiging wat haar huis vir haar en haar kind bied. Teen die einde van die 

novelle maak sy haar erf ook oop vir ‘n hawelose, Nevil, wat daar kom woon. Erf, die no-

velle wat in hoofstuk 5 bespreek word, begin met een van die hoofkarakters, Bets, wat 

haar erf met ‘n hawelose deel. Die moontlikheid dat dit kan dien as ‘n kompromis waar-

deur die huis nie verlaat hoef te word nie, maar daar tog veranderinge gemaak kan word 

aan etiese strukture in die buitewêreld, word dus onder andere in hoofstuk 5 verken.  
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Hoofstuk 5: Erf (1986) – Lettie Viljoen 

 

5.1 Inleiding 

 

Klaaglied vir Koos is in 1986 vir die verhoog aangepas deur Christo Leach en Barney Si-

mon (Terblanche, 2011). Die sukses van die toneelstuk, sowel as die positiewe resen-

sies
22

 van Klaaglied vir Koos, vestig Lettie Viljoen as ‘n gerespekteerde jong talent. Soos 

Stander (1988:2) uitwys, was die kritiese reaksie op haar tweede novelle, Erf (1986), 

minder eenparig. Resensente lees dit hoofsaaklik in terme van Klaaglied vir Koos, en dit 

stem wel in vele opsigte ooreen daarmee. Brink (1986:10) sit hierdie ooreenkomste soos 

volg uiteen: 

 

Ook hier verwikkel die verhaal rondom ‘n vrou met ‘n kind, en sonder ‘n 

man, wat te midde van die tierende geilheid van die natuur ‘n lewenspa-

troon probeer grondves; ook hier word haar private bestaans-ruimte sowel 

bedreig as aangevul deur ‘n plakker op die erf; ook hier word verhoudings 

met ander en na buite intensief in meditasie gevisenteer; ook hier broei ‘n 

brandende seksualiteit onder die oppervlak van ‘n skerp intellektueel 

waargenome wêreld. 

 

Resensente kritiseer Erf veral omdat dit ―minder koherent‖ (Brink, 1986:10) as Klaaglied 

vir Koos is. Die rede waarom Brink dit só ervaar is waarskynlik omdat daar (anders as in 

Klaaglied vir Koos) meer as een verteller in die novelle is. Die mees prominente karakter, 

Bets (die bogenoemde ―vrou met ‘n kind‖), se gedeeltes word deur ‘n eksterne verteller 

vertel. Só ook die verhale van twee ander karakters, Agnes en Sally Williams, wat in 

sommige opsigte met Bets ooreenstem. Daar is ook ‘n ek-verteller wat in sommige aspek-

te met Bets en Agnes ooreenstem en een van hulle kan wees of ‘n heeltemal ander karak-

ter kan wees. Die kompleksie vertelinstansie, wat in afdeling 5.2 breedvoerig bespreek 

word, kan een van die redes wees waarom resensente Erf as ‘n moeilike teks beskryf. 

Daar word in afdeling 5.2 geargumenteer dat die feit dat Erf  ―minder koherent‖ is nie 

van die novelle ‘n swakker teks as Klaaglied vir Koos maak nie en dat die ongewone ei-

enskappe van die novelle gesien kan word as ‘n feministiese literêre strategie. Soos 

                                                 
22

 Brink (1985:14), Hambidge (1985:11) en Venter (1986:10), onder andere, beskryf Klaaglied vir Koos as 

‘n belangrike prosawerk. 
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Klaaglied vir Koos is Erf gemoeid met ‘n spesifiek vroulike perspektief, en spesifiek 

vroulike ervarings. Dit behels dat die teks weereens in die tradisioneel vroulike ruimtes 

van die huis en die kombuis gesitueer is. Daar is ook meer verwysings na die vrou se ver-

houding met kos; kos speel op veral drie maniere ‘n belangrike rol in die teks: 

 

1) Die voorbereiding van kos word gevier as ‘n tradisioneel vroulike kuns.  

2) Die verskillende karakters se verhoudings met kos dien as illustrasie van hulle 

verskillende ekonomiese klasse en die magsverhoudings tussen die klasse. 

3) Fisiese honger dien in die teks as metafoor vir die begeerte na vervulling in die al-

gemeen, veral met verwysing na die teorieë van Freud en Perls. 

 

Soos in hoofstuk 4 word die feministiese waarde van die huis, kos en die liggaam, en die 

maniere waarop Erf as ‘n beliggaamde feministiese teks beskou kan word, eerste be-

spreek in afdeling 5.2. Daarna word die probleme en beperkings van die teks se fokus op 

die liggaam, op die huis en op middelklasindividualiteit bespreek in afdeling 5.3. Die ka-

rakters se ekonomiese posisies en die onregverdige strukture waarop dit berus, word 

eerste bespreek. Daarna word die karakters se verskillende reaksies op hierdie strukture 

sowel as die politieke geïsoleerdheid van hulle huise bespreek. In afdeling 5.4 word daar 

besin oor die vraag of daar in die teks antwoorde gegee word oor die ‗regte‘ (waarmee 

onder andere die mees etiese en die polities mees regverdige bedoel word) manier om ‘n 

feministiese herwaardering van die huishoudelike te hanteer.  

 

5.2 Die skrywende vrou in die kombuis 

 

Erf se narratiewe struktuur is nog meer eksperimenteel as dié van Klaaglied vir Koos. Die 

redes waarom die teks se struktuur as ‘n feministiese strategie beskou kan word, word 

vervolgens bespreek. Daarna word die uitbeelding van die huis en tradisioneel vroulike 

ruimtes in die teks bespreek, sowel as die manier waarop die teks ‘n spesifiek vroulike 

perspektief verteenwoordig. Daar is minder verwysings na inspirerende vroulike kunste-

naars as in Klaaglied vir Koos, maar die enkeles wat wel genoem word, word vervolgens 

uitgestip. Laastens word daar gefokus op die rol van die liggaam in die teks, veral op die 
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maniere waarop die karakters kennis en etiese bewuswording deur middel van hulle lig-

game verkry. Selfs die karakters se psigiese prosesse word in terme van die liggaam uit-

gebeeld. Daar kan dus geargumenteer word dat ervarings soos huiswerk en eienskappe 

soos liggaamlikheid, tradisioneel met die vrou geassosieer, in Erf gevier word en deur 

Viljoen gebruik is in die skep van ‘n spesifiek vroulike literatuur. 

 

Erf begin met die volgende aanhaling: 

 

Indeterminacy affects all phenomena, great and small, but its significance 

is usually confined to the microphysical domain (1
23

) 

 

Stander (1988:1) sien die aanhaling as ―simptomaties van die teks as geheel‖ omdat dit 

die leser voorberei op die ―onbepaaldheid, onbegrensdheid, onbeslistheid en onbeperkt-

heid‖ van die novelle. Sy verwys ook na ‘n deel in die teks waar Bets soek na spore en 

―bewysstukke‖ van die bestaan van Loe-wie, die man wat op haar erf plak (77). Omdat 

die teks nie op ‘n tradisionele manier gestruktureer is nie moet die leser, volgens Stander 

(1988:1), ook na spore soek, ―[spore] van ‘n feministiese aard, van ‘n raspolitieke aard, 

van ‘n ekonomies-politieke aard en ook oor wat breedweg as die rol van die subjek binne 

maatskaplike verband beskryf kan word.‖ Stander sien die eksperimentele struktuur van 

Erf as ‘n waardevolle voorbeeld van hoe om teen fallo- en logosentriese literêre strukture 

in te skryf. Sommige kritici
24

 was egter negatief oor die eksperimentele eienskappe van 

die teks en beskryf dit as ‘n moeilike leeservaring,  

 

André P. Brink (1986:10) sê byvoorbeeld hy verkies die ―koherensie‖ van Klaaglied vir 

Koos en hy beskryf Erf as te na aan die ―naelstring‖. Daarmee bedoel hy klaarblyklik dat 

dit te outobiografies is (hy verwys na ‘n ―te private manier van skryf‖). Dit is interessant 

dat hy juis die woord ―naelstring‖ gebruik, omdat daar beweer kan word dat die struktuur 

van die teks juis toegeskryf kan word aan die feit dat dit gelees kan word as écriture fémi-

nine, literatuur geskep uit die vroulike liggaam. Daar kan dus ook geargumenteer word 

                                                 
23

 In hoofstuk 5 verwys bladsynommers sonder verdere uitleg na: Viljoen, 1986. Erf. Emmarentia: Taurus. 
24

 Sien byvoorbeeld: Botha, M.C. 1987. ―Difficult to make headway in novelette.‖ In The Cape Times. 

1987/04/22. p. 8. 
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dat die teks doelbewus nie logies georganiseer is nie en dat die novelle se narratiewe 

struktuur getuig van ‘n spesifieke benadering, nie van ‘n gebrek aan redigering nie
25

. 

 

Wanneer die leser begin om Erf te lees, sal die beskrywing van die teks as méér eksperi-

menteel as Klaaglied vir Koos aanvanklik vreemd voorkom. Die novelle begin naamlik 

met ‘n paragraaf wat op ‘n logiese wyse deur ‘n eksterne verteller weergegee word. Die 

teks se leesuitdagings begin egter op bladsy twee met die sin: ―Toe my kind vyf is, het 

haar ma haar ontval.‖ Soos Brink (1986:10) beweer, word die ―gewone taal‖ hier ―ge-

weld aangedoen.‖ Tye word vermeng en die woord ―ontval‖ dui daarop dat die moeder 

(wat hier ook die ek-verteller is) gestorwe is. Dit is die eerste indikasie dat daar meer as 

een verteller, en meer as een vroulike hoofkarakter, in Erf teenwoordig is. Die belangrik-

ste hoofkarakter is die een wat eerste aan die leser bekend gestel is, naamlik Bets. Soos 

reeds genoem, stem sy in verskeie opsigte ooreen met die verteller van Klaaglied vir 

Koos. Sy is ‘n enkelouer en daar plak ‘n man op haar erf. Sy naam is Loe-wie en op sy 

beurt stem hy ooreen met Nevil in Klaaglied vir Koos. Die ander belangrike vroulike 

hoofkarakters is die naamlose ek-verteller en Agnes, sowel as Sally Williams. 

 

Brink (1986:10) spekuleer dat verskillende hoofkarakters beskou kan word as ―dubbel-

gangers, komplemente, variante‖ van Bets. Die karakters stem wel in sekere opsigte oor-

een met mekaar. Agnes bak byvoorbeeld brood (5) nes die ek-verteller (2) en sy lees oor 

Freud (5) nes Bets (42) en die ek-verteller (70). Daar kan dus geredeneer word dat daar in 

die teks sprake is van ‘n postmodernistiese, gefragmenteerde subjek. Dit is in kontras met 

die modernistiese ideaal van ‘n outonome rasionele individu. Daar word dus ingeskryf 

teen die verwagting van ―die middelpuntsoekende sáámdig van al die drade van ‘n lewe 

in een organiserende sentrale bewussyn in‖ (dìt wat Brink [1986:10] sê hy mis van 

Klaaglied vir Koos). In Erf is die karakters nie maklik verstaanbare en koherente eenhede 

nie. In Vertelkunde (1987) beweer Brink (1989:148) dat die implisiete outeur (die leser se 

idee van die outeur – sien bladsy 74 tot 75) veral ‘n belangrike rol in die leser se ervaring 

                                                 
25

 Zelig (1987:18) impliseer dat Erf swak geredigeer is, wanneer hy sê dat dit lees soos ―‘n eerste ‗draft‘ 

wat nog nie ‗uitgewerk‘ is nie; waarvan die details nog nie klop nie.‖ 
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van ‘n teks speel wanneer daar meer as een verteller is. Die leser veronderstel immers dat 

daar één mens agter die verskillende vertellers sit. 

 

Wat Erf betref, kan die leser wat dit ná Klaaglied vir Koos lees, veronderstel dat die 

verkillende opsies wat die verteller van laasgenoemde oorweeg het as reaksies op haar 

problematiese huishoudelike gesitueerdheid in Erf, deur die implisiete outeur, aan ver-

skillende karakters toegeskryf word. Agnes is byvoorbeeld meer polities-betrokke as die 

ander karakters (Toerien, 1988:171) en kan dus beskou word as Bets se politieke 

―variant‖ (om Brink se term te gebruik). Sally Williams verlaat haar lewe (wat volgens 

Stander [1988:59] met Bets en Agnes s‘n ooreenstem in die opsig dat sy ‘n kind het wie 

se naam nooit genoem word nie) en gaan woon op straat saam met ‘n tuinier, Cyril. Sy 

kan dus beskou word as Bets se hawelose ―variant.‖ Die dele van Erf wat deur die ek-

verteller vertel word, verskil die meeste van ―normale‖ taalgebruik. Die gebeure wat 

daarin weergegee word, verloop ook nie logies nie: oorsaak en gevolg word nie altyd 

duidelik gemaak nie. Daar kan dus, saam met Stander (1988:83), beweer word dat hierdie 

dele deur Kristeva beskryf sou word as na aan die semiotiese (sien die bespreking van 

Kristeva se denke op bladsy 28 tot 31). Die liggaamlike en erotiese is ook die 

prominentste in hierdie dele. Die ek-verteller kan dus gesien word as Bets se variant wat 

vir bevryding soek in haar onbewussyn
26

 en in avant-garde-literatuur (waarin daar met 

taal geëksperimenteer word sodat daar wegbeweeg kan word van die Wet van die Vader). 

 

Soos met Klaaglied vir Koos is daar in Erf nie sprake van ‘n tradisionele verhaallyn met 

‘n begin, middel en einde nie. Die enigste vorm van afronding wat aan die einde van die 

teks plaasvind, is dat die ek-verteller haar huis aan die kant begin maak (98). Huiswerk 

behels die ordening van chaos, net soos wat verhaallyne gewoonlik aan die einde van ‘n 

boek logies bymekaar kom. Aan die ander kant is skoonmaak ‘n aktiwiteit wat onvermy-

delik oor en oor herhaal moet word (Johnson & Lloyd, 2004:7). Dit impliseer dus eerder 

herhaling en ‘n nuwe begin as ‘n einde. Die teks is dus sirkulêr eerder as lineêr. 

 

                                                 
26

 Stander (1988:61) beweer dat die dele van die novelle wat deur die ek-verteller vertel word ―minder 

gesensureer‖ is as die derdepersoonsvertellings, ―en daarom nader aan die onbewuste‖ is. 
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Huiswerk en ander tradisioneel vroulike aktiwiteite (soos die kook van kos) speel ŉ be-

langrike rol in die novelle. Die ek-verteller bestee die meeste van haar tyd aan die onder-

hou van ŉ tuiste: ―Ganse middae werskaf ek aan broodbak, wasgoed was, huis aan die 

kant maak [...] Ek kook ŉ hoender [...] Ek lees, was hare, bad‖ (2-3). Die hoofkarakters 

voel soms vasgevang in hulle huise (soos bespreek word in afdeling 5.3), maar die huis 

word ook uitgebeeld as ŉ ruimte wat belangrik is vir emosionele onderskraging. Karak-

ters wat in die townships woon, gebruik die huise van Agnes en Bets se vriend Harie as 

plekke om uit te rus. Mbuyisele, ŉ vriend van Harie, kom kuier by hom en ―paas rustig 

uit op die bed in die woonvertrek‖ (17). Patience, ŉ kennis van Agnes, kom kuier by haar 

en slaap die meeste van die tyd (27). Hierdie uitbeelding ondersteun Iris Young se argu-

ment dat die huis nie net gesien moet word as ideologiese konsep wat identiteit inperk 

nie, maar ook as ŉ plek waar kragte weer opgebou kan word en wat fasiliterend gebruik 

kan word deur polities aktiewe subjekte (sien bladsy 45 tot 46). Mbuyisele en Patience 

woon in gevaarlike en onstabiele areas, waar hulle nie werklik veilig kan voel en kan uit-

rus nie. Hulle gebruik dus die huise van hulle middelklas-vriende om dit in te doen.  

 

Die rol wat die huis en tuisteskepping in die novelle speel, sowel as die positiewe waarde 

wat aan dié ruimte en aan huishoudelike aktiwiteite geheg word, ondersteun die indruk 

dat Erf, soos Klaaglied vir Koos, die uitbeelding van spesifiek vroulike perspektiewe 

behels. Hierdie indruk word ook versterk deur die feit dat die ek-verteller haar manlike 

minnaar se liggaam in terme van die vroulike liggaam interpreteer: ―waar die skrotum 

teen die bo-dy druk, intiem soos ŉ meisie sŉ vou‖ (2). Dit is in teenstelling met die tradi-

sionele (veral Freudiaanse) denke wat die vroulike liggaam in terme van die manlike sien.  

 

ŉ Eienskap van dié vroulike perspektief, wat ook ooreenstem met die perspektief in 

Klaaglied vir Koos, is dat dit ŉ beperkte perspektief is. Daar word slegs enkele kere (ver-

al wanneer die karakters gaan stap en wanneer Agnes politieke byeenkomste bywoon) 

buite die karakters se erwe beweeg. Daar word hoofsaaklik gefokus op die tradisioneel 

vroulike ruimtes, daar word byna geen aandag geskenk aan, byvoorbeeld, die (tradisio-

neel manlike) beroepswêreld nie. Soos wat die geval is by Klaaglied vir Koos is die voor-

blad van Erf deur Winterbach self ontwerp. Langs die woord ―erf‖ op die voorblad is daar 
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ŉ klein swart vierkant wat groen ingekleur is – klaarblyklik ŉ simboliese voorstelling van 

ŉ ―omheinde erf‖ (Lemmer, 2010:116). Die voorbladskets beeld verder die erf (gesien 

vanaf die huis) uit – met ―skrapse vegetasie voor waar die begrensinge vaag, dog sigbaar 

is‖ (Lemmer, 2010:116). Die heining op die skets (en rondom die groen vierkant) dui 

daarop dat die area begrens is; dit stem ooreen met die beperkte onderwerp en perspektief 

van die novelle. Die reeds genoemde aanhaling waarmee die teks begin (―Indeterminacy 

affects all phenomena, great and small, but its significance is usually confined to the 

microphysical domain‖), kan ook gelees word as ŉ verwysing na die (klein) beperkte 

fokus van die teks. Volgens Lemmer (2010:117) verwys die mikro-fisiese na organismes 

wat slegs mikroskopies sigbaar is. Die onbepaalbare is dus veral van belang in die mikro-

fisiese domein. Erf bevat nie verwysings na die letterlike mikrofisiese domein nie, maar 

daar word wel gefokus op die klein onderdele van ŉ ekosisteem, veral op insekte. In die 

teks word daar gefokus op ‘n erf; dus word daar ook weggekeer van ‗groot‘ onderwerpe 

en gebeure in die res van die land en die wêreld. Dit kan beskou word as ‘n feministiese 

reaksie op logosentriese romans wat tradisioneel gefokus is op meesternarratiewe en 

‗groot‘ filosofiese kwessies.  

 

In Erf is daar enkele verwysings na vroulike kunstenaars wat die karakters kan inspireer 

in die skep van feministiese kuns en die ontwikkeling van ‘n feministiese perspektief op 

die wêreld. ‘n Aanhaling uit ‘n lied deur ‘n vroulike musikant wat vergelyk kan word met 

die aanhalings in Klaaglied vir Koos, is die volgende aanhaling uit ―O Superman‖ deur 

Laurie Anderson
27

: 

 

And when justice is gone 

there‘s always force 

So hold me Mom 

in your long arms (91) 

 

Hierdie deel van die lied is ‘n verwysing na Massenet se opera Le Jongleur de Nôtre 

Dame (1902) waarin ‘n karakter deur ‘n gewelddadige massa mense gedryf word tot teen 

                                                 
27

 Soos in Klaaglied vir Koos is daar ook ‘n aanhaling uit ‘n lied deur Nina Hagen: ―I want to go to Africa / 

to the black Jerusalem / to the black culture.‖ Die spreker in hierdie aanhaling probeer om vanuit ‘n 

Europese verwysingsraamwerk nader te beweeg aan Afrika en ‘n swart kultuur. Die implisiete outeur van 

Erf woon in Afrika, maar benader alles, selfs Afrika, vanuit ‘n Westerse perspektief. 
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‘n skildery van die Madonna. Sy steek haar arms uit en trek hom in die skildery in 

(McClary, 1992:141). ―Mom‖ verwys dus na Moeder Maria en dit herinner ook aan die 

verteller van Klaaglied vir Koos se behoefte aan ‘n Afrikamoeder, ‘n vrou om haar te 

versorg, te lei en te inspireer. ―And when justice is gone / there‘s always force‖ kan dus 

binne die konteks waarin Erf verskyn het, in verband gebring word met die noodtoe-

stande in Suid-Afrika in 1985 en 1986, waartydens beide die staat en die struggle geweld-

dadige metodes gebruik het
28

. Die aanhaling reflekteer dus moontlik ‘n begeerte van die 

karakters vir ‘n vroulike moeder-figuur wat hulle kan red uit die gewelddadige Suid-Afri-

ka van die 1980‘s. In Anderson se lied word emosioneel gelade uitsprake (soos dié in die 

aanhaling) geuiter deur ‘n elektronies verwronge stem. Daarom word die lied dikwels as 

‘n kritiek op tegnologie gesien (McClary, 1992:137). Anderson (aangehaal in McClary, 

1992:137) sê egter: 

 

All of my work that deals with machines, and how they talk and think, is 

inherently critical. That‘s certainly the bias. But I think many people have 

missed an important fact: these songs themselves are made up of digital 

bits. 

 

McClary (1992:138) argumenteer dat hierdie dubbelsinnigheid toegeskryf kan word aan 

Anderson se feminisme. Terwyl sy die tegnologie kritiseer, vier sy ook die vrou se poten-

siaal om tegnologie te gebruik en om so konvensionele geslagsrolle (waarin die man die 

tegnologies bevoegde een is) te ondermyn. In die lied word die opposisie tussen mens en 

masjien op ‘n komplekse, ambivalente manier gedekonstrueer. Aan die begin onderskei 

die spreker en die luisteraar tussen mens, masjien, geregtigheid, die weermag, ensovoorts, 

―[b]ut then things become confused, as Mom becomes Machine, and clichés of America 

become codes of totalitarian control‖ (McClary, 1992:143). Die reël ―hold me Mom / in 

your long arms‖ kan dus ook gelees word as onheilspellend eerder as vertroostend, 

aangesien die onderskeid tussen moeder, masjien en weermag vervaag. Dit kan in ver-

band gebring word met die manier waarop die positiewe eienskappe van Afrikaner-kul-

tuur beïnvloed is deur Suid-Afrika se toenemende militarisering in die 1980‘s, sodat die 

grens tussen die private vertroostende sfeer van die huis en die openbare, dissiplinerende 

                                                 
28

 Sien byvoorbeeld Harie se plan vir hoe die polisie uitoorlê kan word tydens ‘n ―konfrontasie-situasie‖ 

(91). 
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mag van die staat vervaag. Randy Rambo en die Rough Riders se ―Jong Dames Dinamiek 

(maak my siek)‖ (sien bladsy 1 tot 2) kan met ―O Superman‖ vergelyk word, omdat die 

woorde van ‘n huisvrou daarin ook op ‘n robotagtige, herhalende manier verdraai word 

sodat dit herinner aan die politieke beleid van die land. In Klaaglied vir Koos en Erf is die 

verhouding tussen die private huislike en die publieke politieke ruimtes ook ‘n belangrike 

tema, maar dit word op ‘n ander manier verken as in hierdie twee liedjies. Die karakters 

in beide die novelles is ambivalent en rebelleer teen konvensies, terwyl die gevolge van 

die staat se invloed op die huislike sfeer tot sy uiterste gevoer word in die liedjies en die 

karakters daarin só oorgelewer is aan mag dat hulle soos masjiene word. Die aanhaling 

uit ―O Superman‖ kan gesien word as ‘n verwysing na Bets se verhouding met haar ma. 

Bets het, soos reeds genoem, ‘n behoefte aan ‘n moederlike figuur wat haar kan lei en 

haar in haar arms kan neem, maar soos bespreek word in afdeling 5.3, het sy hoofsaaklik 

onregverdige, patriargale en rassistiese strukture by haar ouers geërf. Alhoewel Bets se pa 

in meer detail beskryf word, kan daar gespekuleer word dat Bets se ma in ‘n mate ‘n 

robot van die staat, soos die spreker van ―Jong Dames Dinamiek (maak my siek)‖ en die 

―mom‖-karakter in ―O Superman‖, is. Die aanhaling kan dus as ironies beskou word om-

dat Bets juis nie deur haar ma, as verteenwoordiger van die tradisionele, patriargale en 

gemilitariseerde Apartheidstaat, omarm wil word nie. 

 

‘n Volgende verwysing na ‘n vroulike skepper is die beskrywing van die wyfiespinnekop 

wat op Bets se erf woon. Op die titelblad van Erf is daar ‘n biologieskets van ―onder meer 

dentale en ventale van ‘n wyfiespinnekop‖ (Lemmer, 2010:116). Soos die miernes in 

Klaaglied vir Koos, is die spinnekop ‘n belangrike motief in Erf. Brink (1986:10) meen 

dat die spinnekop ‘n apokaliptiese beeld is, omdat dit altyd beskryf word as gesien teen 

die ondergaande son (sien byvoorbeeld bladsy 58 van Erf). Hy vergelyk die spinnekop 

ook met die karakters en implisiete outeur wanneer hy sê dat dié ‘n web spin om die leser 

te vang. Zelig (1987:18) assosieer ook die spinnekop met die skryfaksie. Hy vergelyk die 

spinnekop se werkswyse (sy spin eers ―vinnig en sekuur ‘n raamwerk‖, ―[d]an werk sy 

stadiger aan die weef van die konsentriese binnedrade van die web. Sy begin buite en 

werk binnetoe‖) met Erf se eksperimentele struktuur. Hy verwys in hierdie opsig na ―die 

versplinterde aard [van die teks], die onvermoë om ‘n volledige prent te skilder.‖ Die 
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vorm van die spinneweb kan ook in verband gebring word met die sirkulêre struktuur van 

die novelle, wat in kontras is met tradisionele lineêre narratiewe strukture, met die reg-

hoekige afgebakende vorm van die erf, en met die ‗rasionele‘ reghoekige strukture in 

Mondriaan se kuns (sien bladsy 127). 

 

Daar kan beweer word dat dit relevant is dat die spinnekop ‘n wyfie is. Die woorde 

―spin‖ en ―weef‖ word algemeen gebruik om (vroulike) spinnekoppe se aksies te beskryf, 

maar dit is woorde wat ook geassosieer word met vroulike vlyt en huislike kuns. Volgens 

die Griekse mitologie het spinnekoppe begin spin nadat Arachne, ŉ mens, die godin 

Athene uitgedaag het tot ‘n weefkompetisie (Lee, 1999). Arachne het ŉ tapisserie geweef 

waarin Zeus, Athene se man, se buite-egtelike verhoudings uitgebeeld word. Athene het 

in woede die tapisserie vernietig. In reaksie hierop het Arachne haarself gehang. Athene 

het berou hieroor gehad en Arachne verander in ŉ spinnekop en van toe af sou spinne-

koppe spinnerakke spin. Soos Arachne is die outeur van Erf (sowel as Agnes wat klaar-

blyklik ŉ beeldende kunstenaar is [14]) ŉ vrou wat skep en dus die skeppersgode uitdaag. 

Spinnekoppe kan nie meer die tapisserieë weef wat Arachne geweef het nie, hulle is ge-

doem om te spin om ŉ tuiste te skep en kos te vang. Só is die vrou binne die patriargie 

beperk tot die huis en kan Erf, byvoorbeeld, beskou word as ‘n vroulike kunswerk wat 

nie apart kan staan van die huis en van die liggaam se behoefte aan kos nie. 

 

In die teks is daar een verwysing na ŉ vrou wat iets soortgelyks doen as om te spin, en dit 

is Agnes se vriendin Esther wat brei op die bus op pad na ŉ politieke byeenkoms. Sy brei 

ŉ laslappiekombers met ―die kleure van Rococo-porselein‖ (18). Brei is, soos weef en 

spin, tradisioneel ŉ spesifiek vroulike, huislike kuns. Dit hou, soos die instandhouding 

van ŉ tuiste, met versorging verband – die kombers sal uiteindelik iemand kan warm hou. 

Rococo was ŉ kunsbeweging van die agtiende eeu wat dekoratief was en aanklank ge-

vind het by die hoër klasse, maar uit voeling was met die lewe van die gemiddelde mens 

(Gietmann, 1912). Daar word dus moontlik gesuggereer dat, terwyl Esther se breiwerk ‘n 

kunswerk is, dit nie van veel praktiese hulp is vir die plaaswerkers verby wie die bus ry 

nie. Aan die ander kant word sy en haar breiwerk ook vergelyk met ―die vrou in die By-

bel wat die rooi touleer laat sak het‖ (19). Hierdie vrou was Ragab, wie se storie in Josua 
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2 vertel word. Sy was ŉ prostituut wat die Israeliete weggesteek het sodat die koning van 

Jerigo hulle nie kon vind nie. Esther se breiwerk kan dus wel as polities beskou word. Sy 

verraai, nes Ragab, haar eie volk om ŉ volk te help aan wie sy glo die land eintlik be-

hoort. Die rede waarom Ragab die rooi tou uit haar venster laat sak, is sodat die Israeliete 

kan sien dat sy aan hulle kant is en haar familie kan red. Esther se optrede kan ook só ge-

ïnterpreteer word – as ŉ teken aan die onderdruktes van die land dat sy aan hulle kant is 

sodat sy gered sal word wanneer die revolusie kom. Die outeur van Erf, wat die novelle 

‗gebrei‘ het, se werk kan dus ook as ambivalent geïnterpreteer word: as ŉ middelklas-, 

rococo-agtige luuksheid, en as ŉ rooi tou wat sy uithang as teken van haar politieke loja-

liteite. 

 

Behalwe vir die fokus op tradisioneel vroulike huishoudelike en handwerk-aktiwiteite, 

kan die teks ook as feministies beskou word omdat die tradisionele opposisie tussen die 

liggaam en die verstand daarin omver gewerp word. Dit klink asof die tradisionele waar-

dering van die verstand bó die liggaam deur Agnes ondersteun word, wanneer sy dink dat 

―[a]lle gedrag [...] voortgebring (teweeggebring) [word] deur neurologiese gebeurtenisse‖ 

(15). Sy dink egter ook ―[d]ie menslike brein is ‘n hand vol, nee seker twee hande vol ha-

wermeelagtige stof‖. Die verstand word dus weer teruggevoer na die liggaamlike en dit 

blyk dat Agnes nie ‘n ontliggaamde rasionaliteit erken nie. Tradisioneel vroulike, lig-

gaamlike kennis word dan ook in die teks verken deur beskrywings van die kook van kos 

wat andersins nie verband hou met die verskillende verhaallyne of temas van die novelle 

nie. Bets voel sy praat ―namens die geslagte van vroue wat hulle uitsprake baseer op 

hoorsê en Boeresielkunde‖ (78) wanneer sy vir Harie jammer sê omdat sy nie lus was om 

te kuier saam met sy vriend Mbuyisele nie. Bets se ‗vroulike kennis‘ is dus klaarblyklik 

in ‘n mate konserwatief, al word dit ook gekontrasteer met die ‗manlike‘ kennis van haar 

pa oor ―aardrykskunde en geskiedenis‖ (17) en Harie se wetenskaplike kennis van ―die 

verhoudings tussen xileemmorfologie en ekologie, aspekte van die anatomie van hout en 

die altitudinale en latitudinale verspreiding van ekologiese kategorieë‖ (17).  

 

Harie stem in sommige opsigte ooreen met die verteller se man in Klaaglied vir Koos. Hy 

vul Bets naamlik met intellektuele inhoud en gee vir haar ideologiese leiding. Hulle ver-
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houding kom patriargaal voor, maar Harie is nie ŉ stereotipiese man nie. Hy is ŉ 

genuanseerde karakter wat ook oor tradisioneel vroulike eienskappe beskik. Soos ŉ tradi-

sionele man skeep hy sy eie liggaamlike welsyn af; hy kan egter wel goed kook (17). Hy 

is ook ten gunste van vernuwende (in Deleuziaanse terme ‗stamelende‘ of ‗molekulêre‘) 

taalgebruik, maar dink dat dit eerder in die townships gevind kan word as in vroulike er-

varing. Hy sê byvoorbeeld dat sy swart vriende taal gebruik wat wonderlik en lewendig is 

(46). Hy prys veral die manier waarop ―dinge‖ in township taalgebruik ―saamgevoeg 

[word] – ŉ mens kan die transformasies aanvoel‖ (92). Daar kan beweer word dat dieself-

de waar is van Erf as teks. Harie is dus, soos die outeur van Erf, gekant teen konserwatie-

we, logo- en fallosentriese taalgebruik. Harie se eie manier van praat is ook ―vol self-on-

derbrekings, kwalifiserings‖ (55). Hy probeer Bets dus nie op ŉ tradisioneel manlike ma-

nier van absolute rasionele waarhede oorreed nie. 

 

Harie stem ook saam met die feministiese kritiek op Freud. Volgens hom was Freud nie 

in voeling met sy liggaam nie (55). Hy vertel ook vir Bets van Freud se biografie en veral 

van Freud se tekortkominge. Freud het byvoorbeeld nooit sy ―vreemd[e] [...] anderwê-

relds[e]‖ (72) verhouding met sy vrou geanaliseer nie (73). Dit kan een moontlike verkla-

ring wees vir die manier waarop hy die vroulike ervaring ignoreer. Freud was ook nie be-

wus van die volle belang van ―sensuele stimulering‖ (73) vir die psige nie en hy was net 

in ŉ mate bewus daarvan dat sy eie bewussyn ‘n invloed het op die wyse waarop hy an-

der analiseer. Dit is ook Harie wat later vir Bets bekendstel aan Perls se psigoanalise 

waarin daar wel meer aandag gegee word aan die liggaam en die sintuie (78). ŉ Ander 

tradisioneel vroulike eienskap van Harie is dat hy ―solidariteit[,] waarde en teenwoordig-

heid‖ (55) uit die natuur put. Daar word eksplisiet gestel dat dit ŉ tradisioneel vroulike ei-

enskap is, wanneer Bets dink dat sy onder die indruk was dat die natuur net vir vroue ŉ 

―regenererende substratum‖ (55) is. Al is Harie ŉ man, is dit gepas dat hy vir Bets ŉ bron 

van kennis is, want hy is ―een van die weiniges‖ wat hom deur ―geen oënskynlik vooraf 

verordende seksuele bedeling [laat] flous nie‖ (74). 

 

Harie gee ook vir Bets etiese leiding, byvoorbeeld wanneer hy sê dat sy die seep by die 

werkerstoilette van die baksteenfabriek moet gaan gebruik. Dit is ―baie skerp (sterk?) 
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vloeibare seep‖ (55). Aan die een kant sal dit liggaamlike meelewing met die werkers be-

hels. Aan die ander kant impliseer dit ŉ poging om jou hande van skuld te was. Verder 

laat hierdie seep jou hande ―wonderbaarlik glad‖ (56) voel. Daar is nie in die teks aandui-

dings dat Harie se pogings om Bets te kry om interliggaamlikheid met die werkers te er-

ken suksesvol is nie. Bets beskryf wel vir Loe-wie en sy vroue in liggaamlike terme (sy 

sien byvoorbeeld op bladsy 8 die ―hare in [Loe-wie se] okselholtes‖), maar dit lei nie tot 

ŉ etiese besef of optrede nie. Die een uitsondering vind die leser aan die einde van die 

teks, wanneer Bets ŉ mistieke ervaring het wanneer sy Mosie, ŉ bedelaar, se ―boesem-

vriendin‖ (101) sien. Hierdie ervaring word in afdeling 5.4 bespreek. 

 

Al is daar nie in die teks eksplisiete tekens dat die hoofkarakters se liggaamlikheid lei tot 

oomblikke van etiese bewuswording nie, word die (veral psigiese) veranderinge wat hulle 

ondergaan in hoofsaaklik liggaamlike terme beskryf. Die ek-verteller gaan byvoorbeeld 

op ŉ letterlike reis wat nie op konvensionele maniere beskryf word nie. Daar word nie 

vertel waarvandaan of waarheen sy reis nie of hoekom sy die reis onderneem nie. Haar 

liggaamlike ervarings word wel in detail bespreek: ―Ek word aanvanklik wakker deur-

drenk van sweet [...] Ek gooi rukkerig op [met] intense sametrekkings en een helder 

spoegsel [...] Tuis in die bed is ek yskoud, en shit-scared‖ (3). Bets is ook baie bewus van 

haar eie liggaamlikheid, soos wanneer sy na haarself in die badkamerspieël kyk: ―Sy kyk 

na die broos skarniering van haar bo- en onderkaak [...], selfbewus, seksueel aangehits. 

Onder die vel is die beenderigheid van die skedel vanaand weldeeglik sigbaar‖ (55). In ŉ 

meer konvensionele boek sou daar ŉ logiese rede wees vir só ŉ paragraaf, maar in Erf is 

liggaamlike waarnemings in sigself belangrik, sonder dat dit verstandelik verklaar hoef te 

word. Dieselfde is waar van die vreemde fisiese ervarings en transformasies waardeur 

Bets gaan. Sy voel haarself byvoorbeeld ―fisies ongesteld‖, asof sy ŉ ―giftige paddastoel‖ 

geëet het en sy ―vrees sy gaan ŉ toestand soortgelyk aan ŉ diep beswyming binne‖ (65). 

Daar word geen verklaring gegee vir hierdie ervarings nie. Dit gebeur wel terwyl sy van 

Freud se siening oor die verhouding tussen die individu en die samelewing lees en daar 

kan moontlik afgelei word dat sy só voel omdat sy versteur is deur sy werk of omdat sy 

self ŉ ander psigiese vlak van bewussyn binnegaan. In ŉ tradisionele teks sou ŉ karakter 

se reaksie op ŉ boek waarskynlik eerder in rasionele as liggaamlike terme beskryf word.  
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Wanneer die ek-verteller Freud se werk lees, gaan sy deur ŉ soortgelyke misterieuse 

transformasie. Haar reaksie op Freud word duideliker uiteengesit. Sy is ontsteld en kwaad 

oor sy fallosentriese siening van die vrou. Terwyl sy dit lees, gaan sy ook op ŉ letterlike 

reis en wanneer sy terugkeer van die reis voel sy haarself hergebore: 

 

Ek is bewerig en onseker. Noudat ek my groei soos ŉ reis deur die nou 

opening van die serviks genavigeer het. Uit my kokon ná my transformasie. 

Wedergebore tussen pis en kak (70). 

 

Die laaste gedeelte van die aanhaling is ‘n verwysing na ‘n uitspraak wat aan Augustinus 

toegeskryf word: ―inter urinas et faeces nascimur‖, ―we are born between urine and 

faeces‖. Freud (2004:55) haal hierdie uitspraak aan en argumenteer dat die neurotiese 

mens nie sy eie liggaamlikheid en veral nie sy seksuele
29

 liggaamlikheid kan aanvaar nie. 

As die ek-verteller ―wedergebore‖ is ―tussen pis en kak‖ kan dit daarop dui dat sy, na die 

lees van Freud se werk, opnuut bewus is van haar eie liggaamlikheid. 

 

ŉ Moontlike verklaring vir die karakters se vreemde liggaamlike ervarings kan gevind 

word in die aanhaling aan die begin van hoofstuk twaalf: ―Vegetal Plants, Sensible 

Beasts, Rational Men‖ (84). Dit kom uit The Anatomy of Melancholy (1621) deur Richard 

Burton. Volgens Lemmer (2010:118) is Burton se kognitiewe model van die mens geba-

seer op die idee dat die verstand en liggaam een totale organisme is en nie van mekaar ge-

skei kan word nie. Burton assosieer alles in die menslike liggaam met ŉ ―spirit/humour‖, 

waarvan hy drie soorte onderskei: ―natural‖ (geassosieer met die lewer), ―vital‖ (geasso-

sieer met die hart) en ―animal‖ (geassosieer met die brein). Burton se teorie hou verband 

met die Oudheid se teorieë oor die vier humores of liggaamsvogte en kan ook in verband 

gebring word met die Jungiaanse persoonlikheidseienskappe van denke, intuïsie, sensasie 

en gevoel (Lemmer, 2010:118). Al hierdie teorieë behels dat verskillende eienskappe van 

die mens in balans moet wees. Wanneer die karakters in Erf dus slegter, of beter, as ge-

woonlik voel; kan dit wees omdat verskillende elemente van hulself uit balans uit is of 

omdat balans weer herstel is. 

                                                 
29

 Ook hier plaas Freud die klem op die seksuele, en brei hy nie uit oor ander aspekte van liggaamlikheid 

nie. 
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Daar kan dus beweer word dat die mens in Erf uitgebeeld word as ‘n holistiese wese, en 

dat hierdie uitbeelding in kontras is met die tradisionele dualistiese siening van die lig-

gaam en verstand. Die liggaam word ook nie heeltemal geskei van tradisioneel verstande-

like konsepte soos ―kennis‖ nie. Die karakters soek na kennis op nietradisionele plekke 

en veral Harie dien vir Bets as gids in hierdie soeke. Die feit dat Harie uitgebeeld word as 

‘n nietradisionele man impliseer dat, alhoewel die teks gefokus is op tradisioneel vroulike 

ruimtes en aktiwiteit, daar nie ‘n essensialistiese vroulikheid en manlikheid veronderstel 

word nie. Sogenaamde ‗vroulike‘ eienskappe word nie net as waardevol vir die vrou uit-

gebeeld nie, maar ook as waardevol vir die man. In die teks word die tradisionele onder-

skeid tussen sogenaamde hoë kuns en vroulike vlyt ook opgehef. Daar kan geargumenteer 

word dat die novelle as geheel bestaan uit verskillende verhaallyne wat saamgeweef is op 

‘n sirkulêre manier (soos ‘n spinnerak) sodat Erf beskou kan word as ‘n spesifiek vrouli-

ke kunswerk. In afdeling 5.3 word die beperkings wat die karakters ervaar bespreek, veral 

in soverre dit verband hou met hulle gesitueerdheid in middelklashuise en hulle vroulike 

perspektiewe. 

 

5.3 Beperkings van die kombuis 

 

Daar is reeds genoem (op bladsy 105) dat die verskillende hoofkarakters van Erf beskou 

kan word as ‗variante‘ van mekaar en dat elkeen op verskillende maniere reageer op die 

beperkings en probleme wat hulle as deel van hulle middelklas, vroulike en huislike posi-

sies ervaar. Hierdie beperkings en probleme stem grootliks ooreen met dié wat die vertel-

ler van Klaaglied vir Koos ervaar en behels hoofsaaklik dat hulle geïsoleerd is en politie-

ke gebeure net op die voorblad van die koerant sien en dan asof deur ―‘n paneel van ys-

glas‖ (63). Die problematiek van die hoofkarakters se lewenswyses word veral uitgebeeld 

in terme van hulle verhoudings met kos wat in kontras is met ander karakters se verhou-

dings met, en toegang tot, kos. Die verskillende karakters se ekonomiese posisies en hulle 

verhoudings met hulle huise en kos word eerstens bespreek. Daarna word drie hoofkarak-

ters (Agnes, Sally Williams en Bets) se reaksies op die beperkings van die middelklas-

leefwyse bespreek. Daar word deurgaans ook na die ek-verteller verwys. Agnes probeer 
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die politieke beperkings van haar huishoudelikheid hanteer deur politieke byeenkomste 

by te woon. Sally Williams verlaat die huis om self ‘n hawelose te word en Bets nooi, 

soos die verteller van Klaaglied vir Koos, ‘n hawelose om op haar erf te kom woon en 

dus om te deel in haar eiendom. 

 

Bets, Agnes en die ek-verteller woon elkeen in ‘n middelklashuis op ‘n dorpserf. Elkeen 

van hulle tuine is vol vrugtebome wat, soos die verteller van Klaaglied vir Koos se koeja-

welbome, te veel vrugte dra. Agnes se vye word byvoorbeeld deur voëls geëet (6) en torre 

koek op haar perskes. Haar broer het ‘n ―Baby Grand‖ wat hy geërf het. Daar kan beweer 

word dat hy en sy (sowel as Bets en die ek-verteller) hulle ekonomiese posisie in die al-

gemeen geërf het – hulle is in die middelklas gebore. Hulle het egter nie hulle houding 

met betrekking tot kos by hulle ouers geërf nie. Bets se ouers se vrugtebome het ook 

―oorvloedig‖ gedra, maar die vrugte is ―geëet, gedroog en ingelê‖ (13) sodat niks verlore 

gegaan het nie. Dit is moontlik omdat haar ouers grootgeword het tydens die groot de-

pressie en dus armoede ken. In teenstelling daarmee is dit vir Bets, Agnes en die ek-ver-

teller vanselfsprekend dat hulle altyd genoeg sal hê om te eet. Spaarsamigheid word in 

die teks uitgebeeld as die tradisionele Afrikaner se houding met betrekking tot kos. Bets 

dink byvoorbeeld aan ‘n besoek wat sy en haar man gebring het aan ‘n ―semi-woestyn‖-

streek in die binneland (61). Bets het op een van die plase waar hulle gebly het die eie-

naar se yskas oopgemaak en die volgende gesien: ―‘n kannetjie melk en ‘n paar skaapbe-

ne op die boonste rakkie, twee groot skaapdele (moontlik boude) op die tweede rak, son-

der plastiekbedekking en gevolglik effens uitgedroog; op die derde rak ‘n pakkie kersies, 

en ‘n houertjie Rama-margarien in die deur van die yskas‖ (61). Wanneer Bets later weer 

oor hierdie besoek dink, romantiseer sy dit. Sy dink dat die mense van daardie streek 

―[t]uisgebakte witbrood‖ by kerslig eet (96). Hulle roetine is elke aand dieselfde: hulle 

eet, die vroue was skottelgoed, daarna bid hulle, kyk die nuus op televisie en gaan slaap 

vroeg (96-97). Hulle lewenstyl word gerig deur ―eenvoud en skaarste‖ soos wat Marlene 

van Niekerk (2008:77) in haar opstel ―Die etende Afrikaner‖ ―die een kant van Afrika-

ners se tradisionele tafel‖ karakteriseer. Die ander kant daarvan is juis oorvloedigheid, 

wat Van Niekerk (2008:77) ―grooteet‖ noem, en met die tradisionele Afrikanerpatriarg 

assosieer. Moontlik sien Bets ‘n spaarsamige leefwyse as meer gewenst as haar eie ver-
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kwistende leefstyl. Aan die ander kant is die lewe van hierdie binnelanders, en van Bets 

se ouers, gebaseer op die Calvinistiese Christenskap, patriargie en nasionalisme. Bets sal 

waarskynlik nie kan inpas in so ‘n tradisionele Afrikanerhuishouding, waar die vroue se 

rol is om op te was en af te droog met ―dun, klam afdroogdoeke‖ (96) nie. 

 

Die hoofkarakters breek dus weg van ‘n bepaalde tradisie wanneer hulle kos nie ekono-

mies gebruik nie. Die armoede waarmee hulle omring is, laat hulle egter skuldig voel om-

dat hulle kos vermors. Bets probeer die hawelose wat op haar erf bly, Loe-wie, se lewens-

wyse romantiseer (sien ook bladsy 126, waar daar bespreek word hoe sy probeer om hom 

in Europese terme te verstaan). Nadat sy hom van haar erf verjaag het, sê sy in verband 

met sy lewenswyse: 

 

Die dae van lekkernye voorberei in die somerpaleis is nou verby. Rysdisse 

met oesters en tuna. Gestopte beeskop met of sonder horings en al. In die 

seraglio, in die serráculum, in die diep koelte het Loe-wie en sy ryk 

geskakeerde geselskap geëet uit die vetpot; die ryk sous van die vingers 

afgelek, die vingertoppe dan gedoop in die lou water uit die balie. Die taai 

mans ontspanne op die elmboë gestut in die laaste goue uur voor die son 

allamagtig sak. Die getatoeëerde vroue waai met takke, hulle blou getatoe-

ëerde arms is nat van die sweet (33). 

 

Wanneer hy en sy vrou buite eet, sê Bets dat hulle ―piekniek‖ hou (4) en wanneer sy hom 

van haar erf af wegjaag, gee sy vir hom ―padkos‖ saam (38), asof hy uit eie wil op reis 

gaan. Dat hierdie veronderstelling verkeerd is, word ‘n paar dae later bewys wanneer 

Bets by Harie hoor dat Loe-wie deur twee wit mans geslaan is (40). Loe-wie se lewe op 

die erf verskil ook van die beskrywing in bogenoemde aanhaling. Hy eet wel beeskop, 

maar dit is nie op ‘n eksotiese manier met ―lekkernye‖ ―gestop‖ nie – Bets sien hoe hy 

iets ―enorms en bloederigs‖ (8) met ‘n graaf kap. Loe-wie eet waarskynlik nie die kop 

omdat dit lekker is nie, maar omdat dit goedkoop is. Later kom Bets af op ―‘n kruiwa vol 

afskuwelike afval‖, insluitend ‘n ―kakebeen van ‘n klein dier soos ‘n skaap met die tande 

nog daaraan vas‖ (77). Sy word dus gekonfronteer met die groteske aard van die kos wat 

Loe-wie kan bekostig en sy kan dit nie meer romantiseer nie. Ook is dit nie waar dat Loe-

wie in ‘n ―somerpaleis‖ bly nie; sy hut is saamgeflans uit allerlei afvalprodukte. Hy is nie 

so verkwistend soos Bets nie; hy moet alles wat hy in die hande kry, ten volle benut. 
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Hierdie kontras tussen Bets en Loe-wie word geïllustreer deur ‘n speelhok wat Bets nie 

meer nodig gehad het nie, maar wat sy vir meer as dertig jaar saam met haar rondgetrek 

het en wat Loe-wie toe gebruik het om ‘n noodsaaklike skuiling te bou (31). Bets, Agnes 

en die ek-verteller se huise, wat as inspirasie dien vir ‘n bevrydende vroulike kuns, skei 

hulle dus van die buitewêreld en plaas hulle binne ‘n verkwistende, moontlik onetiese, 

ekonomiese posisie. Die karakters se reaksies op hierdie beperkings word vervolgens be-

spreek. 

 

Agnes se man, J, stem in sommige opsigte ooreen met die verteller van Klaaglied vir 

Koos se man. Hy is betrokke by die struggle en is nie regtig meer bewus van die realiteit 

van hulle middelklaslewe nie (14). Hy verwag dieselfde toewyding van Agnes, maar sy is 

nie seker of sy aan sy verwagtinge kan voldoen nie. Sy dink hy soek ―bomenslike insigte, 

of sommer net gewone dubbelagteroorsummersaults‖ (15) van haar, dit wil sê verstande-

like en liggaamlike aksies waartoe sy nie in staat is nie. Een van haar vriende, Esther (wat 

reeds in afdeling 5.2 genoem is), gaan ―met ‘n hele busvol swartkleuriges op reis‖ (14). 

Wanneer sy terugkom en vir Agnes vertel van haar ―buitengewone wedervaringe‖, kyk 

Agnes na haar eie handewerk teen die mure. Sy is ‘n beeldende kunstenaar, maar voel 

nou dat haar kunswerke niks beteken terwyl Suid-Afrika in so ‘n toestand is nie: ―Die 

vruggies van haar verbeelding lyk maar verkluim, dink sy, of hulle al maande lank in 

koelkamers lê en inkrimp‖ (14). Dit is waarskynlik in reaksie hierop, en op haar man se 

verwagtinge, dat sy die huislike ruimte verlaat en begin om politieke vergaderings by te 

woon. 

 

Die optrede van die wittes in die stryd word beskryf as ―moeilike toertjies‖ (19), wat aan-

sluit by Agnes se denke dat J ―dubbelagteroorsummersaults‖ van haar verwag. Om by die 

stryd aan te sluit, sal dus heelwat vaardigheid en harde werk van Agnes vereis. Dit sou 

moontlik makliker vir haar gewees het om eerder net by middelklas- wit groepe aan te 

sluit, maar sy voel nie meer tuis daar nie: ―Sy gaan soms na ooievaarspartye, waar die 

vroue haar onmiddellik eien as skender van die natuurlike orde.‖ (26). Die verwysing na 

―ooievaarspartye‖ laat die leser vermoed dat Agnes ‘n ―skender van die natuurlike orde‖ 

is omdat sy nie die tradisionele vroulike rol van moeder wil aanneem nie. Agnes het egter 
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‘n kind (13), dus is dit meer waarskynlik dat sy ‘n ―skender van die natuurlike orde‖ is 

omdat sy nie die wit vroue se konserwatiewe politiek en burgerlike leefwyse deel nie.  

 

Sy gaan eerder voort om linkse politieke byeenkomste by te woon, maar word ook daar-

deur ontgogel. By een van die byeenkomste gaan die vroue by die vergadering na ‘n 

slaapkamer om ―die jonkvrou Nonceba [te] konfronteer‖ (27). Sy word daarvan verdink 

dat sy ‘n informant is. Agnes hoor hierdie inligting met ‘n rilling aan, en wanneer Nonce-

ba ―skree soos ‘n pou‖, voel Agnes ―onmiddellik hoe haar derm homself wil leegmaak 

van skok‖ (28). Agnes se reaksie is dus emosioneel en liggaamlik. Sy kan nie aandag gee 

aan wat die mense sê nie. Sy het dus geen idee of die beskuldigings geldig is nie en kan 

nie rasioneel op die situasie reageer nie. Die konfrontasie ontstel haar, nie net omdat dit 

‘n gespanne konfliksituasie is nie, maar moontlik ook omdat sy besef dat die struggle nie 

vry is van interne politiek nie. As Nonceba skuldig is, beteken dit dat daar lede van Ag-

nes se groep is wat verraaiers is. As Nonceba nie skuldig is nie, beteken dit dat die lede 

van die groep paranoïes is of ander mense om duistere redes beskuldig. In ieder geval is 

Agnes ontgogel met die struggle. Sy gaan egter aanvanklik voort om byeenkomste by te 

woon. Sy vind ook plesier en bevrediging daarin, in ―[d]ie rykheid van die gemeenskap-

like lewe, die volheid van die kultuur, die geborgenheid van die intieme naasbestaan‖ 

(36). Waar die verteller se man in Klaaglied vir Koos haar verlaat om by die stryd aan te 

sluit, verlaat Agnes vir J omdat ―geenéén se oordeel [...] meer goed genoeg [is] sodat sy 

haar daarop kan beroep nie‖ (47). Sy het gedeeltelik begin om politieke byeenkomste by 

te woon om J tevrede te stel, maar nou stel hy en die politiek haar nie meer tevrede nie. 

Die vroue van die politieke groep hou kort daarna ook op om te vergader (49). Agnes se 

toetrede tot die politiek en tot die publieke sfeer bring dus klaarblyklik nie werklik vir 

haar antwoorde nie. 

 

‘n Tweede soort reaksie op die beperkings van die huis is dié van Sally Williams. Vanuit 

die karakters se huise en vanuit hulle middelklaswêreldsienings is dit moeilik om die le-

wens van haweloses te begryp. Bets dink byvoorbeeld oor ‘n bedelaar wat aan haar deur 

klop: 
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As hy melaats was of nie onderbene gehad het nie, sou hy nie met groter 

oortuiging kon naderskuif nie. Sy spekuleer dus dat hy ferm deur toe stap, 

hard daarop hamer, ‘n dubbelagteroorsummersault doen, en teen die tyd 

dat sy die deur oopmaak, voet vir voet naderskuiwe. Sy hande beweeg 

asof hy ‘n hoed senuweeagtig vashou (1). 

 

Soos J wat onbegrypbare toewyding en moeilike aksies van Agnes verwag, lyk die lewe 

van hierdie bedelaar (sowel as sy beweging na haar deur toe) vir Bets moeilik en kan sy 

haar net in komiese, oordrewe terme verbeel wat dit alles behels. Die kontras tussen Bets 

se lewe en dié van die haweloses word beklemtoon deur die feit dat sy sien hoe een van 

Loe-wie se vroue in een van die dorp waarin hulle woon se ―historiese meulslote ontlas‖ 

(4). Die historiese aard van die meulslote is vir Bets, as Westerling, van belang, maar vir 

Loe-wie se vrou beteken dit niks nie. Die verskil tussen Bets en hierdie vrou word ook 

beklemtoon deur haar broek ―die kleur van vlees (maar nie haar eie vlees nie)‖ (4). Dit 

dui daarop dat die Europese velkleur (of vleeskleur) die verstekwaarde is. Later in die 

teks ―swerf‖ Loe-wie en sy vroue langs die dorp se rivier ―op soek na avontuur [...] Hulle 

trap voetpaaie en laat spore tussen die wildekopiva, wildemalva en wildevy‖ (16). Die 

natuur waardeur hulle swerf, is nou in ‘n dorp, maar eintlik is die natuur en ‘n nomadiese 

leefstyl veel ouer as die dorp en die middelklaslewe van Bets en Agnes. Dit is dus eintlik 

nie Loe-wie en die ander haweloses wat inbreuk maak op middelklaserwe nie, maar die 

middelklaserwe wat die natuur en ander soorte leefwyses verdryf. Bets en Agnes word in 

hulle huise geskei van die moontlikheid van ‘n nomadiese lewe, en ook van die ―murmu-

rerings van ‘n voorverbale beroering‖ waartoe Loe-wie klaarblyklik wel toegang het, en 

waarop sy ―oor [...] ingeskakel‖ is (1). Deleuze en Guatarri sou aanvoer dat dit verwys na 

‘n molekulêre taalgebruik en dat dit saam met ‘n nomadiese leefwyse gaan (sien bladsy 

21 tot 22); Kristeva sal dit die semiotiese noem en argumenteer dat dit gepaard gaan met 

Loe-wie en sy vroue se abjekte leefwyse (sien bladsy 29) (daar word in dieselfde para-

graaf byvoorbeeld verwys na sy vroue se ―gevlekte lingerie‖ [1]).  

 

Bets sou moontlik oor die nomadiese kon leer en toegang kon kry tot hierdie alternatiewe 

taal, indien sy bereid sou wees om haar huis agter te laat en by die haweloses aan te sluit. 

Sy doen dit nie, maar ‘n ander karakter, Sally Williams, doen dit wel. Sally Williams 

doen dit nie noodwendig om etiese of politieke redes nie, maar omdat die ―swerwende 
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tuinier‖ Cyril vir haar ‘n nuwe lewe belowe (46). Sally Williams en Cyril se lewe saam is 

moeilik, maar ―sy leef van die hand na die mond en vergeet van die wrede voorsienigheid 

en voel haarself ook saans onder die koerantpapiere en sterre ‘n onsterflike siel‖ (47). 

Cyril beskerm haar, maar hy mishandel haar ook. Uiteindelik sterf sy nadat sy een og-

gend ―die inhoud van ‘n bottel weggeslaan het wat haar ses maande lank van binne weg-

gevreet het‖ (48). Al het Sally Williams se lewe ―ondergronds‖ (48) romantiese elemente 

(sy en Cyril slaap ―soos twee mango‘s in ‘n kissie‖) is dit onherbergsaam en nie lank vol-

houbaar nie.  

 

Die idealistiese idee van ‘n lewe ―vrygestel van die verbondenheid van aardse skat of 

materiële besit‖ (Viljoen, 1984:34) soos wat die hawelose Sylvia se lewe beskryf word in 

Klaaglied vir Koos, word dus hier geproblematiseer. Dit is hierdie idealistiese opvatting 

wat Freud (2004:66) ook kritiseer in die volgende aanhaling uit Civilization and its Dis-

contents
30

 (oorspronklike Duitse titel: Des Unbehagen der Kultur): 

 

As for today‘s primitive peoples, more careful study has shown that we 

have no reason whatever to envy them their instinctual life by reason of 

the freedom attaching to it; it is subject to restrictions of a different kind, 

which are perhaps even more severe than those imposed on modern 

civilized man. 

 

Sy verwysing na die beperkings (―restrictions‖) waaraan moderne mense onderworpe is, 

sinspeel op die feit dat hulle, volgens hom, deur die samelewing geforseer word om hulle 

drifte (veral die seksuele en die doodsdrif) te onderdruk (Freud, 2004:41). Vir die moder-

ne mens kom dit voor asof die ‗primitiewe
31

‘ mens meer vryheid het om sy drifte uit te 

leef, maar volgens Freud het hulle ook beperkings in hulle lewens omdat hulle onderwor-

pe is aan die drifte van dié wat die meeste mag het in hul gemeenskap. Só is Sally Will-

iams onderworpe aan Cyril se gewelddadige en seksuele drifte en is sy nie werklik vry 

van beperkings nie. 

 

                                                 
30

 Daar word na hierdie titel verwys wanneer Bets op haar bed gaan lê en dink aan ―beskawing en sy 

ontevredenhede‖ (42). 
31

 Hier word met ―primitiewe mens‖ iemand wat in hulle leefwyse uiting gee aan hulle drifte (en wat dit nie 

onderdruk om deur die samelewing aanvaar te word nie) bedoel. 

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



 123 

Wat die beperkings van die moderne mens betref, is dit volgens Freud (2004:42) onwaar-

skynlik dat die moderne subjek ooit sy individuele begeertes sal prysgee en soos die 

termiet
32

 sal word wat net vír die samelewing leef. Bets lees die werk van Freud, klaar-

blyklik om insig te kry oor maniere waarop die huislike (die ruimte van die individu en 

die familie) vereenselwig kan word met die publieke sfeer, die wêreld buite die huis. Die 

gesin is tegelykertyd die kleinste eenheid van die samelewing en in konflik daarmee, 

omdat sommiges (volgens Freud veral vroue) die familie bo die breër samelewing verkies 

(Freud, 2004:51). Freud (2004:51) sê dat dit dus vir die vrou moeiliker is om haar drifte 

te sublimeer en dat sy beperk moet word tot die domeine van die familie en die seksuele. 

Freud se argument kan gevolglik gebruik word om seksistiese praktyke te ondersteun en 

kan gesien word as nog ‘n teken dat hy die vrou net vanuit die manlike perspektief 

beskou en vroulike ervaring nie werklik ernstig opneem nie. Dit is hierdie eienskap van 

Freud se werk waarna Bets klaarblyklik verwys wanneer sy sê: ―Alles bedúì vanuit die 

manlike domein‖ (42). Die patriargale aard van Freud se teorieë verklaar ook Bets se aan-

vanklike gevoelens daaroor: ―ongemaklik‖; ―geïnteresseer maar bewus van weerstand‖ 

(45). Later voel sy baie meer krities: ―Waar kan sy teorie lees vannág nog wat Freud 

weerlê, hersien, teëspreek, verslaan? Waar! Nóú‖ (67).  

 

Nog ‘n teken dat die ek-verteller ‘n variant van Bets is, kan gevind word in die feit dat sy 

op dieselfde tyd as Bets soek na kritiek op en alternatiewe vir Freud. Sy lees klaarblyklik 

feministiese kritiek op Freud, want daar word gesê sy lees wat die ―vroue sê‖ (69). Sy 

praat ook met (haar vriendin?) K oor ―die alternatiewe‖, en dié sê: ―fokkin pricks, fokkin 

pricks, wat ons op die rand van die afgrond gebring het‖ (70). Later neem sy haar kleinste 

spieëltjie en kyk na haarself tussen die bene: ―Freud was reg, so voel dit. Die onweerleg-

bare outoriteit van sy manlike stem‖ (71). Sy dink dus dat Freud reg was dat die vrou 

gekonsepsualiseer word as ‘n gekastreerde man en dat sy penis-nyd het. As die ek-

verteller se gedagtes hier sou eindig sou dit dui op ‘n aanvaarding van die patriargale 

sieninge, maar die teks vervolg: ―En daarbenewens, die verskriklike, ondergrawende 

dwáng van die moederstem.‖ Die moederstem, soos beskryf deur Kristeva (sien bladsy 

29), is dus net so werklik en onontkenbaar soos Freud se manlike perspektief. Behalwe 

                                                 
32

 Sien ook die verwysings na miere en termiete in Klaaglied vir Koos en Louoond. 
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vir die konflik tussen die individu en die samelewing wat Freud beskryf, is daar nog die 

verdere konflik tussen vroulikheid en die fallosentriese samelewing waarin sy teorieë ont-

staan het. Die verwysing na die spieëltjie waarmee die ek-verteller tussen haar eie bene 

kyk, kan ook gesien word as ‘n verwysing na Irigaray se Speculum, de l'autre femme 

(1974). ―Speculum‖ verwys na ‘n spieël en veral na die spieëltjies wat dokters (insluitend 

ginekoloë) gebruik om moeilik sigbare liggaamsdele te bestudeer. Irigaray beweer (soos 

bespreek in hoofstuk 2, sien bladsy 26 tot 28) dat die feminis nie moet probeer om te toon 

dat die vrou se geslagsorgane wel sigbaar is en dat die vrou eintlik soos die man is nie, 

maar dat die klem verskuif moet word van sig na die tassintuig. Al sien die ek-verteller 

dus tussen haar bene bewyse van gekastreerde manlikheid (en voel sy dus dat Freud reg 

was oor die aard van vroulikheid), is daar deur die indirekte verwysing na Irigaray dus 

die implikasie dat Freud feministies gekritiseer (―weerlê, hersien [...] verslaan‖) kan 

word. 

 

Al is Freud se teorieë fallosentries en patriargaal, bied hulle steeds vir die hoofkarakters 

van Erf insig in die opofferings wat die individu maak ter wille van die samelewing. Die 

onderdrukking van drifte word eers deur ‘n eksterne outoriteitsfiguur beveel, maar dit 

word uiteindelik geïnternaliseer as die superego (Freud, 2004:77). Bets se drome kan dui 

op die drifte wat sy onderdruk. Sy droom byvoorbeeld dat sy urineer tussen haar twee 

reuse sitkamerstoele (42). Die sitkamerstoele is waarskynlik simbolies van die beskaafde 

front wat Bets voorhou. In die droom verloor die superego beheer en word die id vryge-

laat, wat veroorsaak dat Bets iets doen wat nie sosiaal aanvaarbaar is nie. Die subjek on-

derdruk alles van hom- of haarself wat nie deur die samelewing aanvaar word nie en wat 

hy of sy nie van hom- of haarself wil weet nie. In Erf is daar ŉ Afrikaanse vertaling van ŉ 

aanhaling uit Civilization and Its Discontents: 

 

Die mens is nie die welwillende wese wat homself net verdedig wanneer hy 

aangeval word nie, sy buurman is dikwels vir hom nie net ŉ potensiële help-

er of seksuele objek nie, maar iemand deur wie hy sy aggressie wil bevredig 

deur sy kapasiteit vir werk sonder kompensasie te eksploiteer, sy besittings 
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in beslag te neem, hom te verneder, pyn aan te doen, te martel, te onteer en 

te ontwy en dood te maak
33

 (65). 

 

By die lees van hierdie woorde dink Bets moontlik aan die situasie in Suid-Afrika en die 

manier waarop verskillende Suid-Afrikaners ander uitbuit en onderdruk. Kristeva gebruik 

Freud se teorieë om aan te voer dat sekere (abjekte) mense deur die samelewing onder-

druk word (sien die bespreking van Kristeva se teorieë op bladsy 28-31). Dit is moontlik 

na hierdie onderdrukte subjekte wat Bets se tweede droom verwys. Sy droom van ŉ klein 

swart seuntjie en in haar droom assosieer sy hom met masturbasie. Eerstens word daar 

dus in die droom uiting gegee aan Bets se seksuele drifte, wat gewoonlik onderdruk 

word. Veral kinderlike seksualiteit word gewoonlik, volgens Freud (2004:52), deur die 

samelewing ontken. Die swart seuntjie kan gesien word as Bets se presiese teenoorgestel-

de (sy is wit en hy swart, sy volwasse en hy ŉ kind, en sy is vroulik en hy manlik), en die 

Ander wat deur die wit, Afrikaanse middelklas onderdruk word.  

 

Loe-wie verteenwoordig ook vir Bets die Ander. Nadat sy hom in ŉ stadium gevra het 

om haar erf te verlaat, dink hy: ―Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo. As ek 

die hemele nie kan buig nie, dan beweeg ek die hel.‖ (39). Die Latyn is ŉ aanhaling uit 

Vergilius se Aeneïs wat Freud gebruik het as ŉ onderskrif by Die Traumdeutung (In Eng-

els vertaal as The Interpretation of Dreams) (Davis, 2003). Freud het die aanhaling ge-

bruik om te toon hoe die subjek se begeertes in drome uiting vind. Die bewuste subjek 

onderdruk sy begeertes, maar in die nag vind die onderdrukte materiaal maniere om sig-

self in die bewussyn in te forseer (Freud, aangehaal in Davis, 2003). Loe-wie maak hier-

die uitspraak om te verwys na die feit dat Bets vroeër daarvan bewus was dat hy op haar 

erf woon. Nadat sy hom weggejaag het, sal hy ander maniere moet vind om homself daar 

te vestig. Bets as individu probeer die Ander onderdruk en van haar grond (en bewussyn) 

verjaag, maar die verhouding tussen Bets en Loe-wie is ook simbolies vir die samelewing 

                                                 
33

 ―The reality behind all this, which many would deny, is that human beings are not gentle creatures in 

need of love, at most able to defend themselves if attacked; on the contrary, they can count a powerful 

share of aggression among their instinctual endowments. Hence, their neighbour is not only a potential 

helper or sexual object, but also someone who tempts them to take out their aggression on him, to exploit 

his labour without recompense, to use him sexually without his consent, to take possession of his goods, to 

humiliate him and cause him pain, to torture and kill him.‖ (Freud, 2004:60-61). 
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in die algemeen. Die samelewing probeer om die Ander te onderdruk en te ignoreer, en 

daarom sal hulle op ŉ ander manier bewus gemaak moet word van hom/haar.  

 

Loe-wie kom dan ook terug na die erf en Bets is gedeeltelik bewus daarvan. Hy probeer 

haar bewus maak van sy teenwoordigheid deur die voordeurklokkie te lui (41), maar Bets 

wil nie bewus wees van hom nie, want dan sal sy ŉ besluit moet neem. Sy sal hom óf 

weer moet wegjaag óf sy sal haar vorige besluit, wat haar baie moeite gekos het, moet 

herroep. Sy kan egter nie meer sy teenwoordigheid ignoreer wanneer sy in die nag Loe-

wie en sy vrou se bakleiery hoor nie (54). Sy neem steeds nie ŉ besluit nie, maar sit vir 

hom kos uit sonder om eksplisiet sy teenwoordigheid te erken (75). Sy konfronteer hom 

nie, maar soek net op die erf na ―bewysstukke‖ van sy teenwoordigheid (77). Sy sien sy 

en sy vrou se ―skaduwees in die gloed van die vuur‖ (78). Dan, een aand, kom klop Loe-

wie aan die agterdeur en vra vir kos. Bets weier vir hom kos en sê vir hom dat sy ―woe-

dend‖ is. Bets weet dat Harie haar gedrag sou kritiseer, en dat hy sou sê dat sy baie by 

Loe-wie kan leer. Sy is egter nog nie reg om die teenwoordigheid van die Ander op haar 

erf bewustelik te erken nie. Sy sê aan Harie dat Loe-wie en sy vrou nie meer ―die beste in 

haar‖ ―vorendag‖ bring nie, en hulle raak ontslae van Loe-wie se besittings en spyker die 

buitetoilet toe (81). Loe-wie se verblyf op Bets se erf eindig dus met Bets wat nie oper is 

vir kontak met die Ander nie, maar wat nog minder kontak met hulle wil hê. Loe-wie is 

nou finaal weg van haar erf af, maar daar bly nog spore wat Bets herinner aan sy bestaan: 

―stukkies lap, ontbindende gestreepte linne, papiertjies, allerlei organiese oorblyfsels‖ 

(82). Sy kan dus nooit heeltemal van die Ander ontslae raak nie.  

 

Nadat Loe-wie weg is, is die Ander nog meer teenwoordig. Hulle ―skuifel‖ soos zombies, 

―druk hulle lywe teen die deur, maak aanspraak op haar aandag en meng hulle in met die 

prekêre genieting van die sublieme‖ (84). Bets sou verkies om haar met die tradisionele, 

estetiese sublieme besig te hou, maar die onderdruktes wil haar nie ―oorlaat aan haar on-

gemak‖ (84) nie, al probeer sy hulle wegjaag. Loe-wie is ook nog teenwoordig in haar 

onbewuste, want sy droom hoe hy ingaan deur ―die Hek van Uiterste Harmonie‖ (85). 

Hierdie naam klink asof dit uit ŉ gelykenis soos Pilgrim‟s Progress kom. Moontlik kan 

hierdie hek na haar eie tuinhekkie verwys en dui dit daarop dat Loe-wie nodig is vir haar 

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



 127 

erf (hier moontlik ook simbolies van haar psige) om harmonieus te wees. Haar erf (―ŉ 

[t]uin, ŉ boom, ŉ klip‖ [85]) raak in haar droom onstabiel en onsubstansieel, dit ―los op 

soos ŉ wolkie menstruele bloed in water.‖ Selfs in haar droom word haar psigiese veran-

deringe met vroulike liggaamlike beelde beskryf.  

 

Bets probeer nie net Loe-wie se bestaan ontken deur hom van haar erf te verjaag nie, 

maar probeer hom ook in haar wêreldsiening te inkorporeer deur hom in terme van Euro-

pese kuns te verstaan. Dit kan ook gesien word as ‘n beperking van haar huislike perspek-

tief: dit behels ‘n Westerse verwysingsraamwerk wat moontlik nie gepas is om Afrika 

mee te probeer verstaan nie. Wanneer Loe-wie en sy vroue in haar tuin sit en eet, beskryf 

Bets hulle ete byvoorbeeld as ŉ piekniek en vergelyk sy die toneel met die kuns van Ma-

net (4). Manet se skilderye beeld meestal idealistiese en pastorale tonele uit;  Bets erken 

dat Loe-wie-hulle se situasie ―natuurlik [...] veel erger‖ is. Wat dit ―erger‖ maak, is waar-

skynlik hulle armoede. Die kuns van Manet is ook in kontras met die kuns van die ―skil-

der‖ wat by Loe-wie-hulle sit en wat gesigte, wapens en familieskilde verf. Hy beoefen 

dus ŉ Suid-Afrikaanse kuns, maar Bets kan die toneel in haar erf nie anders as in terme 

van Europese kuns sien nie. Later dink sy weer aan Loe-wie in terme van ŉ Europese im-

pressionis, ―Monet in Afrika‖(38).  

 

Nadat Bets gesien het hoe Loe-wie iets ―enorms en bloederigs‖ (8) met ‘n graaf kap en 

die ―hare in sy okselholtes‖ opmerk, is daar in kontras hiermee ‘n verwysing na die Ne-

derlandse skilder Mondriaan, wat volgens die verteller geglo het dat ―die abstrakte rooster 

die platoniese realiteit verteenwoordig‖ (9). Volgens haar was Mondriaan ‘n abstrakte 

kunstenaar wie se kunswerke ―gebalanseerd, georden, optimisties‖ is. Só het hy geglo 

moet die samelewing ook wees. Die ou sentimente van ―nostalgie, vreugde, ekstase, hart-

seer en afsku‖ moet agtergelaat word. Dit is duidelik dat hierdie benadering in kontras is 

met Loe-wie en die ―afskuwelike, lewelose, massa‖ (8) wat hy kap. Die groen vierkant op 

die voorblad van Erf herinner ook aan die gekleurde blokke in Mondriaan se kuns. Dit 

kan gesien word as ‘n poging om die hele erf te abstraheer en te verstaan in terme van in-

houdlose oppervlak. In die werklikheid is die erf egter ‘n komplekse ekosisteem. Mon-

driaan het self nooit die kleur groen in sy kunswerke gebruik nie, omdat dit hom herinner 
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aan die natuur (Knudsen, 2011). Hy (aangehaal in Knudsen, 2011) beweer dat as jy die 

natuur uitbeeld, jy ook ―whatever is capricious and twisted in nature‖ moet uitbeeld. 

Europese kunswerke, soos byvoorbeeld dié van Mondriaan, sou dus nie die kompleksitei-

te van Bets se erf kon akkommodeer nie. Bets sien die werklikheid in Westerse, en veral 

Europese, terme, maar Erf as novelle breek weg van Europese kunstradisies. Soos gear-

gumenteer in afdeling 5.2 is veral die struktuur van die novelle eksperimenteel en kom-

pleks (en sirkulêr eerder as lineêr of reghoekig). Daar kan, volgens my, beweer word dat 

die struktuur van die teks nie net ‘n feministiese strategie is nie, maar ook ‘n poging is 

om die kompleksiteit van lewe in Suid-Afrika te reflekteer. 

 

Bets probeer nie net vir Loe-wie verstaan in terme van die Europese visuele kuns nie, 

maar ook in terme van digkuns, wanneer sy hom en sy vrou vergelyk met ―kewers in 

hout, [...] die onsigbare wurm wat vlie in die nag‖ (53). Dit is ‘n verwysing na William 

Blake se gedig ―The Sick Rose‖: 

 

O Rose, thou art sick! 

The invisible worm, 

That flies in the night, 

In the howling storm, 

 

Has found out thy bed 

Of crimson joy: 

And his dark secret love 

Does thy life destroy. 

 

Die gedig word op verskillende maniere deur kritici geïnterpreteer, maar die wurm word 

algemeen gesien as ‘n simbool van besoedeling, van die vernietiging van onskuld 

(Feldman, 2009). As die roos hier ‘n simbool is vir Bets se erf, vir die ―waardevolle stuk 

privaatbesit‖ (53), kan die verwysing gesien word as ‘n teken dat Bets ontsteld is oor wat 

Loe-wie en sy vroue die erf aandoen. Daar kan geargumenteer word dat die roos dieselfde 

simboliek het as in Klaaglied vir Koos, dit wil sê dat dit simbolies is vir al die Europese, 

uitheemse bronne van lafenis, soos die sangers wat aangehaal is in Klaaglied vir Koos en 

Bets se middelklaslewenstyl en erf in Erf. Die ―roos‖ word deur Loe-wie verinneweer, 

maar ironies genoeg is daar ook ‘n ―welige roos‖ (1) op sy bors getatoeëer. Dit is moont-

lik ‘n teken dat Loe-wie ook vir Bets ‘n bron van lafenis sou kon wees, as sy hom sou 
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toelaat. Loe-wie kan ook beskou word as ‘n roos wat Bets van haar erf wil verwyder, 

soos wat haar pa die rose uit sy tuin verwyder het om gras en struike te plant (30) en soos 

wat die verteller van Klaaglied vir Koos se man die uitheemse rose uit hulle tuin verwy-

der het (Viljoen, 1984:64). As daar in ag geneem word dat die roos hier gesien kan word 

as simbolies van huislikheid en vroulike kuns, kan die roos beskou word as ‘n lafenis wat 

nie net uitheems is nie, maar ook spesifiek vroulik. Dit is dus gepas dat die verteller van 

Klaaglied vir Koos se man en Bets se pa nie ruimte in hulle erwe wil gee aan rose nie. 

Loe-wie kan dan miskien beskou word as ‘n ―roos‖ wat manlik is en wat vir Bets moeilik 

is om in haar ―tuin‖ te inkorporeer, maar wat wel vir iemand anders van waarde kon 

wees. 

 

Bets word herinner aan die rose wat eers in haar ouers se erf was, wanneer sy droom dat 

sy ‘n ―digte lower‖ oplig en sien dat daar ‘n Charles Mallerin-roos is (30). Dit kan ‘n te-

ken wees dat selfs wanneer ―die roos‖ (wat dit ook al verteenwoordig) fisies verwyder is, 

dit steeds in die onbewussyn teenwoordig is. Bets het hierdie droom nadat Loe-wie van 

die erf verjaag is, maar daar steeds tekens van hom op die erf is. Bets droom nie net oor 

haar ouers nie, maar ook, implisiet, oor haar kind. Sy word wakker nadat sy gedroom het 

van ‘n ―paddastoelwolk‖ (96). In haar droom is babas ―vir beskerming onder die grond in 

metaalyskaste soos brandkluise gebêre‖ en is Bets bekommerd oor wie na hulle gaan om-

sien op die ―bestemde tyd‖ (96). Dit herinner aan die sprinkaan- en kiewieteiers waaroor 

die verteller van Klaaglied vir Koos haar bekommer (sien bladsy 97). As die atoombom 

gesien word as ‘n simbool vir politieke mag en die (ondenkbare) gevolge wat dit mag hê 

op die nageslag, kan die droom gesien word as die gevolg van Bets se moederlike bekom-

mernisse, wat hier geassosieer word met die konsep van ―erf‖ (in die sin van ―nalating‖). 

Bets wonder wat sy, en haar geslag in die algemeen, besig is om hulle kinders ―aan [te] 

doen‖ (35) en wat die volgende geslag by hulle sal erf. 

 

Bets dink ook oor wat sy self by haar voorgeslagte geërf het. Sy droom gereeld oor haar 

ouerhuis. Die strukture van haar ouerhuis is soms vir haar meer teenwoordig as die struk-

ture van haar huidige huis: ―Die hoofslaapkamer en die agtertuin vol vrugtebome, behou 

in die herinnering ‘n helderheid wat selfs die huidige domeine van verskerpte belewenis – 
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die tuin en die slaapkamer van haar eie huis – soms in intensiteit oortref. (16). Die fisiese 

en ideologiese strukture waarin Bets grootgeword het, beïnvloed in die hede van die teks 

steeds die strukture waarin Bets leef. Dit behels die fisiese strukture van haar huis, maar 

ook die strukture van haar bewussyn en psige (waarvan die erf simbolies is). Beide die 

potensiaal van die huislike omgewing en die beperkings daarvan is dus eienskappe wat sy 

by haar ouers geërf het. Een ding wat haar ouers Bets ―aan[ge]doen‖ het, is dat sy 

grootgemaak is in ‘n patriargale gesin. Soos reeds genoem (op bladsy 112), het Bets se pa 

toegang tot tradisioneel manlike kennis, naamlik die aardrykskunde en die geskiedenis. 

Hy dra ‘n sonhoed (17) want hy werk in die tuin, maar sy vrou bly in die huis. Toe Bets 

‘n kind was, het sy haar pa in die tuin gehelp, maar met die aanbreek van puberteit moes 

sy saam met haar ma die huis binnegaan en tradisioneel vroulike rolle aanneem (35). Al 

kan Erf, soos bespreek in afdeling 5.2, in ‘n mate beskou word as ‘n viering van tradisio-

neel vroulike eienskappe en die huislike ruimte, is dit duidelik dat Bets se beperking tot 

die huis haar opgelê is deur die patriargie. Nadat sy die huis binnegaan het, was die ―wê-

reld daarbuite nie vir haar om te verken nie‖ en enige potensiaal wat sy gehad het in die 

buitewêreld is nou ―tot daarnatoe‖ (35). In die huis het sy as vroulike rolmodelle haar tan-

tes wat hulle ―veelvuldige eksistensiële en huweliksprobleme bespreek‖ (35). Dit is die 

kwessies waaroor vroue binne die patriargie mag dink, kwessies wat behoort tot die pri-

vate eerder as die publieke sfeer. 

 

In die hede van Erf sien Bets haar ouers wanneer sy by hulle gaan eet. Ná bogenoemde 

gedagtes oor die goed wat sy ―verkeerd gekry het by [haar] ouers‖ (35), is dit asof sy nie 

meer in pas is met die ritme van haar ouers se lewens nie omdat hulle klaar geëet het 

wanneer sy by hulle huis kom (58). Die patriargale aard van hulle verhouding word weer 

beklemtoon: haar ma is nog die ―verkwanselde‖ (59) bruid. Die HAT definieer ―verkwan-

sel‖ soos volg: ―Op onwaardige, knoeierige wyse, meestal onvoordelig, van die hand sit‖ 

of ―[v]erspil aan nuttelose dinge, vermors‖ (Odendal & Gouws, 2010:1281). Dit is waar-

skynlik die tweede definisie wat hier relevant is: Bets se ma is beperk tot ‘n tradisioneel 

vroulike rol waarin haar energie op nuttelose dinge verspil word. Behalwe dat Bets se pa 

in die tuin werk (4), hou hy hulle huis in stand en vul hy krake en gapings met Polyfilla 
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(58 en 77). Freud sou dit waarskynlik beskou as ‘n gepaste manlike rol: die vul van ga-

pings. 

 

Die invloed van Bets se voorgeslagte op haar lewe behels meer as hulle houdings met be-

trekking tot geslagsrolle. Nadat Bets met Harie praat oor of dit nodig is om informante 

gewelddadig te hanteer, dink sy dat haar ouma aan vaderskant deur ―haar God‖ onder-

steun is in ―die stryd‖: ―Dit klink nie of sy ooit geaarsel het nie.‖ (59). Daar word nie ge-

spesifiseer na watter ―stryd‖ hier verwys word nie, maar dit is duidelik dat haar ouma ge-

glo het dat alles wat sy doen die wil van God is en dat sy regverdig is in die gebruik van 

geweld. Bets dink dat haar pa wel ―geaarsel‖ het, maar weereens word dit nie duidelik ge-

maak waarna hier verwys word nie. Bets is moontlik jaloers op die vasbeslotenheid wat 

haar ouma gehad het. Sy self dink oor die toestand van die land van binne haar huis en 

twyfel voortdurend oor hoe sy daarop moet reageer. Dit klink egter asof Bets se pa reeds 

besef het dat sy voorgeslagte se vasbeslotenheid nie noodwendig positiewe gevolge sou 

hê of sou uitwerk soos wat hulle wou hê nie. Hier kan byvoorbeeld verwys word na die 

idee dat die Afrikaners ‘n Godverkose volk is wat geregverdig is om enigiets te doen ter 

wille van oorlewing. Hierdie houding van Bets se voorgeslagte is een van die redes waar-

om sy ekonomies bevoorreg is. Die middelklasposisie waarin sy haarself bevind, is dus 

gefasiliteer deur onregverdige (soms gewelddadige) praktyke. Bets word nie toegelaat om 

dit te vergeet nie. Sy hou op Hemelvaartdag saam met haar vriende ‘n piekniek, en hulle 

ontspan ―niksvermoedend tussen die oordaad van die fyn lower en die berge‖ (83). Die 

piekniekgangers is niksvermoedend omdat die oorvloed van die natuur die karigheid van 

geregtigheid in die gebied verbloem. Bets word egter weer bewus van die onderdruktes 

(en die manier waarop hulle onderdrukking haar eie geskiedenis gevorm het) wanneer sy 

in ‘n kafee ―die reuk van die swartvroue in haar ouma aan moederskant se kombuis, am-

per dertig jaar gelede‖ (83) ruik. 

 

Daar word weer verwys na die Afrikaner se geskiedenis wanneer Bets dink dat sy 

―Kitchener se verbrande aarde-beleid‖ (55) wil volg om van Loe-wie ontslae te raak. Die 

verbrande aarde-beleid het behels dat boere se huise en plase afgebrand is en dit is ge-

ïmplementeer tydens die Anglo-Boereoorlog. Bets plaas haarself hier in die posisie van 
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koloniseerder, maar dit is ‘n dubbelsinnige posisie want dit sal behels dat sy ‘n deel van 

haar eie erf moet afbrand. Die vyande is nie vir Bets so duidelik soos in haar ouma se tyd 

nie, sy is self in die posisie van onderdrukker, en sy weet dat sy die meeste mag het in 

haar stryd met Loe-wie. Die ek-verteller dink oor hoe haar ouma se buurvroue (klaarblyk-

lik tydens die Boereoorlog) ―hulle beddegoed (en wat hulle nog kon) gebring [het] en die 

vroue met hulle kinders [...] onder een dak bymekaargeskaar [het] vir ondersteuning‖ 

(86). In die hede van die teks ―kan dit nou ongelukkig nie‖ (86). Die ek-verteller kan dus 

nie by ander wit vroue toevlug soek nie en hulle kan nie polities saamstaan nie. Dit is 

moontlik omdat die wit vroue elk verskillende politieke opvattings het en daar nie een-

stemmigheid is oor wie die vyand is nie. Elkeen van die vroue is ook gefokus op haar eie 

private huishoudelike lewens: ―Elkeen gaan terug na sy
34

 eie huis, elke enkele een‖ (86). 

Dit is die vernaamste beperking van die karakters in Klaaglied vir Koos, Erf, en Louoond: 

hulle gaan terug na hulle huise en sonder politieke solidariteit is daar min kans dat hulle 

werklike veranderinge kan aanbring. Agnes woon politieke vergaderings by, maar word 

ontgogel daardeur. Sally Williams word ‘n hawelose, maar hierdie lewenswyse is nie vol-

houbaar nie en sy sterf. Bets laat ‘n hawelose toe om op haar erf te woon, maar dit bring 

nie vir haar tevredenheid nie: wanneer hy daar is, ontstel dit haar en wanneer sy hom van 

die erf af wegjaag, ontstel dít haar. In afdeling 5.4 word daar gespekuleer oor die mate 

waarin hierdie pogings van die karakters om die beperkings van die huislike, soos be-

spreek in hierdie afdeling, te oorkom wel suksesvol is en vir hulle tot nuwe insigte bring. 

 

5.4 Die moontlikheid van antwoorde 

 

Soortgelyk aan Klaaglied vir Koos kan Erf beskou word as ‘n feministiese teks waarin 

tradisioneel vroulike eienskappe en waardes gevier word, maar waarin die middelklaspo-

sisie van die karakters se vroulike perspektiewe ook uitgebeeld word as problematies en 

beperkend. Soos bespreek in afdeling 5.3, reageer die verskillende karakters in die novel-

le op verskillende maniere op die beperkings. Hulle vind egter nie enige maklike oplos-

sings nie. In hierdie afdeling word daar ondersoek ingestel na die vraag of die karakters 

                                                 
34

 Dit is waarskynlik relevant dat alhoewel die bywoners van die vergadering vroulik is, daar verwys word 

na huiseienaars met die manlike voornaamwoord ―sy‖. 
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wel antwoorde vind oor die beste manier om op te tree. Eerstens word die potensiaal en 

beperkings van die huis weer kortliks beskryf, met verwysing na die karakter Harie. 

Daarna word die ek-verteller se soeke na antwoorde in die semiotiese ondersoek en daar 

word geargumenteer dat, alhoewel die ek-verteller klaarblyklik besluit om by die 

―paadjies‖ te hou en nie die semiotiese heeltemal te omarm nie, die manier waarop Erf as 

novelle (veral die dele oor die ek-verteller) geskryf is, tog dui op die gebruik van die se-

miotiese in die skep van ‘n spesifiek vroulike kunswerk. Na die bespreking van die ek-

verteller se pogings tot heelwording, word Bets se soeke na antwoorde bespreek. Perls 

beweer dat die individu net kan groei en volwasse kan word in sy of haar kontak met en 

verwerking van die buitewêreld (sien die bespreking van Perls se werk op bladsye 7 en 

8). Perls se denke gee klaarblyklik vir Bets filosofiese antwoorde, maar dit sê steeds nie 

vir haar presies hóé sy die buitewêreld moet verwerk nie. Aan die einde van die teks word 

sy byvoorbeeld gekonfronteer met ‘n hawelose wat magies voorkom. Bets reageer egter 

nie op ‘n nuwe manier op hierdie konfrontasie nie, sy gee net vir die vrou brood. Intussen 

het Bets alle tekens van Loe-wie se verblyf op die erf verwyder, maar self ook 

klaarblyklik begin bou aan ‘n nuwe ―somerpaleis‖. Dit kom dus voor asof sy beplan om 

in die toekoms haar erf op ‘n nuwe manier te bewoon. Die leser kan net spekuleer oor hóé 

presies sy van plan is om dit te doen. Die novelle eindig met ‘n verwysing na ‘n ander 

teks, naamlik Mbuyisele se lewensverhaal wat Harie van voorneme is om neer te skryf. 

Die implikasies van hierdie verwysing vir ‘n interpretasie van Erf word laaste in hierdie 

afdeling bespreek. 

 

In ‘n mate word Harie se optrede in die teks geïdealiseer en word hy uitgebeeld as die 

mees wyse karakter van almal omdat hy nie bang is vir verandering of vir konfrontasie 

met die Ander nie. Die hoofkarakters sal dus moontlik antwoorde vind as hulle sy voor-

beeld navolg. Aan die ander kant beteken sy houding dat hy nie ‘n standvastige identiteit 

het nie. Selfs sy gesig ―metamorfoseer‖ (36). Hy verwaarloos ook homself fisies en die 

druk op hom ―tas sy energieë en kreatiwiteit aan‖ (55). Young se teorieë (soos uiteengesit 

op bladsy 45 en 46) kan gebruik word om te argumenteer dat Harie se energie beter benut 

sou kon word as hy meer waarde geheg het aan die huishoudelike en dit gebruik het as 
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ondersteuning vir sy identiteit en politieke subjektiwiteit. Agnes, Bets en die ek-verteller 

is wel geheg aan hulle huise, in so ŉ mate dat hulle nie daaraan kan afstand doen nie.  

 

Tog is die huishoudelike klaarblyklik nie genoeg nie. Die karakters het ŉ vae begeerte om 

vervulling en ‘n begeerte om polities meer aktief te wees. Aan die begin van die novelle 

(in hoofstuk 1) gaan die ek-verteller op ŉ reis en sê dat sy gegaan het om ―ŉ antwoord‖ te 

kry. Sy sê dat sy dit ―op ŉ manier‖ gekry het, en ―[d]it is tog selde dat ŉ mens selfs só ge-

lukkig is‖ (3). Dit is die enigste keer in die teks wat enige van die karakters enigsins kry 

waarna hulle soek en hier is dit onduidelik wat presies die antwoord is wat sy ―op ŉ ma-

nier‖ gevind het. Later in die teks is daar ŉ aanduiding dat sy op soek is na die ―tergende 

geheim‖ van ―die psige‖ (86). Dit is ŉ harde stryd met fisiese gevolge: twee van haar 

toonnaels val uit (86). Sy gebruik onder andere die teorieë van Freud in haar soektog, 

maar voel vervreem deur sy patriargale houding. Nadat sy haarself tussen die bene bekyk 

het (sien bladsy 123 tot 124), dink sy dat Freud se seksistiese siening van die vrou korrek 

is (71). Hierdie gedagte laat haar negatief, en sy dink: ―My reis was verniet, al my ge-

streef trouens, so voel dit‖ (71). Haar ―struggle‖ (86) om die geheime van die psige te 

vind, en moontlik om psigiese heelwording te ervaar, is dus moontlik onsuksesvol, maar 

later dink sy tog: ―My reis was moontlik nie verniet nie.‖ (87).  

 

Die natuur word in die teks uitgebeeld as iets waaruit die karakters nuwe energie en in-

spirasie put. Dit kan in verband gebring word met Perls se teorieë oor die verhouding 

tussen die subjek en die buitewêreld (sien bladsy 7 tot 8). Psigiese groei kan volgens hom 

nie intern tot die subjek plaasvind nie, maar net in die subjek se verwerking van die 

eksterne realiteit. Die ek-verteller gaan loop in die park en dink dat sy daar emosionele 

―regenerering‖ (55) gaan vind. Sy ―hou by die paadjies maar onder die struikgewas lyk 

dit lekker. Of mens daar kan rol en met die wrede ou moeder een word‖ (97). As karakter 

hou sy dus by die gevestigde orde, die wet van die vader, maar daarbuite, in die soge-

naamde semiotiese, herken sy die moontlikheid van heelwording deur middel van die 

moeder. Soos in die res van die teks sien ‘n karakter tekens van die Ander, of Andersheid 

soos Hirst sou sê (sien bladsy 56 tot 57), maar reageer sy nie daarop nie. Erf as geheel 

kan gesien word as ‘n verkenning van ‘n Ander soort literatuur, buite die ―paadjies‖ van 
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die gevestigde orde en nader aan die ―wrede ou moeder‖ van die ―struikgewas‖. ‘n Ken-

merk van die ―struikgewas‖ is dat dit nie so georden is as die ―paadjies‖ nie, sodat daar 

nie so maklik by ‘n eindpunt of ‘n logiese antwoord gearriveer kan word nie. Dit is dus 

gepas dat daar nie in die ek-verteller se semiotiese gedeeltes enige finale antwoorde ge-

vind word nie.  

 

Daar kan aangevoer word dat alhoewel Bets nie finale antwoorde vind oor hoe sy hawe-

loses, en Loe-wie spesifiek, moet hanteer nie, sy implisiet filosofiese antwoorde vind in 

die werk van Perls. Volgens Perls het die mens nooit finaal alles wat ekstern tot hom of 

haar is, geïnkorporeer of verwerp nie. Elke oomblik ontstaan daar ‘n nuwe ervaring en ‘n 

nuwe ‗Self‘ op die grens tussen die menslike organisme en sy of haar omgewing (Lobbe, 

g.d.). Op die grens kom die aanpassing wat die omgewing van die individu vereis en die 

kreatiwiteit van die individu (wat veroorsaak dat hy of sy die situasie op verskeie maniere 

kan hanteer) bymekaar. In die Gestalt-terapie word kreatiewe aanpassing gesien as die 

doel van volwassewording en ontwikkeling (Lobbe, g.d.). Perls sou redeneer dat die ka-

rakters nie slegs een maal met die Ander gekonfronteer moet word en dan kan trans-

formeer nie; hulle moet herhaaldelik daarmee in kontak kom omdat hulle onvermydelik 

weer terugval in die poging tot die ―middelpuntsoekende sáámdig van al die drade‖ 

(Brink, 1986:10). Soos reeds genoem (op bladsy 7) gebruik Perls die eet van kos as mo-

del om sy teorieë te verduidelik. Wanneer die subjek eet vervaag die grens tussen haar en 

die buitewêreld en integreer sy die buitewêreld in haarself, maar verander sy dit ook sodat 

sy dit maklik kan ―verteer.‖ So kan die individu, soos Bets, ―‘n greep op die wêreld deur 

haar tande‖ (91) kry. Hierdie greep is nie finaal nie en elke keer wat Bets byvoorbeeld 

deur ‘n hawelose gekonfronteer word, is daar die potensiaal dat ‘n etiese struktuur ge-

vorm kan word en dat Bets deur die ontmoeting verander kan word.  

 

Bets dink egter dat sy nie ―[w]at sy voel sy verloor het‖ ―hier‖ gaan terugkry nie (97). 

Weereens is dit nie duidelik waarna verwys word nie, maar daar kan beweer word dat sy 

nie op positiewe maniere kan transformeer in die posisie waarin sy haarself tans bevind 

nie. Bets dink: ―Die veld is blykbaar nooit terug te wen nie.‖ (97). ―[V]eld‖ het militêre 

konnotasies, veral wanneer dit gelees word saam met die volgende reël, ―[v]oorlopig is 
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die konflikte nog net gemobiliseer.‖ Dit kan egter ook verwys na ŉ letterlike veld, haar 

erf, wat Loe-wie van haar geneem het deur daarop te plak. Hierdie interpretasie word be-

vestig deurdat Bets weer dink oor wat sy nie sal ―terugwen‖ nie terwyl sy in haar tuin spit 

(101). Nou dink sy egter dat sy wel, ―[m]et aansienlike moeite‖ ―ŉ [s]oort balans‖ kan 

herstel. Dit lyk dus asof sy wel verwys na haar erf, wat sy nou besig is om terug te eis 

deur in haar tuin te werk. Aan die ander kant kan daar ook beweer word dat dit juis Loe-

wie se teenwoordigheid op die erf was wat daaraan balans gegee het en dat dit hy is wat 

sy verloor het. Behalwe vir Loe-wie is die spinnekop ook nie meer op die erf nie (94). Joe 

G, ‘n swart man met wie sy onderhandel het, kom haal ook die motor wat voor die huis 

gestaan het. Bets is nou heeltemal alleen. Dit is ―[a]sof [die kar] nooit al die maande daar 

gestaan het nie; Joe G nooit onder die suurlemoenbome in die hitte daarmee doenig was 

nie. Asof Loe-wie en die spinnekop nooit die erf bevrug het met hulle teenwoordigheid 

nie.‖ (95). Op Oujaarsaand, ‘n tyd van afsluiting en nuwe beginne wat gewoonlik saam 

met vriende en familie deurgebring word, was Bets heeltemal alleen, ―[n]ie ‘n vriend in 

sig nie.‖ Al een wat haar gebel het op Nuwejaarsoggend, was Mbuyisele, Harie se swart 

vriend wie se vriendskap sy traag is om te aanvaar. Bets het dus nou haar erf teruggeëis, 

maar nadat die Ander daarvan verjaag is, is sy eensaam en nog meer afgesonder as ge-

woonlik. Sy is dus getransformeer in haar verwerking van haar verhouding met Loe-wie, 

maar die manier waarop sy getransformeer is, maak haar eensaam en sy is nie gelukkig 

daarmee nie. 

 

Soos wat die verteller aan die einde van Klaaglied vir Koos doen, huur Bets ‘n ―swart 

man‖ om haar te help om haar tuin onder beheer te bring. Hy maak groot ―barokbed-

dings‖ (99) – weereens ‘n Europese kunsterm wat inkongruent is met Afrika. Bets plant 

egter daarop ―aalwyne en ‘n kafferboompie
35

‖, dit wil sê inheemse plante. Soos aan die 

einde van Klaaglied vir Koos word daar dus in ‘n mate binne die erf afstand gedoen van 

die karakter se Europese middelklaswêreldsiening, en is daar ‘n poging om Europa en 

Afrika te vereenselwig met mekaar. Waar Loe-wie se somerpaleis was, lê Bets sement-

blokke wat verseker dat Loe-wie nie weer ―sy gesellin met die miere en die krieke, die 

                                                 
35

 ‗Kafferboom‘ is die voormalige, polities inkorrekte, naam van die koraalboom. Die gebruik van hierdie 

naam maak dit duidelik dat die Bets, deur die boom te plant, probeer om haarself en haar erf te 

vereenselwig met die onderdruktes. 
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slakke en die spinnekoppe saam teen sy sooty bosom‖ (31) kan vasdruk nie. Sy maak eg-

ter met riete ‘n afskorting en sy en die kind vleg met piesangblare matte ―vir die seraglio‖ 

(99). Sy gebruik dus alles wat in haar tuin tot haar beskikking is om ‘n nuwe skuiling te 

bou en die somerpaleis weer bewoonbaar te maak. Daar kan gespekuleer word of sy nou 

by hierdie skuiling wil intrek en of sy weer ‘n hawelose wil uitnooi om daar te woon.  

 

Dit is wat die erf betref. Binne die huis raak Bets ―al die voorwerpe‖ aan en ―heroorweeg 

die waarde en haar besit daarvan‖ (99). Saans lê sy en ―sweef haar gees rusteloos oor elke 

omgedolwe meter van die oppervlak van haar tuin. So ver het sy dit al teruggewen.‖ (99-

100). Lemmer (2010:119) argumenteer dat Erf met hierdie sin narratologies voltrek word 

en dat Bets sluiting vind. Hierdie einde is egter steeds dubbelsinnig. Omtrent ‘n jaar nadat 

Bets en Harie Loe-wie se somerpaleis afgebreek het, het Bets ‘n vreemde belewenis. Sy 

bekyk alles in haar tuin en raak bewus van ―‘n egalige frekwensie, nie hoorbaar nie, eer-

der opgevang deur haar senu-eindpunte‖ (100). Dit gaan dus oor ‘n ervaring wat nie deur 

sig of gehoor, tradisioneel die ―mees objektiewe‖ sintuie, waargeneem word nie. Bets 

word bewus van ―Mosie die herborene se boesemvriendin‖ wat buite die erf, op die sy-

paadjie, staan [kursivering in die oorspronklike teks – BB]: 

 

Haar dun, bruin beentjies is vandag besonder dun. Haar rok is so swart 

soos haar kopdoek. Nou word dit ook moeilik om haar ledemate en haar 

gesig van haar klere te onderskei. Sy leun so liggies teen die boom aan; sy 

deins en vibreer en swewe; haar liggaam gee ‘n uitstraling soos hittegolwe 

af; haar kop is in ‘n ander ryk, haar asem is soos vuur; haar vernielde (ver-

maerde) liggaam verkry merkwaardige gestalte – haar fisiese samestelling 

ontgloei en verander. Bets kyk aandagtiger. Dit is moeilik om haar buite-

lyne te onderskei, asof haar dun, swart vorm homself verteer. Sy gee so ‘n 

geweldige gloed af. Daar is ‘n lae gedreun soos vlamme (101). 

 

Die onstabiliteit van die vrou se beeld reflekteer haar onbestendige (‗precarious‘) bestaan. 

So ‘n bestaan behels die moontlikheid van vinniger en drastieser verandering as wat Bets 

se middelklaslewe toelaat. Tog is dit ook gevaarlik, dit veroorsaak dat die liggaam en die 

self blootgestel is en verniel kan word
36

. Dit behels klaarblyklik hier ook ‘n magiese, 

                                                 
36

 In Die aanklag van lewende wesens (2012) dink die een hoofkarater, Maria Volschenk, terug aan ‘n 

soortgelyke ervaring, toe sy die hawelose ―Donny‖ se ―oorlede bruidjie‖ gesien het: ―Maria het by die 

venster gestaan, en die laatmiddaglig het die vrou se gestalte, van agter verlig sodat sy in silhoeët afgeteken 

is en dit gelyk het asof ‘n vurige oureool haar omring. Behoorlik stralend, Bybels, ‘n Ou-Testamentiese 
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―merkwaardige‖ aspek. Die vrou is soos ‘n draak deurdat haar asem soos vuur is. Dus is 

sy monsteragtig maar ook magies, goddelik. In die psigoanalise is die draak gewoonlik ‘n 

simbool vir probleme wat oorwin moet word (Cirlot, 1990:88). Die haweloses is vir Bets 

‘n probleem, omdat hulle haar bewus maak van die onregverdige en konserwatiewe eien-

skappe van haar lewenstyl. Die draak as Gnostiese simbool vir chaos en opbreking 

(―dissolution‖) (Cirlot, 1990:88) is ook relevant. Hierdie uitgelewerde, vreesaanjaende en 

magiese vrou is oper vir verandering as Bets en het moontlik toegang tot aspekte van die 

bestaan waartoe Bets nie toegang het nie. Aanvanklik weier Bets om vir die vrou brood 

en wyn te gee, maar uiteindelik gee sy wel vir haar brood (101). Nou lyk sy nie meer an-

ders as gewoonlik nie. Dit kan moontlik wees omdat Bets haar nou gereduseer het tot ‘n 

onderdanige posisie. Sy het nie werklik van die vrou geleer nie, maar net op die gewone 

middelklas-manier op haar gereageer. 

 

Later die middag kom Harie by Bets teedrink. Sy voel asof sy nie meer so baie toegang 

tot hom het nie, hy is deesdae ―duister‖ en sy is waaksaam (103). Harie het twee nuwe 

belangstellings waarop hy nou fokus: die neerskryf van Mbuyisele se lewensverhaal 

(101) en die ―werking van die brein, wat so veel van die menslike gedrag bepaal‖ (103). 

Harie deel nog steeds feite met Bets, maar dit is asof hy die ―sleutel tot hierdie kennis 

weerhou‖ (103). Waar die verteller van Klaaglied vir Koos deur die loop van die teks 

geskei is van haar man, maar aan die einde voel dat hulle tog ―saam gebottel, embrionies, 

altyd maar simbioties verbind [is], asof dít [hulle] onontkombare bestemming is‖ 

(Viljoen, 1984:64), skei Bets en Harie (haar bron van manlike kennis en toegang tot 

manlike perspektiewe) se paaie aan die einde. Die teks eindig met Harie wat ―uiteindelik‖ 

begin om Mbuyisele se ―besondere lewensverhaal‖ (103) neer te skryf. Aangesien Harie 

vroeër beskryf is as ‘n wyse en (in Deleuziaanse terme) stamelende figuur (sien bladsy 21 

                                                                                                                                                 
verskyning – iets uit Esegiël. En soos wat die gloed van die ondergaande son meer intens geraak het, het dit 

gelyk asof die vrou se liggaam self ‘n gloed begin afgee, begin skýn het. Hierdie gloed, hierdie vreemde 

gloeiing het steeds heftiger geraak soos die son vuriger aan die sak was, en die vrou se liggaam was só van 

die vurige oureool omring, dat dit gelyk het soos ‘n liggaam op ‘n brandstapel wat deur vlamme verteer 

word, of ‘n heilige in ‘n proses van transfigurasie, soos Maria dit al in sekere skilderye uitgebeeld gesien 

het‖ (Winterbach, 2012:28).  Dat Mosie se vriendin se leefwyse haar kwesbaar maak, word ondersteun deur 

die feit dat Donny se vrou ―enkele dae later‖ deur hom vermoor is: ―Haar skedel gekraak (met ‘n klip 

gekap), haar bekkenbeen gebreek (deur skoppe toegedien), drie ribbes gebreek (vuishoue), haar keel 

afgesny en haar skede met ‘n bottel gepenetreer‖ (Winterbach, 2012:29). 
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tot 23) kan daar moontlik verwag word dat sy teks sal verskil van tradisioneel fallosen-

triese tekste. Hoofstuk 18 begin egter met ‘n aanhaling uit ‘n klaarblyklik koloniale teks: 

 

He was unadorned except for a grass bracelet, some strips of matted spi-

derweb around his neck and the gourd to cover his penis (99). 

 

Daar is die gevaar dat die lewensverhaal wat Harie gaan skryf met hierdie soort teks sal 

ooreenstem. Hy is immers ‘n bevoorregte wit man wat wil probeer om namens die Ander 

te skryf. Mbuyisele se lewensverhaal is (mits dit wel nie te kolonialisties is nie) verteen-

woordigend van die soort teks wat meer deur die (struggle-) geskiedenis waardeer sal 

word as die novelle Erf. Erf is egter waardevol juis omdat dit ‘n perspektief weergee wat 

nie tradisioneel na waarde geag is nie, naamlik dié van ‘n wit, middelklas-, linksgesinde 

vrou in die laaste jare van Apartheid. Dit is ook ‘n teks waarin daar teen fallosentriese 

konvensies ingeskryf word en daar dus nie finale antwoorde of logiese implikasies aan 

die leser gegee word nie. Dit maak die teks ambivalent en uitdagend, maar dit beteken dat 

die komplekse aard van ervaring (en die mens se oneindige strewe na balans en ver-

vulling) nie ingeboet word ter wille van logika of die bevrediging van ‘n netjiese narratie-

we einde nie.  

 

5.5 Samevatting 

 

Erf kan beskou word as ‘n verdere stap (van Klaaglied vir Koos af) in Lettie Viljoen se 

ontwikkeling van ‘n eksperimentele feministiese literatuur. Soos getoon in afdeling 5.2 

breek die novelle met verskeie fallosentriese literêre konvensies. Die lees van die teks 

word veral bemoeilik deur die feit dat dit meer as een verteller het. Soos Stander 

(1988:54) beweer, is daar in Erf ‘n ―opstapeling van karakters‖, ―[d]aar is benewens Bets, 

Loe-wie, Joe G, Harie, Bets se kind, haar man, haar vriend, haar ouers, Mbuyisele; in die 

Agnes-deel Agnes, J, die kind en Stephanus Burgers; in die ek-deel: ek, die kind, ‘n jy, 

soms byna ‘n lysting van name, byvoorbeeld: ‗Aan die linkerkant sit Dina, Maria, Esther, 

Diana en Dirk. Aan die regterkant sit Elijah en Mabel‘.‖ Die leser is, veral aanvanklik, 

nie seker watter van hierdie karakters belangriker is as ander nie en dus kom die teks in-

koherent voor. Daar word meer spasie gegun aan veral vier karakters: Bets, Agnes, die 
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ek-verteller en Sally Williams. Hierdie vier karakters stem in sommige opsigte ooreen 

met mekaar sodat hulle as mekaar se ‗variante‘ of as die alter-ego‘s van mekaar beskou 

kan word. In afdeling 5.2 is geargumenteer dat die komplekse karakterisering en vertelin-

stansie van die novelle nie beskou moet word as ‘n ‗fout‘ van die skrywer van die teks 

nie, maar as ‘n reaksie op die modernistiese ideaal van ‘n koherente subjek en die manier 

waarop hierdie (fallo- en logosentriese) ideaal die letterkunde, en veral die romanvorm, 

beïnvloed het. 

 

Die novelles kan nie net as feminististies beskou word omdat fallogosentriese tradisies 

daarin uitgedaag word nie, maar ook omdat dit, soos Klaaglied vir Koos, spesifiek vrou-

like perspektiewe verteenwoordig wat in die tradisioneel vroulike ruimte van die huis, en 

veral die kombuis, gesitueer is. Soos wat die geval is in Klaaglied vir Koos word die 

huislike ruimte uitgebeeld as waardevol omdat dit die skep van vroulike kuns en die ont-

wikkeling van vroulike perspektiewe ondersteun, maar ervaar die karakters die ruimte 

ook as beperkend. Hulle is byvoorbeeld geïsoleerd in hulle huise en voel dat hulle nie 

werklik ‘n verskil kan maak aan die onregverdige politieke strukture van apartheid-Suid-

Afrika nie. In afdeling 5.3 is daar aangevoer dat elkeen van die hoofkarakters van Erf ‘n 

andersoortige reaksie op die beperkings van die huishoudelike verteenwoordig. Agnes 

begin om politieke vergaderings bywoon. Die ek-verteller soek vir antwoorde in haar psi-

ge. Sally Williams laat haar huis en kind agter en word ‘n hawelose en Bets laat ‘n hawe-

lose toe om op haar erf te woon. Elkeen van hulle besluite lei tot insigte, maar elke be-

sluit behels ook sekere beperkings en probleme. Soos beweer in afdeling 5.4 verteen-

woordig Erf dus (anders as die meeste sogenaamde ―betrokke‖ literatuur) nie ‘n argument 

oor hoe presies die individu polities betrokke moet wees nie en word daar uiteindelik nie 

antwoorde gegee oor die vraag of wit, middelklas-,huishoudelike vroulikheid onversoen-

baar is met politieke aksie nie. Erf kan eerder beskou word as ‘n komplekse verkenning 

van vier vroue se pogings om huishoudelikheid te transendeer en die gevolge van hulle 

pogings. Soos wat die sogenaamde ―molekulêre dokter‖ volgens Dolphijn (sien bladsy 

53) nie moet probeer om dieselfde geneeskundige beginsels op alle pasiënte toe te pas 

nie, bied Erf geen maklike antwoorde daaroop of politieke (of etiese) beginsels wat op 

alle lesers toepasbaar is nie. Die teks inspireer eerder, veral deur Bets se voorbeeld, die 
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leser om self te probeer om in hulle eie ervarings ‘n greep op die wêreld deur hul tande te 

kry. 
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Hoofstuk 6: Louoond (1987) – Jeanne Goosen 

 

6.1 Inleiding 

 

Louoond (1987) het met die publikasie daarvan groter publisiteit ontvang as Klaaglied vir 

Koos en Erf. Dit kan moontlik toegeskryf word aan die feit dat dit gepubliseer is deur ‘n 

hoofstroomuitgewery (HAUM-Literêr), terwyl die ander twee novelles deur Taurus gepu-

bliseer is. Goosen was ook teen 1987 reeds ‘n gevestigde skrywer ná die verskyning van 

haar digbundels ‟n Uil vlieg weg (1971) en Orrelpunte (1975), novelle Om ‟n mens na te 

boots (1975) en kortverhaalbundel ‟n Kat in die sak (1986). Daar kan ook beweer word 

dat die Afrikaanse feministiese, eksperimentele novelle in 1987 ‘n redelik algemene ver-

skynsel was, na die publikasie van Klaaglied vir Koos en Erf sowel as Sitate om ‟n revo-

lusie (1984) deur Jeannette Ferreira (Marais, 1987:22). Die meeste resensies van Lou-

oond was positief. Die enigste negatiewe resensie was deur Pakendorf (1987:12) wat be-

weer dat die boek ―geslaag‖ is, maar ―deprimerend‖ omdat Goosen volgens hom nie 

daadwerklik deelneem aan die stryd teen apartheid nie, maar ―haar eerder in haar ‗arbitrê-

re‘ kombuis terugtrek en toevlug neem tot die ahistoriese fatalisme van ‘n (pseudo-) 

Darwinistiese siening van die mens en sy samelewing.‖ In hierdie hoofstuk sal geargu-

menteer word dat die verteller van Louoond se ―terugtrek‖ in haar kombuis polities ge-

sproke feministiese implikasies het en dat die kombuis en die huishoudelike ruimte vir 

die verteller dien as ‘n bemagtigende ruimte van waar sy politieke waarnemings kan 

maak. Aan die ander kant het Pakendorf gelyk – die verteller self ervaar ook dié ruimte as 

ahistories en beperkend en sy oorweeg verskeie maniere om haar middelklas-, huishou-

delike situasie te transendeer. 

 

Soos uit bogaande paragraaf blyk, stem Louoond in verskeie opsigte ooreen met Klaag-

lied vir Koos en Erf. Hambidge (1987:8) wys daarop dat al drie tekste vanuit ‘n vroulike 

perspektief geskryf is. Die vroulike perspektief in Louoond is ook (soos dié in Klaaglied 

vir Koos en Erf) gesitueer in die tradisionele ruimte van die kombuis, soos wat Ena Jan-

sen (1987:130) impliseer wanneer sy sê dat ―die woordeskat in Lettie Viljoen se Klaagl-

ied vir Koos onwillekeurig opkom by die leser van Louoond, omdat die verteller ook haar 
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lewe ―aanmekaar [...]klits en op[...]dis.‖ In Louoond word daar nie net inhoudelik omge-

gaan met tradisioneel vroulike onderwerpe en waardes nie, die teks is ook op strukturele 

vlak (soos Klaaglied vir Koos en Erf) feministies eksperimenteel. Louise Viljoen (2009) 

beskryf Louoond as ‘n voorbeeld ―van die sogenaamde vroulike skrywing waarin lesers 

se verwagting deurbreek is deur vertellings wat nie doelgerig afstuur op ‘n hoogtepunt 

nie, deur ‘n verhaalgang bepaal deur ander oorwegings as die logiese en chronologiese, 

en deur ‘n eiesoortige taalgebruik‖. Die feministiese eienskappe van die novelle en die 

maniere waarop dit verband hou met die kombuis wat in die teks uitgebeeld word, word 

bespreek in afdeling 6.2. 

 

In afdeling 6.3 word die probleme wat die verteller vanweë haar huishoudelike posisie er-

vaar, uiteengesit. Hierdie probleme kan hoofsaaklik teruggevoer word na die manier 

waarop haar middelklashuishoudelikheid haar polities isoleer. E.V. Viljoen (1989:128) sê 

in haar MA-tesis ‟n Leesmoontlikheid van Jeanne Goosen se teks Louoond: die vrou as 

skrywer binne die Suid-Afrikaanse bestel dat die verskillende karakters in Louoond ge-

sien kan word as variante van die hoofkarakter (die verteller), op ‘n soortgelyke manier 

as wat die karakters in Erf gesien kan word as variante van Bets (sien bladsy 105). In 

hierdie hoofstuk word daar egter aangevoer dat daar, anders as in Erf, nie in Louoond te-

kens is dat die verskillende karakters met mekaar ooreenstem nie. Die karakters se ver-

houdings met die verteller word ook duidelik gemaak: ―die Armeense vrou‖ is haar buur-

vrou (12
37

), Hermien is ‘n vriendin saam met wie die verteller voorheen gewoon het (24), 

Ouma Sannie is óf die verteller se ouma óf soortgelyk aan haar ouma (21), en Anna was 

vroeër die verteller se ―ANC huishulp‖ (24). Wat wel duidelik is, is dat die verskillende 

karakters elk ‘n andersoortige perspektief en reaksie op Suid-Afrika se politieke proble-

me verteenwoordig. Die Armeense vrou is ‘n Christen wat ‘n Christelike sekte op die 

buurplaas begin. Soos bespreek sal word (in afdeling 6.3), het haar godsdienstige opvat-

tings ook politieke implikasies. Hermien is ‘n lid van die ANC wat saam met Winnie 

Mandela rondreis (52). Sy verteenwoordig dus ‘n struggleperspektief, wat daarop neer-

kom dat ―[m]ag [gelyk staan] aan geregtigheid‖ in ‘n ―wêreld wat misluk het‖ (58) en dat 

                                                 
37

 In Hoofstuk 6 verwys bladsynommers sonder verdere uitleg na: Goosen, J. 2009. Louoond. Pretoria: 

Protea. Daar is besluit om na hierdie uitgawe te verwys omdat die eerste uitgawe van die novelle uit druk, 

en moeilik bekombaar, is. 
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geweld nodig is om die onregverdige verhouding tussen onderdrukker en onderdrukte uit 

te wis (66). Ouma Sannie verteenwoordig die tradisionele Afrikanerpolitiek, terwyl Anna 

die enigste verteenwoordiger van die onderdrukte in apartheid-Suid-Afrika is. Die vertel-

ler neem bogenoemde sienings en reaksies in ag, maar soek self veral antwoorde op Suid-

Afrika se sosiale en politieke probleme in die teenpole van die kuns en die (darwinistiese) 

wetenskap. Sy stel die wetenskap teenoor die kuns, maar probeer ook om die twee te ver-

soen en dekonstrueer die algemene siening van wetenskap en kuns as binêre opposisies. 

Die verskillende karakters se denke oor moontlike reaksies op sosiale probleme word be-

spreek in afdeling 6.3. In afdeling 6.4 word daar ondersoek ingestel na die einde van die 

novelle, en die vraag of dit implikasies behels vir hoe die verskillende perspektiewe in 

die teks geïnterpreteer kan word. 

 

6.2 Die skrywende vrou in die kombuis 

 

In hierdie afdeling word daar eerstens aandag geskenk aan tekens in die teks dat dit ge-

skryf is vanuit ‘n spesifiek feministiese vroulike perspektief en dat dit die perspektief is 

van ‘n onkonvensionele Afrikanervrou. Hierdie vrou kies tog om vanuit ‘n tradisioneel 

vroulike ruimte, die kombuis, te skryf, soos die titel van die novelle reeds impliseer. Daar 

sal geargumenteer word dat die titel ook gelees kan word as ‘n verwysing na vroulike 

liggaamlikheid. Verder sal daar geargumenteer word dat die narratiewe struktuur van die 

novelle beïnvloed is deur vroulike liggaamlikheid en dat Louoond dus beskou kan word 

as ‘n voorbeeld van écriture féminine. Liggaamlikheid beïnvloed ook die manier waarop 

daar in die teks verwys word na epistemologie en etiek, sodat die teks beskou kan word 

as ‘n poging om die wêreld te benader vanuit ‘n vroulik beliggaamde perspektief. 

 

Soos bespreek op bladsy 67 tot 68 word die meeste literêre konvensies beskou as geslags-

neutraal, maar het dit eintlik ontstaan in en word dit voortgesit in ‘n patriargale samele-

wing waarin die manlike perspektief gesien word as ‗neutraal‘ en die vroulike as ‘n af-

wyking daarvan. Viljoen (1989:97) argumenteer dat Louoond se voorteks, waarin die no-

velle eksplisiet geïdentifiseer word as ―[n]óg ‘n boek deur ‘n vrou‖ (9), verband hou met 

hierdie neiging. Sy haal M.T. Uys (aangehaal in Viljoen, 1989:97) aan:  
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Geen man hoef ‘n geslagtelike vertrekpunt te neem nie. Hierdie feit ont-

bloot die onderliggende asimmetrie tussen ‗manlik‘ en ‗vroulik‘. Mans 

word as die mens gedefinieer, en die vrou bloot as vrou.  

 

Goosen wys dus deur haar voorteks op die manier waarop haar boek in die literêre si-

steem opgeneem gaan word, as ―[n]óg ‘n boek deur ‘n vrou‖, terwyl nie een van die boe-

ke wat in 1987 deur mans geskryf is gesien is as ‗nog ‘n boek deur ‘n man‘ nie, maar 

bloot as ‗nog ‘n boek‘. Daar kan gedebatteer word oor die beste manier waarop die mite 

van geslagsneutraliteit hanteer kan word. Aan die een kant kan daar aangevoer word dat 

boeke deur vroue ook gesien moet word as ‗literatuur‘, eerder as ‗vroueliteratuur‘. 

Moontlik is dit die strategie wat Goosen volg in Om ‟n mens na te boots, waarin die ver-

teller se geslag nie bekend gemaak word nie. Só ‘n benadering veronderstel egter dat 

vroue en mans dieselfde skryf en dat die vrou haar spesifiek vroulike aard moet prysgee 

ter wille van ‘n algemene menslikheid (sien Moi se bespreking van De Beauvoir, soos 

uiteengesit op bladsy 38 tot 41). ‘n Ander strategie is om dit te beklemtoon wanneer ‘n 

teks ‘n vroulike perspektief behels en om só te impliseer dat sogenaamde ‗neutrale‘ tekste 

ook eintlik geskryf is vanuit ‘n spesifieke geslagsperspektief. Elke boek deur ‘n man sou 

dan ook gesien word as ‗nog ‘n boek deur ‘n man‘. Dit is klaarblyklik die strategie wat 

onderliggend is aan bogenoemde uitspraak wat Louoond voorafgaan. 

 

Die volgende deel van Louoond se voorteks lui: ―Luister vriende, die wêreld van die 

kombuis is van mens en God verlate‖ (9). Eerstens bevestig hierdie stelling dat die novel-

le in die tradisioneel vroulike ruimte van die kombuis afspeel. As voortsetting van boge-

noemde argument oor bewerings van geslagtelike neutraliteit, beweer Viljoen (1989:99) 

dat hierdie deel van die voorteks slegs waar is as ―mens‖ ‗man‘ beteken. Daar is immers 

verskeie vroue wat die verteller se kombuis betree, insluitend syself. Die stelling impli-

seer dus dat die kombuis ―verlate‖ is van mans en manlike wette en maniere van dink en 

doen. Die verwysing na ―God‖ sien Viljoen (1989:99) as kritiek op tradisionele Afrikaan-

se godsdiensopvattings, maar sy bring dit ook in verband met ―logos‖, ―die Woord van 

God‖ (Viljoen, 1989:32). Dit kan dus gesien word as ‘n aanduiding van die feit dat daar 

in die teks teen logosentriese literêre konvensies ingeskryf word.  
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Die ‗vroulike perspektief‘ in Louoond is nie dié van ‘n vrou wat voldoen aan patriargale 

verwagtings nie. Die verteller wyk af van die konserwatiewe ideaal van die Afrikaner-

vrou soos wat dit byvoorbeeld (sarkasties) uitgebeeld word in ―Jong Dames Dinamiek 

(maak my siek)‖ (sien bladsy 1 tot 2). Waar die spreker in die lied haarself as volg be-

skryf: ―ek het klas ek het styl ek‘s ryk en ek‘s chic‖, vra die verteller van Louoond haar-

self af wanneer laas sy in die oggend vars aangetrek het (16). Sy beskryf haarself as ‘n 

komiese figuur wat ―woes na die vlieë slaan‖ en oor haar ―skaapvelpantoffels‖ ―struikel.‖ 

Viljoen (1989:131) argumenteer dat hierdie uitbeelding van die verteller ―on-Afrikaans‖ 

is, omdat ―die tradisionele beskouing is dat vroue goed versorg moet wees.‖ Binne die 

patriargie (ook buite Suid-Afrika en Afrikanerkultuur) is die norm oor die algemeen dat 

vroue hulle voorkoms moet versorg, omdat mans met die verstand assosieer word en 

vroue met die liggaam. In hierdie skema is die man die een wat kyk en die vrou die een 

na wie gekyk word (sien die bespreking van Mulvey se denke oor die sogenaamde ―male 

gaze‖ in voetnota 19 op bladsy 82). In Louoond, asook in Klaaglied vir Koos en Erf, is 

die fokus egter op die vrou se denke en perspektief, en val die fokus nie soseer op haar 

voorkoms nie. 

 

Nog ‘n manier waarop die verteller afwyk van konserwatiewe Afrikanernorme, is dat sy 

klaarblyklik lesbies is. Anders as in Klaaglied vir Koos en Erf is daar nie in Louoond eks-

plisiete verwysings na seks of seksualiteit nie, maar die verteller noem haar huismaat, E, 

―Liefding‖ (52), en sê nadat sy vir haar kos gemaak het: ―Liefding, die plesier is che-

mies‖. Viljoen (1989:108) sien ook die feit dat Hermien vir die verteller sê dat sy in die 

Karoo gaan kyk het of ―ons huis‖ (24) nog staan, as ‘n aanduiding dat hulle vroeër ‘n sek-

suele verhouding gehad het. Dit sal beteken dat die verteller van Louoond in ‘n soortge-

lyke posisie is as die verteller van Klaaglied vir Koos, aangesien haar minnaar haar ook 

verlaat het om aan die struggle deel te neem. Beide die vertellers probeer hulle keuse om 

‗agter te bly‘ en om hulle middelklaslewenswyses voort te sit, verdedig. 

 

Die feit dat die verteller ‘n skrywer is, wyk op sigself reeds af van die norm waarvolgens 

die vrou se ideale rol dié van huisvrou en versorger is. Die verteller steek dan ook die ma-
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nuskrip wat sy skryf (met die titel ―Kombuis Blues‖
38

) weg in die louoond van haar stoof 

(37). Dit is onduidelik of E gekant is daarteen dat die verteller skryf en of daar ander 

redes is hoekom die verteller haar skryfwerk wegsteek, maar dit herinner aan die volgen-

de uitspraak deur die feminis Betty Friedan (aangehaal in Giles, 2004:150) oor haar tyd 

in die voorstede:  

 

I chaffeured, and did the P.T.A. and buffet dinners, and hid, like secret 

drinking in the morning, the book I was writing when my suburban neigh-

bours came for coffee. 

 

Die verteller is dus gesitueerd in die konvensioneel vroulike ruimte van die kombuis, 

maar sy is nie ‘n konvensionele of konserwatiewe vrou nie. Die Franse negentiende-eeu-

se skrywer George Sand (skrywersnaam van Aurore Dudevant) dien vir die verteller as 

muse omdat sy ook ‘n onkonvensionele vrou was, een wat in ‘n nóg meer eksplisiet pa-

triargale samelewing geleef het. Sand word sedert die 1970‘s beskou as ‘n belangrike 

proto-feminis
39

 (Schor, 1994:xv). Nie net het sy haarself (onder ‘n manlike skuilnaam) 

begeef in die patriargale literêre wêreld nie, maar haar werk is ook gefokus op onregver-

dige huwelikswette (Schor, 1994:xvi) en die lot van die vrou binne die patriargie (Schor, 

1994:ix). Soos die verteller van Louoond het Sand haar nie gesteur aan tradisionele ge-

slagskonvensies nie. Sy het byvoorbeeld mansklere gedra, sigare gerook en was berug vir 

al haar buite-egtelike verhoudings. Volgens gerugte het sy ook ten minste een lesbiese 

verhouding gehad, met die aktrise Marie Dorval (Liukkonen, 2008).  

 

Die verteller dink veral oor die konflik wat Sand moontlik ervaar het toe sy haar minnaar, 

die komponis Chopin, op sy siekbed moes versorg, maar steeds tyd wou hê om te skryf. 

Sy verbeel haar byvoorbeeld dat Sand soms die ―hunkerend[e]‖ ―pleidooie‖ (13) van 

Chopin se musiek kon ignoreer en iewers in ‘n hoek kon sit en ―haar eie onheil en eiers 

uit[broei].‖ Sy wonder ook of Sand gedink het ―haar eggflips en sporadiese trooswoorde 

was genoeg?‖ (19). Sy insinueer dus dat Sand Chopin afgeskeep het ter wille van haar 

                                                 
38

 Louoond is in 1991 verwerk tot ‘n toneelstuk met die titel Kombuis Blues. Daar word in hierdie hoofstuk 

tussen die toneelstuk en die verteller se manuskrip onderskei deurdat die titel van die toneelstuk kursief 

gedruk is en dié van die manuskrip tussen aanhalingstekens geplaas word. 
39

 Simone de Beauvoir verwys na Sand in The Second Sex (Viljoen, 1989:119), maar in die 

Engelssprekende wêreld is sy eers deur tweedegolf-feministe ‗herontdek‘. 
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skryfwerk. Sand word inderdaad soms verantwoordelik gehou vir Chopin se dood, omdat 

sy hulle verhouding twee jaar voor sy dood beëindig het (Lunts, g.d.). Daar kan egter ook 

beweer word dat hy langer gelewe het as wat hy andersins sou omdat sy hom versorg het. 

 

Die verteller is moontlik bekommerd dat sy ook menslike verhoudings verwaarloos ter 

wille van haar kuns. Sy het immers ―reeds politiek opgegee, en skinder en mense‖ (16). 

Viljoen (1989:105) beweer dat die verteller se geïsoleerdheid haar help ―om ‘n meer indi-

vidualistiese siening uit te druk.‖ Dit herinner aan Emily Cooke (2012) se opsomming 

van Susan Sontag se siening oor die noodsaaklikheid van isolasie vir skrywerskap: 

―Being alone lets you develop, become strange, be mad. If to be with people is to be so-

cialized, to submit your rough edges to the whetstone of others‘ desires, to be asocial is to 

be ragged and, thus, original.‖ Cooke (2012) meen egter dat hierdie siening gebaseer is 

op romantiese idees oor hoe die (manlike) genie moet wees. Tog kan daar aangevoer 

word dat die karakters in Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond hulself terugtrek in die pri-

vate ruimte van die huishoudelike domein en dat dit vir hulle die ruimte en isolasie bied 

om weg te kom van die sosiale verwagtinge van die patriargale publieke domein en die 

geleentheid gee om só ‘n unieke opinie te ontwikkel. 

 

Daar kan nou teruggekeer word na Pakendorf (1987:12) se bewering dat Goosen, en by 

implikasie die verteller van Louoond, polities onverantwoordelik is omdat sy haar ―terug-

trek‖ in die kombuis. Eerstens kan daar geargumenteer word dat, hoewel die verteller in-

derdaad haarself isoleer, sy dit nie doen op die sogenaamde ivoortoring-manier wat haar 

verwyder van die alledaagse lewe nie. Die verteller (en Goosen as outeur) skryf juis oor 

en vanuit die tradisioneel immanente ruimte van die huis. Ampie Coetzee (1987:40) ver-

wys in sy resensie van Louoond na hierdie eienskap van die novelle wanneer hy skryf oor 

Bertolt Brecht se siening dat die kunstenaar nie die wêreld kan verander deur van bo af 

daarop neer te kyk nie, maar dat hy of sy juis vanuit die alledaagse lewe moet werk.  

 

Dit is gepas dat die verteller haarself in die kombuis isoleer, omdat dit tradisioneel ‘n 

ruimte is waarin mans geen outoriteit het nie. Aan die ander kant word die kombuis geas-

sosieer met konserwatiewe Afrikanervroulikheid; Goosen loop dus die gevaar om hierdie 
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assosiasies te aktiveer en te verheerlik. In hierdie opsig kan daar verwys word na Becker 

(1994:xiii) se argument dat kuns eties en polities gesproke enigiets kan uitbeeld solank 

die teenstrydighede daarvan nie versteek word nie (sien bladsy 66). Die verteller van 

Louoond ontken nie dat haar gesitueerdheid in die kombuis konserwatiewe politieke im-

plikasies het of dat dit haar isoleer van die buitewêreld nie. Met betrekking tot haar posi-

sie in die kombuis sê sy: ―Ek leef in die tradisie van die vrou‖ (59). Sy het klaarblyklik 

hoofsaaklik oor hierdie ―tradisie‖ geleer by haar ouma. Haar ouma is konserwatief, ―sy 

eis uitverkorenheid‖ (59) vir die Afrikaner en sy beskou, soos bespreek word in afdeling 

6.3, die Suid-Afrikaanse geskiedenis en politiek vanuit ‘n Afrikanernasionalistiese per-

spektief.  

 

Die verteller weet dat sy haarself binne hierdie tradisie plaas wanneer sy haarself in die 

kombuis situeer. Sy beskryf die kombuis as ‘n ―veilige domein‖ en sê sy benodig ―geen 

ander bronne van kennis‖ (59) nie. Die verteller se ouma sê vir haar dat haar oupa ―soos 

‘n boek‖ (60) kon praat. Dit kan moontlik gesien word as ‘n aanduiding dat haar ouma 

nie gemaklik was met boeke of self op ‘n intellektuele manier kon praat nie. Dit kom dus 

voor asof haar ouma inderdaad gedink het dat sy ―geen ander bronne van kennis‖ as die 

kombuis nodig het nie. Die verteller se stelling dat dieselfde waar is van haarself moet 

waarskynlik ironies gelees word (net soos die sin ―[e]k en my ouma sit op die stoep, twee 

vroue in die wêreld, regop en konserwatief‖ [60]). Verskeie ander tekste (―ander bronne 

van kennis‖) word in die novelle aangehaal en in afdeling 6.3 word die ander kennissiste-

me waaroor die verteller besin, bespreek. Deur te sê dat sy ―geen ander bronne van ken-

nis‖ as die kombuis nodig het nie, erken die verteller implisiet dat ‘n ―terugtrek‖ in die 

kombuis kan behels dat sy soos haar ouma afgesny kan word van die realiteit. Sy besef 

dus die moontlike konsekwensies van haar optrede.  

 

Die verteller gebruik die afgesonderdheid van die kombuis (―[dit het] geen verhouding 

met enigiets wat in die res van die wêreld gebeur nie‖, ―dryf voort op ‘n bui van sy eie‖ 

en is ―ongeklassifiseerd‖ [34]) om daarvan te maak wat sy wil: ‘n ―heilige bidsaal‖ (45) 
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of ‘n laboratorium (63)
40

. Die kombuis is nie vir haar ‘n stabiele, konserwatiewe ruimte 

wat lei tot molêre strukture nie; dit is ‘n ruimte van ―skeppende energie‖ waarin ―[d]ie 

potte en panne vibreer [...] Niks rus of verslap ooit nie. Dit beweeg en dit werk‖ (43-44). 

In hierdie ruimte is die verteller ‘n ―kranige kombuisdirektrise‖ wat ―regeer‖ met ―‘n 

skerp mes‖ (12). Met hierdie skerp mes ―vlek‖ sy lewer oop, ―sny die senings en die 

kliere los. Die skerp mes ontleed. Die gladde pienk struktuur van spons en sel lê bloot op 

die houtplank‖ (63). Die mes kan beskou word as ‘n simbool vir die verteller se analitiese 

vermoë waarmee sy die wêreld ―ontleed‖ en ―[oop]vlek.‖ Op metafiksionele vlak kan dit 

ook verwys na haar pen. Daar kan dus geargumenteer word dat die kombuis en teks 

(beide die verteller se manuskrip en Louoond as novelle) aan mekaar gelyk gestel word. 

Die skrywer kan van die teks maak wat sy wil en daarin verskeie oorwegings verken, net 

soos wat die verteller in die novelle die kombuis gebruik as kreatiewe ruimte waarin 

verskillende denksisteme oorweeg kan word. In Louoond is die kombuis dus nie ŉ ruimte 

waarin konserwatiewe strukture voortgesit word nie, maar juis een waaruit nuwe moont-

likhede kan vloei.  

 

Toerien (1989:157) en Hambidge (1987:8) beweer dat ―louoond‖ ―slêng‖ is vir die 

vagina. Viljoen (1989:110) haal ‘n deel uit die novelle aan waarin die hele kombuis, vol-

gens haar, soos ‘n vagina beskryf word: 

 

My kombuis is ‘n toegemesselde kanaal waarin die lugbeweging deur die 

verskil in soortlike gewig en afgekoelde lug geskied. Dit is arbitrêr en het 

geen verhouding met wat in die res van die wêreld gebeur nie. Dit is ‘n 

onverdeelbare eenheid met ‘n aparte onafhanklike bestaan van sy eie. Dit 

dryf voort op ‘n bui van sy eie. In die gereguleerde hitte broei ‘n 

stortvloed kleur uit: konfytflesse vol blomme en vrugte. Die stroopsoet 

swamme en poliepe doen verslag van dit wat eens gelewe het. Dit is 

onaangeraak deur elemente van buite. Dit is ongeklassifiseerd (34). 

 

Die voorblad van die 1987-uitgawe van Louoond bevestig dat die louoond en die 

kombuis in die novelle met vroulike liggaamlikheid verband hou. Coetzee (1987:40) 

beskryf die voorblad, wat ontwerp is deur Tertia Knaap, as volg: 

 

                                                 
40

 Die verteller se denke oor die irrasionaliteit van godsdiens en kuns teenoor die rasionaliteit van 

wetenskap word bespreek in afdeling 6.3. 
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[I]n die agtergrond [is] die borste en gedeelte van die bekken van ‘n vrou, 

met die voorgrond – net onderkant die nael – ‘n blink stoof met ‘n oop lou 

oond [sic]. Daar draai vlieë om die stoof, die oondglas weerkaats die 

interieur van ‘n kombuis-met-Dobermann, en surrealisties op die met wa-

ter gevulde laai van die lou oond, vaar twee vrouens in ‘n skuit (stoof, 

kombuis, lou oond word dus gesuperponeer op die baarmoeder van die 

vrou – of is dít waarvoor die baarmoeder staan? Of is die vrou swanger?). 

 

Die oond en die kombuis, en dus ook die teks as geheel, kan dus gesien word as ‘n tipe 

baarmoeder (of broeikas) waarin die verteller en implisiete outeur se kunswerk en denke 

groei en ontwikkel. As daar in ag geneem word dat die verteller sê dat George Sand 

―onheil uitbroei‖ (13), is dit duidelik dat sy vroulike kuns sien as iets wat verband hou 

met die vroulike liggaam en die vrou se biologiese rol as moeder. Daar kan dus geargu-

menteer word dat Louoond beskou kan word as ‘n voorbeeld van écriture féminine, om-

dat dit gebaseer is op en gevorm is deur vroulike liggaamlikheid eerder as fallosentriese 

strukture. Nog ‘n voorteks van die novelle lees ―Alle persone is fiktief, die res is bespie-

geling‖ (9). ‘n Bespiegeling is die teenoorgestelde van ‘n rasionele argument. Waar laas-

genoemde ‘n antwoord probeer bied, is ‘n bespiegeling ―‘n onsekere, miskien dwalende 

gedagtelyn wat miskien maar net moontlikhede oproep‖ (Viljoen, 1989:3). Anders as in 

‘n tradisionele fallo- en logosentriese teks, is daar in Louoond nie ‘n duidelike argument 

nie, maar word verskeie opinies verken.  

 

Dat Louoond as teks nie deur logiese, rasionele, oorwegings bepaal word nie, hou ver-

band met die feit dat die kombuis in die volgende deel van die voorteks beskryf word as 

―‘n toestand – een van beheerde histerie‖ (9). ―[B]eheerde histerie‖ is ‘n oksimoron wat 

beide ‗manlike‘ rasionaliteit en ‗vroulike‘ emosie behels. In die negentiende eeu is histe-

rie deur psigoanalitici as ‘n vroulike siekte beskou (Viljoen, 2009). Die woord is afgelei 

van die Griekse woord ―hysteros‖, wat ―baarmoeder‖ beteken (Viljoen, 2009, en Brink, 

1990:37). Weereens kan daar dus beweer word dat die kombuis hier met vroulike lig-

gaamlikheid geassosieer word. Brink (1987:24) sien die term ―beheerde histerie‖ as ‘n 

―pragtig gekose formule‖ vir die skryfstyl van die novelle, ―die wisselende luime van 

selfironisering, wat beweeg tussen uitbundige en profane tirade enersyds en die fynste 

subtiliteit en intelligensie andersyds.‖ Hierdie wisseling in skryfstyl hou verband met die 
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inhoud van die teks. Soos verder bespreek sal word in afdeling 6.3 voel die verteller ver-

skeur tussen rasionele wetenskap en emosionele kuns, en probeer sy die twee versoen.  

 

Vir die verteller word die ‗emosionele‘ kuns veral verteenwoordig deur opera. Daar kan 

geredeneer word dat die operasanger die kuns van ―beheerde histerie‖ beoefen. Die opera 

werk dikwels met intense emosies wat vir die toeskouers mag lyk na ‘n vorm van ―be-

heerde histerie‖ omdat die uitbeelding daarvan in sang soveel tegniese beheer van die 

sangers verg. Veral Maria Callas is vir die verteller ‘n ―skoonstemmige muse‖ (11) – dit 

impliseer dat die verteller deur haar geïnspireer is om ‘n kunswerk te skep wat enersyds 

getuig van intense, byna ‗histeriese‘ emosie en andersyds van beheer en vakmanskap. 

Aan die een kant is Callas se musiek vir die verteller ―irrasioneel en verhef bokant rede 

en analise‖ (30); aan die ander kant beskryf sy in wetenskaplike terme hoe die musiek 

gevorm word deur Callas se liggaam: ―Die kleintong tril. Die epiglottis ontvang ‘n moto-

riese bevel, sluit betyds‖ (12). Viljoen (1989:116) haal Simone de Beauvoir aan wat sê 

dat aangesien vroue meestal die inhoud van die man se kuns is, dit verstaanbaar is dat 

vroue ook sy inspirasie (muse) is. In Louoond is die kunstenaar (die verteller en die 

outeur van die novelle) egter vroulik en haar muse is ook ‘n vroulike kunstenaar. Dieself-

de is waar van Klaaglied vir Koos waarin die vroulike musikante wie se lirieke aangehaal 

word as inspirasie dien vir die verteller. 

 

Nadat die verteller ‘n skokkende foto van lyke in die koerant sien, luister sy na Callas en 

verklaar: 

 

Callas klief deur die afgryslike stilte. Sy stu verby. Sy stuur verby die 

bekende, verby die tradisionele vorm, verby bakens, sy mik af op die on-

stuimige, maak die triestigheid van leë planete bewoonbaar. Sy soek sfor-

zando na dié dinge wat kuns kúns maak, sy verken buite alle grense, eis 

besitreg – en vertrek oombliklik! Sy lei die openbaringe oop en bloot, 

maar vlugtig. Ek is die dissipel wat volg. Dienswillig (40). 

 

Hierdie aanhaling kan beskou word as ‘n uiteensetting van watter aspekte van Callas se 

sang die verteller (en implisiet ook vir Goosen as outeur) inspireer. Soos Callas ―stu‖ 

Goosen in Louoond verby tradisionele vorme en bekende ―bakens.‖ Soos duidelik be-
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hoort te wees behels Louoond nie ‘n logosentriese argument nie. Dit stem ook nie ooreen 

met tradisionele narratiewe ―vorme‖ nie. Brink (1987:24) argumenteer dat Louoond nie 

‘n ―storielyn‖ ―in die gewone sin van die woord‖ bevat nie, maar dat dit eerder bestaan 

uit ―‘n agglutinasie, ‘n saamklontering van episodes binne ‘n gegewe ruimte met ‘n ver-

teller in die sentrum.‖ In die artikel ―The Centre Cannot Hold‖ gebruik hy De Lauretis se 

teorieë (sien bladsy 67) om te toon dat die narratiewe tradisies waarteen Goosen inskryf, 

fallosentries is en dat die eksperimentele struktuur van Louoond dus beskou kan word as 

‘n feministiese strategie (Brink, 1990:38). Wanneer die verteller verduidelik hoe sy Cal-

las se voorbeeld (as kunstenaar) navolg, gebruik sy ‘n liggaamlike beeld. Sy sê sy het 

―eenhonderdmiljoen voelspriete‖ en sy ―reik uit, soek‖ (40). Implikasies van hierdie 

beeld kan verken word deur middel van verwysing na Deleuze en Guatarri se konsep van 

‗risomatiese denke‘. Hulle het hierdie konsep geformuleer as ‘n alternatief tot die Ari-

stoteliaanse ‗boom‘-denke, waarvolgens ‘n konsep rasioneel en hiërargies geklassifiseer 

word (Robinson & Maguire, 2010:605-606). ‘n ‗Risoom‘ is ‘n komplekse wortelstelsel 

wat nie in een spesifieke rigting of rondom een penwortel ontwikkel nie, maar wat op on-

voorspelbare maniere uitbrei (Robinson & Maguire, 2010:605). Deleuze en Guatarri 

gebruik die risoom as model vir molekulêre en nomadiese denke, strukture en beweging. 

Só is die verteller se denke en haar kunswerk nie hiërargies, rasioneel, fallo- of logosen-

tries nie, maar soek sy, na aanleiding van Callas se musiek, in alle rigtings tegelyk, ―ver-

by alle grense‖ (40). 

 

Die bewering dat Callas ―die triestigheid van leë planete bewoonbaar‖ maak, kan in ver-

band gebring word met die verteller se ervaring van die koerantfoto wat sy gesien het. 

Callas se musiek maak dit vir die verteller moontlik om voort te leef in ‘n wêreld waarin 

geweld (soos dié waarvan die foto getuig) plaasvind. Die verteller word in hierdie opsig 

deur Callas geïnspireer om kuns te skep wat verband hou met tuisteskepping, met po-

gings om die wêreld meer ―woonbaar‖ te maak. Anders as die musikante wat aangehaal 

word in Klaaglied vir Koos, skryf Callas nie haar eie musiek nie. Sy vertolk hoofsaaklik 

musiek wat geskryf is deur manlike komponiste (11-13), soos byvoorbeeld Puccini wat 

die musiek vir die opera Tosca gekomponeer het. Die manier waarop sy dit interpreteer, 

met ‘n amper oordrewe emosionele vroulikheid, kan egter steeds as inspirasie dien vir die 
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feministiese kunstenaar. Soos wat die verteller van Klaaglied vir Koos soek vir mistieke 

vervulling deur te dans (sien bladsy 82), dans die verteller van Louoond ook wanneer sy 

na haar ―tapes‖ van Callas se sang luister. Viljoen (1989:192) beskryf hierdie dans as ―‘n 

dionistiese [sic - BB] ritueel.‖ Dit is ‘n verwysing na Dionisus, die Griekse god van 

dronkenskap en drama. Nietzsche kontrasteer in The Birth of Tragedy Dionisus met 

Apollo, die Griekse god van die son en van kuns (Calarco, 1969:6). Apollo word 

geassosieer met balans, orde en die vermyding van uiterstes. Daarteenoor word Dionisus 

geassosieer met ekstase en die deurbreking van grense (Calarco, 1969:7). Tydens ‘n Di-

onisiese ritueel sal die mens eenwording met ander mense en met die natuur ervaar 

(Calarco, 1969:8). Al word Dionisus en Apollo nie eksplisiet in Louoond teenoor mekaar 

gestel nie, stem die verhouding tussen die twee ooreen met die konflik tussen die rasio-

nele en irrasionele wat deur die verteller verken word. 

 

Soos Bets in Erf, deel die verteller van Louoond haar huis met ‘n wyfiespinnekop, ‘n 

vroulike skepper wie se ―kuns‖ (haar spinneweb) haar help haar om prooi te vang. Die 

spinneweb word beskryf in terme van kuns (―‘n onverbeterlike meesterwerk‖ [35]) en 

vroulike vlyt (die spinnekop ―sit agter haar spinwiel en weef‖ [35]; Dit wat sy weef, is ‘n 

―trourok en sluier‖ [14]). Die verteller beskuldig die spinnekop daarvan dat haar kuns 

―bóós‖ (35) is. Viljoen (1989:126) bring dit in verband met die volgende uitspraak van 

De Beauvoir: ―The ‗feminine‘ woman in making herself prey tries to reduce man, also, to 

her carnal passivity; she occupies herself in catching him in her trap.‖ Viljoen interpreteer 

dus die spinnekop as die verteenwoordiger van ‘n konvensionele heteroseksuele vroulik-

heid oor wie die verteller krities is. Die feit dat dit juis die spinnekop se ―kuns‖ is wat as 

boos beskryf word, kan egter, volgens my, ook ‘n verwysing na D.J. Opperman se opstel 

―Kuns is boos!‖ (1959) wees. Daarin argumenteer hy dat kuns om verskeie redes inherent 

‗boos‘ is en móét wees. Die redes wat hy hiervoor gee kan as volg uiteengesit word: 

 

1. Die kunstenaar voel verskeur, want aan die een kant wil hy
41

 homself ontbloot in 

die teks en die waarheid praat, maar aan die ander kant wil hy nie al die intieme 

detail van sy lewe openbaar maak en sy ervarings banaliseer deur dit om te sit in 

                                                 
41

 Opperman gebruik slegs manlike voornaamwoorde. 
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kuns nie. Daar is ook die gevaar dat hy ervarings spesiaal sal opsoek net sodat hy 

daaroor kan skryf (Opperman, 1959:145-148). 

2. Die kunstenaar kan nie net ―engele‖ uitbeeld nie. ―Bose‖ karakters is nodig om 

die kunswerk interessant te maak. Die kunstenaar moet ―ewe partydig‖ wees 

teenoor elke karakter en elkeen met ―ewe groot oorgawe en wyding‖ uitbeeld. Hy 

moet ook nie vassit in sy eie voorkeure of idees oor wat ‗goed‘ is nie, en nie 

partydig wees ter wille van sy ―volk, kerk, politieke party, [en] bepaalde tradisie 

en kultuur‖ nie (Opperman, 1959:148-150). 

3. Die sogenaamde verfynde mens doen afstand van die ―aardse, sintuiglike en sin-

nelike‖, maar die kunstenaar ―moet konkretiseer, sy middele is aards, die sintuig-

like en die sinnelike.‖ Die kunstenaar moet volgens Opperman soos ‘n aap wees 

in sy ―amoraliteit en skaamtelose sinnelikheid‖ (Opperman, 1959:150-152). 

 

Opperman (1959:152) kom tot die gevolgtrekking dat kuns geskep deur ―die gevoeligste 

kunstenaars‖ spanning sal vertoon tussen die kunstenaar se eie opvattings en die ―belang-

elose uitbeelding van alles na eie wese‖ (Opperman, 1959:154). Al vertoon kuns dus ‗bo-

se‘ eienskappe is dit nie boos nie, ―tensy ons aanneem dat die Skepper en Sy Skepping 

boos is.‖ Louoond bevat al die ‗bose‘ eienskappe wat Opperman identifiseer. Die teks 

gaan oor die alledaagse lewe van ‘n skrywer. Daar kan gespekuleer word dat die verteller 

konflik ervaar omdat sy aan die een kant die realiteit eerlik wil uitbeeld, maar aan die an-

der kant nie haar werklike ervarings wil banaliseer deur daaroor te skryf nie. Tweedens 

word die verskillende karakters en hulle opinies meestal met simpatie uitgebeeld. Alhoe-

wel die verteller se vooroordele duidelik gemaak word, dwing sy hulle nie op die leser af 

nie en bespiegel sy self oor die geldigheid van haar eie opinies. Derdens kan die teks, 

soos reeds bespreek, beskou word as ‘n vorm van beliggaamde literatuur waarin die klem 

geplaas word op die lyflike en die profane eerder as op die didaktiese, rasionele en spiri-

tuele. Anders as Opperman vra die verteller egter of die skepping wel ‗goed‘ is deur God 

aan te spreek en hom daarvan te beskuldig dat sy skepping boos is (41). Die spinnekop 

word in hierdie interpretasie nie teenoor die verteller gestel nie; hulle word beide 

uitgebeeld as vroulike kunstenaars wat ‘n ‗bose‘ kuns beoefen. Louoond word gekenmerk 

deur ŉ metafiksionele soeke na ŉ vorm of model vir die skryf van vroulike literatuur. Die 
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verteller vind modelle in die sang van Callas, die ‗bose‘ web van die wyfiespinnekop en 

in die struktuur van die kombuis, sowel as in die aktiwiteite wat daarin plaasvind. 

 

Soos genoem aan die begin van hierdie hoofstuk word die kombuis ook voorgehou as die 

enigste ―bron [...] van kennis‖ (59) wat die verteller nodig het. Sy verken ook ander bron-

ne van kennis, maar doen dit steeds in die kombuis. Sy beskou die wetenskap byvoor-

beeld as bron van kennis, maar hoef nie uit die kombuis uit te gaan om dit te verken nie, 

want die kombuis is ook ‘n laboratorium (63). Die verteller dink ook nie dat iets soos ont-

liggaamde rasionaliteit, wat onafhanklik is van die res van die wêreld, bestaan nie. Sy 

haal klaarblyklik uit ‘n teks aan
42

 waarin daar verduidelik word dat die ―lewende organis-

me‖ ―inligting [suig] uit die omgewing terwyl hulle op substansies en sintese voed‖ (33). 

Die organisme verkry dus inligting van buite deur liggaamlik met die wêreld in kontak te 

kom, veral deur te eet. Die verteller erken dat sy self ook só ‘n ―organisme‖ is, wanneer 

sy sê: ―Ek suig die inligting op‖ (35).  

 

Soos die karakters in Klaaglied vir Koos en Erf het die verteller van Louoond in haar 

kombuis ‘n oomblik van etiese bewuswording wat veral verband hou met die onetiese 

ekonomiese en politieke strukture van apartheid-Suid-Afrika. Anders as die karakters van 

Klaaglied vir Koos en Erf word sy nie gekonfronteer deur haweloses nie en is daar ook 

nie in die teks tekens dat sy skuldig voel oor haar middelklasluukses nie. Sy word wel ge-

konfronteer deur ‘n (reeds genoemde) foto in die koerant wat ―die deur na buite‖ (38) 

oopmaak. Die foto is van lyke by Crossroads:  

 

Hulle lê op ‘n hoop, gelinieer en gestileer, ‘n vrag oorskot, mense sonder 

innerlike lewens, bondels bene. Die onvoltooidheid van die lywe hinder; 

daar is hande en voete en neuse wat makeer en dit is asof daar aan die ge-

sigte gevreet is (38).  

 

Die foto is deel van ‘n ―saaklike verslag‖, maar ―[d]it bied geen ruimte vir sintuie of rede 

nie.‖ Die verteller kan nie empiries of rasioneel sin maak van die foto nie, daar is geen 

manier om dit binne bestaande kennissisteme te pas nie. Aangesien rasionaliteit nie meer 

                                                 
42

 Die gedeelte is skuinsgedruk en die skryfstyl daarvan is anders as dié van die verteller, sodat dit voorkom 

asof dit ‘n aanhaling uit ‘n ander teks is, of ten minste geskryf is in die styl van ‘n niefiksieteks. 

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



 157 

geld nie, maak dit sin dat die verteller deur haar oë tot binne-in die grys foto getrek word 

(38-39). Die foto ―gee aanstoot‖. Wat aanstoot gee is die manier waarop die mense ge-

hanteer is soos objekte ―sonder innerlike lewens‖ (38) en dat hulle liggame klaarblyklik 

verskeur is. Die verteller sien die ―hoop mense begin vanmekaar [sic] sprei, beweeg, dan 

klomp hulle weer saam, ontplof: stukke ledemate, binnegoed, stukke gesig en kop vlieg 

deur die lug, bots teen mekaar‖ (39). Dit is asof die mense nou herlewe op ‘n ander vlak, 

asof hulle steeds energie het en beweging kan veroorsaak. Hulle veroorsaak dan ook in-

terne beweging in die verteller se gemoed. Sy reageer instinktief, amper dierlik op die 

foto. Dit is asof sy de-evolueer of asof ‘n anachronistiese genetiese kenmerk deur die foto 

geaktiveer word: ―Daar is ‘n ander kreatuur wat binne my lewe, blinde homp mens met 

oerkennis, dit deins terug‖ (39). Dit hou verband met die verteller se stelling dat die foto 

nie rasioneel verstaan kan word nie. Die foto spreek tot iets prerasioneel en prelinguisties 

in die verteller. Hierdie ―ander kreatuur‖ leef, anders as die moderne mens, intiem saam 

met die abjekte en die liggaamlike: ―[d]it reageer op die reuk van vrugwater en ontbin-

ding. Dit ken afgryse, dit ken paniek en rou bloed en jellie en dood, en dit ken die ver-

skriklike angs van dood‖ (39). Die ―kreatuur‖ ken afgryse nie op ‘n rasionele vlak nie; dit 

voel die afgryse in haar liggaam: ―[d]ie dier worstel, draai om op sy sy. Dit beur voren-

toe, my lyf vou, ek skeur van binne na buite, die ontbinding skiet by my mond uit.‖  

 

Kristeva se teorieë (soos bespreek op bladsy 28-31) kan gebruik word om te argumenteer 

dat die verteller deur die foto ‘n interliggaamlikheid met die onderdruktes en dié wat in 

onregverdige omstandighede vermoor is, erken en dat sy dus ook ‘n verantwoordelikheid 

teenoor hulle aanvaar. Levinas se teorieë kan ook hier van toepassing gemaak word, veral 

Goldstein (2010:35) se uiteensetting van Levinas se denke oor naarheid en braking. Vol-

gens Levinas maak naarheid die individu bewus van die maniere waarop sy vasgevang is 

in haar eie subjektiwiteit en bestaan en is sy gewalg hierdeur. Levinas beweer dat die 

enigste manier waarop sy verlig kan word van die las van bestaan, is om haarself oop te 

maak vir die Ander en vir die maniere waarop sy vir-die-ander kan wees. Die verteller se 

beskrywing van haar ervaring van die foto kan aan die een kant gelees word as ‘n manier 

waarop etiese bewuswording kan plaasvind op die vlak van die liggaamlike. Só ‘n lig-

gaamlike etiese bewuswording word nie gereeld in tradisionele logosentriese tekste be-
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skryf nie, maar in ‘n teks soos Louoond, waarin daar gefokus word op tradisioneel vrou-

like ruimtes en waardes, vind dit wel ‘n plek in die verteller se kombuis. Dieselfde erva-

ring maak egter ook die beperkings van die teks as kombuis duidelik: ―Die foto kondig 

die Nuwe Geskiedenis aan. Dit kondig ‘n wêreld aan wat nog gekonstrueer moet word‖ 

(40). Dit is nie genoeg dat die verteller die ―onbekende gesig van die toekoms‖ (40) 

herken nie. Daar kan beweer word dat die foto, die ―gesig van die toekoms‖ soortgelyk is 

aan die gesig van die Ander wat die verteller tot etiese denke dwing. Sy sal self ook moet 

verander en indien sy ‘n aktiewe rol wil speel in die veranderinge in Suid-Afrika, sal sy 

waarskynlik buite die mure van haar huis en kombuis moet beweeg. Die ander vroulike 

karakters in die novelle se verhoudings met en sienings van die buitewêreld (en die ma-

niere waarop hulle probeer om probleme in die buitewêreld aan te spreek), en dié van die 

verteller, word bespreek in afdeling 6.3.  

 

6.3 Beperkings van die kombuis 

 

Louoond se verteller voer gesprekke met vier verskillende vroue: Anna (haar voormalige 

huishulp), haar ouma, haar aktivistiese vriendin Hermien en haar Armeense buurvrou. Dit 

is in kontras met Klaaglied vir Koos en Erf waarin die karakters hoofsaaklik met mans 

gesprekke voer (Stander, 1988:83). Die verteller se gesprekke met Anna en met haar ou-

ma is denkbeeldig – Anna is in die Karoo en haar ouma is oorlede (60). Wat hierdie ge-

sprekke betref, moet daar dus in ag geneem word dat die verteller dit óf onthou óf ver-

beel. Anna en die verteller se ouma se perspektiewe moet dus nie noodwendig gelees 

word as akkuraat uitgebeeld nie. In al die gesprekke word die karakters se opvattings oor 

die politiek uiteengesit en met dié van die verteller gekontrasteer. Op hierdie manier word 

verskillende maniere waarop daar gereageer kan word op die buitewêreld (waarin die 

Crossroads-slagting plaasgevind het) uitgebeeld. Elkeen van die karakters verteenwoor-

dig dus ŉ ander manier waarop die beperkings van die kombuis oorkom kan word. In 

hierdie afdeling word die verskillende gesprekke eerstens bespreek. Daarna word die ver-

teller se sienings van die werklikheid, insluitend die konflik wat sy ervaar tussen haar lo-

jaliteit tot kuns en haar geloof in die wetenskap, bespreek. Die verteller se gesprek met 
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Anna word eerstens uiteengesit, daarna dié met haar ouma, Hermien en die Armeense 

vrou. 

 

Die gesprekke met Anna en met die verteller se ouma word nie net eerste uiteengesit 

omdat albei verbeelde gesprekke is nie, maar ook omdat hulle twee uiterstes verteen-

woordig. Albei is fundamentalistiese vroue wat tevrede is met tradisionele vroulike rolle 

en wat doen wat van hulle gevra word sonder om dit te bevraagteken. Hulle verteenwoor-

dig egter polities teenstrydige posisies: Ouma Sannie is ‘n Afrikanernasionalis, terwyl 

Anna ‘n lid is van die ANC en doen wat haar leiers beveel (26). In daardie opsig is sy nie 

net die verteller se ―ANC-huishulp‖ (24) omdat sy aan die ANC behoort nie; sy is ook die 

huishulp van die ANC omdat sy hulle vuilwerk moet doen. Anna wil nie die huishoude-

like ruimte verlaat nie, maar sy beny tradisionele wit, middelklas-vroue en glo dat sy al 

die luukses wat hulle leefwyses behels, sal besit wanneer die revolusie kom (24). Die ver-

teller word nie regtig oorreed deur Anna of haar ouma se argumente nie en hulle keuses 

dien dus nie vir haar as potensiële alternatiewe tot haar eie posisie nie. Omdat sy hierdie 

‗gesprekke‘ gefabriseer het, onthul hierdie gesprekke wel eienskappe van die verteller se 

persoonlikheid en die maniere waarop sy optree. 

 

Die verteller se denkbeeldige gesprek met Anna word in dialoogvorm aangebied, sodat 

die leser nie in hierdie geval toegang het tot die verteller se denke nie. Dit skep ‘n afstand 

tussen die verteller en die leser. Dit laat die leser toe om ‘n opinie oor die verteller te 

vorm. Soos Viljoen (1989:161) beweer, word die verteller se ―eie valse motiewe blootge-

lê in haar gesprek met Anna.‖ Die ―gesprek‖ tussen die twee begin met die verteller wat 

wonder of Anna vir haar ―voorspraak‖ sal doen as sy na die revolusie sou probeer om 

haar Callas ―tapes‖ te red (24). Sy dink dat Anna eintlik moet, want sy ―het baie vir daar-

die meid gedoen‖ (25). Die woord ―meid‖ en die stelling as geheel getuig van die ―tipiese 

rassistiese en paternalistiese houding van soveel wit ‗madams‘‖ (Viljoen, 1989:157). 

Viljoen (1989:157) argumenteer verder dat die stelling ―juis die onvoldoendheid van die 

‗baie‘ wat vir die ‗meid‘ gedoen is [illustreer] – as die verteller genoeg gedoen het, sou 

daar nooit sprake wees van ‘n ‗revolusie‘ nie.‖ Die stelling weerspreek ook die verteller 

se bewering dat sy ―op gelyke voet‖ (25) wil onderhandel met Anna.  
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Die verteller verduidelik op ‘n patroniserende manier vir Anna dat hulle gemeenskaplike 

evolusionêre voorouers het, naamlik ―vlieënde reptiele‖ (25). Die ―mooi‖ manier waarop 

sy dit vir Anna uiteensit, dien as teken dat sy Anna nie beskou as haar intellektuele 

gelyke nie. Dit kontekstualiseer die darwinisme as ‘n tipe Westerse kennis waaraan die 

verteller vasklou om haarself te verdedig. Anna gebruik egter die verteller se eie darwin-

istiese kennis teen haar, deur te sê dat die stryd tussen hulle ―deel [is] van die saak wat 

ons ‘n Darwinistiese worsteling noem.‖ Die verteller herhaal dat sy ―tog goed‖ was vir 

Anna, dat sy elke dag vir haar vleis en tee gegee het (26). Sy het egter ook vir Anna ‘n 

hoofpyn gegee, toe sy vir Anna geforseer het om na Callas te luister terwyl sy vloere 

moes vryf. Die verhouding tussen die verteller en Anna reflekteer die verhouding tussen 

die koloniale onderdrukker en die onderdrukte. Die kolonialiste beweer dat hulle vir die 

gekoloniseerdes kan help, deur byvoorbeeld vir hulle kos te gee, maar in ruil daarvoor 

moet die gekoloniseerdes arbeid verrig en word die koloniseerders se kuns en kultuur op 

hulle afgedwing. Die gekoloniseerdes word ook van hulle name ontneem, ―Anna Eli-

zabeth Johanna Sobokeng, gebore Zeekoei‖ (27) word net ―Anna.‖ Die Europese oor-

sprong van die meeste van Anna se name dui ook op haar familie se geskiedenis as geko-

loniseerdes. Aan die einde van die gesprek tussen die verteller en Anna aanvaar laas-

genoemde weer haar onderdanige posisie omdat die verteller sê dat sy haar sal leer hoe 

om ―vleis in ‘n blik‖ en ―Coke in ‘n bottel‖ (27) te sit. Hierdie kennis kan beskou word as 

die neokoloniale ekwivalente van die ―sout, snuif en ‘n rol twak‖ (59) wat Suid-Afrika se 

oorspronklike koloniseerders vir die land se inheemse inwoners gegee het in ruil vir ‘n 

bees. In hierdie gesprek word die verteller se medepligtigheid aan Apartheid en uitbuiten-

de ekonomiese strukture aan die leser ontbloot. Dit word duidelik gemaak dat die vertel-

ler se gehegtheid aan Callas en ander Europese kuns, asook haar wit middelklasleefstyl, 

problematies kan wees. Die verteller se gesprek met Anna verskaf dus nie vir haar enige 

antwoorde oor hoe sy die beperkings van die kombuis kan oorkom nie, aangesien sy nie 

bereid is om die ANC slaafs na te volg soos Anna nie. Daar word egter aanduidings ge-

gee van die ideologiese probleme wat verband hou met die verteller se gesitueerdheid in 

haar huis en kombuis. Dieselfde is waar van die verteller se gesprekke met haar ouma en 

met ―ouma Sannie‖ wat vervolgens bespreek word. 
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Daar is geen aanduiding in die teks dat ouma Sannie dieselfde persoon is as die verteller 

se ouma nie, maar hulle verteenwoordig soortgelyke politieke opvattings en is van die-

selfde generasie. Hulle kan beide beskryf word as voorbeelde van ―die mees tipiese Afri-

kanervrou, die volksmoeder wat ‘n Voortrekker sou kon wees‖ (Viljoen, 1989:147). In 

die verwerking van die novelle Louoond tot die toneelstuk Kombuis Blues word hulle 

saamgevoeg tot een karakter (Blumberg, 1998:198). Die verteller se (verbeelde) gesprek-

ke met hulle word dus hier saam bespreek. Die politieke opvattings van Ouma Sannie en 

die verteller se ouma verskil, soos reeds bespreek, van dié van die verteller. Tog kan sy 

nie haar verwantskap met hierdie vroue ontken nie. As ‘n wit, middelklas Afrikaanse 

vrou is hulle haar geskiedenis en is dit by hulle wat sy sommige van haar gebruike geërf 

het. Soos reeds genoem (op bladsy 148), moet die verteller se beskrywing van haar en 

haar ouma as ―twee vroue in die wêreld, regop en konserwatief‖ (60) waarskynlik as iro-

nies gelees word. Dit is egter duidelik dat die verteller tog emosioneel geheg is aan haar 

ouma. Oor haar ouma se dood skryf sy byvoorbeeld: ―God maak sy mond oop en my ou-

ma se nek knak soos seldery. My ouma is dood, haar lyf nog halfvol kruideniersware. (Sy 

het vrugte vir tydverdryf geëet.) Sy is my geskiedenis‖ (60). Haar gevoelens oor haar 

ouma (en oor ouma Sannie) is dus ambivalent. Die gesprekke met haar ouma moet dus 

ook, anders as die gesprekke met Hermien en die Armeense vrou, nie net gesien word as 

die uiteensetting van ‘n alternatiewe leefstyl wat die verteller oorweeg nie. Soos die 

gesprek met Anna, sê dit eerder iets oor die problematiek van die verteller se huidige po-

sisie en sienings. 

 

Die eerste gesprek met een van die oumas is met ouma Sannie op haar negentigste ver-

jaarsdag (21). Dié gesprek word amper in ‘n joernalistieke styl weergegee (ouma Sannie 

word onder andere gevra wat sy dink van ―ons landsake‖) en word in skuinsgedruk aan-

gebied. Ouma Sannie woon in ―Huis Immergroen‖ en sy ―lyk nie ‘n dag ouer as sewentig 

nie‖. Daar word ‘n ―kiekie‖ (22) van haar geneem en sy probeer haar ken ―vorentoe 

stoot‖ sodat haar plooie nie wys nie. Ouma Sannie is ‘n verteenwoordiger van die tradi-

sionele en konserwatiewe Afrikaner wat hulself (en hul politiek) as ―immergroen‖ be-

skou, maar wat nie meer die tekens dat hulle eintlik verouderd en polities gesproke ana-
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chronisties is, kan wegsteek nie. Sy het die voortbestaan van die nasionalisme en patri-

argie verseker deur ―sewe seuns vir Suid-Afrika‖ (21) te gee en haar politieke idees kan 

opgesom word in een sin: ―‘n Kaffer bly áltyd ‘n kaffer‖ (22). As die ander ―kiekies‖ in 

Louoond – soos byvoorbeeld dié van die Crossroads-lyke (38) – in ag geneem word, is dit 

duidelik dat ouma Sannie se rassisme gelei het tot onetiese sosiale strukture en geweld. 

Haar sienings vereenvoudig die komplekse werklikheid en is nie meer relevant binne die 

Suid-Afrika van die 1980‘s nie.  

 

Die politieke opvattings van die verteller se ouma is soortgelyk aan dié van Ouma 

Sannie. Sy glo dat Afrikaners ―hierdie land‖ met hulle bloed ―vrygekoop‖ het en dit met 

hulle ―bloed‖ moet verdedig (52). Wat hulle betref, word hulle optrede geregverdig deur 

hulle geloof dat hulle ―die ‗uitverkore‘ volk is, soos die Israeliete van ouds, deur God aan 

die suidpunt van Afrika geplant vir Sy heilige doel‖ (Viljoen, 1989:152). Dat die verteller 

se ouma se siening van Suid-Afrika se geskiedenis ooreenstem met die Afrikanernasiona-

listiese weergawe daarvan, is duidelik te sien in die drie panele wat sy borduur: 

 

(1) Suid-Afrika begin 

‘n Man met ‘n veer in sy hoed sit voet aan wal. 

(2) Konfrontasie begin 

Die man met die veer in sy hoed onderhandel met anderskleuriges: sout, 

snuif en‘n rol twak in ruil vir ‘n bees. 

(3) Die sprokie begin 

Die man met die veer in sy hoed soen sy vrou. Hy pluk die eerste roos uit 

die Kompanjiestuin. (59-60) 

 

Die verteller se ouma borduur bogenoemde voor ‘n venster. Die verteller staan ook voor 

die venster en sien ―[i]ets donkerders‖ beweeg: ―Dit is vaal en beaar. Klonterig. Dit het 

dimensie. Dit lyk op lewe, maar dit is onbekend, en tog het ek ervaring daarvan. Dit 

boei.‖ (59). Die verteller is in haar huis geskei van wat buite dit aangaan. Sy het nie toe-

gang daartoe nie, maar sy is tog oop daarvoor en probeer om goed wat sy nie verstaan 

nie, waar te neem. Haar ouma kyk nie eers by haar huis uit na buite nie, sy bly net by 

haar eie verstaan van die buitewêreld. Volgens Viljoen (1989:150) hou die geborduurde 

panele verband met die ―groen padda‖ wat die verteller se ouma borduur en in die ―vry-

kamer‖ ophang (52). Die padda vra om gesoen te word, maar ―waarsku‖ dat hy nie ‘n 
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prins is nie. Volgens Viljoen (1989:150) is die ―man met die veer in sy hoed‖ (klaar-

blyklik Jan van Riebeeck) ook so ‘n padda wat deur sommiges gesien word as Suid-Afri-

ka se prins, maar wat ook iets onheilspellends kan wees. Die verband tussen die gebor-

duurde padda en die drie panele ontbloot dus, myns insiens, die nasionalistiese weergawe 

van Suid-Afrika se geskiedenis as ‘n sprokie, eerder as die waarheid.  

 

Dit is ter wille van hierdie sprokie wat die verteller se ouma bereid is om geweld te ge-

bruik. Haar geloof in geweld is ook duidelik in die manier waarop sy kombuiswerk doen: 

―Sy kap die hoender se kop met ‘n handbyl af en spoel haar bebloede hande onder die 

kouewaterkraan‖ (58). Die verteller glo nie in geweld nie (en sien dus nie haar ouma se 

benadering as ŉ gepaste manier om die buitewêreld te hanteer vanuit haar kombuis nie), 

maar sy voel verskeur tussen haar ouma en haar vriendin Hermien wat ook ten gunste van 

geweld is: ―Aan Hermien se kant is sy omdat hulle dieselfde politieke frustrasies het, en 

aan haar ouma se kant is sy omdat sy haar ‗geskiedenis‘ is.‖ (Viljoen, 1989:148). Die ver-

teller se ouma en Hermien verteenwoordig twee teenstrydige benaderings tot die politiek; 

―[t]ussen hierdie uiteenlopende pole moet die verteller dus haar plek in die polities 

gespanne Suid-Afrika van die tagtigerjare bepaal‖ (Viljoen, 2009). 

 

In Louoond word twee gesprekke tussen die verteller en Hermien beskryf. Die eerste is ‘n 

telefoonoproep waarin Hermien vir die verteller ―in kodes‖ vertel van haar ―omswer-

winge‖ (23) saam met Winnie Mandela. Die tweede gesprek vind plaas wanneer die ver-

teller en Hermien in ‘n skuit op die Langebaanmeer sit en visvang. Die verteller en Her-

mien baklei: die verteller glo (soos vervolgens bespreek sal word) dat wetenskap en teg-

nologie gebruik kan word om Suid-Afrika se probleme op te los, terwyl Hermien dink dat 

geweld die enigste opsie is. Hermien se positiewe siening van geweld word geïmpliseer 

wanneer sy ‘n vis vang en ―die slagoffer moeg [speel]‖ (52). Die verteller laat egter haar 

prooi weer gaan (53). Hermien herinner die verteller aan die tyd (moontlik toe hulle 

saamgewoon het in die huis in ―Dingesstraat‖ [24]) wat hulle saam geveg het ―vir die 

behoud van Kerkplein‖ (53). Die verteller het dus moontlik vroeër meer ooreengestem 

met Hermien en was meer bereid om te veg (en moontlik ook om geweld te gebruik) ter 

wille van haar politieke oortuigings.  
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Waar geweld vir die verteller se ouma aanvaarbaar is as dit gebruik word om mag te 

bekom en te behou, argumenteer Hermien dat die gebruik van geweld nodig is om hiërar-

giese magstrukture uit te wis. Sy beweer dat die een wat ―‘n mes neem en die tiran keelaf 

sny‖, nie net die onderdrukker ―vermorsel‖ nie, maar ook die posisie van ―onderdrukte‖: 

―Hy vernietig sy gevoelens van minderwaardigheid en herstel sy selfrespek. Hy herskep 

homself en daar is weer hoop, ‘n nuwe menslikheid [...] Geweld reinig [...]. Dit is skep-

pend. Dit is katarsis.‖ (65). Soos Viljoen (1989:84) beweer, is dit egter nie duidelik wat 

presies (en watter nuwe sosiale strukture) deur geweld geskep word nie. Die verteller ar-

gumenteer dat chemiese middels gebruik kan word om die mens se gewelddadige instink-

te uit te wis. In reaksie hierop vra Hermien wie in beheer van die operasie sal wees, 

omdat dit weer op ―dieselfde magspeletjie‖ (76) sal uitloop. Volgens Hermien is ―[d]ie 

ware revolusie [...] onbaatsugtig, [en] alles behalwe heroïes of idealisties‖ (60). Sy be-

skryf egter self geweld in idealistiese terme: ―Geweld is nie die ontketening van bar-

baarse instinkte nie [...] Jy kan geweld net begryp as jy self daarby betrokke is [...] Ge-

weld is die enigste suiwer daad wat oorgebly het.‖ (63).  

 

Hermien verteenwoordig vir die verteller ‘n bepaalde manier om die politieke situasie in 

Suid-Afrika te hanteer (en om die beperkings van die kombuis te oorkom). As sy Her-

mien se voorbeeld wil navolg, sal dit behels dat sy haar huis en haar middelklasposisie 

moet opgee. Daar sal nie meer tyd of plek wees om te ―kook met hartstog‖ (52) nie. Sy 

sal ook die tradisioneel vroulike aktiwiteite waaraan sy waarde heg, moet opgee. Soos 

reeds bespreek, verteenwoordig die verteller se ouma vir haar ‘n konserwatiewe lewens-

uitkyk, maar is sy ook emosioneel geheg aan haar ouma. Hermien voel nie so ambivalent 

oor die verlede nie. Sy voer aan dat ―[g]eskiedenis kondisioneer‖ en dat alle ―bande met 

die verlede [...] verbreek [moet] word‖ (60). Sy het reeds haar eie bande met die Afrika-

nerkultuur en verlede verbreek: ―Ek het al my wyn uitgedrink, die Domsaitis, die Anna 

Vorster, die Krenze en die Bettie Cilliers-Barnards verkoop‖ (62). Die implikasie is dat 

die verteller dit ook moet doen. Die verteller is nie so geheg aan spesifiek Suid-Afrikaan-

se kultuurprodukte nie, maar haar gehegtheid aan Callas, George Sand en aan haar mid-

delklasleefwyse sal waarskynlik ook vir Hermien onaanvaarbaar wees. Hermien is klaar-
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blyklik ‘n Marxis wat glo dat die ―ware geskiedenis‖ begin het met ‘n trein vol mynwer-

kers
43

 en liedere (58); volgens die verteller gee kultuur vir Marx ―die sjits‖ (24). 

 

Een van die ―bande met die verlede‖ wat volgens Hermien ―verbreek‖ moet word, is die 

Afrikaner se band met godsdiens. Sy beweer: ―Die godsdiens waarmee ons grootgeword 

het, is vol pienk geloof en eensaamheid, vol uitverkorenes en waarskuwings, en skeidings 

tussen skape en bokke‖ (60). In Louoond word godsdiens veral verteenwoordig deur die 

verteller se Armeense buurvrou. Waar Hermien ‘n radikale, gewelddadige politieke bena-

dering tot Suid-Afrika se onregverdige sosiale strukture verkondig, vind die Armeense 

vrou antwoorde vir die land se probleme in ‘n tipe charismatiese Christenskap. Sy ver-

teenwoordig dus nog ‘n manier waarop die verteller moontlik uit haar huislike ruimte sou 

kon beweeg. Godsdiens was histories een van die min sake wat vroue toegelaat is om be-

langriker te ag as hulle tradisioneel vroulike rolle. Hulle kon, ter wille van godsdienstige 

oortuigings, op ‘n sosiaal aanvaarbare manier die private huishoudelike ruimte verlaat 

(Pratt, 1981:61). Aan die ander kant word godsdiens ook dikwels gebruik om tradisionele 

rolle op vroue af te dwing. Anders as Hermien maak die Armeense vrou dus nie nood-

wendig ‘n radikale stelling deur nié self ‘n tradisioneel vroulike rol te vervul nie. Binne 

haar Christelike beweging word vroulike lede immers beperk tot tradisioneel vroulike 

rolle. Hulle sing in ‘n koor, maar wanneer hulle nie sing nie ―stop en lap hulle die versuk-

kelde siele se toiings, of skil hulle aartappels‖ (55). 

 

Hierdie argument word verder gevoer deur Viljoen (1989:136), wat redeneer dat die Ar-

meense vrou die tradisionele Afrikaner se godsdiensopvattings verteenwoordig en ook 

verteenwoordigend is ―van ‘n algemene, konserwatiewe, wit politieke opinie.‖ Daar kan 

egter beweer word dat ouma Sannie eerder die teken daarvan is. Die Armeense vrou is 

immers (letterlik en figuurlik) volksvreemd. Sommige Bybelgebeure het in Armenië 

plaasgevind (Berg Ararat is byvoorbeeld in Armenië [Hawkins, 1988:42]). Die Armeense 

vrou is dus miskien eerder ‘n verteenwoordiger van ‘n ouer tipe Bybelse Christenskap. 

Haar beweging word ook eksplisiet in die teks gekontrasteer met tradisionele Afrikaner-

kerke, dit veroorsaak byvoorbeeld dat die omliggende kerke leegraak omdat hulle ―dieet 
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van droë woorde‖ (56) nie hulle lede bevredig nie. Waar die tradisionele Afrikanerkerke 

oor die algemeen Christenskap gebruik het om apartheid te ondersteun, word die Ar-

meense vrou se beweging deur die ―afdelingsraad‖ gekritiseer omdat daar nie aparte ablu-

sieblokke vir mans en vroue, wit en swart mense is nie (13). Die aparte ablusieblokke 

word uiteindelik wel gebou, maar haar beweging is nie van die begin af gebaseer op die 

onderskeiding tussen rasse nie.  

 

Die Armeense vrou se beweging kan ook beskou word as ‘n poging om die samelewing 

te verbeter. Mense van oral sluit by die beweging aan, veral ―[d]ie honger menigtes en 

die huislose massas van Khayelitsha, Crossroads, Mbekweni en Groendal‖ (55). Hulle 

word moontlik aangetrek deur die kos wat sy uitdeel (sy ―vermeerder die vis en brood‖). 

Die gee van kos aan minderbevoorregtes is egter nie altyd onskuldig nie. Die toegang tot 

kos kan met ―velerlei taboe-reëls, reëls oor rituele en vas, ens‖ (Wolff, 2006:301) saam-

gaan. Dit is hier ook die geval – die armes kan nie die Armeense vrou se kos kry as hulle 

nie haar godsdiens aanneem nie. Dit is klaarblyklik ook die kritiek wat Hermien in ge-

dagte het wanneer sy sê dat sy ook vroeër betrokke was by ―barmhartigheidsdienste, kos-

pakkies en vroomheid, soet woordjies en daardie soort van ding‖, maar nou voel dat dit 

―deel [is] van ‘n politieke teorie wat dom ordentlikes bewonder, deel van die leuen oor 

die ewige lewe‖ (66).  

 

Die Armeense vrou probeer Suid-Afrika se probleme oplos deur haar gemeentelede te 

―programmeer om die ander wang te draai‖ (56). Vyande vergewe mekaar en ―Witdoeke 

en Comrades skud blad‖ (56). Dit lyk dus asof die beweging ‘n einde kan bring aan die 

geweld in Suid-Afrika. Aan die ander kant beteken dit dat die ―Witdoeke en Comrades‖ 

nou nie meer veg vir dit waarin hulle glo nie. Die onderdrukkende sosiale strukture van 

apartheid-Suid-Afrika word aanvaar, want dit word gesien as deel van die lyding wat die 

Christen moet verduur terwyl hy of sy wag op die hiernamaals – ―die Groot Oorwinning 

wat kom‖ (56). Die Armeense vrou argumenteer dat die mens nie moet probeer om die 

wêreld se probleme op te los nie, maar moet wag tot God homself openbaar. Al voel dit 

vir die mens of dit lank duur, is dit vir ―Hom‖ ―soos ‘n oogwink‖ (66). Hermien ant-

woord dat ―Sy‖ minuut steeds vir die mens ‘n duisend jaar bly waar ons ―derm vir derm‖ 
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moet deur (66). Die lede van die beweging word belowe dat hulle ná hierdie lewe ‘n plek 

sal hê in ―‘n immergroen paradys‖ (57). Dit herinner aan die naam van Ouma Sannie se 

ouetehuis, Huis Immergroen, dus kan dit moontlik gesien word as ‘n aanduiding van die 

werklike aard van die ―paradys‖ waarheen die lede op pad is – ‘n solipsistiese bejaard-

heid. Dat die beweging geen gevaar vir apartheid-Suid-Afrika inhou nie, word bevestig 

deur die feit dat die Armeense vrou genooi word om op nasionale televisie ―appelgereg-

te‖ te ―demonstreer‖ (57) (Viljoen, 1989:144). Sy en haar beweging word dus bemark, 

maar die godsdienstige en politieke implikasies van haar leefwyse (sy eet immers nie net 

appels omdat sy hou van die smaak nie, maar ook as gevolg van haar pasifistiese 

filosofiese beginsels) word ongedaan gemaak deurdat daar gefokus word op apolitiese 

resepte.  

 

Binne die konteks van die kapitalisme veroorsaak die Armeense vrou se opvattings dat sy 

―dom‖ (31) is en maklik is om uit te buit. ‘n ―[M]eneer van Wyk‖ flous haar byvoorbeeld 

deur te sê dat hy die bou van ablusieblokke wat geskei is volgens ras en geslag, as ―iets 

spesiaal, ‘n opdrag van Bó‖ beskou (15). Sy gee vir hom geld om boumateriaal daarvoor 

te koop en hy verdwyn daarmee. Hierdie insident daag die Armeense vrou se geloof uit 

en sy vra aan God, ―Skepper van hemel en aarde‖, of ―hierdie korrupte spul‖ sy ―maak-

sels‖ is (15). Alhoewel die Armeense vrou deurgaans uitgebeeld word as opreg en naïef, 

is daar ook tekens in die teks dat sy self miskien korrup is. Die beweging ontvang ―sakke 

vol geld‖ wat ―soos manna uit die hemel val‖ (57), maar daar word nie gesê waar die geld 

vandaan kom nie. Die Armeense vrou beweer ook dat sy siek mense kan genees. Dit lyk 

aanvanklik asof sy dit regkry, want ―die skille val van die blindes se oë‖, maar wanneer 

sy die waansinniges se boosheid uitdryf ―begin [hulle] beredeneerd oor die klipkoppies 

dans‖ en ―[p]arty dans die hiernamaals binne‖ (55). Haar pogings om hulle te genees is 

dus klaarblyklik onsuksesvol.  

 

Die maniere om die huishoudelike ruimte te transendeer soos verteenwoordig deur die 

Armeense vrou behels dus ook sekere probleme en beperkings. In teenstelling met Her-

mien en die verteller se ouma kan die Armeense vrou byvoorbeeld glad nie geweld han-

teer nie. Behalwe as Armenies, kan sy ook beskou word as anemies: sy kan nie bloed 
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hanteer nie en eet net appels (16). Die eerste teken van haar onvermoë om geweld te han-

teer, is wanneer sy histeries reageer as die verteller se Dobermans ‘n hen doodbyt: ―Sy 

spring op en hol skreeuend die eetkamer binne. Sy hardloop teen ‘n boekrak vas, stamp 

‘n stoel om en gly op ‘n los mat, maar sy is blitsvinnig weer op haar voete.‖ (17). Viljoen 

(1989:133) interpreteer hierdie insident as ‘n ―teken [dat] die godsdiens [...] nie antwoor-

de het vir só ‘n situasie nie‖ en implisiet ook nie vir die geweld in Suid-Afrika, soos dié 

by Crossroads, nie. Dat daar wel Christene is wat geweld omarm, is duidelik wanneer die 

Armeense vrou ontsteld raak oor ‘n koerantfoto van vroue wat oor ‘n brug dans. Sy is 

ontsteld oor die ―verskriklike uitdrukking‖ op die ―swart vrou wat reg voor dans‖ (23) se 

gesig. Hierdie vroue word implisiet deur die verteller vergelyk met ―[d]ie pelgrims‖ wat 

oor die brug gedans het ―om hulle te suiwer van St. Johannes se onsigbare siekte‖ (22). 

Die Armeense vrou is bewus van die teenstrydigheid tussen haar opvattings en die 

toestand van die wêreld. Sy vra: ―Hoe kan ‘n Christen realisties leef in ‘n wêreld waar 

moordenaars deur biskoppe en kerkleiers geseën word?‖ (22). Die verteller impliseer dat 

dit nie net so is dat moderne kerke die Bybel misbruik ten gunste van geweld nie, maar 

dat die Bybel self gewelddadig is (en dat die vroue op die foto dus Bybels optree) deur 

die volgende aan te haal: ―Miriam took a timbrel in her hand to lead the women of Israel 

in a song and dance of victory.‖ (23). Dit is ‘n verwysing na Eksodus 15:20: ―Mirjam die 

profetes, suster van Aäron, het ‘n tamboeryn gevat en al die vroue het agternageloop en 

gedans.‖ Die rede waarom hulle sing en dans, is om God te prys omdat hy die Egiptenare 

in die Rooi See laat verdrink het. Die verteller impliseer dus dat die Armeense vrou se 

geweldlose Christendom in kontras is met die Bybel self. Aangesien die verteller gekant 

is teen geweld, sien sy nie die Bybelse Christendom (of die Armeense vrou se godsdiens 

wat vol teenstrydighede is) as ŉ geldige manier om die huis se beperkings mee aan te 

spreek nie. 

 

Soms kom dit voor asof die verteller wel oorweeg om die Armeense vrou na te volg en 

om die beperkings van die kombuis só te ontsnap. Aan die einde van die eerste deel van 

die novelle
44

 voer hulle byvoorbeeld saam ‘n ritueel uit. Viljoen (1989:139) argumenteer 

dat die verteller se ―vereenselwiging met die Armeense vrou‖ en met ―die tradisie van 
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Calvinisme, van Afrikaanse godsdiens‖ hier ‘n hoogtepunt bereik. Tydens die ritueel ge-

bruik hulle wel tradisioneel Afrikaanse godsdienstige bewoording, soos ―seën die avond-

maal‖ en ―O, salige lot‖ (45), maar ander eienskappe van die ritueel sou waarskynlik deur 

‘n Calvinistiese kerk as heidens (of, wat vir hulle neerkom op dieselfde ding, Rooms-

Katoliek) beskou word. Die verteller en die Armeense vrou steek byvoorbeeld kerse aan 

en die verteller beskryf haar ervaring soos volg: ―Die engheid los op, vloei oor. Ons word 

bly tot in die fynste ontsteltenis, voel hoe die Gees binnekom en verower. Ons verskyn 

sonder klagstaat of verdediging en die sterwe word wins.‖ (45). Dit is die enigste deel 

van die novelle waarin die verteller klaarblyklik haarself vereenselwig met die Armeense 

vrou se geloof. Waar sy vroeër reeds die Armeense vrou beskryf het as ―‘n dwase maagd, 

‘n dom, agterstevoor Christen‖ (31), kan sy uiteindelik nie haarself indink dat die Ar-

meense vrou enigsins menslik is nie: ―Sy is nóg soos ander mense gebore, nóg het sy uit 

potklei orent gekom [...] [sy is] vermom en bedraad soos ‘n mens‖ (57).  

 

Die verteller sien dus nie die Armeense vrou se lewenswyse as ‘n geldige manier om die 

beperkings van die kombuis te oorkom en te soek vir oplossings vir Suid-Afrika se 

politieke probleme nie. Die verteller slaan twee keer, soos die digter van Psalm 121, haar 

oë op na die berge – die eerste keer kry sy geen antwoord nie (18). Die tweede keer vra 

sy ―Wie is u dan?‖ en kry as antwoord ―‘n [h]us met lang ore‖ (54). Volgens die HAT is 

―husse met lang ore‖ ‘n uitdrukking wat beteken ―[j]y hoef dit nie te weet nie; dit gaan 

jou nie aan nie‖ (Odendal & Gouws, 2000:421). Soos Viljoen (1989:142) beweer, impli-

seer dit dus dat die verteller nie vrae moet stel nie en ―dat ‘n vrou haar moet bepaal by 

haar kombuis.‖ Laasgenoemde antwoord kan dien as ‘n teken dat die verteller wel glo in 

‘n god, maar hom verwyt omdat hy nie vir haar antwoorde gee nie. Dieselfde is waar van 

uitsprake wat dit duidelik maak dat die verteller God verantwoordelik hou vir die wrede 

en gewelddadige eienskappe van die evolusionêre stryd. Sy vra byvoorbeeld wat die sin 

is van ‘n skepping waarin jy moet baklei as jy wil oorleef en of ―die Maker nie self van 

sy nimmereindigende herhalings moeg [word] nie?‖ (33). Sy vra ook of, as God wel die 

Skepper is, hy nog enigsins beheer het oor sy skepping: ―Kan hy dit ooit nog beëindig, of 

het Hy vasgestrik in sy eie spel geraak?‖ (33). Later sê sy ook: ―U speel met insekte, gee 

hulle komieklike gesigte, U slinger ‘n miljoen planete in die ruim rond en wanneer U 
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toornig is, verklaar U ‘n hele spesie tot niet.‖ (41). Uiteindelik hou sy God ook 

verantwoordelik vir die slagting by Crossroads: ―U aandag, asseblief! Het U die koerant 

vandag gesien!‖ (41).  

 

Tog verwonder die verteller haarself steeds aan die natuur: ―Elke suring het sy doel en 

oral, ja, oral blink die majesteit‖ (37). Die woord ―majesteit‖ het godsdienstige konnota-

sies; sy impliseer dat die suring deur ‘n god geskep is wanneer sy sê ―[d]ie mens kan nie 

één blaar maak nie‖ (37). Sy dink ook dat sy wel ―soos ‘n Christen [wou] leef, maar een-

kant, tussen skeure en geharde plante‖ (38). Haar idee van ‘n Christelike lewe is dus in 

kontras met die Armeense vrou se gemeenskapsgesentreerde Christenskap. Tog dink sy 

dat sy ook in ―‘n poel‖, sou kon aanpas, as ―‘n seeanemoon vasgelym in vrywillige ge-

vangenisskap, ‘n solitêre poliep, ‘n swam wat na eie behoefte rose skep, ‘n saamleef on-

beperk‖ (38). Sy sou dus ook, soos ‘n swam, uit ander mense of uit ‘n gemeenskap (―‘n 

saamleef‖) alles kon kry wat sy nodig het, as sy nie meer geïsoleerd is in haar kombuis 

nie. Die enigste rede hoekom sy eintlik aan die Christen-geloof vashou, is omdat sy daar-

mee grootgeword het. Haar ouers het haar nie ―bewapen‖ (40) nie, dit wil sê hulle het 

haar nie toegerus om in ‘n wêreld te lewe waarin slagtings soos dié by Crossroads plaas-

vind nie. Dit kan in verband gebring word met Bets se gedagtes oor wat sy by haar ouers 

geërf het, in Erf (sien bladsye 110 en 128). Al wat die verteller se ouers vir haar gegee 

het, is ―teksverse en beste wense‖ (40). Die verteller voel dat dit nie voldoende is nie: 

―My ouers het my nie die name van die abstrakte geleer nie, hulle het dit nie beskryf nie, 

hulle het niks aan my verduidelik nie!‖ (40). Die verteller se gebrek aan nuttige kennis, 

waarvoor sy haar ouers verantwoordelik hou, kan beskou word as een van die redes waar-

om sy nie weet hoe om die grense van die kombuis te oorskry en waardevolle verande-

ringe aan die buitewêreld te maak nie.  

 

Soms vereenselwig die verteller ‘n geloof in ewolusie en ‘n geloof in God met mekaar 

(soos wanneer sy God verantwoordelik hou vir die gewelddadige eienskappe van ewolu-

sie of wanneer sy haarself verwonder dat elke suring ‘n doel het), maar ander kere pro-

beer sy alles verklaar deur middel van ‘n anti-metafisiese darwinisme, waarvolgens 

―vreet en aanteel [...] die enigste wettige religie [is]‖ (32). Die écriture féminine is ge-
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woonlik krities teenoor die logosentrisme. Die verteller van Louoond is ook krities oor 

die manier waarop rasionele kennissisteme verhef word bo alle ander, maar sy skryf dit 

ook nie heeltemal af nie. Soms is sy, soos reeds beskryf, heeltemal ten gunste van ‘n 

godsdienstige verklaring van die wêreld. Soms probeer sy die rasionele en die irrasionele 

versoen. En soms is sy heeltemal ten gunste van die rasionele: ―Wetenskap is al wat intel-

lektuele hunkering stil‖ (65). Sulke kere vervul die natuur haar met verwondering oor die 

uitkoms van evolusie: ―‘n Stok huppel van tak tot tak. Dit is ‘n insek. Die blaar wat daar 

vlieg, is ‘n mot.‖ (41). 

 

Volgens die verteller is evolusie gebaseer op die ―uitverkorenes‖ wat die ―nietigste‖ 

uitwis (64). Die woord ―uitverkorenes‖ het godsdienstige konnotasies, en herinner aan 

haar ouma wat ―uitverkorenheid‖ eis (sien bladsy 148). Daar kan dus geargumenteer 

word dat die verteller godsdiens as ideologie vervang met darwinisme. Darwinisme kan 

potensieel net so konserwatief as fundamentalistiese godsdiens wees en sal nie noodwen-

dig die verteller help om haar kombuisruimte te verlaat nie. Pakendorf (1987:12) assosi-

eer juis die kombuis met ‘n ―ahistoriese [...] pseudo-darwinisme‖. Dat die darwinisme vir 

die verteller soos ŉ godsdiens word, word bevestig deur die feit dat sy dink dat moraliteit 

nie op godsdiens gebaseer moet word nie, want ―[d]ie siel is abstrak. Dit is ‘n derde oog 

gevul met dwaashede en mistiek. Dit is ‘n morele lugleegte.‖ (64). In die plek daarvan 

moet ―evolusie en moraliteit [...] een begrip wees‖ (64). Tog kan die verteller nie anders 

as om ontsteld te wees oor die wreedhede van die evolusie en die lot van die ―nietigste‖ 

nie. Sy ―huil [haar] hande nat‖, en sê: ―Gevoeligheid evolueer nóóit!‖ (65). Volgens die 

verteller leef diere ―onbewus van dood‖ en het hulle nooit berou nie (67). Die mens, wat 

veronderstel is om so te geëvolueer het dat hulle die heersende spesie op aarde is, is egter 

wel bewus van die dood en het gereeld berou. Die verteller dink dat evolusie nie hierdie 

probleem gaan oplos nie en sy wonder of dit nie ―tegnologies beheer‖ (67) kan word nie. 

Hermien is gekant teen hierdie idee van die verteller. Sy vra wie die toedien van die che-

miese middels gaan beheer en sy impliseer dat dit gebruik kan word om mense apolities 

te maak (76), soos die lede van die Armeense vrou se beweging.  
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In Louoond word die slagoffers van evolusie, die sogenaamde ―nietigste‖, verteenwoor-

dig deur hoenders. Daar is reeds verwys na die hen wat doodgebyt is deur die verteller se 

Dobermanns. Daar word gespesifiseer dat die hoender vroulik is. Viljoen (1989:135) be-

skou dit as betekenisvol dat die hen swart is en moontlik behoort het aan die bruin mense 

―bo teen die kop‖ (16-17). Die hoender is dus hier, volgens Viljoen (1989:135) simbolies 

vir die mense wat deur Apartheid onderdruk word. Die verteller verklaar die ―moord‖ op 

die hoender in darwinistiese terme: die hoender is nie voldoende aangepas om sigself te 

verdedig nie (19). Daar kan dus, myns insiens, geargumenteer word dat daar hier geïm-

pliseer word dat apartheid die gevolg is van evolusionêre prosesse, naamlik die Afrikaner 

se poging om te oorleef. Die argument dat sommige mense ‗swakker‘ is en verdien om 

onderdruk te word, is tipies van die sosiale darwinisme (Singer, 2000:10). Die verteller 

dink egter dat die hoenders miskien eendag sal regeer (20) – dit wil sê dat dié wat nou on-

derdruk word eendag mag sal bekom. Die verteller dink ook dat sy ‘n ―oerverwantskap‖ 

(19) met die hen sou kon vind en sy ―verduidelik‖ vir Anna dat hulle albei die nageslag 

van ―vlieënde reptiele‖ (25) is. Sy kan dus nie die ―moord‖ op die hoender gevoelloos 

aanskou nie. Sy gebruik die darwinisme juis om ‘n verwantskap met die onderdruktes te 

vind – op hierdie manier kan die darwinisme haar wel help om die isolerende ruimte van 

die kombuis te verlaat. Die hoender word deur die nasionalisme onderdruk, die verteller 

se ouma kap ‘n hoender se kop af, maar Hermien eet ook op haar reise deur die land so 

nou en dan ‘n ―townshiphoender‖ (52). Die hoender is dus nie net verteenwoordigend van 

die polities onderdruktes nie, maar ook van die swak aangepaste enkeling wat in die slag 

bly ter wille van politieke strukture. Dit is dus geen wonder dat die verteller ‘n verwant-

skap met die hoender voel nie; sy kan self ook (in haar gehegtheid aan haar beperkte, in-

dividualistiese lewensstyl) beskou word as só ‘n enkeling.  

 

As die hoender verteenwoordigend is van alle swak aangepaste spesies, is miere en vlieë 

verteenwoordigend van die ―uitverkorenes‖, spesies wat goed aangepas is en die evolu-

sionêre stryd sal wen. Die miere en vlieë het nie ―gevoeligheid‖, die mens se swakste ei-

enskap, nie. Gevoeligheid word in Louoond geassosieer met kuns. Só het vlieë nie emo-

sies nie, net ―‘n abstrakte spraak sonder tonale uitinge, sonder tempo, infleksie, stemwis-

seling of melodieuse vloei‖ (43). Hulle word nie teruggehou deur ―hartstog of humani-
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teit‖ (42) nie. Elke vlieg is ―alleen, funksioneer afsonderlik en tog ter wille van die voort-

bestaan van die spesie‖ (42). So funksioneer miere ook as individue, maar ―groepbe-

lange‖ kom eerste en ―voortbestaan über alles‖ (70). Die miere word nie teruggehou deur 

emosies nie, want elkeen het ―identiese emosies.‖ Dit beteken dat miere (anders as die 

mens) nie ontstel word deur die gewelddadige evolusionêre stryd nie. Hulle ―verklaar 

oorlog, bepaal strategie, plunder, en neem slawe gevange, dryf hulle sonder piëteit‖ (70).  

 

Die miere en vlieë prioritiseer dus die groep bo die individu. Hulle word ook vergelyk 

met menslike bewegings wat dieselfde van hulle lede verwag: die verteller wonder of 

vlieë ―geseën‖ is met ―groepbelange (soos die ABW, ANC, Ku Klux Klan, die PLO, die 

McCarthyïste en Swart September)‖ (33). Die verteller sê dat Marx Hegel se Idealisme 

afgeskryf het en by die insekte gaan leer het (71). Sy impliseer dus dat sy nie die Marxis-

me kan ondersteun nie omdat dit onder andere behels dat die individu geoffer moet word 

(vergelyk Hermien wat ‘n ―townshiphoender‖ eet) ter wille van die groep. Die verteller se 

gehegtheid aan haar huis en aan Europese kuns sou moontlik (net soos dié van die 

verteller in Klaaglied vir Koos, sien bladsy 85) in Marxistiese terme gesien word as die 

produk van ‘n valse bewussyn. Dit is dan geen wonder dat die verteller voel dat kultuur 

vir Marx ―die sjits‖ (24) gee nie, want in Louoond word kuns en kultuur geassosieer met 

individuele ―gevoeligheid‖. Die rede hoekom die verteller kies om haar in haar huis terug 

te trek (soos wat Pakendorf [1987:12] beweer) word duidelik – sy kan met geen politieke 

beweging identifiseer nie omdat sy te veel waarde heg aan haar individuele bestaan en 

aan haar ―liewe [middelklas-, huishoudelike] lewe‖ (67). Sy wens vir ‘n pil wat haar kon 

verlos van hierdie gehegtheid en gevoelens (wat van haar, in figuurlike terme, ŉ mier of 

vlieg kan maak eerder as ŉ hoender), maar terwyl dit (nog nie) bestaan nie, veg sy 

paradoksaal teen die vlieë sodat die mens se swak eienskappe (―gevoeligheid‖) evolusio-

nêr kan voortbestaan (33 en 42). 

 

Callas verteenwoordig al die ―menslike‖ eienskappe waarvoor die verteller veg. Sy is 

bereid om al haar besittings, haar ―geelhoutvloere en stinkhoutdeure‖ (24), op te gee, 

maar nie Callas se musiek nie. Die musiek beteken so baie vir haar, want ―Maria Callas 

sê elke dag vir my in die kombuis dat ek ten spyte van alles nog iewers in die middel van 
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my lyf rilling op rilling leef!‖ (24). Nadat die verteller die Crossroads-foto gesien het, is 

Callas se irrasionaliteit nog sinvol, terwyl die wetenskap en die rasionele nie meer ―van 

enige belang‖ is nie (39-40). Oor Callas se irrasionaliteit voel die verteller amper spiritu-

eel. Sy dink dat Callas se ―borskas‖ ―‘n gespierde bidsaal‖ is en wanneer sy op haar mu-

siek dans, eindig sy deur te ―kniel op die klipvloer‖ (12). Callas word ook met sprokies 

geassosieer wanneer die verteller sê dat Callas wag vir ‘n koets om haar te kom haal en te 

neem na die grotte toe, ―die plek van gode en legendes‖ (53). 

  

Die verteller dink dat, as die revolusie kom, sy haar Callas-―tapes‖ by haar bra sal indruk 

en tussen haar borste sal ―koester‖ (24). Die manier waarop sy kuns en kultuur wil be-

skerm, hou dus verband met haar vroulike liggaamlikheid. Nog ‘n manier waarop die ver-

teller kuns wil beskerm, is deur die skep van kuns en deur te skryf (en soos bespreek in 

afdeling 6.2 hou die skryf van Louoond ook met die implisiete outeur se liggaam ver-

band). Die motto aan die begin van die tweede deel van die novelle lees: ―Skryf het ‟n ob-

skure saak geword [...] Tog bly ek glo dat ek woorde oplaas sal kan oplei om anderkant 

grense te verken [...] Dit sal met bajonet en gifgas omsingel. Dit sal oorwin. Dit sal met 

‟n mond vol bloed vergeld‖ (49). Skryf word dus hier voorgehou as ‘n manier van oorlog 

voer. Dit is ook ŉ manier waarop daar verby die grense van die huis beweeg kan word. 

Dit herinner aan Goosen (aangehaal in Blumberg, 1998:199) se uitspraak in verband met 

Kombuis Blues, die toneelstuk wat op Louoond gebaseer is, dat teater nie relevant kan 

wees as dit nie ‘n vorm van terreur is nie. Louoond as novelle kan beskou word as só ŉ 

strategiese aanval op die buitewêreld, vanuit die huis. Die motto van deel twee verwys 

nie noodwendig na ‘n oorlog ter wille van kuns en kultuur nie, dit kan ook verwys na oor-

log ten gunste van wetenskap. Die verteller vra immers of sy ter wille van wetenskap ‘n 

revolusie moet begin teen ―‘n wêreld wat hom deur feitekennis bedreig voel‖ (65). Só ‘n 

revolusie sal egter ―teen [haar] sin‖ (65) wees. Dit is dus meer waarskynlik dat die 

woorde-oorlog verband hou met die verteller se oorlog teen die vlieë en alles waarvoor 

hulle staan. Die verteller wens dat sy sonder stryd kon skryf, ―soos ‟n madrigaal op ‟n 

golf van die estetiese kon voortdryf, ordelik en gestroop sonder vraagstukke‖ (37). Die 

implisiete outeur kan egter klaarblyklik nie – Louoond is nie ―ordelik‖, ―gestroop‖ of 

―sonder vraagstukke‖ nie. 
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Die verteller wens verder dat sy glad nie hoef te geskryf het nie. Sy kyk na haar kat en 

dink: ―Hy het nie ‘n duisend boeke gelees nie en hy het nie die wêreld deurreis nie. Hy 

het sy vrede op ‘n stoel voor die stoof gevind.‖ (23). Dit kan gesien word as ‘n aandui-

ding dat die verteller miskien dink dat sy vrede sou ken as sy nie met so baie tekste om-

gegaan het nie. Die beskrywing van die kat kom net na die beskrywing van die koerant-

foto van dansende swart vroue (die foto wat die Armeense vrou ontstel – sien bladsy 

167). Die verteller dink dus miskien dat sy, soos haar kat, vrede sal kan ken as sy haarself 

heeltemal terugtrek in haar huishoudelike lewe, alle kontak met die buitewêreld verbreek 

en die beperkings van die huishoudelike ignoreer. Sy kan dit egter klaarblyklik nie doen 

nie en sy kan ook nie ophou skryf nie. Soos Viljoen (1989:54) aanvoer, wonder die impli-

siete outeur oor die waarde van skryf déúr te skryf daaroor. Behalwe dat die verteller 

wonder of sy nie gelukkiger sou wees as sy sou ophou skryf nie, wonder sy ook of haar 

woorde-oorlog enigsins effektief is: ―[m]iskien is skryf net ‘n terapeutiese susmiddel, die 

aanhoudende goedpraat van niks‖ (18) en ―die dringendheid om iets konstruktiefs met my 

tyd aan te vang [is] ‘n ironiese grap‖ (42). Verder voel sy dat sy alles (insluitend haar lig-

gaam) in haar skryfwerk insit, met die skryf van haar vorige manuskrip het sy haar 

―derms woord vir woord uitgeryg‖ (13). Dan moet sy dit egter oorgee aan ‘n uitgewer 

wat ―skielik elders baie bedrywig geraak [het]‖ (13) en vir wie die manuskrip nie so 

belangrik is as vir die verteller nie. As die teks wel verby die stadium van die uitgewers 

beweeg, kan dit moontlik verandering aan die buitewêreld maak en kan dit dus beskou 

word as ŉ manier om die wêreld se probleme aan te spreek. 

 

In Louoond word die kombuis dus uitgebeeld as ‘n veilige ruimte waarin die verteller an-

der vorme van kennis kan opdoen as in die buitewêreld. Dit is ‘n ruimte waarin sy teen 

haar eie tempo haar geskiedenis en die dialektiek tussen wetenskap en kuns kan verken. 

Binne die kombuis word die teks Louoond self ook gevorm, asof in ‘n baarmoeder. Daar 

kan dus geargumenteer word dat die kombuis vir die verteller alles gee wat sy nodig het 

om vanuit ‘n spesifiek vroulike perspektief kommentaar op die wêreld te lewer en ‘n spe-

sifiek vroulike kunswerk te skep. Aan die ander kant kan daar gevra word (en vra die ver-

teller haarself ook af) hoeveel so ‘n kunswerk regtig kan bewerkstellig in die realiteit van 
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Suid-Afrika in die 1980‘s. Die verteller word in die novelle gekontrasteer met vier ander 

karakters: haar ouma, Anna, Hermien en die Armeense vrou. Haar ouma en Anna is, elk 

op hulle eie maniere, konserwatief en bevraagteken nie die ideologieë wat aan hulle 

oorgegee word nie. Dit is klaarblyklik nie ‘n weg wat vir die verteller oop is nie: sy is te 

analities en bevraagteken alles. Die uitbeelding van haar ouma en Anna maak dit ook dui-

delik dat die verteller haarself nie heeltemal van die buitewêreld kan onttrek nie. Sy is 

medepligtig aan die onregverdige sisteme in die buitewêreld: by haar ouma erf sy haar 

bevoorregte posisie as wit vrou en as die onderdrukker van swart mense soos Anna. 

Hermien en die Armeense vrou verteenwoordig posisies wat wel oop is vir die verteller: 

‘n radikale politieke en Christelike benadering, onderskeidelik. Soos reeds uitgewys be-

hels elke posisie egter ook inherente probleme. In afdeling 6.4 word die laaste drie hoof-

stukke van die novelle bespreek, om te probeer vasstel of die verteller dit wel regkry om 

die probleme wat in hierdie afdeling bespreek is, te oorkom en ‘n sintese te vind vir die 

teenstrydige elemente van haar perspektief.  

 

6.4 Die moontlikheid van antwoorde  

 

In die derdelaaste hoofstuk van Louoond, hoofstuk elf, is daar ‘n gedeelte wat as meta-

fiksioneel gesien kan word. Die verteller stap uit haar huis uit en klim op haar dak (68). 

Behalwe vir die verwysings na die verteller en Hermien wat op die skuit in die Lange-

baan-strandmeer vaar, is dit die eerste beskrywing van die verteller wat haar huis verlaat. 

Sy is egter steeds bo-op haar huis, haar huis is die fondament onder haar voete wat haar 

in die buitewêreld ondersteun. Bo-op die dak begin die verteller sing. Dit is ―aanvanklik 

stomp, maar tonáál‖, en dit word uiteindelik ‘n ―skreeuuuuuu‖ (69). Louoond as teks kan 

beskou word as die ―skreeuuuuuu‖ wat Goosen vanaf haar huis
45

 die wêreld instuur. Vil-

joen (1989:85) beskryf die verteller se opklim-op-die-dak as ‘n ―hartstogtelike, onbiolo-

giese ritueel wat die wetenskaplike wêreld laat verdwyn.‖ Die verteller hou haar hand 

oop voor haar oë en dan ―verdwyn die aarde‖; wanneer sy ‘n vuis maak ―kom brokke 

daarvan weer in sig‖ (68). Só ook is die wêreld wat in die novelle geskep is, beperk tot 

                                                 
45

 Die huis is klaarblyklik in Franschhoek: Onder die motto‘s aan die begin van die novelle staan daar: 

―J.G. Franschhoek, 1987‖ (9). 
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die verteller se perspektief. Dit reën byvoorbeeld ―kommas en punte‖ (14) – alles in die 

teks is slegs teks. Soos wat die verteller meestal net die buitewêreld deur haar kombuis-

venster en koerantfoto‘s sien, sien die leser die wêreld net deur die verteller se perspek-

tief. Daar is dus nie die pretensie tot objektiwiteit wat die leser in ‘n logosentriese weten-

skaplike teks of tradisionele realistiese of naturalistiese roman sou verwag nie.  

Tog word wetenskaplike diskoers nie agterweë gelaat terwyl die verteller op die dak is 

nie. Sy dink dat swaartekrag haar regop hou en dat sy die ―Regop Mens‖ is (68) – klaar-

blyklik ‘n verwysing na Homo Erectus. Sy verwys ook na die foramen magnum (die gat 

onderaan die mens se skedel), maar kort daarna verwys sy na tradisioneel vroulike ak-

tiwiteite of kuns wanneer sy sê dat haar brein ―belaai‖ is met ―allerhande spesiale / kop-

spelde / haakspelde / naalde‖ (68). Haar brein is dus geborduur en die een wat dit ge-

borduur het, naamlik die ―Skepper‖, het in die liggaam die ―seëninge gelykop verdeel. 

Dit maak ‘n knoop en ‘n draai in elke eindpunt‖ (68). Hier op die dak is daar dus ‘n 

sintese tussen wetenskap, kuns en godsdiens. Die verteller se voorgeslagte het ―uit die 

aminosure gekruip‖, maar ―[o]m regop te bly [en aan te hou lewe] is nie net ‘n biologiese 

bevel nie‖ (68). Die konsep van sintese aan die einde van ‘n kunswerk word egter dadelik 

weer geïroniseer deur verwysing na Chopin se vormvaste kuns: ―Die toonaard verander, 

nuwe materiaal kom by, ontwikkel ... Uiteensetting van hier af – en dan die rekapitulasie. 

Koda. Slot! (Die kadens is volmaak.) Die studie is geprogrammeer om met die dood te 

versoen‖ (68-69). Hierdie benadering maak egter nie, volgens die verteller se uit-

eensettings daarvan, Chopin se lewe meer logies nie. Hy is siek, en ―[s]y siel is pituïtêr, 

puur sout, puur hartstog.‖ (69). 

 

Enige hoop wat die leser nog mag hê dat die einde van die novelle sintese en antwoorde 

sal bring, word in hoofstuk twaalf ondermyn. In hierdie hoofstuk herhaal die verteller net 

die hoofvrae van die novelle:  

 

Sal ek, as ek aanhou aantekeninge maak, ooit eendag by die waarheid 

uitkom? Sal ek wysheid ontvang? Sal ek tot bedaring kom en sal ek so kan 

voortleef? As ek sterf, sal die skepping tog net so logies en foutloos sonder 

my bemoeienis voortgaan. (71). 
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Tog is die skepping nie logies en foutloos nie, want die mens is ―onvoltooid en tragies‖ 

(72) beplan. Die verteller wonder of evolusie so sal voortgaan dat net die insekte oorleef, 

en of daar godsdienstige verlossing vir die mens sal wees. Sy wonder ook wat sal wen in 

die stryd tussen orde en chaos: ―Sal orde verminder of sal organisasie eerder strenger en 

ingewikkelder wees?‖ (72). As alles uiteindelik net biologie is, ―[w]aar kom hierdie ek-

stase vandaan?‖ (72). Ten slotte wens die verteller weer om ontslae te wees van hierdie 

vrae sodat sy net ‘n madrigaal kan skryf, om ―soos ‘n swaeltjie wang teen wang met my 

geliefde te woon en af en toe ‘n verskriklike mooi lied te kwetter.‖ (72).  

 

Ten spyte van alles begin hoofstuk dertien met ‘n poging van die verteller om ‘n sintese 

te vind tussen die wetenskaplike, kuns en die religieuse. Sy vind dit in die ―verskiklike 

mooi‖ liedere van Callas wat die ―verhewene in die sellulêre [bevestig]‖ (73). Die res van 

die hoofstuk gaan oor die gesprek tussen die verteller en Hermien in die skuit op die 

Langebaanmeer. Die detail van die gesprek is reeds bespreek. Hermien is ten gunste van 

die gebruik van geweld om politieke mag te bekom. Die verteller debatteer dat die mens 

se emosies, insluitend die drang tot geweld, met ‘n pil uitgewis moet word (73-74). Hulle 

baklei daaroor, maar daarna volg ―‘n soort toegeeflikheid‖ (Viljoen, 1989:176) tussen die 

twee. Hermien gee toe dat pille ―op sigselwers‖ ―seker moreel vlekkeloos‖ is, maar vra 

dan wie in beheer gaan wees van die toedien van die chemiese middels en meen dit sal 

weer op ―dieselfde magspeletjie‖ (76) uitloop. Sy vra dan hoe hulle kan weet dat die re-

gering nie klaar chemiese middels gebruik om mense te verander nie. Asof in antwoord 

hierop sien die verteller dan dat die water bruin word en vol ―ronde vorms‖, ―‘n miljoen 

drolle‖ (77) is. Die regering is verantwoordelik daarvoor, want op Woensdae trek die ar-

my hulle ―kakhuissluise‖ oop. Waar die verteller die heeltyd besig was om kos in haar 

huis te kook, is die Langebaanmeer nou vol van kos wat al ―deur derms‖ geryg is (Brink, 

1990:42). 

 

Hierdie klimaks van die novelle kan op twee maniere interpreteer word: as antwoord op 

die vrae wat in die novelle gestel is en as logiese gevolgtrekking van ‘n literêre werk wat 

gefokus is op die liggaam, veral op die sogenaamde vloeibaarheid van die vroulike 
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liggaam
46

. Eerstens kan die ―drolle‖ in die meer gesien word as ‘n teken dat die gesprek 

tussen die verteller en Hermien, en die verteller se gewroeg in die res van die novelle, 

eintlik irrelevant is. Die verteller, Hermien en die Armeense vrou kan elk op hulle eie 

manier probeer om die land te verander, maar eintlik is hulle net klein dele van ‘n sisteem 

(die apartheidsisteem, ander politieke sisteme, die Skepping). Waar die kombuis ‘n ruim-

te is waarin die verteller kan filosofeer en probeer om die wêreld hanteerbaar te maak, 

gaan sy in die laaste hoofstuk ―die konvensionele geskiedenis‖ binne (Brink, 1990:42). 

Dit is besoedel deur militêre mag en nie maklik om te hanteer of om skoon te maak nie 

(nie deur Hermien se ―suiwerende‖ geweld of deur die verteller se geïdealiseerde tegno-

logie nie). Ironies genoeg kan hierdie beskrywing van die weermag se gedrag wel gesien 

word as ‘n poging om deur die literatuur kritiek te lewer en só ‘n verskil aan die wêreld te 

maak. Die verteller is steeds in beheer van haar teks (Viljoen, 1989:177): sy is ‘n ―knap 

stuurman‖ wat die skuit ―tussen die onstuimige bruin kakgolwe deur na die oorkantse oe-

wer‖ stuur (78). Daar kan dus beweer word dat die einde van die novelle tog nog getuig 

van ‘n geloof in die waarde van die literatuur en die waarde van die teks Louoond spesi-

fiek. 

 

Die einde pas ook by die soort literêre teks wat Louoond is. Soos Brink (1990:45) sê, kan 

dit gesien word as ‘n teken dat Louoond nie gemoeid is met ―vastigheid en vorm‖ nie, 

maar eerder met die ―fluïede‖, ―tegelyk vrugwater en rioolwater.‖ Dit dui op ‘n literêre 

praktyk wat gebaseer is op ander aspekte van die menslike liggaam as die fallus. Cixous, 

onder andere, argumenteer byvoorbeeld dat water ‘n vroulike element is wat herinner aan 

die beskermende sekuriteit van die baarmoeder (Moi, 1985:117). Die vloeibare aan die 

einde van Louoond ontken die moontlikheid van definitiewe, soliede, antwoorde op die 

vrae wat in die novelle gestel word. Soos Ampie Coetzee (1987:40) argumenteer, eindig 

Louoond nie met ‘n definitiewe sintese, of met ‘n nuwe ideologie nie, maar met die 

―toppunt van materiële banaliteit‖.  

 

                                                 
46

 Ontlasting hou nie inherent verband met vroulike liggaamlikheid nie (en hierdie spesifieke ―drolle‖ is 

afkomstig van die feitlik uitsluitlik manlike weermag), maar dit hou (soos verskeie eienskappe van vroulike 

liggaamlikheid) verband met abjeksie. Die abjekte aard van ekskresie herinner die mens dat hy of sy nie ŉ 

outonome stabiele liggaam het nie, maar dat die grense van beide die manlike en vroulike liggaam 

veranderlik is. Die implikasies hiervan vir die feminisme word bespreek op bladsy 28 tot 31. 
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6.5 Samevatting 

 

Soos bespreek in afdeling 6.4, kan die einde van Louoond gelees word as ŉ bevestiging 

van die novelle as fluïede écriture féminine, literatuur wat gebaseer is op die vroulike lig-

gaam en wat dus ingaan teen logo- en fallosentriese literêre konvensies. In afdeling 6.2 is 

die maniere waarop die novelle se struktuur beskou kan word as ŉ feministiese strategie, 

bespreek. Daar is ook aandag gegee aan die feministiese potensiaal van die teks se in-

houd. Dit gaan naamlik oor ŉ onkonvensionele vrou wat die tradisioneel vroulike ruimte 

van die kombuis gebruik as ŉ ruimte waarin daar anargisties en kreatief omgegaan kan 

word met bepaalde vraagstukke, waar ŉ vroulike kuns en ŉ vroulike perspektief op die 

buitewêreld ontwikkel kan word.  

 

Soos wat die geval is by Klaaglied vir Koos en Erf, word die huishoudelike en die kom-

buis egter deur die verteller ook as beperkend ervaar, veral omdat dit die effek van haar 

denke op die buitewêreld beperk. In reaksie hierop oorweeg die verteller verskeie ma-

niere waarop sy die beperkings van die kombuis kan oorkom. Sy ondersoek veral die 

godsdiens en wetenskap as moontlike bronne van antwoorde op die probleme wat haar 

kwel. Soos geargumenteer in afdeling 6.4 probeer sy, onder andere, die kontrasterende 

elemente van die wetenskap en die godsdiens met mekaar versoen, maar kry sy dit net ge-

deeltelik reg. Dit is buitendien nie in die aard van ŉ anti-logosentriese teks om ŉ finale 

sintese of finale antwoorde aan die leser te bied nie. Daar is wel ŉ aanduiding dat die 

verteller, by gebrek aan finale antwoorde, die skryf van literatuur sien as ŉ gepaste ma-

nier om die buitewêreld vanuit die kombuis aan te spreek. As die manier waarop die ver-

teller aan die einde van die novelle in beheer van haar boot bly gesien word as refleksie 

van haar rol as skrywer en verteller van die novelle, Louoond, kan daar beweer word dat 

skryf in die novelle voorgehou word as manier om die ―drolle‖ in die buitewêreld te han-

teer, sonder dat sy haar individualistiese middelklasposisie hoef op te gee nie. 
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Hoofstuk 7: Samevatting 

 

Soos geargumenteer in hoofstukke 4 tot 6 kan Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond be-

skou word as spesifiek vroulike boeke, geskryf oor en vanuit die tradisioneel vroulike 

ruimte van die huis en die kombuis, en vanuit vroulike perspektiewe. Wat beide die struk-

turele en inhoudelike eienskappe van die novelles betref, speel vroulike liggaamlikheid ŉ 

belangrike rol in die tekste. Die novelles het nie ŉ tradisionele narratiewe struktuur, wat 

De Lauretis beskryf as fallosentries (sien bladsy 66 tot 67) nie, maar is eerder struktureel 

gebaseer op die vroulike liggaam. 

 

Op inhoudelike vlak bevat die novelles deurgaans verwysings na prosesse wat verband 

hou met die liggaam (soos die kook en eet van kos) en word die leser nie toegelaat om te 

vergeet dat die karakters beliggaamde en verstandelike organismes is nie. In hierdie op-

sigte kan die novelles beskou word as feministies, omdat liggaamlikheid gewoonlik met 

die vrou geassosieer is en rasionaliteit met die man. Die novelles is nie net van feminis-

tiese belang omdat hulle gemoeid is met die vroulike perspektief en liggaam (wat op 

strukturele vlak ‘n invloed het op die tekste) nie, maar ook omdat daarin gefokus word op 

die private, huishoudelike ruimte. Dit is die domein waarin die vrou tradisioneel gesitueer 

is, terwyl die man aktief in die publieke ruimte kon optree. In hoofstuk 3 is daar geargu-

menteer dat ŉ filosofiese fokus op die liggaam en op liggaamlike prosesse sowel as die 

kombuisruimte, ook kan lei tot insigte vir die etiek, epistemologie en ontologie.  

 

Die fokus op die huishoudelike ruimte, en veral op die kombuis, in Klaaglied vir Koos, 

Erf en Louoond beteken wel dat dit vernuwende maniere van kyk na die wêreld en na 

kennis behels. Die karakters se posisies in hulle middelklashuise lei ook tot spesifieke e-

tiese bewuswordings. Soos wat aangevoer word in hoofstukke 4, 5 en 6 laat hierdie be-

wuswordings hulle egter wonder of hulle huishoudelike posisies self moontlik oneties is, 

omdat dit hulle afsluit van die onderdruktes van die land en van die moontlikheid van po-

litieke aksie. Die karakters se gemaklike en private lewenstyle gee vir hulle ruimte en tyd 

om unieke perspektiewe op en opinies oor die buitewêreld te ontwikkel. Omdat die no-

velles nie tradisionele fallosentriese tekste is nie, word verskeie argumente en ideologieë 
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verken en verskaf die tekste geen maklike antwoorde nie. Dit behels dat die karakters 

geneig is om die wêreld so intensief te analiseer dat hulle daardeur geïmobiliseer word en 

nie tot optrede kan of wil oorgaan nie. Hulle wil immers nie die huishoudelike sfeer ver-

laat nie.  

 

Daar kan geargumenteer word (en Viljoen [1989:130] beweer dat dit waar is van Lou-

oond) dat, omdat die tekste gepubliseer is, dit wel in die publieke wêreld ingestuur is om 

daar, in die ek-verteller van Erf se terme (sien bladsy 87) die skrywers se ―awesome 

strengths‖ (Viljoen, 1986:62) met ander byeen te bring en ‘n daadwerklike verskil te 

maak. Dit is bevraagtekenbaar tot hoe ‘n mate literatuur in die algemeen, en hierdie drie 

novelles spesifiek, in staat is om die samelewing te verander, maar op die minste dien 

hulle as ―voertuig om nuwe weergawes van vroulike subjektiwiteit en identiteit daar te 

stel‖, soos wat Zandra Bezuidenhout (2005:26) beweer oor die poësietekste wat sy bes-

preek in haar proefskrif. In ‘n artikel oor, onder andere, Kombuis Blues, die toneelstuk 

wat gebaseer is op Louoond, sê Blumberg (1998:201) dat die drama die potensiaal het om 

toeskouers te laat dink oor ―new dimensions of place that form spaces of struggle, [and] 

different positionings and modes of empowerment.‖  

 

As selfkritiese, stamelende en huiwerige tekste is Klaaglied vir Koos, Erf en Louoond 

waarskynlik nie geskryf om molêre strukture te vorm wat groot veranderinge maak aan 

die wêreld nie, maar reik hulle eerder (soos die ―voelspriete‖ van Louoond se verteller) 

uit om klein verskuiwings in die wêreld te maak en molekulêre strukture te vorm. Die no-

velles vorm verbindings met die leser om hom of haar te beïnvloed en hul denke te deter-

retorialiseer. Veral binne die Afrikaanse literêre sisteem het die drie novelles vernuwing 

gebring. Hierdie vernuwing in die literêre sisteem en in die denke van lesers is veral op 

die vlak van opvattings oor geslagtelikheid, epistemologie, etiek, kuns en ondermynende 

potensiale in die alledaagse lewe.  
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