
Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

'N HERWAARD1ERING VAN DIE WERK 

VAN ELISE MULLER 

DEUR 

MINNIE MilUAM LEWIS 

VERHANDELING AANGEBIED TER VERVULLING VAN DIE VEREISTES VIR DIE CRAAD 

MAGISTER ARTIUM 

INDIB 

DEPARTEMENT AFRIKAANS EN NEDERLANDISTIEK 

AANDIE 

UNIVERSITEIT KAAPSTAD 

1998 

STUDIELEIER ASSOC.PROF. C.N. VAN DER MERWE 

~ .. . ''.• ·: '>. - .... 
• '/ v • ' ~ ' 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The copyright of this thesis vests in the author. No 
quotation from it or information derived from it is to be 
published without full acknowledgement of the source. 
The thesis is to be used for private study or non-
commercial research purposes only. 

 

Published by the University of Cape Town (UCT) in terms 
of the non-exclusive license granted to UCT by the author. 
 



Hiennee word die geldelike bystand van die Sentrum vir Wetenskapsontwikkeling 

(SWO) ten opsigte van hierdie navorsing erken. Alie menings wat hierin uitgespreek 

word en/of gevolgtrekkings waartoe gekom is, is die van die skrywer en kan nie aan die 

SWO toegereken word nie. 
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OPSOMMING 

Hierdie studie het gemik op 'n herwaarde1ing van Elise Muller se bydrae tot die 

Afokaanse letterkunde. 

Hennie Aucamp het met: Elise Muller. Verhale en essays 1942-1981, die eerste stap tot 

herwaardering geneem ten opsigte van Elise Muller en haar prosawerk. So ook het Nel 

* in haar skripsie met waardering gekyk na die bekende en haas onbekende werk van 

Muller. 

Hierdie nuwe kyk na die werk van Elise Muller word in die tesis verder gevoer. Dit 

poog om die onbekende, "ander" Elise Muller op die voorgrond te stel. Ten einde die 

"ander" Muller te belig, was dit nodig om te let op die tradisionele Muller. 'n Ondersoek 

na beide Muller se vernuwende en tradisionele bydrae tot die Afrikaanse letterlmnde het 

dit duidelik laat blyk dat sy heel gebalanseerd en genuanseerd te werke gaan met die 

tradisionele Afrikaner ideologiee. 

* Nel 1981 
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Na afloop van die ondersoek van Elise Muller se werk is daar verder tot die 

gevolgtrekking gekom dat Muller se bydrae tot die Afrikaanse letterkunde alles behalwe 

onbeduidend is. Haar werk getuig van ware letterkundige vakmanskap en haar ontvangs 

van die H ertzogprys in 195 7 bevestig dit. 

'n Herwaarde1ing van Elise Muller se bydrae was lank uitstaande en daar word gehoop 

dat hierdie studie sal help om hierdie toedrag van sake reg te stel. 
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HOOFSTUK 1: INLEIDING 

"En van Elise Muller se vemale voel jy, tot vandag toe, dat hulle nooit teen tyd in geskiyf 

is nie." "Elise Muller se intieme kuns (het) 'n verrassende 'standhoudendheid' ( ). 

Bykans drie dekades sedert haar laaste kortvemaal gepubliseer is, kan mens met 

ontdekkings- en herontdekkingsvreugde terugkeer na haar beste vemale" I 

*** 

Elise Muller is een van die eerste vroulike Afrikaanse prosa"iste wat op die voorgrond 

tree. Haar oeuvre sluit onder andere novelles, romans, jeugvemale en essays in. Kortliks 

iets omtrent haar romans en hulle publikasie. 

Sy debuteer in 1941 met haar roman Ek, 'n Samaritaanse vrou, waarvoor sy ook eerste 

prys in 'n romanwedstryd verwerf het2• Hierop volg nog 'n roman, Die pad verder, in 

1943, en omtrent vier jaar later die roman, Maar die jare antwoord (1947). In 1949 is 

daar Die derde rit3, maar net voor laasgenoemde het daar twee ander novelles van haar 

Aucamp 1989:25-26 

2 Inligting omtrent haar verowering van eerste prys in romanwedstryd te vinde in: Die 
Huisgenoot, 29 April:1949 

3 As novelle in: Sarie Marais, 21 Desember 194 9 
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in die Sarie Marais verskyn, "Perels vir Linda'r4 en ''Vreemdeling in die stad"
5

• Dit is 

eers in 1978 dat Die derde rit in boekvorm verskyn. In 1950 sien haar roman, Skat in die 

Roggeveld, die lig. Die wilde loot verskyn in 1954, eers in vervolgverhaalvorm in die 

Sarie Marais6 en in 1962 in boekvorm. In 1956 volg Van eensame mense, Muller se 

laaste roman en, volgens Net7, een waarin Muller se "roman- en novellekuns O 'n 

h 118 b 'k oogtepunt ere1 . 

T ussen die skzyf en publikasie van haar novelles en romans, spits Muller haar ook toe op 

die medium van die kortverhaal: "In die suiwering van haar talent beoefen sy die 

kortverhaal"
9

• Dit is juis hierdie genre waarmee Muller so vemuftig werk en waarvoor sy 

die meeste erkenning ontvang het, wat die aandag sal geniet in hierdie verhandeling. In 

1942 word haar eerste kortverhaal "Rachel", 'n verhaal met 'n sterk feministiese inslag, in 

Die Huisgenoot 10 
gepubliseer. Na die publikasie van laasgenoemde kortverhaal word 

Muller se kortverhaal, "Die hond aan die boom", gepubliseer. Dan eers weer in 1945 

4 Sane Marais, 17 en 24 Augustus 1949 

5 Sarie Marais, 14 Februarie 1951 

6 San·e Marais, 15 Desember 1954 

7 Nel 1981:86 

6 Nel 1981:86 

9 DJ Opperman in Aucamp 1989:367 

10 4 September 1942 
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------------------------------------------------- --

sien twee kortverhale die lig. Hiema publiseer Muller e1ke jaar een of meer kortverhale11 in een 

van die bekende tydskrifte12 van die dag. 

FJiseMullerontvangin 1947 diepiyswatDie Huisgenoot vanaf Februarie 1947 uitgeloof het 

vir die skrywer van die beste kortverhaal van die betrokke maand, dan weer in April 

1949 vir die kortverhaal, "Die onverklaarbare". In 195 7 ontvang Elise Muller die 

Hertzogprys vir haar kortverhaalbundel, Die vrou op die skuit: "Die bundel Die vrou 

op die skuit bevat 'n keur uit nege jaar se verhale van haar wat in Die Huisgenoot en 

Sarie Marais verskyn het." "Die keurkommissie laat tereg die aksent op die bundel 

kortverhale val, want hulle is oor die algemeen op 'n hoer peil as die novelles"13• 

1n Ondersoek na wat in die Afrikaanse literere kritiek oor die prosa van Elise Muller 

geskryf is, laat blyk dat sy 6f as 'n minder belangrike skrywer beskou word, 6f (in 

literatuurgeskiedenisse) heeltemal uitgelaat word14
• In Perspektief en profiel (noot 

14), word daar glad nie melding gemaak van Elise Muller of haar bydrae tot die 

Afrikaanse letterkunde nie. Waar daar wel in lnleiding tot die Afrikaanse Letterkunde 

11 Sien Bibliografie hieragter vir volledige publi~asielys van Elise Muller. 

12 Die Huisgenoot, Sarie Marais, Fleur en ook Die Huisvrou. 

13 DJ Opperman in Aucamp: 1989:369 

14 Byvoorbeeld: (i) Nienaber, P J Perspekti.ef en profie/; (ii) Lindenberg, E (et al) fnleiding tot die 
Afrikaanse Letterkunde, p.113. 
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(bl.113) van Muller kennis geneem word, is dit onder die hoof: "Tradisionele werk van 

Veertig en Vyftig". Muller se werk word in die laasgenoemde teks vergelyk met die 

van Katherine Mansfield: "Sams nogal verw~nt in toon is die werk van Elise Muller 

(geb.1919): die kortverhale, soms met die subitileit van 1n Katherine Mansfield, wat 

gebundel is in Die vrou op die skuit (1956) ... "15 (kursivering deur Lindenberg (et al). 

In sekere gevalle was die kritiek random haar werk nie vleiend nie. NP van Wyk 

Louw, in sy boek Vemuwing in die prosa(l 967), bespreek Elise Muller se werk onder 

die hoof: "'n Mooi werkie van die ou soort". Die opskrif is nie alleen "patroniserend

vriendelik" nie 16, maar onregverdig, en erken glad nie Muller se onskatbare bydrae 

tot die Afrikaanse Ietterkunde nie. Verder is haar teenwoordigheid in Geskledenls van 

die Afrikaanse literatuur (Deel 2) 17 beperk tot die afdeling: "Kleinrealisme en Streek

literatuur". Haar verhale is deeglik realisties, dit het Muller self erken:" Haar verhale 

het volgens haar almal 'n beginpunt in die werklikheid ... Ek kan nie uit my duim suig 

nie" 18 (alle onderstrepings my eie) - maar daar is omtrent die meeste van haar 

15 Lindenberg (et al) 1987:113 

16 Van der Merwe & Lewis 1998: 1 

17 Kannemeyer 1983 

18 Nel 1981 :2 
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verhale niks "klein" nie en hulle universele booclskap breek deur die beperkings van 'n 

"streek": "Realisme is nie 'n skelwoord nie. Hierdie realistiese verhale staan in baie goeie 

geselskap in die geledere van die wereldletterlrunde" 
19

• 

In haar ongepubliseerde MA-tesis getiteld: Die prosa van Elise Muller, benader Nel die 

prosa van Elise Muller beheersd en waarderend. Sy is bedag op sekere tekortkomings 

van sekere werk.e van Muller, maar haar studie spreek van erk.enning en lof vir Muller se 

bydrae tot die Afrikaanse literatuur. So is Heese2° se behandeling van Muller se bundel, 

Die vrou op die skuit, ook nugter en baie positief: "Die verhale (in: Die vrou op die skuit) 

verdien seer sekerlik lof ... Van die negatiewe kritiek is sommige uitsprake wel geregverdig, 

maar nie so kras of so algemeen soos dit gestel is nie'i2
1 

(alle invoegings ( ) my eie). 

Heese let op wat die kritici oor die jare oor die betrokke bundel te se gehad het, om 

dikwels juis die teenoorgestelde te bewys. Dit is baie interessant dat sy die verhale self in 

hul eie verdediging laat "optree": "NP van Wyk Louw beweer dat die verhale om 'klein 

gebeurtenisse', 'randervarings van die lewe', gaan. Hy verwys na die 'byna te soete, te 

goeie'. Hier blyk 'n diepgaande verskil van mening te wees. Ons kan hierdie bewerings 

toets aan die verhale selfi22 (alle onderstrepings my eie). Dit doen Heese dan ook aan 

19 Heese 1979:28 

20 Heese 1979 

21 Heese 1979:28 

22 Heese 1979:27 
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die hand van vele verhale - hier volg een voorbeeld: " 'Nag by die drif. Skaars soet of 

goed. Randeivaring? Nie vir die persoon wat dit ervaar het nie. Sou waarskynlik vir elke 

mens 'n ontstellende insig wees, om hom/haarself skielik so van buite te sien"
23

• 

'n Sterle stimulus tot herwaardering vind ons in die bloemlesing van die verhale van Elise 

Muller deur Hennie Aucamp: Elise Muller. Verhale en Essays 1942-1981: "Dit was vir 

my (Aucamp) nog altyd 'n skewe toedrag van sake dat Elise Muller se roem as 

kortverhaalskiywe net op twaalf verhale in Die vrou op die skuit moet berus... Die 

oortuiging het by my gegroei dat 'n nuwe Elise Muller-kortverhaalbundel nodig is as haar 

bydrae tot die kortverhaal in Afrikaans in die regte perspektief gesien wil word'i.2
4 

(alle 0 

invoegings my eie). Daar is in die genoemde bloemlesing 'n hele aantal onbekende en 

ongepubliseerde kortverhale opgeneem: " .. .'n bundel ( ) wat nie 'n anti-klimaks mag 

wees na Die vrou op die skuit nie"25
. Dit is met sekerheid d~t mens kan se dat Aucamp 

se bundel glad nie 'n anti-klimaks is nie, inteendeel. Dit is juis omdat hy ongepubliseerde 

en feitlik onbekende verhale van Muller geneem het, en die waagmoed en die vertroue in 

haar bydrae tot die Afrikaanse literatuur geopenbaar het om dit in boekvorm uit te gee, 

dat hierdie bundel so belangrik is vir die herwaardering van Muller se werlc. 

23 

24 

25 

Heese 1979:27 

Aucamp 1989:1 

Aucamp 1989:2 
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Juis omdat van die ouer kritici dikwels vaskyk in die "tradisionele" Elise Muller, sien 

hulle nie, soos Aucamp na haar verwys in sy bloemlesing
26

,: "die ander Elise Muller" 

raak nie. Hierdie studie sal juis poog om hierdie onbekende, "ander" Elise Muller op die 

voorgrond te stel." 'Die ander Elise Muller' beteken 0 twee dinge: betreklik onbekende 

verhale (gepubliseer maar nog nie gebundel nie); maar ook: meer gedurfde verhale, nie 

'tipies' Muller nie'i.2
7
• 

Ten einde hierdie "ander" Elise Muller te kan raaklees en waardeer, moet daar sonder 

twyfel ook gelet word op die "tradisionele" Muller. Dit is juis in die onopvallende aard 

van haar kortkuns wat die "onrusbarende" aspekte van die verhale dikwels skuil: 

''T rouens haar prosa is opvallend deur sy onopvallendheid'i.2
8

. Muller se "gesprek" met 

die ideologiese Afrikaner-tradisie het as 't ware twee kante: (i) die "tradisionele" Muller 

wat heeltemal deel is van die ideologie van die Afrikaner-tradisie, en (ii) die "ander" 

Elise Muller wat juis die genoemde ideologie bevraagteken. 

26 

27 

28 

Aucamp 1989:1 

Aucamp 1989:14 

Aangehaal uit DJ Opperman se motivering vir die Hertzogprys 195 7. Sien Aucamp 
1989:369 
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Dit sal hier nie gaan om 'n strukturalistiese benadering van Elise Muller se kortkuns nie, 

maar eerder 'n benaderig vanuit 'n tematies-ideologiese oogpunt, met die fokus op die 

bogenoemde ideologiese gesprek. In hierdie herwaardering en herinterpretasie van Elise 

Muller se werlc is dit Muller se kortkuns wat die aandag sal geniet, want: " ... dis die 

kortverhaal met sy gekonsentreerde segging wat Elise Muller se prosa op sy presiesste 

demonstreer',29
• In die studie van Muller se kortverhale word nie alle kortverhale van 

haar betrek nie, om onnodige herhaling te vermy. Sekere verteenwoordigende verhale sal 

ontleed word om Muller se gesprek met die ideologiese tradisie te illustreer. 

Hierdie studie sal dus gegrond wees op 'n analise van Muller se kortkuns en die 

gevolgtrekkings wat voortvloei uit die beoogde analises sal dan vergelyk word met dft wat 

ander kritici geskryf het. Die beskouings van Muller se werlc sal binne die konteks van 

die Afrikaanse literatuur van haar tyd geplaas word, om haar bydrae te bepaal. 

29 Aucamp 1989:1 
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HOOFSTUK 2: DIE BEVESTIGING VAN DIE TRADISIE IN 

DIE KOR1VERHALE VAN MULLER 

" In reality the old and the new are always combined in Afrikaans literacy texts - only the 

"mixtures" are different1130
• 

2.1. INLEIDEND 

Alvorens Muller se verhale bespreek kan word om die aanvaarding teenoor die 

ondermyning van die Afrikaanse literere en ideologiese tradisie te bespreek, moet daar 

eers duidelikheid bestaan oor wat die tradisie behels en wat daaronder verstaan word. 

2.2. TRADISIE 

In sy boek Breakjng Barriers maak Van der Meiwe dit duidelik dat die Afrikaner 

tradisie oorheers word deur 'n ideologie met drie onmiskenbare fondasies. Dit sluit in: (i) 

Afrikaner nasionalisme, (ii) Christelike godsdiens en (iii) vasgestelde geslagsrolle, veral 

so Van der Meiwe 1994:103 
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die Afrikaner patriargie. Volgens Van der Merwe31 bebels die Afrikaner ideologie 'n 

nasionalistiese, patriargale "christelikheid". Breaking Barriers32 sal in bierdie 

onderafdeling as uitgangspunt dien. Dit is in bierdie Afrikaner-tradisie waar die man die 

dominante figuur is, en die vrou verheerlik word tot "volksmoeder"33 deur die man. 

Die "rustige, lokale realisme" waama Van Wyk Louw in sy boek, Vemuwing in die prosa 

verwys, vorm deel van die Afrikaner se literer-ideologiese tradisie. Van Wyk Louw was 

van mening dat die Afrikaanse lettedrunde in 'n groef van gewoonte vasgeval bet. Hy 

was van mening dat daar op die tydstip (aan die einde van die vyftigerjare) vars, nuwe 

· realiteite in die Afrikaanse lettedrunde ontbreek bet. Bebalwe dft bet Van Wyk Louw 

gevoel dat die gebalte van die Afrikaanse lettedrunde, veral die prosa, taamlik swak was. 

lnteressant by Muller is dat sy binne bierdie "rustige, lokale realisme" -sfeer beweeg, 

waaroor Van Wyk Louw so kla, om juis die onrusbarendbeid in sekere van baar werke
34 

te belig. 

31 Van der Metwe 1994:51-52 

32 Van der Meiwe 1994 

33 Hierdie ''volksmoeder" konsep sal later in hierdie hoofstuk volledig bespreek word. 

34 Hier val die verhaal ''Kinders in die skemer" dadelik op. Want alhoewel dit hier gaan 
om '1okale realisme", is daar niks "rustigs" omtrent die kinders se eerstehandse 
kennismak:ing met die werklikheid/"realisme" van die dood nie. 
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2.2.1. DIE TRADISIONELE PIA TTELAND - DIE PLAAS AS 

"HEILIGDOM" 

Vanwee die feit dat die ideologiee van die Afrikaner tradisie so vervleg is, sal dieselfde 

kortverhaal dikwels in meer as een van die onderafdelings in hierdie hoofstuk (2) en die 

volgende (3) vomkom. Die verhaalgegewens sal kortliks weergegee word by die eerste 

bespreking van die betrokke verhaal. 

Die platteland as ruimte waar die Afrikaner-tradisie sterk funksioneer sluit natuurlik die 

plaas as ruimte in. Die plaas, wat die Afrlcaner-tradisie. betref, kan byna gesien word as 

'n "heiligdom". Dit is veral in die letterkunde voor 1960 dat die plaas positief aangebied 

is. Dit is die ruimte waar tradisionele waardes voorop is en gehandhaaf word. Die 

plaa&fplattelandse ruimte is dikwels in die vroee Afrikaanse prosa aansienlik 

geromantiseer. "Een van die kenmerkendste dinge van die Afrikaanse letterkunde is die 

plek wat die plaas daarin inneem. Mens kan selfs praat van 'n lang oorheersing van ons 

letterkunde deur die plaas ... "35
• Met die verheerliking van die plaas as ruimte, was daar 

dikwels die uitbeelding van die stad as "boos" en "gevaarlik": Saam met die hegting aan 

die plaas, of die landelike in die algemeen, gaan 'n sekere weersin teenoor die stad"
36 

(alle onderstrepings my eie). 

35 

36 

Van Rensburg 1963:13 

Van Rensburg 1963:13 
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Vervolgens sal enkele van Muller se verhale uitgesonder word om die positiewe 

uitbeelding van die plaa!l/platteland na te gaan. 

Die eerste verhaal wat hier opval, is "Nag by die driP'(l 947). Kortliks iets oor die 

verhaal: die verhaal handel oor 'n naamlose, vroulike handelsreisiger wat tot insig kom op 

een van haar handelsreise. Nadat die motor waarin sy en haar bestuurder (Jerrie) reis, se 

ligte een nag faal en hulle in 'n drif beland, los sy Jerrie by die motor agter en vaar die 

nag in op soek na 'n plaashuis. Wanneer sy by 'n eenvoudige plaashuis aankom, hied die 

bewoners, 'n naamlose ou man en sy vrou, haar kos en herberg ten spyte van hulle 

skynbare materiele armoede en ook sonder om vergoeding te aanvaar. Die eenvoudige en 

primitiewe aard van hierdie paartjie se bestaan walg die naamlose vrou. Wanneer Jerrie 

haar die volgende oggend kom oplaai, besef sy dat die paartjie haar in die enigste 

slaapkamer in die huis laat oomag het. Die onselfsugtigheid van die ou paartjie bring vir 

haar insig en gee aan haar 'n les wat sy met haar saamneem. 

Daar is in die genoemde verhaal 'n soort konfrontasie tussen vemuwing (die vroulike 

handelsreisiger) en die tradisie(die ou man en sy vrou). Dit is juis hierdie konfrontasie 

wat die tradisie 'n platform gee om te reageer op die gesprek wat die naamlose vrou met 

die tradisie voer. Dit gaan in hierdie verhaal in 'n mate oor hoe die tradisie bevraagteken 
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word, maar juis daardeur word dit wat eg en menslik is binne die tradisie, verdedig. Die 

konfrontasie wat daar tussen die ou mense en die naamlose vrou te vinde is, is hoogs 

funksioneel. Die funksionaliteit is opgesluit in die feit dat die konfrontasie hydra tot die 

waardering van die tradisionele (op 'n baie nederige wyse), en tot die insig van die 

I nc al n37 S ·kk I nc • • n38 d nc al n naam ose 1em e . y ontwl e van 1emm1st tot genoem e iem e . 

In hierdie verhaal ("Nag by die drif') word die aanvaarding van die plattelandse opset 

hoofsaaklik bewei:kstellig deur die belewenisse van 'n vrou met 'n plattelandse paartjie. 

Wat veral opval in hierdie verhaal, is die feit dat die naamlose vrou juis antwoorde vind 

op die platteland en binne die raamwerk van die tradisie waarvandaan sy probeer 

wegkom. Haar konfrontasie met die tradisionele aspekte het aan haar die antwoorde 

gegee waama sy soek, sowel as rigting aan haar soeke. Haar konfrontasie en gesprek met 

37 Met verwysing na die derde stadium kenmerkend van feminisme volgens 
Showalter(l 977) naamlik: die ontdekking van die "self'' by die vrou en haar 
vrede(making) met die patriargale tradisie. Met die vrou se ontdekking van haar 
"self''waarde, is daar by haar nie meer die nodigheid om protes aan te teken teen die 
patriargale onderdrukking nie. Nadat sy aan hand van die ouer egpaar, maar veral 
die patriarg, gedwing word om haarself (haar menswees) te ondersoek, kom sy tot 
die besef dat haar soeke na vrymaking van die patriargale onderdrukking eers kan 
kom nadat sy haar ware self (identiteit) vasgestel en aanvaar het. Wanneer sy dus 
haar ware self ontdek, is daar nie 'n vrymaking van die patriagale nodig nie, omdat 
sy tevrede is met wie en wat sy is. 

ss Hier word verwys na die tweede stadium van feminisme volgens Showalter (1977) 
naamlik: waar dit gaan om die onderdrukte (gemarginaliseerde) vrou se verset teen 
die patriargale opset en gepaardgaande onderdrukking. Verder gaan dit vir die 
onderdrukte vrou om 'n stryd vir haar regte. 
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die tradisie het lig gewerp op haar duistere wee, en die weg gebaan vir 'n meer 

gevorderde soektog en (her)ontdekking van haar "selr', die vrou as mens. 

Die rustige aard van die tradisie word nie net weerspieel in die landelike milieu nie, 

maar ook in die karakters van die ou man en die ou vrou op die plaas by die drif. Hulle 

menslikheid, onselfsugtigheid, nederigheid en opregtheid, oorskadu die selfsug en 

eiewaan van die vroulike hoofkarakter wat staatmaak op hul goedhartigheid in ruil vir 

geldelike vereffening. Die plaas en sy mense wat hier positief en reddend uitgebeeld 

word, is 'n weerspieeling van die tradisie. Die tradisie word by "Nag by die drif' die 

instrument waarmee die vroulike hoofkarakter haar soeke in 'n mate voltooi. 

Tweedens, die verhaal "Rukwind"(1953). Die verhaalgegewens is soos volg: 'n 

naamlose vrou (en haar familie) het haar dogter venoor in 'n natuurfrats. Sedert hierdie 

tragedie is die vrou baie afgetrokke teenoor haar man en twee seuntjies en gedurig 

swartgallig en passief. Dan, tydens 'n plesierrit in die platteland, op aandrang van haar 

man, ervaar sy skielik 'n sweempie van haar ou lewensvreug_de nadat sy 'n iy 

populiemome, met een boom wat kort, aanskou. Juis omdat die skoonheid van die toneel 

in die een afwesige boom opgesluit le, kan sy haar eie venies en smart begin begiyp en 

verwerk. In hierdie verhaal, soos by die verhaal "Nag by die drif', is dit met die bydrae 

wat die manlike karakters lewer dat die vroue tot insig kom. In "Rukwind" openbaar die 
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hoer, deur sy vriendelike woorde omtrent sy verlies wat die boom betref, onwetend vir die 

vrou kosbare lewenslesse. Die feit dat verlies smart meebring, behoort nie 'n mens te roof 

van lewensvreugde nie, is een van die lesse wat sy leer en wat haar help op haar pad na 

aanvaarding. Weer is die teenwoordigheid van tradisionele elemente, soos die 

tradisionele patriarg en die plattelandse milieu, heel opvallend. 

Die ruimte waarin die leser dadelik geplaas word in die verhaal "Rukwind" (1953) is 

een van landelike rustigheid en die gevoel van "gemoedelike, lokale realisme"
39

• Dit is 

glad nie hinderlik nie, inteendeel. Dit is juis die aanwending van die platteland as milieu 

wat die vrou se stille, stadige pad na aanvaarding by die slot aanvaatbaar maak. Dit is 

asof die rustige atmosfeer van die landelike ruimte haar ook uiteindelik 'n soort berusting 

bring. Dit is in hierdie ruimte, weg van die stad en die herinneringe van haar dogter se 

tragiese dood, waar sy begin om weer te lewe, vreugde te ervaar en die dood van haar 

kind te aanvaar: " Langsaam, onderwyl hulle voortry, sak die vetbystering in haar weg. 

Nou lyk sy minder verwese; sy voel haar nie meer so sterk aan twee geskeur nie. Die 

hartseer is nog daar, maar die vreugde le nie vreemd daatby nie. Dit was tog ten slotte 

asof sy na 'n lang omweg die ou gevestigde pyn uit 'n ander hoek gesien het'r40. 

39 

40 

Van WykLouw 1963:67 

Aucamp 1989:221 
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" o~ the country has gathered the idea of a natural way of life: of peace, innocence and 

the simple virtue'r4
1
• Juis vanwee die feit dat die landelike omgewing/platteland soveel 

gemeen het met haar ontslape kind (onskuld, die onaangeraakte skoonheid), is dit 

besonder treffend dat sy juis in hierdie ruimte tot insig kom, en dat haar smart hier vir 

haar draagliker word omdat sy met ander oe daarna kyk en sien dat ander (soos die 

hoer) ook moet leer om met verlies saam te leef. Die aanbieding van die platteland as 

milieu in hierdie verhaal is dus sonder twyfel hoogs funksioneel. Soos by die verhaal 

"Nag by die drif', word die platteland die ruimte waai:binne die vroulike karakters heel 

word, en 'n verfrissende nuwe uitkyk op die lewe verlay. 

Die gemoedelike, lokale realisme 
42 

wat by "Onderweg na Meendersvlei" aangebied 

word as milieu, soos by die bogenoemde verhale, is heeltemal aanvaai:baar. In hierdie 

verhaal gaan dit om 'n vrou, Irene, se soeke na 'n eertydse geluk, 'n verlore geluk wat sy 

graag wil herwin op die plek waar sy dit klaai:blyklik ervaar het, Meendersvlei. Hierdie 

soeke, byna 'n soort obsessie by Irene, lei haar man, Paul, sy vriend Dawie, en haar, na 

die platteland. T ydens hulle soeke na Meendersvlei loop hulle motor die nag van die 

pad af en bring 'n einde aan hulle soeke. Niemand is ernstig beseer net, maar Irene (wat 

eintlik in 'n mate verantwoordelik is vir die ongeluk omdat haar gil dat daar iemand in 

41 Williams 1985:1 

42 Van WykLouw 1963:67 
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die pad is, Paul beheer oor die motor laat verloor het), verloor haar bewussyn. Die 

plek waar hulle die ongeluk gehad het, blyk toe die plek te wees wat Irene tot op die 

kleinste detail aan hulle beskiyf het as die plek waar sy eens so gelukkig was. Hulle 

vertrek egter voor Irene haar bewussyn herwin. 

Daar is omtrent die ruimte niks hinderliks of geforseerd nie, inteendeel. Soos die 

geval by die verhaal "Rukwind", is dit juis die rustigheid wat opval en die positiewe 

eienskappe in die meeste van die karakters, veral die vroulike hoofkarakters, na vore 

laatkom. 

"Sy (Irene se moeder) was 1n meisie uit 1n eenvoudige plattelandse gesin ... Haar 

moeder het, toe sy dit nie langer by die man en sy f amilie in die stad kon uithou nie, 

met die jong kind (Irene) na die distrik vertrek waaruit sy afkomstig was en waar sy 

toe by 1n ou oom en tante van haar onderdak gevind het"43 (onderstrepings my eie). 

Die platteland word voorgestel as die ruimte waama die vroulike karakters en die 

verteller reis op soek na die geluk waama hulle smag. Dit word toonbeeld van 'n plek 

wat rus en vrede bied. Die idee spruit ook uit informasie wat die verteller aan die 

43 Aucamp 1989:248 
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Iese~ bekend maak omtrent Irene se moecler wat uit die stad gevlug het om weg te kom 

van 'n mislukte huwelik en terug te keer na die wereld waaruit sy kom. Hierdie bekende 

wereld waarin Irene se moeder as jong meisie en Irene as kind baie gelukkig was, sluit 

ten nouste aan by die tradisionele beeld van die idilliese platteland, die vedore paradys 

van die Afrikaner. Irene se opgewondenheid oor 'n terugkeer na die plekkie op die 

platteland waar sy so gelukkig was, laat nie blyk dat sy maar vir 'n baie kort tydjie op die 

platteland gewoon het nie. Wat besonder interessant is omtrent die gegewe, is dat ten 

spyte van haar kort verblyf op die platteland, dit so 'n blywende indruk op haar gelaat 

het. Dit alles dra by tot die positiewe uitbeelding van die platteland in die verhaal ten 

spyte van die ongeluk wat hulle 44 daar tref (suggereer die ongeluk miskien die 

onmoontlikheid om die "vedore paradys" van haarjeug blywend te herwin}). 

In "Die uitdraaipad" (1956) is die platteland weer eens die ruimte waarbinne die 

vroulike hoofkarakter perspektief op die lewe vind. Die verhaalgegewens is soos volg: 

Liddie en drie van haar vriende is op reis deur die platteland. Met hulle terugtog vra 

Liddie dat haar vriend, die bestuurder, die volgende uitdraaipad moet neem omdat sy 

dors is en graag 'n bier in die do:rp wil gaan drink. Eers nadat Liddie daarin geslaag het 

om horn en hulle mede-passasiers te oorreecl, draai hulle uit. Sy deel hulle egter nie mee 

44 Paul (Irene se man), Dawie (sy vriend) en Irene (die hoofkarakter). 
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dat ~ in haar kinderjare 'n aantal jare op die betrokke dorp gewoon het nie. T erwyl 

hulle in die kroeg op die dorp vertoef, wandel Liddie in die strate van die dorp rond en 

besoek 'n ou kennis, Ouma Roodt. Dit is hier in die geselskap van Ouma Roodt dat die 

rustelose Liddie, wat soekend is na haar kinderjare se geluk, tot insig en 'n ander 

lewensbegrip kom. 

Dit wil voorlmm asof Liddie en haar familie in die verlede gelukkig was op die naamlose 

dorpie waar haar vader bankbestuurder was. Liddie skep die indruk dat hulle gelukkige 

gesinslewe tot 'n einde gekom het in die stad waarheen hulle vanaf die dorpie verhuis bet: 

"'Hulle [Liddie se ouen] is uitmekaar - die jaar nadat ons hier weg is ... Ek was nooit 

weer so gelukkig soos hier nie,' se sy ... 
45 (alle ondentrepings my eie). In hierdie opsig 

word die platteland as rustige en vreedsame ruimte belig. 

Dit is juis die rustigheid en droom"agtigheid" van die platteland wat die onrus en 

dringende soeke by Liddie sterk na vore laat kom. Dit is hier op die dorpie waar sy baie 

vlugtig durf vergeet van tyd en "terugkeer" na tye waar sy eens sorgvry en gelukkig was. 

Dit is in die lig van die dorpie se rustigheid, menslikheid en aanvaarding van die stand 

van sake, waar sy bewus word van haar eie soeke en gepaardgaande onrus, haar 

45 Aucarnp 1989:297-298 
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on~lukkigheid: "Sy sien wat dieselfde jare baar gebring bet. .. 'n Gevoel van beklemming 

maak baar ineens onrustig. As sy hier moet sit, in die vertrek, dag na dag ... As sy bier 

moet woon, op hierdie dorpie, jaar na jaar .. .'.46 (alle onderstrepings my eie). Daar is dus 

by Liddie ambivalente gevoelens teenoor die dorp: dit is die bron van rus en onrus. 

2.2.2. DIE CHRISTENDOM VAN DIE AFRIKANER 

In die Afrikaner-tradisie staan die Christelike as een van die sentrale temas. Die 

"Christelikheid" van die Afrikaner funksioneer as 'n onlosmaakbare deel van die 

Afrikaner-ideologie. 

Hier sal daar twee van Muller se verhale uitgesonder word om te fokus op die positiewe 

uitbeelding van die tradisionele Christelikheid, naamlik (i) "Nag by die drif'' (1947) en 

(ii) die ongebundelde verhaal, "Die bond aan die boom" (1943). 

In "Nag by die drifr47
, is dit nie verbasend dat dit juis die twee tradisionele karakters, die 

ou man en sy vrou, is wat tradisionele Christelikheid openbaar nie. Hierdie eienskap is 

46 Aucamp 1989:299 

47 Sien Hoofstuk 2: 2.1 vir verhaalgegewens. 

20 



te be5peur in hulle opregte gasvzyheid en die bannhartigheid wat hulle bewys teenoor die 

naamlose handelaarsvrou wat ongenooid by hulle plaas opdaag: " Vir gasvzyheid, my 

kind, verlang 'n mens geen vergoeding nie' ,,4s. Hulle maak hulle deur en hulle harte vir 

hierdie naamlose vrou oop en hehandel haar met medemenslikheid. Hulle is ook 

deurgaans vriendelik teenoor haar, ten spyte van haar anti-tradisionele houding. Die feit 

dat hulle haar soveel bied ten spyte van hulle annoede, hevestig hulle gemak met die 

tradisionele siening van hulle Christelike plig om te offer en te gee aan diegene in nood. 

Wat verder die idee van hulle gemak met hulle Christelikheid versterk, is dat daar by 

hulle offer teenoor die naamlose vrou, niks geforseerds is nie, inteendeel. Hulle 

vriendelikheid en onselfsugtigheid is opreg en kom spontaan by hulle op, hulle dink nie 

daaroor 6f bespreek dit eers nie. Dft lewer bewys dat hierdie Christelike eienskappe by 

hulle 'n alledaagse verskynsel is, iets wat instinktief gebeur. 

Wat die vemaal "Die hond aan die boom" betref, is dit juis die Christelikheid in die 

Afrikaner-tradisie wat Martie help om haar onvennoe om te vergewe en haar 

teisterdrome, te bowe te kom. Die genoemde vemaal gaan oor 'n jong vrou, Martie, se 

probleem om 'n spesifieke persoon, Oom Gert, te vergewe. Hierdie onvennoe van 

Martie om te vergewe spruit uit 'n voorval in haar kinderkare waar sy aanskou bet hoe 

48 Aucam.p 198 9: 51 
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Ooni Gert haar geliefde hood, Soekoe, aan 'n boom opgehang het. Jare na die voorval 

gaan Martie steeds gebukkend onder teisterdrome as gevolg van die voorval. Dit is eers 

jare later, nadat Oom Gert ook al selfmoord gepleeg he~ dat haar man haar terugneem 

na die plaas waar Soekoe opgehang was, om hierdie euwel te konfronteer. Dan eers is sy 

verlos van haar onvennoe om te vergewe en die drome wat haar pla. 

Solank Martie nie haar Oom Gert kan vergewe omdat hy haar hond aan 'n boom 

opgehang het nie, so lank word sy deur haar teisterdrome in 'n soort gevangeskap gehou. 

Dit is die tradisionele Christelike deug van vergewe en vergeet wat Martie uiteindelik 

vrystel met die hulp en van haar man. Dit is Martie se man wat jare na die gebeurtenis 

vir Martie op die waarde van simpatie en vergifnis wys: " Hy [Martie se man] skud sy 

kop met die trekke van 'n glimlag om sy mondhoeke. ' Nie heeltemal reg nie. Oink nog 'n 

maal. Daar was iets, Martie, wat jy het, wat hy nooit gehad het nie, iets wat jy het om 

weg te gee ... ' Hy sien haar langsaam begryp. 'Simpatie', se sy 'Ek het daar nooit so oor 

ged. k . 1149 m me . 

2.2.3. DIE 'VOLKSMOEDER" 

49 Huisgenoot~ 5 Februarie 1943:5 
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Voigens Van der Merwe50 gaan dit by die tradisionele konsep van die volksmoeder om 

dit wat deur die manlik gedomineerde samelewing daargestel is as die ideale vrou. Dit is 

die beeld van die vrou soos wat dit die manlike geslag die beste pas. Dit is hierdie beeld 

van die vrou wat die Afrikaner ideologie versterk het en die rol van die man as 

dominante figuur stewiger geanker het. Die volksmoeder is voorgestel as die vrou wat tot 

die uiterste sou gaan vir volk en vaderland. Die volksmoeder skep ook behae daarin om 

tuis te bly en die kinders te versorg en haar man te bedien. Sy (volksmoeder) word 

tradisioneel voorgestel as die een wat woordeloos aanvaar en voortgaan, en haar fokus op 

haar familie rig. Dit sluit aan by die idee dat seksuele omgang, binne die raamwerk van 

die volksmoeder ideologie, slegs vir voortplanting is51
• Hierdie idee roof die vrou van 

haar persoonlikheid en vroulikheid, en maak van haar 'n objek, 'n voortplantingsmasjien. 

Die geidealiseerde volksmoederml is dus een wat die vrou bind tot 'n leefwyse waaruit 

ander voortdurend voordeel trek, ten koste van haarself en haar menslikheid. 

In haar artikel: "Man made women: Gender, class and the ideology of the 

volksmoeder"52
, kyk Elsabe Brink uitvoerig na die volksmoeder-konsep. Sy voer aan dat 

hierdie volksmoeder-konsep die standaard vorm waaraan die Afrikaner vroue van die 

50 Van der Mezwe 1994:50-54 

51 Van der Meiwe 1994:51 

52 In Walker 1990:273-292 
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neen.tiende en twintigste eeu gemeet is. Alhoewel sy van mening is dat daar nie 'n 

eenvoudige definisie vir die volksmoeder-konsep is nie, het hierdie konsep dit vir die 

Afrikaner vrou baie duidelik gemaak wat van haar verlang word. Volgens haar was die 

volksmoeder van kardinale belang in die Afrikaner huishouding binne die raamwerk van 

Afrikanerdom op daardie t:ydstip. Behalwe die huishoudelike rol Oe) aan hulle 

toegeskryf, was daar ook die politieke rol wat van die Afrikaner vrou veiwag is deur die 

manlike spektrum van die samelewing. 

Volgens Brink het hierdie volksmoeder-konsep 'n beduidende rol gespeel in die opkoms 

van Afrikaner nasionalisme.Brink is van mening dat die Anglo-Boere oorlog en die 

opkoms van nasionalisme bygedra het tot die konsep van die volksmoeder. In albei 

hierdie gevalle het tallose vroue sterk patriotisme aan die dag gele en bygedra tot beeld 

die van die ideale volksmoeder. Op hierdie manier en deur die voorbeeld van individue 

soos Emily Hobhouse het die Afrikaner vrou, volgens Brink, self gebeitel aan die konsep 

van die volksmoeder. Die idee van die volksmoeder het uitgekring na alle sfere van die 

samelewing en die belangrikheid van die vrou se rol (in haar ondersteunende posisie) het 

al meer momentum opgebou, veral onder die Afrikaner vroue van die middelklas. 

Hierdie volksmoeder-konsep moet gesien word binne die raamwerk van 'n Afrikaner 

nasionalistiese ideologie en een wat Afrikaner vroue in 'n orderdanige posisie teenoor 

Afrikaner mans daargestel het. 
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Na hierdie oorsigtelike kykie na wat die ge'idealiseerde volksmoeder se rol binne die 

tradisionele opset is, sal daar na 'n verskeidenheid van Muller se kortveihale gekyk word 

waar hierdie konsep deur vroulike karakters uitgeleef word. 

Die eerste veihaal wat hier opval, is "Nag by die driP'. Die naamlose ou vrou word 

voorgestel as die tipiese tradisionele vrou53
, die een wat sorg vir haar man. Die 

belangrike punt hier is dat daar by die ou vrou geen klagte is oor haar rol nie, inteendeel, 

sy put genot daaruit: " Maar die oomblik toe sy voetstappe voor die agterdeur hoor, 

verdwyn die afgematte trek uit haar gesig" en " Die vrou kyk dadelik met belangstelling 

na die beweging van die kersvlam en dan vraend na haar man." Daar is by haar geen 

opstand nie, eerder blydskap in die uitlewing van haar tradisionele rol as tuisteskepper; 

Ook: "vraend" suggereer: sy sien na haar man op vir leiding. Dit gaan by hierdie 

betrokke karakter om Showalter54 se eerste stadium van feminisme. Volgens Showalter 

gaan dit in hierdie eerste stadium van feminisme om die patriargale wat nageboots en 

grotendeels uitgeleef word, en dit is presies wat die ou vrou met oorgawe doen. 

53 Sy en haar man is so ingestel op mekaar dat woorde dikwels nie nodig is tussen hulle 
nie: " ... dan vraend na haar man. Maar onder die yl baard span sy mond 
stram.' Geen bewys van wind nie,'antwoord hy kortaf op die woordelose vraag. ": 
Aucamp;l 989:45/ 46 (alle onderstrepings my eie) 

54 Showalter 1977:13 
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Die naamlose hootkarakter beweeg daarenteen ver buite die grense van die tradisie, 

maar die uitbeelding van hierdie naamlose karakter is baie negatief. Dit is die vrou 

wat hier die leiding neem en die man (Jerrie) wat gelate moet inval by haar besluite. 

Jerrie moet by die motor agterbly terwyl sy in die danker haar vertrek neem, op soek 

na 'n plaashuis nadat hulle motorligte onklaar geraak het. Hierdie houding van die 

vrou om gedurig in beheer te wees van die situasie(s) is alles behalwe positief. 

In 'n aantal ander verhale van Muller is daar ook vrouekarakters wat buite die 

raamwerk van die tradisie tree, maar wat negatief voorgestel word - sodoende word 

die tradisie bevestig. 

In "Die broer11 is Gert se moeder 'n karakter wat buite die tradisionele sfeer beweeg. 

Gert is hierdie vrou se oudste seun wat sy as kind by die De Wildts-egpaar op hulle 

plaas agtergelaat het om groot te maak. Sy wyk af van die volksmoederbeeld, deurdat 

sy haar oudste seun aan vreemdelinge oorhandig. Hierdie afwyking, gesien saam met 

die idee dat dit voorkom asof die vader geen se in die saak gehad het nie, is 

vemuwend, maar sy word sekerlik nie as modelvrou uitgebeeld nie. 
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Die .sterkste vroulike karakter in hierdie verhaal is De Wildt55 se vrou. Sy is deurgaans 

kalm en beheerscl, ongeag die situasie. 

Alhoewel sy binne die tradisionele milieu geskets word, is daar by haar duidelike tekens 

van wegbreek uit die tradisionele ml wat aan haar toegeslayf is. Sy neem gretig deel aan 

die geselr/ woordewisseling met Mans wanneer hy kom om Gert terug te neem.Die feit 

dat sy nie belangstel in kinders grootmaak nie, blyk uit haar verhouding met Gert. 

Ten spyte van haar wegbreek van die tradisioneel onderdanige ml, is die afwyking wat 

ons by hierdie karakter vind, eerder 'n negatie\Ve uitbeelding van die "beviyde" vrou. Die 

genoemde negatiwiteit le onder andere opgesluit in haar me&are aggressiwiteit. 

Hierdie aggresiwiteit is stcydig met die idee van die ''beviyde" vrou omdat dit by die 

"beviyde" vrou geensins noclig behoort te wees om aggressief te wees om haar punt te 

maak 6f om gehoor te word nie. Verder is De Wildt se vrou 'n meester manipuleerder, 

soveel so dat die persone wat sy manipuleer dit nie eers agteikom nie56
• Haar selfsug en 

eiewaan is ook verdere tekens dat sy nie hier gesien kan word as 'n toonbeeld van die 

''bevryde" vrou nie. Een van die mees subtiele aanduidings van die negatie\Ve 

55 Die De Wildts-egpaar woon op 'n plaas op die platteland Gert en Mans se ouers het 
vir Gert by hierdie egpaar gelos om groot te maak soos 'n eie seun. Gert was hier 
agtergelaat toe die Mans-gesin, omtrent dertig jaar gelede, deur die betrokke gebied 
getrek het waar die De Wildts woon. Tydens die trek het dit baie swaar gegaan 
met hulle, veral met Gert meen die moeder, en hulle het besluit om horn by die 
kinderlose egpaar agter te Iaat wat beter vir horn sou kon sorg. 

56 Haar man is haar opvallendste teiken vir manipulasi.e. 
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uitbedding van hierdie ''beviyde" vrou is sekerlik die feit dat sy 'n eie identiteit kortkom. 

Daar is vir haar nie 'n eienaam nie, die enigste manier hoe die leser van haar kennis 

neem, is as "De Wildt se vrou". Sy word hierdeur gemaak tot "behorende tot" De Wildt, 

besitting van De Wildt (haar man), en as gevolg van hierdie ''behorende tot" -eienskap 

word sy geroof van 'n eie identiteit en is sy alles behalwe 'n "beviyde" vrou. 

Wat die.vroulike karakters in "Oubaas Caspar plant 'n baken" betref, is Malie Kerker 

sonder twyfel op die voorgrond. 'n Belangrike feit aangaande Malie is dat sy die een is 

wat gewoonlik die inisiatief neem om verandering voor te stel en te bewerkstellig. Sy is 

die een wat daarin slaag om Koos te oorreed om aandag te gee aan sake wat dit verlang, 

veral as dit gaan om die vergemakliking van haar bestaan. Hierin kan ons 'n selfsugtige 

houding bespeur wat onopvallend teen die tradisionele, onselfsugtige, rol van die vrou 

ingaan. Sy is ook nie iemand wat baie maklik tou opgooi nie, en dit is een van die 

kenmerlce wat haar laat uitstaan as 'n heelwat sterlcer karakter as baie van haar manlike 

ewekniee: "Sommer die volgende dag na die middagete roer Malie ~ die saak aan ... 

En hy [Koos] glimlag en laat die saak daar. Maar Malie nie57 (alle onderstrepings my 

eie). lnteressant dat dit ten einde Malie is wat met haar sielswroeging moet lewe, nie net 

om die vrecle op die Oog te bewaar nie, maar om haar groot spens en geliefde broodkis 

te behou: "En die onsekerheid hinder haar terdee. Veral op 'dae wanneer die vorige 

s1 Aucamp 1989:73 
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babel brocle byna op is en een brood regop soos 'n baken in die broodkis staan, word 

die spens, hoe ruim ook al, heeltemaal te nou vir haar"58
• 

In die bogenoemde drie verliale gaan dit om 'n negatiewe uitbeelding van die ''bevzyde 

vrou", en by implikasie om die waardering van die tradisionele "volksmoeder". 

Dit enigste vroulike karakter in die verliaal "Die afgod" (1949), naamlik Ester, Henk se 

moeder, beweeg baie duidelik binne die opset van die tradisionele rol van die vrou. 

Kortliks iets omtrent die verliaal: 'nJong seun, Henk, verafgood openlik sy oomJurie wat 

by horn en sy moeder woon. 'n Skoolmaat, Buks (die bullebak van die omtrek wil dit 

voorkom), vertel aan Henk onplesierighede omtrent sy oom Jurie, maar dit verander nie 

Henk se openlike bewondering vir sy oom nie. Hy onttrek horn aan Buks se geselskap 

omdat hy afkeurend gepraat het van oom Jurie. Henk se (naamlose) moeder is gedurig 

besig om oomJurie te oorreecl om sy "dinge"59 te laar vaar voor hy Henk seennaak deur 

sy optredes, maar tevergeefs. Hy (Henk) word egter een aand wreed ontnugter deur sy 

"afgod", oom Jurie, toe hy (Henk) sien hoe oom Jurie sy geliefde hond by die trap 

afskop. Hierdie openbaring het tot gevolg dat Henk horn aan oom Jurie onttrek en die 

volgende dag Buks se geselskap opsoek. 

5s Aucamp 1989:75 

59 Hierdie "dinge" bly vaag en die leser moet maar tussen die reels lees. 
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Henk se (naamlose) moeder is 'n tuisteskepper en beweeg met gemak binne hierdie 

sfeer. By haar is daar hogenaamd geen opstand teen haar omgewing en rol as vrou nie, 

eercler 'n vurige poging om dit te bewaar. Hierdie rol van beskenner is veral opmerldik in 

haar optrede en uitsprake teenoor haar broer, Henk se "geliefde" oom Jurie. W aar sy 

Jurie aanspreek oor sy (geheimsinnige) leefstyl is dit om Henk te beskenn, tipiese 

optrede van 'n besorgde moeder: " ... Ek is net so bang ter wille van Henk"60 (alle 

onderstrepings my eie). Waar dit voorlcom asof sy jaloers is op haar broer Jurie omdat 

Henk horn so openlik bewonder, blyk dit dat dit hier gaan om haar onselfsugtige liefde 

vir haar seun en nie jaloesie nie. Juis omdat sy weet hoeveel leed dit Henk sou aandoen 

om sy oom te sien soos hy regtig is, probeer sy horn beskenn. Die feit dat sy 'n 

voorstaander van tradisionde waarcles is, is te bespeur waar sy Jurie probeer aanmoedig 

om die "orclentlike" ding te doen, om te trou en vastigheid in sy lewe te verseker: " 

'Waarom trou jy nie?' vra sy. ]y kan self kinders he; waarom trou jy nie?"i61
• 

Dit is juis binne hierclie opset, met Ester as die geidealiseercle vrou, dat die nie

tradisionele Jurie, wat in hoofstuk 3 bespreek sal worcl62
, na vore kom. 

60 

61 

62 

Aucamp 1989:115 

Aucamp 1989:114 

Sien 3.6. oor die nie-tradisionele optredes vanJurie. 
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Die . moeder en ook haar dogter, Francina Cecilia, in die vemaal "Die dood van 

Francina Cecilia", is twee verclere relevante karakters waar dit gaan om die uitbeelding 

van die tradisionele vrou. 

Die moeder van die gesin word aan die leser voorgestel as die voorbeeldige, toegewyde 

tradisionele vrou. Die leser tref haar aan waar sy besig is om haar plig van versorging 

teenoor haar familie na te kom: "In die kombuis wat aan die voomuis grens, was haar 

moeder in die skemerlig van die laat middag besig om te filn'.k',63 (alle onderstrepings my 

eie). Die moeder se karakter is die van die stil, dog sterk en onselfsugtige tradisionele 

vrou. ''The roles of the woman are that of wife and mother. Her place is inside the 

h 1164 ouse ... 

"Die meisie [Francina] was besig om die tafel vir die aandete in die voomuis te dek. Toe 

sy klaar het, kom staan sy in die deur wat na die kombuis lei met haar hande onder haar 

voorskoot gevou en veiwonder haar oor die kalmte van haar moeder65 (alle 

onderstrepings my eie). Francina word voorgestel as die tipiese. boeremeisie op die 

drumpel van volwassenheid. Sy neem deel aan die bedrywighede wat veIWag word van 

63 Aucamp 1989:166 

64 Van der Merwe 1994:54 

65 Aucamp 1989:166 
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die .vrou om in en om die huis te verrig. Die feit dat sy juis haar moeder met 

bewondering (sien aanhaling ho) betrag, dui op haar gemaklikheid met die tradisionele 

rol wat aan haar toegeskryf is. Die leser lay die gevoel dat sy net soos haar moeder wil 

wees wat liefderik vir haar geliefdes regstaan. Dit wil voorkom asof haar liefde vir 

Louwrens haar vercler aan haar tradisionele volksmoeder rol bind. 'The function of the 

young woman, the "rose" and the "lily", is to give her love and beauty to the man whom 

she loves. Her femininity is complemented by the masculinity of her beloved'.66. 

In Muller se vemaal "Die dieper dors", is die voorstelling van die vrou op die oog af 

tradisioneel. " Die vrou van die huis is alleen tuis. Sy sit agter die naaimasiien voor haar 

slaapkameivenster ... '.<>
7 (alle onderstrepings my eie). 

"Die dieper dors" handel oor 'n vrou uit die Boland se aanpassing in die Karoo. Die 

grootste aanpassing vir haar is die water in die Karoo en omdat sy haarself nie so ver kan 

bring om die Karocrwater te drink nie, gaar sy varswater in 'n tenk op vir eie gebruik. 

Wanneer sy een oggend die laaste varswater uit die tenk tap voor haar man dit gaan 

skoonmaak, dwaal haar gedagtes na die Boland en die oorvloed varswater. 

67 

Aucamp 1989:54 

Aucarnp 1989:195 
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Dieselfde dag terwyl sy sit en naaldwerk doen, kom 'n vreemde motor (met 'n gesin) 

op hulle werf aan. Die man klop aan en vra of hulle dalk bietjie drinkwater kan kry. 

Wanneer die vrou agterkom dat hulle mense uit die Boland is, offer sy haar laaste 

bietjie varswater op vir hulle. As vergoeding ontvang sy blomme, eie aan die Boland, 

van die mense. Sy plaas die blomme in die laaste bietjie varswater wat in die beker 

oorgebly het. 

Die leser maak onmiddellik kennis met 'n o~nskynlik tradisionele huisvrou, 

hardwerkend en toegewyd. Die vrou sorg vir haar familie en pas haar sover moontlik 

aan by die vereistes wat aan haar gestel word as eggenoot en moeder. Sy het saam 

met haar man getrek toe sy werk hulle uit haar geliefde Boland gelei het. Sy volg 

liefdevol waar haar manse belange lei. Wat verder bydra tot die idee van die vrou as 

tradisionele karakter, is die onselfsugtige houding wat sy inneem teenoor die 

vreemdelinge wat op hulle plaas stilhou vir drinkwater: "Die waterbeker is binne 

bereik van haar hande, binne die verm~ van haar hart. Sy haal 'n skinkbord uit, plaas 

die beker en die glase daarop en gee dit vir horn aan"68
• Sy is bereid om haar laaste 

bietjie varswater aan vreemdelinge te gee omdat sy hulle nood ken en verstaan. 

Hierdie gebaar van onselfsugtigheid versterk die idee dat dit o~nskynlik hier gaan om 

die tradisionele onselfsugtige, opofferende vrou. 

68 Aucamp 1989: 199 
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2.2.4. DIE AFRIKANER PATRIARG, 'N POSITIEWE BUK 

" The man as successful funner, the breadwinner who provides the family with what they 

need. Since all are dependant on him, he is ruler with the final authority"69
• 

*** 

In (die meeste) gekanoniseerde tekste voor 1 %0, is die hoofkarakter gewoonlik 'n man. 

Die tradisionele vrou se rol word deur haar man, die patriarg, en hulle familie se 

behoeftes bepaal. Die tradisionele Afrikaner man is veral voorgestel as pligsgetrou en 

lojaal, teenoor sy familie, volk en sy vaderland. Die Christelike godsdiens is gewoonlik 'n 

belangrike elemente in die patriarg se lewe en huishouding7°. 

Die vemale van Muller wat hieronder bespreek sal word, toon manlike karakters wat 

sonder moeite pas binne hierdie tradisionele rol van die patriargie. Daar is by hierdie 

karakters niks krapperig of onoortuigend omtrent hierdie rol wat hulle speel nie, 

inteendeel. 

69 

70 

Van der Merwe 1994:54 

Hier dink ek aan die instelling van boekevat wat sterk funksioneer in baie van die 
ouer .Afrikaanse prosatekste. 
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Die ou man in die vediaal "Nag by die drif'71 vervul sy rol as die tradisionele manlike 

karakter, maar hy is geensins patroniserend nie, afkeurend by lye ja, maar nie 

patroniserend nie. Sy kortaf houding teenoor sy vrou moet hier gesien word as deel van 

sy karakter, en nie 'n aanval op die vroulike hoofkarakter nie. Dit wil voorkom asof die ou 

man (en sy vrou) nie veibaas is oor al die "nuwighede" van die besoekende vrou nie, 

maar eerder veibaas is dat sy so hard probeer om anders te wees. Hy straal deemis uit 

en ook 'n barmhartige gesindheid 72
, in 'n mindere mate ook te vinde by Jeny73

• 

Wat die patriargale opset in die vediaal "Nag by die drif' in 'n goeie lig stel, is die 

kontrastrerende aard van die twee werelde, vergestalt in die naamlose handelsreisiger en 

die hoer (en sy vrou). Aan die kant is daar die ou man en sy vrou, 'n voorstelling van die 

tradisionele opset, en aan die ander kant die naamlose vrou (handelsreisiger) as 

verteenwoordiger van 'n "nuwe", modeme wereld. Die naamlose vrou is "bevry" en 

onafhanlik, tog is die uitbeelding daarvan glad nie positief nie. lnteendeel, dit is duidelik 

dat haar soeke Cn kwessie wat later in die afdeling: 3.7.5.:Universaliteit, aangespreek 

word) in 'n mate ook 'n soeke is na iet!V'iemand waarop sy kan steun, soos die ou vrou op 

11 Sien 2.2.1. vir verhaalgegewens 

12 Die ou man het sonder versuim haar binnegenooi, laat eet en ook sy bed aan haar 
afgestaan. 

73 Waar Jerry bereid was om haar te help om gemaklik te ms op die agtersitplek van 
die motor: Aucamp 1989:45 
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haar man kan steun, of eerder die ou paartjie op mekaar. Dit blyk uit die positiewe 

uitbeelding van die ou paartjie dat die idee van die ou vrou wat op baar man steun 

heeltemal aanvaarbaar is hier en dit is juis hierdie aspek wat verder die positiewe beeld 

van die patriarg steun. 

In "Die dieper dors" (1953), soos in die verhaal "Nag by die driP', is die voorstelling van 

die man positief en by pas oenskynlik binne die raamwerk van die tradisionele 

patriargale opset. Die feit dat by aanpas by die geharde Karoo waarheen hulle getrek 

bet, getuig van sy aanpasbaarheid: "Die volk en die kinders bet nooit ander water geken 

' nie; haar man wel, maar hy hou vol dat mens net dors genoeg moet wees om geen verskil 

te proe nie"74
• Waar by as afwesigvoorkom, is by buite op die plaas doenig om sy rol as 

broodwinner te speel:" Sy was dikwels alleen tuis onderwyl haar man buite was ... "75 (alle 

onderstrepings my eie). Verd er word die man, deur die vrou self, as tegemoetkomend, 

liefdevol en tevrede voorgestel: "Haar man bet toegewend geglimlag"76 en "Haar man is 

hier gelukkig ... "77 (alle onderstrepings my eie). 

74 Aucamp 1989:196 

75 Aucamp 1989:196 

76 Aucamp 1989: 196 

77 Aucamp 1989:198 
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In die vemaal "Rukwind"(1953) beweeg die naamlose vader van die betrokke gesin 

gemaklik binne die tradisionele sfeer. Hy word voorgestel as die liefdevolle, geduldige en 

sensitiewe man. Die man wie se vrou en haar geluk vir horn belangrik is en wat sy rol as 

man en vader met deemis vervul: " ... sy [die moeder] wou tog nie saamgekom bet nie; 

dit bet sy keer op keer gese... Maar Vader wou nie. Sy moes mee ... "78 Uit die feit dat 

die vader aandring op die moeder se teenwoordigheid tydens die plesierrit, kan beslis 

gesien word dat by bier onselfsugtig optree. Dit gaan nie vir horn om eie gewin nie, maar 

eerder daarom dat by sy vrou se smart aanvoel en deel na die dood van hulle enigste 

dogter en vir haar uitkoms en vertossing probeer vind. Die feit dat by so ingestel is op sy 

vrou se emosies, is baie beslis 'n positiewe karaktertrek in hierdie tradisionele manlike 

karakter. Soos die moeder in "Die dood van Francina Cecilia", is daar by hierdie man 

stille aanvaarding van die noodlot. Dit wat by nie kan verander nie, bet by geleer om te 

. 
aanvaar en ewe liefdevol ondersteun by sy vrou in haar stiyd om aanvaarding. 

Die ander manlike. figuur in die vemaal, die vriendelike, naamlose hoer, help ook 

• 
onwetend in hierdie vrou se soeke na berusting: " Die hoer groet die vrou en hou 'n tros 

vir haar ... Toe voel die vrou, wat slegs hoofknikkend gegroet het, dat sy hoflikheidshalwe 

vir die vriendelike hoer iets behoort te se"79 (alle onderstrepings my eie). Die hoer is nie 

78 

79 

Aucamp 1989:218 

Aucamp 1989:221 
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net ~endelik nie maar ook onselfsugtig. Die leser let hierdie positi~ eienskappe in die 

boer se optredes op (gee van eerste druiwe). Dit is interessant dat die vrou en die boer in 

'n sekere sin 'n veIWantskap het deurdat albei 'n verlies gely het as gevolg van die wind, 

maar anders as die vrou leef hy met sy vedies en aanvaar hy dit. Dit is die hoer se 

geaardheid en aanvaarding van die onvermydelike wat die vrou daartoe lei om met ander 

oe te kyk na haar smart en die lewe wat moet voortgaan. Daar moet bygevoeg word dat 

die aard van hulle verlies(e) tog baie uiteenlopend is en dat dit aanvaar kan word dat die 

boer baie makliker oor sy vedies van twee borne kan kom as die vrou oor die vedies van 

haar dogtertjie. 

lnteressant by die bogenoemde vemale is die feit die hoofkarakter in elk van die verliale 

'n vrou is, ten spyte van die patriargale opset van die tradisie. Wat veral opval, is die feit 

dat hierdie vroue elk tot die een of ander insig kom binne hierdie opset, maar die 

manlike karakters, wat byclra tot hierdie insig. is geensins patroniserend nie, inteendeel. 

Dus, met die bevestiging van die tradisie in sekere van haar vemale, stel Muller as 't ware 

voor dat die tradisie sekere elemente bevat wat ongetwyfeld bestaanreg het. 

2.3. SAMEVATIEND 
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Na ~floop van die bespreking omtrent die tradisie en hoe Muller dit in sommige van 

haar kortverhale positief aanwend, sal daar nou beweeg word na ander verhale waar 

Muller tradisionele elemente bevraagteken en tot 'n sekere mate op hulle kop te draai. 

lnteressant by sommige van Muller se kortverhale, is dat die skynbaar tradisionele rustige 

platteland die agtergrond vonn vir nie-tradisionele uitbeeldings. 
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HOOFSTUK 3: DIE 'ONDERMYNING VAN DIETRADISIE 

"Dit verbaas 'n mens vandag as jy, anders as die teenkanters destyds, besef dat die 

nuwe nie soseer in ander onderwerpe gelee was nie. Hulle hou hulle, veral 

aanvanklik, besig met clieselfde dinge as die vroe~res. Maar hulle hou hulle op 'n 

ander wyse daannee besig, en soms met ander aspekte daarvan, aspekte wat vroe~r 

nie as deel van die behandelde onderwerpe besef is nie"80• 

*** 

3.1. INLEIDEND 

Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal verklaar nasionalisme as: 

('n) "Sterk, vurige vaderslandsliefde"81
• Die nasionalistiese ideologie van die Afrikaner 

staan in noue verband met die Christelike godsdiens van die Afrikaner, sowel as die 

patriargale aard van die Afrikaner tradisie. Binne die raamwerk van die nasionalisme 

is die onderskeie geslagsrolle wat aan elke geslag toegeken word, sterk aanwesig. 

Die man is die dominante figuur, die patriot; die vrou is die stil en dienende figuur, 

saam offer hulle as volmaakte Afrikaner-paartjie alles vir ''volk en vaderland". 

80 Van Rensburg 1963:96-7 

81 Odendal (et al) 1992: 727 
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Dit gaan by die ondennyning van die tradisie in Muller se werk om die 

onopvallende sowel as die ooglopende bevraagtekening van die tradisie. Wat veral 

opval by Muller se kortkuns, is die feit dat die tradisie juis binne die skynbaar 

tradisionele opset ondennyn word. Muller beweeg binne die bekende ruimte van die 

tradisie, en juis daarom is haar vemuwing so verrassend, maar veral so onopvallend. 

Dit is in hierdie hoofstuk waar daar met die "ander" Elise Muller (se werk) kennis 

gemaak sal word, die een wat 'n groot bydrae gelewer het tot die Afrikaanse 

letterkunde: "Dis opvallend hoe literatore deur die jare bly aarsel het om die woord 

"groot" omtrent Elise Muller se werk te gebruik .. .'.s2
• 

In hierdie hoofstuk sal die verskillende elemente van die ideologiese tradisie ter sprake 

kom. Die patriargale opset van die ideologie, veral die verskillende geslagsrolle, is 

voorop. Hierdie een pilaar van die Afrikanerideologie sluit ten nouste aan by die siening 

van die platteland, en veral die plaas, as 'n soort "heiligheid". Die geslagsrolle, en veral 

die tradisionele siening van die patria~ is onlosmaakbaar van Afrikaner- nasionalisme 

en godsdiens, die ander elemente hier ter sake. Die genoemde elemente sal afsonderlik 

s2 Aucamp 1989:25 
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behandel ~rd en derhalwe sal dieselfde verhaal in meer as een afdeling ter sprake kom, 

veral waar meer as een aspek van die tradisie ondennyn word. 

3.2. ONDERMYNING VAN DIE NASIONALISTIESE 

In die volgende drie bespreekte verhale van Muller gaan dit om blatante rassisme wat 

die besproke karakters openbaar, eerder as nasionalisme. Juis omdat hierdie nasionalisme 

ontbloot word as rassisme, word die tradisionele positi~ siening van die nasionalistiese 

opset ondennyn. 

Die eerste verhaal wat hier uitgesonder word, is "Die broer" (1947). In die bespreking 

van hierdie verhaal sal die ondennyning van die nasionalisme benader word vanuit die 

invalshoek van die bevraagtek.ening van die tradisionele stereotipes wat aan die 

verskillende nasionaliteite gekoppel word. 

V oor die genoemde bevraagtekening bespreek word, kortliks iets oor die verhaal: Dit. 

gaan in "Die broer" om Karel Mans se soeke na sy (vertraagde) broer wat dertig jaar 

gelede by die De Wildt-egpaar op hulle plasie agtergelaat is deur hulle ouers. Hy begin 
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sy soeke nadat hy en sy moeder vemeem het dat die seun, Gert, by Kleurlinge woon op 

die De Wildts se plaas. In sy soeke en uiteindelike opsporing van sy broer Gert, maak hy 

met 'n aantal mense kennis, onder andere: die dominee waar hy aanklop vir hulp om die 

De Wildts se plaas op te spoor, die bediende by die dominee, die plciaswerlcers op die 

De Wildts se plaas, en die De Wildt-egpaar self. Hy spoor sy broer op en saam verlaat 

hulle De Wildt se plaas en keer terug na die Boland. By die (ironiese) slot van die 

verhaal kom Mans tot 'n veronderstelde inkeer wat die "veronregtes" van die wereld 

betref. 

Alvorens die tradisionele stereotipes bespreek kan word, moet hulle funksie in die 

letterkunde duidelik wees en moet hulle eers ge·identifiseer word. 

3.2.1. DIE IDENTIFISERING VAN DIE STEREOTIPES: 

"Inherent in the stereotype is a dear distinction between 'good' and 'bad', the acceptable 

versus the unacceptable; and a simplistic classification of people into one of the two 

. "83 categones. 

ss Van der Meiwe 1994:1 
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Ste~tipes word gewoonlik gebruik om 'n komplehe saak aansienlik te vereenvoudig. 

Juis dit wat vereenvoudig word, is die aspek(te) wat aandag verlang. Daar moet onthou 

word dat stereotipes 'n ideologiese grondslag het. En net soos 'n stereotipe gedeel word 

deur 'n groep, so ook 'n ideologie. Tipies is die positiewe stereotipering van die eie groep 

en die negatiewe stereotipering van ander groepe. 

I. ElNIESE STEREOTIPERING: 

1.1. STEREOTIPERING VAN DIE AFRIKANER 

In "Die broer" gaan dit oenskynlik om die bevestiging van tradisionele elemente: die 

verheerliking van die Afrikaner en die negatiewe stereotipering van "die ander". Die feit 

dat die Afrikaner karakters op die vanne genoem word, en ander groepe, (of hulle 

verteenwoordigers), op hulle name, vind aansluiting by die tradisionele siening van die 

verskillende rasse, dat (byvooibeeld) die Kleurlinge soos kinders is wat op die voomame 

genoem word. Die teenwoordigheid van die genoemde tradisionele elemente beteken 

geensins dat dit hier gaan om die tradisionele ophemeling daaivan nie, inteendeel. Dit 

gaan hier om 'n aftakeling van dit wat as 'n heiligheid beskou is. Op die oog af wil dit 

voorkom asof die hoer en sy vrou by wie Gert grootgeword het, die volmaakte Afrikaner 
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paartjie 1s, maar dit is net skyn. Die tradisionele is skynbaar te bespeur in die 

plattelandse milieu wat aangebied word, met die man as hoof van die huis, die vrou op 

haar plek in die hui~ombuis, en sy word slegs deel van die geselskap op die man se 

versoek. Onder die oppervlak is daar egter duidelike tekens dat dit nie hier gaan om die 

tradisionele positiewe voorstelling van die boer en sy vrou nie. 

Mans, Gert se broer, is nie heeltemal VIY van rassisme nie. Hierdie eienskap is duidelik 

in die lig van die groetery episode, waar Mans en Gert op die punt staan om die De 

Wildts se plaas te verlaat. Wanneer Gert aandui dat hy graag wil groe4 maak Mans die 

afleiding dat hy na die De Wildts verwys. Nooit dink hy eens daaraan dat Gert moontlik 

verwys na die enigste mense wat vir horn liefde en respek bewys het nie, die 

plaaswerkers. Die genoemde eienskappe wat Mans openbaar is verder merkbaar in die 

waarde wat hy heg aan iets so oppervlakkig as velkleur en gelaatstrekke: "Hierdie is dit 

tog nie; met verligting het hy die tipiese trekke van 'n Kleurling opgemerk'i84 en " Hy sien 

'n meid met 'n kind op die ann uitkom, toe nog kinders agter haar-en 'n swaar vennoede 

laat horn &ril. Net dit tog nie! Nie 'n vennenging van bloed niel Dit was erg genoeg soos 

d't "85 I was. 

84 

85 
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1.2. STEREOTIPERING VAN DIE ''KLEURUNG" 

Jakes Gerwel het die rol van die "gekleurdes", volgens tradisionele voorstellings in die 

Afrikaanse prosa, in drie kategoriee van stereotipering verdeel: (i) '1ollie Hotnot", (ii) 

"Ek het maar net saam met die baas gekom", en (iii) "Die Kleurlinge is nog kinders". 

Met die (i) kategorie '1ollie Hotnot" bedoel Gerwel dat die Kleuding dikwels in van die 

vroeere Afrikaanse prosa as komiese figuur uitgebeeld is en verder: "Dit behels 'n beeld 

van luidrugtige (gewoonlik dronkemans.) vrolikheid, weinig getemper deur 

verantwoordelikheid en slegs in rare oomblikke afgewissel deur oppervlakkige ervaringe 

van verdriet',86 (alle onderstrepings my eie). Verd er gaan dit by die (ii) kategorie van 

"Ek het maar net saam met die baas gekom", om die beeld van die Kleuding as een wat 

nie onafhanklik van 'n blanke (baas) kan funksioneer nie: die " ... patroniserende 

beskouing op gekleurdes as onderhorige, te-kortskietende aanhangsels van en deelgenote 

aan aspek_te van die lewe van blankes .. .',87 (alle kursivering deur Gerwel). Ek is dit eens 
,,. 

met hierdie kategorisering van Gerwel. Daar is twee van hierdie stereotipes aanwesig in 

die betrokke verhaal wat aandag sal geniet, naamlik: (ii) en (iii). 

86 Geiwel 1987:94 

87 Geiwel 1987:96 
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Alvorens daar gekyk word na die genoemde stereotipes, moet ek hier bybring dat ek 

stiydig is met die volgende uitlating van Geiwel: "... Selfs die benutting van gekleurde 

karakters vir meer "simpatieke" rolle berus op die siening van hulle as 'n kategorie van 

sosiaal uitgeworpenes: Dit is slegs op daardie ba5is dat hulle byvoorbeeld, as metafoor 

kan dien vir die uitdrukking van die emosies van bepaalde blanke karakters wat 

buitestaanders is met betrekking tot die fatsoenlike konvensies van hul eie 

gemeenskappe',88. Dit blyk dat Muller in "Die Broer" presies die teenoorgestelde bewys. 

Muller gebruik juis die "sosiaal uitgeworpenes" en hulle situasie(s) om die tradisie bloot 

te stel. 

Dit is treffend dat Muller juis vir Gert, die "nie - perfekte", "foutiewe" Afrikaner en 

"verteenwoordiger" van die Kleurlinge (omdat hy saam met hulle grootword), maak tot 

een van die hoofkarakters, en horn duidelik buite die raamwerk van die tradisionele, 

manlike Afrikaner karakter plaas. Gert se "andersheid" het die De Wildts verontrief, en 

hulle het eenvoudig "ontslae geraak" van horn (soos van 'n sieklike dier), deur horn "af te 

smeer" aan wie ook al vir horn sou omgee. Veral interessant is dat die groep "gekleurde" 

buitestaanders vir Gert, ook 'n buitestaander, aanvaar as deel van hulle. Hierdie groep 

mense neem sy belange ter harte, is lief vir horn en aanvaar horn ten spyte van sy gebreke. 

Geiwel in: Malan 1987:91 
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Hy ·word aanvaar op grond van wie en wat hy self is, en nie wat hulle wil he hy moet 

wees nie. Dit is juis hulle wat glad nie geken is in die saak toe Mans vir Gert kom haal 

nie. Hulle is die groep wat in baie tradisionele werke die voorstelling "geniet" van: " ... 

gekleurdes as 'n komieklike en patetiese tekortskieting in die uitlewing van nagebootste 

kulturele patrone, emosionele banktrotskap of kinderlikheid en in die algemeen 

afvalligheid van die volheid van menswees. 1189 

Die Kleurling-randkarakters bring hier 'n belangrike ideologiese boodskap. 

1.2.1. "EK HET MAAR NET SAAM MET DIE BAAS GEKOM" 

Nadat die broers hulle vertrek van die plaas geneem het, heers daar in ongemaklikheid 

tussen die twee, wat ook dikwels in die tradisie tussen baas en jong ("gekleurde") te 

vinde is. Die stereotipering van die "gekleurde" wek die idee dat die Kleurling nie 

onafhanklik van die baas kan funksioneer nie. In die band - episode 90 werp Gert egter 

hierdie siening omver deurdat hy, wat deur Kleurlinge opgevoed is, eiehandig die "neef' 

91 
se band herstel. Nie net dit nie, maar: "Behendig pas hy die moere op hul plekke en 

89 

90 

91 

Gerwel in: Malan 1987:91 

Hier word verwys na 'n gebeurtenis nadat die twee broers die De Wildts se plaas 
verlaat het. Op pad kom hulle 'n man tee wat sukkel met 'n pap band en vir Mans om 
hulp vra. Gert word deur die man aangesien as Mans se handlanger en daarvolgens 
behandel. 

Verwys na die vreemdeling met die pap band wat hulle op pad ontmoet het. 
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draa:i hulle vas."92 Die feit dat Mans (die baas) bedank word vir die taak wat deur Gert 

, C'sy jong"), venig is , belig die n~anse hier dat Gert deur Kleurlinge opgevoecl is, 

hoewel hy wel blank gebore is. Dit is eers wanneer 'n blank - geborene in die rol van 'n 

Kleurling geplaas word, dat die ironie van die behandeling van die Kleurlinge na vore 

93 kom. 

Mans kon die saak (aanspreekvonn ten opsigte van Gert) reggestel het, maar sy trots het 

horn weerhou, en daardeur word die "gekleurde" eerder as die ''baas", die held van die 

verhaal. Die belangrikheid bier is dat die Kleurlinge nie die krediet ontvang wat hulle 

toekom nie. 

1.2.2. "DIE KLEURLINGE IS NOG KINDERS" 

Gert word deur die hele verhaal behandel soos 'n "kinderlike" ("gekleurde") karakter. Dit 

vind aansluiting by die idee van die Kleurlinge wat as sorgelose wese beskou word; die 

onderdanige, afhanklike mens wat gelei moet word deur 'n onafhanklike (blanke) wese. 

Die wat Gert moes lei, het horn verwerp en deurdat hy Kleurlinge as voogde en vriende 

gehad het, is hy gelei deur hulle voorbeeld, en nie die baas nie. Daar kan sover gegaan 

word om te se dat die voorbeeld wat hy ontvang het, baie beter is as die een wat hy 

92 

93 
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moontlik sou ontvang het by die De Wildts of sy eie familie. Beide die De Wildts en 

Gert se bloedveiwante is eng in hulle sienswyses, en daaruit kan afgelei word dat die 

vooibeeld wat hulle sou stel, 'n onreg sou wees. In al die gebeurtenisse wat sy lewe 

beinvloed, het Gert geen se nie. Hy moet SOOS die gehoorsame kind die dinge wat 

gebeur, gedwee aanvaar en veiwerk. Dit is juis Gert, (en sy "gekleurde" pleegmense"), se 

stille aanvaarding en voortsetting van die lewe, wat die kommentaar uitlok. W anneer 

Mans vir Gert by die De Wildts gaan oplaai, is daar die gesprek met die De Wildts, 

maar nie met die plaaswerkers wat vir Gert verantwoordelik was nie, hulle moes op 'n 

afstand die gebeurtenisse waameem. Diegene wat onhenoeplik geraak word deur die 

besluite van ander (die baas), het geen seen selfs geen klagte nie, maar hulle gelatenheid 

is hulle kommentaar en meer so, hulle aanklag. 

1.2.3. RASVERMENGING,IVERBASTERING EN RASSISME 

Die idee van rasvennenging is een wat nie tradisioneel vir die Afrikaner aanvaaibaar is 

nie. Die is duidelik uit Mans se vrees vir die moontlikheid dat Gert dalk kinders by een 

van die "Kleurlinge" kan he. Die teenstand teen rasvennenging bevat implisiet 'n gevoel 

van blanke meerderwaardigheid. 
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W ~r rasvennenging tradisioneel verband hou met bloedbande, gaan dit bier eerder om 

die bande wat Gert en sy "gekleurde pleegouers" gesmee bet. Bande wat baie sterker is 

as die wat ooit sou wees tussen horn en die mense (baas en noi) van sy eie ras. Die 

plaaswerkers ( sy Kleurling familie) is die mense wat vir horn omgegee bet toe niemand 

wou nie; dit is ook hulle wat horn soos 'n gelyke (mens) behandel, soos 'n bloedverwant 

aanvaar het, sonder om vergoeding te verwag. Gert gaan om hUlle te groet eerder as die 

De Wildts. Die Kleurlinge word deur Gert se groetery hoer geag as die baas, ten spyte 

van die feit dat sosiale nonne dit anders dikteer het. Gert breek in sy optrede deur die 

skeidslyne van die tradisie. 
94 

Die gebruik van die tradisionele stereotipes in die bespreekte vemaal, dra sonder meer by 

tot die doeltreffende ondennyning van die nasionalisme wat sekere karakters openbaar. 

Dit belig hierdie skynbare nasionalisme as niks anders as rassisme nie. 

Soos die geval in die bostaande vemaal, is die skyn van nasionalisme in die vemaal 

"Hiram Josef, die soveelste" ( 1948)ook niks anders as rassisme nie. Kortliks iets omtrent 

die vemaal: Hiram Josef (die soveelste) reel 'n van Brakenhof-familiefees. Na hierdie 

fees nooi hy familielede van heinde en verre. Verder laat maak hy 'n mannersteen 

94 Steun verder die argument teen Getwel vroeer vermeld 
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waarop die name van vemame Van Brakenhofs pronk. Wanneer 'n familielid uit 

Johannesburg aankom vir die fees en dit bekend word dat hy 'n kleinseun is van die 

swartskaap van die Van Brakenhof familie, word die fees gekanselleer omdat die 

organiseerder, Hiram Josef, inmekaarsak as gevolg van die skok oor die vreemdeling se 

identiteit. Hierdie vreemdeling uit Johannesburg is nie "suiwer blank" nie, want sy oupa 

was getroud met 'n "Masbiekenneid". "Hy het weer die storie van die Masbiekenneid 

onthou en gewonder met watter ras ou Salmon op die diamantvelde saamgeleef het. En 

oubaas Hiram het met sy hand op die hart gese: 'Ou Salmon was altyd die swart skaap; 

die kleur het deurgeslaan."'95 (alle onderstrepings my eie). Nie lank daama nie kom 

Hiram Josef te sterwe toe hy die kennismaking met die swartskaap se kleinseun weer 

oproep in sy gedagtes. Die vemaal eindig waar een van Hiram Josef se skoondogters die 

einste mannersteen met die vemame name daarop gebruik om skape op te slag. 

Die veronderstelde patriarg, Hiram Josef, blyk 'n voorstaander van die tradisie te wees, 

veral die nasionalistiese aspekte daaraan verbonde. Maar dit is juis hierdie 

veronderstelde nasionalisme van horn wat by nadere ondersoek ontbloot word as 

rassisme. Dit is duidelik dat dit by Hiram Josef gaan om rassuiwemeid. Hierdie 

laasgenoemde aspek is veral voorop in die aanvallende houding wat hy inneem wanneer 

95 Aucamp 1989:81 
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Finia:s, 'n familielid wat help met die uitnocligings vir die familiefees, praat van die Van 

Brakenhof wat met 'n "Masbiekermeid"96 getrou het. Venier is Hiram Josef se 

beheptheid met rassuiwerheid ook te vinde in die feit da:t hy emstig siek word, en later 

sterf, nadat 'n kleinseun van die Van Brakenhof en die "Masbiekermeid", opdaag vir die 

fees. 

Wat veral opval omtrent die verhaal "Hiram Josef, die soveelste", is dat Muller 'n verhaal 

met so 'n sterlc satiriese inslag wat die tradisionele nasionalistiese opset betref, die lig laat 

sien in die jaar van die Afrikaner se groot politieke sege. Die jaar 1948 lei 'n era in 

waarin die Afrikaner ideologiee sterlc funksioneer en die fondament vorm vir alle vlakke 

van die samelewing. Oat Muller juis in hierdie jaar 'n verhaal soos "Hiram Josef, die 

soveelste", met so 'n duidelike anti-tradisionele inslag die lig laat sien, is in der waarheid 

betekenisvol. 

Die opvallendste tekens van blatante rassisme in die verhaal "Twee gesigte" ( 1954), kom 

voor by die operateur van die mallemeule, 'n buitestaander. Maar eers iets oor die 

verhaal: Die mallemeule kom na die plattelandse dorpie waar Rina woon. Rina en haar 

vriendin Rosa wag in spanning om op die mallemeule te r.y. Katrien, 'n Kleurlingmeisie, 

ss Aucamp 1989:77 
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die dogter van die vrou wat Rina-hulle se wasgoed was en stryk, vertel Rina 'n paar 

interessanthede omtrent die mallemeule. Sy, Katrien, sien self uit daama om op die 

mallemeule te kan ry. Rina en Rosa gaan dan na die mallemeule, maar nadat Rina die 

eerste rit geniet het, hardloop sy weg van die mallemeule omdat die blanke eienaar 

Katrien in die ry laat afspring het omdat hy glo sy jok oor haar ouderdom en dat sy dus 

te min wil betaal. Rina hied dan vir Katrien haar orige geld aan om 'n voile rit te geniet 

en hardloop weg van die mallemeule. 

Die operateur openhaar vriendelikheid en medemenslikheid aan Rina en Rosa, die twee 

blanke dogtertjies, maar wreedheid en ongevoeligheid teenoor Katrien, die Kleurling 

dogtertjie. Rina en Rosa word op die perdjies gehelp terwyl Katrien eiehandig en lomp 

moet sukkel om op die mallemeule te klim. Wat sou gebeur het indien Rina of Rosa nie 

die voile bedrag gehad het vir 'n enkele rit nie} Sou hulle ook van die perdjies moes 

afspring} Ek twyfel, en dit is Rosa se opmerking oor die episode met Katrien wat moes 

afspring wat my so laat clink: "En Rosa se: 'As hulle [met veiwysing na die Kleurlinge] 

nie geld het nie, moet hulle afspring.' Dis 'n ou mallemeule-ryer wat praat"97 (alle 

invoegings [] my eie). Rosa, net soos die mallemeule operateur, openbaar duidelike 

tekens van rassisme, en dit is juis hierdie eienskap in hierdie twee blanke karakters wat 'n 

negatiewe sy van "goeie" Afrikaner nasionalisme openbaar. 

97 Aucamp 1989:263 
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Die titel van die verbaal vind aansluiting by die bostaande twee paragrawe en ook die 

uitbeelding van die negatiewe sy van die Afrikaner nasionalisme. Die operateur van die 

mallemeule openbaar twee gesigte: (i) "Maar hy lag net vrolik, sy lang ongelyke tande 

wys wit en vriendelik. .. " 98 teenoor (ii) "Hy lag breed en sy lang, ongelyke tande is wit en 

wreed"99 (alle onderstrepings my eie). Hierdie buitestaander kom liggaamlik voor as 'n 

fier en fors Afrikaner: "Hy is 'n groot, fris geboude man met sterk. anns ... 11100
, hy 

openbaar ook teenoor blanke karakters die tipiese vriendelikheid van 'n tradisionele 

Afrikaner, maar teenoor die Kleurling(e) onverbloemde rassisme. 

Rina, die onskuldige blanke dogtertjie, merk. die ontnugterende gesig van rassisme op en 

word diep daardeur geraak. Sy sien Katrien as haar gelyke, indien nie as haar meerdere 

nie. Veral interessant hier is dat hierdie twee karakters, van verskillende groepe, elk 'n eie 

afkorting het van dieselfde naam; Katarina (Catharina). 1-lulle verteenwoordig elk 'n 

afsonderlike "identiteit", maar deurdat hulle naamgenote is, word die idee gewek dat ten 

spyte van hierdie verskil in bevolkingsgroep hulle tog eenders is: hulle is albei kinders, 

dogters met drome, opgewondenheid oor die mallemeule, maar bowenal is daar 'n soort 

98 

99 

100 

Aucamp 1989:260 

Aucamp 1989:264 

Aucamp 1989:260 

55 



stille vriendskap, respek vir mekaar. Katrien en Rina stel ook as 1t ware twee gesigte 

van die plattelandse samelewing voor, maar hulle versoen hulle verskille deur 

wedersydse respek en 'n mate van bewondering vir mekaar. 

Rina en Rosa kan ook gesien word as verteenwoordigers van die twee gesigte op die 

platteland. Rosa aan die een kant die een wat vaskyk in nasionalistiese skeidslyne; 

Rina aan die ander kant wat deur haar opregte menslikheid en kinderlike onskuld 

deur die etniese bakens van die tradisionele Afrikaner samelewing breek. Vir haar 

(Rina) is Katrien nie een van die "ander" nie, maar maat en medemens. Dit is juis 

Rina se afsku aangaande die behandeling van Katrien wat die negatiewe gesig van 

die Afrikaner nasionalisme: rassisme, duidelik na vore laat kom. 

3.3 .. DIEONTLUISTERINGVANDU{PLATT;ELANb 

In Muller se werk is die platteland nie net sleg of goed nie, maar dit het iets van albei. 

Muller se opvatting omtrent die ontluistering van die platteland hou verband daarmee 

dat die platteland nie uitsluitlik idillies is nie. Sy benader die platteland as 

mikrokosmos, 'n klein wereld met sy goed en kwaad, en nie uitsluitlik die goeie soos 

in baie ouer tradisionele werke, tekste van onder meer Van Bruggen en Malherbe nie. 

In DF Malherbe se seminale roman Die Meulenaar is Faans se gehegtheid aan die 

plaas 'n sentrale tema en in Ample. Die kind (Van Bruggen), le die oplossing vir 

Ampie se probleme in die terugkeer van die stad na die plaas. 
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Die eerste verhaal wat hier bespreek sal word, is Muller se eerste kortverhaal, "Rachel", 

wat op 4 September 1942 in Die HuUigenoot verskyn het Kortliks iets oor "Rachel": 

Rachel, met die vlamrooi hare, haar vader en haar broer, Egbert. het van die Boland 

getrek en hulle op 'n Karoodorpie gevestig. Rachel en haar familie het die onderwerp vir 

die dorp se skinderstories geword. Sy ontmoet vir F reek wat op een van die plase in die 

omgewing woon en trou met horn. Skaars 'n jaar na hulle troue ontdek Rachel dat haar 

man, F reek , owerspel gepleeg het met hulle bediende, Drika. Rachel sterf dan, maar 

haar dood is baie geheimsinnig omdat sy, volgens die verteller se ouma, nie juis sieklik 

was nie. F reek dra kennis van die rede vir haar voortydige dood (sy owerspel) maar se 

nie 'n woord nie. Dit kom voor asof Rachel dalk haarself stadigaan vergif het. Jare na 

haar dood, toe F reek al 'n ou man is, word die kerld10f op die dorp opgegrawe en F reek 

moet help. Rachel se bene word dan ook opgegrawe en toe F reek die vlamrooi hare sien, 

sterf hy oombliklik aan hartverlamming. 

In "Rachel" speel die oue en die nuwe op 'n baie interessante manier op mekaar in, 

deurdat die slayfster juis die tradisionele as "lokaas" gebruik. Binne die tradisionele 

milieu word die tradisie nie net bevraagteken nie, maar die nie-tradisionele karakter, 

Rachel, domineer ook die gesprek met die tradisie. 
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Dit wil voorkom asof die voorstelling van die platteland hier 'n aspek van die tradisionele 

opset in die verliaal eRachel") is, maar dit is net 'n skyn. Op die oppervlak lyk dit asof 

die platteland hier idillies en volmaak is, maar die tekortkomings van die platteland en sy 

mense word duidelik met die verloop van die verliaal. 

Daar is twee relevante aspekte in "Rachel" waar dit gaan om die skynbaar positiewe 

uitbeelding van die platteland. 

Eerstens is daar die mededeling van die verteller se Ouma omtrent die 

mededeelsaamheid van die mense op die Kaioo dorpie: " Ouma onthou dit goed. want 

haar ma - dis my grootjie - het haar na die vreemde mense gestuur met 'n beker melk en 

'n kan koffie". 101 Ten spyte van die mededeelsaamheid van die plattelanders, vemeem 

ons as lesers egter ook van hulle afguns, jaloesie, geskinder en agter-af houdings wat hulle 

inneem jeens Rachel en haar familie: " lntussen het die mense van die dorp vir Rachie 

leer ken. Hulle het baie op haar maniere te se gehad, meesal het sy dinge gedoen wat nie 

na hulle sin was nie." 102 "En omdat geeneen eintlik by Rachie wou agterstaan nie, het 

101 
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almai hul bes gedoen om op sulke gesellighede beter te lyk en beter te dans as 

Rach. " 103 1e • 

T weedens is daar die helende aspek van die platteland wat Rachie-hulle se veiblyf in die 

dorp verduidelik: " Hulle het na die Karoo gekom, omdat die dokters in Kaapstad 

gemeen het dat die lug hier beter is vir haar vader se gesondheid, en nou wil haar broer, 

Egbert, in die Karoo 'n plaas koop en begin boer."104 Hierdie aanhaling uit "Rachel" 

gee aan die leser die idee dat die platteland tog iets goecls en eg het om te bied. Wat 

egter die goedheid van die platteland in twyfel trek, is die feit dat Egbert nooit 'n plaas 

gekoop het nie: "Hulle was nog besig om na plase en die piyse te vemeem, toe lay hy 

[Egbert] dit in sy kop om na die diamantvelde te gaan." 105 Die platteland het skynbaar 

nie aan Egbert genoeg uitdaging gebied nie. W aar dit oenskynlik gegaan het om die 

positiewe uitbeelcling van die platteland, is daar hier die onvennoe van die platteland om 

Egbert tevrede te hou. Rachel se vacler het na die plattelancl gekom vir gesondheidsredes 

maar:" Hy [Rachel se vader] was nog siek, al washy clan bietiie beter ... ", 1
06

" Hy was 

maar altycl klaend." 107 [alle onderstrepings my eie] Dit is clan hierdie helende taak 

103 Aucamp 1989:35 

104 Aucamp 1989:34 
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waarin die platteland nie geslaagd is nie. Dus, alhoewel dit aanvanklik voorlcom asof dit 

gaan om die ophemeling van die plattelancL gaan dit sonder twyfel hier om die 

bevraagtekening van die platteland en die ontbloting van die skyn en oppervlakkigheid 

van die dorp se mense. 

Die "vreemdheid" omtrent Rachel en haar familie (die Bolanders) het 'n mate van 

bekoring ingehou: " ... omdat sy (Rachel) iets besonders was en die Boland met al sy 

wonderlikheid geken het soos geeneen van hulle nie" 108 (alle onderstrepings my eie). 

Die feit dat hierdie buitestaanders (Rachie en Egbert) vir sekere plattelandse inwoners 

'n mate van bekoring ingehou het, versterlc die idee dat die Boland as vreemde en 

onbekende ruimte nie slegs veiband hou met die euweVslegte nie, maar net die 

aantreklike. Die feit dat Muller juis 'n buitestaander maak tot die hoofkarakter, draai die 

fokus weg van die Karoo-platteland. 

Na hierdie kyk na die gesprek wat Rachel met die tradisie begin het, behoort dit reeds te 

blyk dat Muller baie vemuftig met die tradisonele opset werlc om juis die tradisionele 

platteland te ontluister. 

lOS Aucamp 1989:35 
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'n T weede verhaal wat hier onder die soeklig sal val, is "Die dood van Francina Cecilia". 

In hierdie verhaal speel die oue en die nuwe teen mekaar in as die verskillende ruimtes 

wat aangebied word. Dit is die platteland wat grotendeels as milieu aangebied word in 

die verhaal. Francina Cecilia, die dogter van 'n hardwerlcende boer, beland skynbaar in 

'n inrigting vir geestelike versteurdes nadat haar groot liefde, Louwrens Witte, tydens 'n 

reenstonn deur 'n weenigstraal gedood word. Die reenstonn het die reen gebring waama 

Francina Cecilia en haar familie so lank uitgesien het, die reens wat haar en Louwrens 

in staat sou stel om te kon trou, maar dit is dieselfde reen wat Francina se geluk 

verpletter en haar onskuld vemietig. 

Die leser maak kennis met die tradisionele plaas, sy mense en die gang wat gegaan word 

binne die opset. Die platteland word voorgestel as mikrokosmos met sy goecl en kwaad. 

Die voorstelling van die platteland word vergestalt in die verskillende karakters en die 

rolle wat hulle binne die tradisionele, patriargale plattelandse ruimte speel. 

Daar is (i) Lourens Witte, tipiese jong boer, (ii) Francina se vader, die tradisionele 

patriarg. Dan is daar (iii) haar jonger broer wat ewe ywerig die vader en Lourens 

nadoen. Francina en moeder pas ook gerieflik in hulle tradisionele rolle, binne raamwerlc 

van die plaas as ruimte. Dit blyk dat die positiewe uitbeelding van die plaa~platteland as 

ruimte, ten nouste saamhang met ander tradisionele elemente. lnteressant by hierdie 
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verhaal is dat dit juis die rustige plaas is wat die ruimte word van 'n ramp en daardeur is 

die "paradys", die idilliese, vir Francina vir altyd verlore. Hierdie aspek word later 

vollediger bespreek. 

'n Verd.ere verhaal wat hier onder bespreking kom, is "Die broer" (1947)
109

• 'n 

lnteressante aspek aangaande hierdie verhaal is die feit dat dit in die 194 7, die jaar net 

voor die Nasionale Party se sege, gepubliseer word. Op 'n tydstip in die Afrikaner se 

geskiedenis waar die drie pilare van die Afrikaner ideologie merkbaar op die voorgrond 

tree, laat Muller 'n kortverhaal publiseer wat die Afrikaner ideologie tot in sy 

fondamente bevraagteken. 

In die genoemde verhaal gaan dit om 'n tipe ontdekkingstog. Die ontdekkingstog in 

hierdie verhaal is tweeledig van aard. In die eerste instansie gaan dit om die ontdekking 

van 1n verlore broer. T weeclens gaan dit om die "veronderstelde" ontdekking van die 

self1 IO (by Mans). Die eerste aanduiding van die ontluistering van die platteland, le 

opgesluit in die brokkie infonnasie wat Mans aan ons vertel: "Hy (Mans) was nog nie 

twee jaar oud nie toe sy vader, uitgeboer na die droogte, vir goed uit die streek getrek het 

10s Sien 3.2. vir verhaalgegewens. 

110 Dit is juis hierdie tweede ontdekking wat geensins plaasvind nie. 
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en ~p 'n plaas in die Boland as 'n bywoner 'n heenkome gevind het" 111
• Hy (die vader) 

verlaat die Karoo-platteland en vind in die Boland uitkoms. Hy beweeg weg van die 

Karoo-platteland en" (die) mense (wat daar) woon in wie se harte die barheid van hul 

omgewing oorgedra is"112
• Soos by die verhaal "Rachel", is die kontras tussen Boland en 

Karoo in hierdie verhaal sterlc aanwesig. Wat verder hydra tot die ontluistering van die 

Karoo-platteland in "Die broer", is die reddende uitbeelding van die Boland. Dit is in 

die Boland waar Mans se familie weer 'n kans op die lewe gegun word. Die Boland 

word dus 'n bron van uitkoms en ook bewondering, soos in "Rachel". 

Verder lewer die dominee op die plattelandse dorpie byna sarkasties kommentaar op die 

Karoo-platteland waar hy se:" ... maar in hierdie geweste wag 'n mens nooit lank op 'n 

droogte nie." Die droogte in die natuur word simbool van sommige inwoners se 

ingesteldheid. Muller raak hierdie "done" ingesteldheid van die plattelanders aan waar 

sy na hulle harte as bar veiwys. Die feit dat die platteland die ruimte van al die 

negatiwiteit in die verhaal is, is sekerlik die belangrikste sleutel tot die ontluistering van 

die platteland. Hierdie ontluistering word die platfonn vir die aftakeling van die tradisie 

in hierdie verhaal. 

111 Aucamp 1989:53 

112 Aucamp 1989:54 
Alie woorde tussen hakies my eie 
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In die verhaal "Oubaas Caspar plant 'n baken" (1948) gaan dit om 'n f amilie, die 

Kerkers, se ewige twis oor bakens op 'n plaas waar hulle almal woon. Dis twis is veral 

tussen die vroue van die twee neefs wat langs mekaar woon. Ten einde raad word 

die landmeter van die distrik , Caspar Fick na wie die titel verwys, op aandrang van 

Malie ingeroep om 'n grenslyn te bepaal. Caspar Fick sien 'n manier om eens en vir 

altyd die twis onder die f amilie stop te sit deur aan Malie te verkondig dat haar 

aangeboude spens op die grand van haar man se neef staan. Dadelik kan sy lewe 

sander lyndrade om die grenslyn aan te dui. 

In die bogenoemde verhaal gebruik Muller weer eens die platteland as milieu: "Waar 

die Suringvlakte teen die Spitsberge doodloop, barrel 'n st erk, standhoudende f ontein 

onder die klip uit ... Dit is dus geen wonder dat Elias Kerker jare gelede die plek vir 

aanleg gekies het nie ... Binne enkele jare was die plaas van ver oor die Suringvlakte 

sigbaar, 'n welvarende groen kol teen die omliggende dorheid"113
• Die ironie wat hier 

opval is die skynbare geluk van die Oog se inwoners, hulle het water en is taamlik 

welvarend en op die oppervlak kom dit voor asof hulle gelukkig is, maar dit staan 

teenoor hulle geestelike dorheid onder die oppervlak. 

113 Aucamp 1989:69 
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Dit wil voorlmm asof dit gaan om die "gemoedelike lokale realisme"
114

, maar die 

platteland lean eerder hier gesien word as 'n mikrokosmos met sy goed en kwaad, met die 

Idem op die 'kwaad. Die bewoners van die Oog toon ooreenkoms met hul omgewing 

deurdat hulle ook groen (goeie) en dor (slegte) vertoon. W aar tradisioneel verwag sou 

word dat hulle in harmonie sou leef met mekaar, vind ons juis die teenoorgestelde en 

word die negatiewe eienskappe op die platteland belig. 

By "Hiram Josef, die soveelste", SOOS by ander Elise Muller vemale, kan 'n mens van 'n 

onopvallende ontluistering van die platteland praat. Die tradisionele platteland dien as 

milieu vir die vemaal: " Daar het hy die grense van wat later die familieplaas Brakenvlei 

sou word, te perd afgezy. En daar agter die berge het die Van Brakenhofs 

. ld. D. h eesal b ebl "115 H" rd" b·ec1· d" ' vermemgvu ig. ie seuns et m oere g y... ie ie aan i mg ien n 

bepaalde doel, naamlik om die ontluistering so onopvallend as moontlik te maak, en om 

juis dit wat so tradisioneel is as instrument te gebruik. Dit bring my dan weer by Van 

Wyk Louw se lokale realisme wat hier aangebied word, maar met 'n satiriese inslag. 

114 

115 

Van Wyk I.ouw 1963:67 

Aucamp 1989:75 
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Vercler is dit veral ouer mense wat as karakters aangebied worcl. Onder meer: Hiram 

Josef (die soveelstel), die "veronderstelde" hoofkarakter; tant Gesie, sy vrou(tjie), die 

d d F. . " ' ka .. -J. " 116 d . . d' ou -on erwyser m1as, n s uy~ ou tante , en an er met wae ons net m 1e 

verbygaan kennis maak. Hierclie ouer karakters sluit ten nouste aan by die tradisionele 

voorstelling van die platteland en die waarcles en nonne wat hier geld. 

Die idee dat die jonger geslag glad nie as rebels of eng anti - tradisioneel voorgestel word 

nie, dra by tot die skynbaar idilliese voorstelling van die platteland. Hierclie jonger geslag 

maak hulle eie keuses en het nie (noodwendig) 'n weersin in hulle hedcoms nie. Wat 

vercler venas, is die feit dat die ouer (manlike) geslag nie in (merlcbare) opstand kom 

teen die nie-tradisionele besluite en handelinge van die jonger geslag nie: " Hy bet toe 

reeds op die dorp gewoon nadat hy die bestuur van die familie - plaas aan sy jongste 

seun oorgelaat bet. Die oudste was lektor aan 'n stedelike universiteit en hoewel dit die 

oubaas nog altvd gewief het dat die toekomstige besitter van Brakenvlei nie ook besitter 

van die ou stamnaam sou wees nie, het hy tog met welgevalle neergekyk op die oudste 

seun van horn wat nie vir boerclery sin gehad het nie"117 
( alle onderstrepings my eie). 

In hierclie verhaal, net soos die twee wat reeds bespreek is, het ons die voorstelling van 

albei kante van die platteland: die goeie en die slegte. Wat interessant is omtrent hierdie 

116 

117 

Aucamp 1989:79 

Aucamp 1989:76 
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aspek in die vemaal, is die besondere wyse waarop daar gewerlc word met die kleure wit 

en swart. In die eerste gedeelte van die vemaal, voor die koms van Hiram Josef van 

Johannesburg, is dit veral die kleur wit wat aangewend word: " ... kon die oubaas met 

I evall .J_J, d" . " " d" . we g e nee1&yl\ op 1e wit mannersteen... en ... sou 1e tente wit op 

Brakenvlei ... "118 (alle ondersrepings my eie). Met die koms van die genoemde Van 

Brakenhof, met: " ... die bias, alte swart gelaatskleur ... "
119 

(alle onderstrepings my eie), is 

dit die kleur swart wat op die voorgrond tree. T radisioneel gesproke is die kleur wit die 

voorstelling van dit wat suiwer en goed is, terwyl swart die kleur van onheil en die slegte 

veronderstel. Maar die gebeure net na die koms van die "swartskaap se afstammeling", 

verander die waarde wat tradisioneel aan hierdie kleure geheg is. Die ironie le daarin 

opgesluit dat die wittes (blankes) as sleg voorgestel word in die vemaal, die "wit" hier 'n 

tipe doodskleed word, veral wanneer dit in verband gebring word met die "wit" 

mannersteen wat die "altaar" vir die offer word in die slot van die genoemde vemaal. 

In Muller se vemaal "Die afgod" ( 1949) 120 funksioneer die tradisionele platteland weer 

eens as die milieu waarbinne die aftakeling van die tradisie plaasvind. 

118 

119 

120 

Aucamp 1989:80 

Aucamp 1989:81 

Vir verhaalgegewens sien Hoofstuk 2: 2.2.4. 
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Dit · wil voorlcom asof dit hier gaan om die "gemoedelike lokale realisme", maar die 

negatiewe aspekte van die platteland word hier eerder belig. In die verhaal vertolk Jurie 

oenskynlik die rol van die liefdevolle, ware patriarg, maar dit is net 'n skyn. Hierdie 

gevalle patriarg Ourie), geskets binne die tradisionele opset, die platteland en verder die 

kleiner wereld van die liefdevolle plattelandse woning, belig hier net verder die 

ontluistering van die platteland. Juis dit waarop die tradisionele platteland en sy 

inwoners gewoonlik hulself roem, naamlik eerlikheid en opregtheid, word onder 

verdenking gebring deur Jurie, die veronderstelde held. 

Die twee seuns in die verhaal, Henk en Buks, weerspieel onderskeidelik onskuld en 

kennis, goecl en kwaad. Dit gaan in hierdie verhaal, met die patriargale platteland as 

mikrokosmos, om die verlies van onskuld en die natuurlike reaksie daarop. Henk se 

ontnugtering deur die optrecle van sy oom Jurie het tot gevolg dat Henk hom skaar by 

Buks, ietwat van 'n bullebak: "Hy [Henk] hou ook nie regtig van Buks nie ... "121
• Henk 

beweeg vanaf onskuld na kennis, vanaf goed na kwaad as 'n soort vergelding, maar 

terselfdertyd ook 'n soeke na waarheid want: "Buks weet dinge; hy kan jou vertel wat jy 

• • 11122 meweet me... . 

121 Aucamp 1989:115 

122 Aucamp 1989:115 

68 



Soos by "Oubaas Caspar plant 'n baken" gaan dit by "Die kamer op solder" ( 1950) 

weer om die platteland as mikrokosmos, met die goecl en kwaad, maar anders as by 

"Oubaas Caspar plant 'n baken", is daar wel 'n balans. In die verhaal "Die kamer op 

solder'' gaan dit om tant Martie se nuuskierigheid omtrent die Grant-familie. Tant 

Martie is die sieketrooster op die plattelandse dorpie waar die Grants kom woon. Sheila, 

die dogter van die Grants, is 'n kunstenares en die karakter wat tant Martie die 

nuuskierigste maak met haar "nie-tradisionele" lewenswyse. W anneer tant Martie dan op 

'n dag ingeroep word om uit te help met mev. Grant wanneer haar man 'n 

tentoonstelling elders moet bywoon, is dit vir haar die guide geleentheid om meer 

omtrent Sheila uit te vind. Op een geleentheid, terwyl mev. Grant rus, neem sy die kans 

waar om bietjie rond te kyk in die huis. Sy kom dan op die solderlcamer af wat ingerig is 

as ateljee vir Sheila. Hier kom sy af op Sheila se sketsboeke en gaan daardeur. Sy 

hedten baie van die tonele en mense in die sketse, en dan maak sy die skokkende 

ontdekking van 'n skets van haarself, SOOS sy nog nooit haarself gesien bet nie. 

Die goed en kwaad op die platteland word veral deur die dorpsinwoners geopenbaar 

asook die mededelings van die alwetende verteller. Medemenslikheid word weerspieel in 

die feit dat die dorpsinwoners betrokke is by mekaar en omgee en hierdie feit word veral 

geopenbaar in tant Martjie se rol as sieketrooster: "Dit was nie lank nie of dit was 

vanselfsprekend dat sy ingeroep word waar daar olikheid was - of dit nou 'n ontsteekte 
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keel, 'n miskraam of masels was, tant Martjie sou weet wat om te doen, en dit ook doen" 

123 (alle onderstrepings my eie). 'n Verdere aanduiding van die dorpenaars se 

medemenslikheid is die feit dat hulle Sheila Grant vriendelik toegelaat het op hulle erwe 

as sy daar wou skilder: " As sy haar esel in hul agterplaas of lusemland wou opstel, het 

sy by die kombuisdeur kom aanklop en sonder moeite toestemming verlay"124 (alle 

onderstrepings my eie). Tog kan daar bygevoeg word dat hierdie medemenslikheid by 

sommige ook 'n gerieflike sluier oor hulle nuuskierigheid is. Ten spyte van al die spore 

van medemenslikheid te bespeur by die meeste dorpenaars, val hulle opppeivlakkigheid 

tog op. Hierdie oppeivlakkigheid is veral opgesluit in die feit dat hulle graag praat en gis 

onder mekaar oor die Grant-familie: " Party mense se hy het daar kom woon om uit die 

gewoel te wees. Ander weet van beter en se sy vrou is 'n sieklike mens ... Toe moet sy 

[tant Martjie] boor die oubaas het 'n dogter ••. "125 (alle onderstrepings my eie). Dit is 

juis die negatie\Ve eienskappe van sommige dorpenaars wat hydra tot die onopvallende 

ontluistering van die platteland. Die interessantheid van dit wat anders is as die bekende 

(vervelige) plattelandse dorp; die bekoring van die vreemde in hierdie vemaal, vind in 

aansluiting by Muller se vemaal "Rachel". Die beheptheid met die bekoorlike 

vreemde(s) dra by tot die ontluistering van die bekende platteland. 

123 

124 

125 

Aucamp 1989:137 

Aucamp 1989:139 

Aucamp 1989:138 
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Wat verder hydra tot die ontluistering van die platteland is die feit dat die veelbesproke 

Grant-familie in die verltaal Engelse mense is. Hierdie Engelse met hul eie 

waardesisteme en manier van dinge doen, kom vestig hulle tussen die Afrikaners wat op 

hulle beurt 'n eie tradisie het. Nie net kom woon hulle op hierdie plattelandse dorp nie, 

maar hulle oortref ook blykbaar die ander inwoners met hulle opvallende andersheid en 

veelbesproke weelde: "In die koel portaal is sy [tant Martjie] uiteindelik binne bereik van 

hierdie wereld van onbekende dinge ... " en " Sy kyk met 'n gevoel van ontsag na die 

vertoonkas met die porselein- en silweiware so duidelik of erfgoed of versamelstukke. Sy 

bevoel die houtbeskot en die muurbehangsels waarvan die dorp drie jaar al praat"126
• 

Die andersheid van die Engelse is nie net vergestalt in die karakter van Sheila Grant nie, 

maar le by haar ouers opgesluit in die feit dat hulle aan hul dogter soveel viyheid gun en 

die ruimte om te ontwikkel tot 'n vrou in eie reg. Hulle ondersteun haar in haar gekose 

beroep en haar vader laat selfs die huis inrig vir haar doeleindes: " Toe moet sy [tant 

Martjie] hoor die oubaas het 'n dogter en dat die soldedcamers met hul iye groot vensters 

noord en oos vir haar so gebou is" 127 (alle onderstrepings my eie). Sekerlik anders as 

baie van die plattelandse dorpsinwoners se kinders, word Sheila Grant nie in 'n 

tradisionele patroon gegiet deur haar ouers nie, sy stel haar eie grense en handel volgens 

1za Aucamp 1989:141 

121 Aucamp 1989:138 
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haar behoeftes. lnteressant dat hierdie Engelse op hierdie plattelandse dorp kom woon, 

vir watter rede ook al, maar tog hulself distansieer van die Afrikaners: " 'n Afgetrede 

Engelsman het dit 'n jaar of drie tevore op die rand van die dorp laat bou ... Daar staan 

dit, hoog genoeg vir almal om te sien, maar ver van die straat af, asof die eienaar wel in 

die dorp wil woon, maar niks daarmee te doen wil he nie 128 (alle onderstrepings my 

eie). 

Die onopvallende ontluistering van die platteland in hierdie vemaal van Muller is dus 

tweeledig van aard. Die bevraagtekening van die platteland kom deur die plattelandse 

dorpsinwoners self sowel as van die "anderse" Engelse "indringers". 

In die vemaal "Ons Petrus" ( 1951) is dit die plattelandse ruimte van Petrus se ouers se 

plaas, sy geboortegrond, wat aangebied word. Dit gaan in hierdie vemaal om 'n seun se 

hunkering om met masjinerie te werk. Hy het geen behoefte daaraan om soos sy pa 'n 

hoer te wees nie. Dit is egter die moeder wat nie hierdie kind van haar sy eie rigting wil 

laat ingaan nie. W anneer die nuwe skooljaar begin, word hy nie toegelaat om terug te 

gaan nie. Hy moet op die plaas bly en sy vader help met die boerdery. Dit is dan 

wanneer die dominee met die moeder kom praat en haar aanmoedig om Petrus tog toe 

128 Aucamp 1989:138 
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te laat om vercler te leer en self te kies wat hy met sy lewe wil maak. Die moeder stem 

teesinnig in en ervaar hierclie gebeurtenis as 'n verlies, omdat sy voel dat haar seun, haar 

Petrus, vir haar nou verlore is. 

Alhoewel die voorstelling van die plaas en die bedrywighede wat daar plaasvind die 

indruk skep dat Van Wyk Louw se (rustige) gemoedelike, lokale realisme hier van 

toepassing is, worcl die rusteloosheid van sekere karakters juis daarcleur belig. " Die seun 

le op die naat van sy rug met sy anns onder sy kop gevou in die skadukol wat die 

peetboom in die namiddag langs die windpomp gooi"129
• Binne hierclie skynbare rustige 

opset is daar by Petrus 'n rusteloosheid, 'n hunkering na die verwesenliking van sy drome 

wat buite die grense van die plaas se rustigheid le. Petrus se drome van met masjinerie 

werk, pas nie in die tradisionele sfeer nie, want as enigste seun worcl verwag dat hy die 

tradisionele rol van hoer wees, by sy vader moet oomeem. 

"En hier op sy geboortegrond, dertig myl van die naaste dorp, is masjinerie 'n bykans 

onbekende ding" 130
• Nie net is dit die ligging van die plaas en die veronderstelde 

rustigheid wat laat dink dat dit hier gaan om die tradisionele, idilliese plaas nie, maar 

ook die feit dat die meeste werk hier sover moontlik nog met die hand gedoen worcl. Die 

1Z9 

130 

Aucamp 1989: 152 

Aucamp 1989: 153 
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geb~ik van masjinerie word nie net deur finansiele onvennoe gestuit nie, maar die 

gebrek aan masjiene kan ook gesien word as 'n manier om vooruitgang en verandering te 

bepeik. Hierdie idee dat vooruitgang nie begunstig word nie, word veral vergestalt in die 

karakter van Petrus se moeder. Vir haar beteken vooruitgang verandering, ontwrigting 

maar bowenal verlies, en hierdie gedagte vul haar met vrees, of 'n emosie wat voorkom as 

vrees. Dit is juis hierdie veronderstelde vrees wat haar selfsugtigheid blootle en laat 

wonder of sy handel uit vrees of blote selfsug. Maar terselfdertyd blyk dit dat haar vrees 

die gevolg is van haar selfsug. 

'n Ander interessante aspek in "Ons Petrus" is die historiese prosesse van verstedeliking 

en industrialisasie wat in die ver:haal aanwesig is. Hierdie elemente wat ten nouste 

saamhang met vemuwing en verandering, word in die ver:haal ingebring deur die 

teenstelling van natuur en masjien. Op Petrus-hulle se plaas word die daaglikse take nog 

met die hand gedoen, teenoor die modeme masjinerie waannee Petrus so gefassineerd 

is. Petrus wil weg beweeg uit die ruimte van die natuur na die dorp/stad, om sy droom 

om met masjinerie 'n bestaan te maak, te veiwesenlik. Hierdie hunkering van Petrus gee 

dan onvennydelik aanleiding tot generasiekonflik, dikwels te vinde by die proses van 

verstedeliking en industrialisasie, omdat sy moeder hierdie onvennydelike vooruitgang wil 

keer. 

74 



Dit.gaan oenskynlik in ''Twee gesigte" (1954) 131 om 'n rustige, plattelandse dorp en sy 

inwoners, maar namate die storie ontvou, kom die leser 'n ander gesig van die 

plattelandse dorpie tee. Reeds in hierdie opsig kan die titel van die verhaal bygehring 

word, want die platteland wys ook "twee gesigte" soos sommige karakters in die verhaal: 

'n vriendelike gesig vir blankes en 'n onvriendelike gesig vir Gekleurdes. 

Wat veral opval in hierdie verhaal is die feit dat dit juis buite-elemente (mallemeule en 

die blanke operateur) is wat die negatiewe sy van die platteland (byvoorbeeld Rosa) na 

vore laat kom. Dit is hierdie tegnologie uit die stad wat die plattelanders, maar die 

kinders, betower. Daar is selfs grote afwagting op hierdie jaadikse skouspel, en dit is juis 

die idee van die afwagting van vreemde, indringende masjinerie, wat hydra tot die 

aftakeling van die tradisionele platteland. Sonder uitnodiging en slegs vir 'n baie kort 

tydjie, teen vergoeding, verskaf hierdie "indringer" in hulle vreedsame bestaan, 'n 

vermaaklikheidjie en vertrek dan weer. Die interessantheid hier is dat die mallemeule uit 

die stad kom, die ruimte wat tradisioneel met euwels verbind word, en die negatiewe 

eienskappe van die platteland belig. 

m Sien 3.2. vir verhaalgegewens. 
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In Muller se ongebundelde vemaal, "Die hond aan die boom" (1943) 
132

, word die 

wreedheid van 'n veronderstelde patriarg blootgestel. 

"Op een van die mooi boomryke plase daar het haar pappie as 'n bywoner om 'n deel 

boe 11133 (all d . . ) ge r e on erstrepmgs my e1e . 

Ten spyte van die feit dat Martie die plaas waar sy grootgeword het as "mooi" beskou en 

die plaas waar haar geliefde hond, Soekoe, gevrek het, as 'n "pronkplaas" beskryf, dui dit 

slegs op die voorkoms van die omgewing. Hierdie uiteriike "mooiheid" kan dui op die 

oppervlakkigheid van sekere van die platteland se inwoners. 

Die negatiewe aspekte van die plaas is voorop in die vemaal, juis omdat een van die 

manlike hoofkarakters, Oom Gert, 'n baie negatiewe beeld projekteer. Hy is 'n "gesiene" 

hoer in die omgewing, maar sy aansien hou glad nie verl>and met respek nie, inteendeel. 

Hy kom voor as selfsugtig, verwaand, wreed en liefdeloos, glad nie eienskappe wat 

tradisioneel met 'n plattelander geassosieer word nie. 

132 Verwys na Hoofstuk 2: 2.2.3. vir verhaalgegewens. 

133 Muller in: Die Huisgenoot 1943:4 
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In di~ verhaal "Kinders in die skemer" ( 1955) gaan dit om kinders se kennismaking met 

die dood. Die drie dogtertjies kuier graag Sondae in die kerkhof, maar na die skielike 

dood van die skoolhoof, een van die maatjies se vader, hou die dood (en die kerkhoO vir 

hulle verskrikking in. Na Lettie se vader se dood weet die ander twee susters, haar 

maats, nie hoe om teenoor haar op te tree nie. 

W aar "Kinders in die ske~mer" aanvang. word die leser dadelik begroet met die skynbaar 

rustige atmosfeer van 'n plattelandse dorpie: "Op 'n Sondagmiddag het ons kerkhof toe 

geloop ... ten spyte van die skynbare eenselwigheid van die rusdag-ontspanning"
134

• Die 

feit dat die kerkhof die onmiddellike ruimte is, kan in verband gebring word met die idee 

van die dood as die ewige rus. Maar, soos dit later duidelik blyk uit die verhaal, is daar 

vir die kinders niks "rustig" omtrent die dood nie, inteendeel. Die dood wek by hulle 

onrus en ongekende vrees. Hulle probeer vlug van hierclie onrus en die onvennydelikheid 

van die dood, maar tevergeefs. 

Die vreeclsame plattelandse ruimte is simbolies feitlik 'n paradys, en die paradys word 

vemietig deur die indringing van die dood. Juis omdat die ruimte so rustig is, word die 

onrus by die twee susters wat die skadu van die dood leer ken, belig. As dit hier sou 

134 Aucamp 1989:274 
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gaan. om 'n steclelike ruimte, sou die "verskrikkende" uitwerking van die dood op hierdie 

kinders glad nie so geslaagcl wees nie. T radisioneel word die steclelike ruimte as gejaagd 

en ewig onrustig beskou en dedialwe sou die gewekte onrus by die kinders baie maklik 

ongesiens verby kon gegaan het. 

3.4. VRAE OOR DIE GODSDIENS VAN DIE AFRIKANER 

W aar dit hier sal gaan oor die bevraagtekening van die godscliens van die Afrikaner is 

dit noodsaaklik dat daar onderskeid getref word tussen, (3.4.1.) die skynheilige 

"Christelikheid" en (3.42.) vrae wat oor die Christelike geloof as sodanig gestel word. 

3.4.1. SKYNHEIUGE "CHRJSTEUKHEID" 

Dit gaan sonder twyfel in die verliaal "Rachel"135 om _die geleidelike aftakeling van die 

"Christelikheid" op die platteland en die helangrikheid daarvan in die lewe van haie op 

die platteland. 

"Haar naam was Rachie, het sy self vir Ouma gese. Dis 'n Bybelnaam."
136 

185 

lSG 

Verwys na 3.3. vir verhaalgegewens. 

Aucamp 1989:33 
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Ek wil hier begin deur te kyk na die verwantskappe en ook duidelike verskille wat gemerk 

kan word tussen die karakter Rachel in die verhaal en die tradisionele Bybelfiguur 

Ragel. 

Die twee figure toon ooreenkoms wat skoonheid betref: "Dieselfde aand het Ouma dit in 

haar Bybel gaan opsoek, waar dit van Rachel staan: .. .' maar Rachel was schoon van 

gedaante, en schoon van aangezicht.' En dit was Rachie ook" 
137

• 

Nog 'n ooreenkoms tussen die twee figure is die mamer waarop hulle aan hulle 

bediende/slaaf gekom het. Albei het hulle persoonlike slaa£'bediende as geskenk van 'n 

familielid ontvang: Rachie het hare van haar broer, Egbert, ontvang, teiwyl Rachel, die 

Bybelfiguur, hare van haar vader, Laban, ontvang het. In albei gevalle was daar nie 'n 

keuse betrokke nie, maar hulle het die "geskenke" aanvaar.Dit is egter die verskille tussen 

"Rachie" en haar Bybelnaamgenoot wat hydra tot die aftakeling van die "Christelikheid" 

op die platteland. 

Behalwe Rachel is daar ook ander karakters in die verhaal wat hydra tot die 

ondennyning van die "Christelikheid". Daar sal hier op een so 'n karakter gelet word. 

137 Aucamp 1989:34 
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Soos van die tradisionele karakter veiwag kan word, kom F reek 

(Rachel se man) sy goclsdienstige pligte na en is hy selfs diaken, maar hierdie 

tradisionele rol stuit nie sy losbandigheid nie. Hierdie optrede deur 'n tradisionele 

manlike karakter lewer op sigself kommentaar op die tradisie. W aar die tradisionele 

siening van die Christen verder deur F reek gekelder word, is in sy buite-egtelike 

verhouding, sowel as in die feit dat hy nie mans genoeg is om dit te erlcen toe Rachel 

horn daannee konfronteer 6f opreg genoeg is om berouvol te wees nie. Sy arrogansie en 

skuld blyk duidelik uit die volgende: " Ek klap jou netnoul Dit was Rachie se man se 

stem ... Ek haat joul Ek wil jou nooit weer sien niel", " ... Maak wat jy wil. Daardie rooi 

hare van jou maak my mal.", "My hare~" het Rachie stadig gevra. Dis nie my hare wat 

jy sien nie, dis jou sonde."" Hulle is rooi soos die hell"
138

• Dit is duidelik dat Freek se 

Christenskap baie oppervlakkig is en veel te wense oodaat as voorbeeld vir die res van 

die gemeenskap wat hy dien as diakenl 
139 

Dit is veelseggend dat dit oom F reek is wat ingeroep word met die opgrawings in die 

kerkhof. Daar sou veiwag word dat aangesien dit die kerldtof is, die kerlc genader sou 

word vir begrafnisrekords om die grafte en opgrawings na te gaan. Daar moet tog 

1ss Aucamp 1989:37-38 

1ss Sien die volgende bladsye in hierdie tesis om te let op die optrede van Rachel en 
Egbert: 50-53, 69-70, 84-88 en 98-100. Dit is juis hulle optredes wat wat 'n 
belangrike rol speel in die ontluistering van die platteland 
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rekmds wees van die verskillende erwe in die kerkhof en die begrafnisse wat oor die jare 

waargeneem is, en dit sou baie meer akkuraat wees as die gebeue van 'n bejaarde 

inwoner (oom Freek). Die kerk word blykbaar nie gereken as 'n betroubare getuie nie. 

Net soos by "Rachel", het ons by "Die broer"140 ook te make met die bevraagtekening en 

uiteindelike aftakeling van die "Christelikheid". 

Dit blyk dat die De Wildts se "versorging" van Gert nie gegaan het om wat hulle as hul 

Christelike plig beskou het nie, maar eerder dat hulle gedoen bet wat vir hulle, op 

daardie tydstip, die beste was: "... hoe Ouboet op die plaas agtergebly bet by die liewe 

mense wat so graag 'n kind wou gehad het" 141 (alle onderstrepings my eie). Verder dui 

die De Wildts se selfsug daarop dat hulle hul Cbristelike plig versuim het en in eie 

belang gehandel het, want hulle kon destyds meer gedoen bet vir die sukkelende Mans

gesin. Die verwysing na hulle as '1iewe" mense belig die ironie in die verhaal. 

Op die oog af wil dit voorkom asof slegs die De Wildts die instrumente van die 

aftakeling van die plattelandse "Christelikheid" is, maar dit is nie die geval nie. Die 

genoemde aftakeling word hier deur beide die Bolanders en die plattelanders 

140 Verhaalgegewens by 3.2. 

141 Aucamp 1989:54 
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bewerkstellig, kerkmense en "nie-kerkmense"142
• Die dominee by wie Mans kom in sy 

soeke na sy broer, stel dit baie duidelik, die mense by wie sy broer horn bevind, " ... is 

nie wat ons kerkmense noem nie en ek kom net af en toe met huisbesoeke daar". 143 

Die oppervlakkigheid van ander karakters openbaar verdere fasette van die platte

landse "Christelikheid" se geleidelike aftakeling. Die dominee self voer sy goddelike 

taak slegs binne die grense wat deur die tradisie vasgestel is uit. Sy huisbesoeke sluit 

slegs die blanke inwoners in omdat die Kleurlinge aan 'n apart kerk (heel waarskynlik 

'n Sendingkerk) behoort, en daarom dra hy nie kennis van Gert en sy "omstan

dighede" nie: " ... So iemand soos jou broer het ek nie daar ontmoet nie. Ek dink ons 

moet die sendeling raadpleeg" 144
• So ook openbaar die dominee en die "oubaas" by 

wie hulle vir inligting gaan aanklop, trekke van oppervlakkigheid deurdat dit wil voor

kom asof hulle miskien van die De Wildts geskinder het: "Dis harde mense daardie -

vra maar vir Dominee"145
• Dit is nie die tipe houdings 6f optredes wat daar van God

vresende mense verwag sou word nie. Die idee van opregte medemenslikheid so eie 

aan die Christendom, is afwesig by die karakters wat binne die ruimte van die 

tradisionele "Christelikheid" geskets word. 

142 Met vervvysing na die De Wildts en die inligting wat by die dominee ontvang word. 

143 Aucamp 1989:56 

144 Aucamp 1989:56/57 

145 Aucamp 1989:57 
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Mans se optredes spruit ook nie uit 'n Christelike plig nie, maar eerder uit gevoelens van 

skaamte en skuld. Op meer as een geleentheid maak Mans dit self duidelik dat hy 

gebukkend gaan onder die genoemde gevoelens 146
• lnteressant en ironies dat Mans byna 

as verlossersfiguur voorgestel word. Hy reis met esels vanaf die Boland na die platteland, 

soosJesus die stad vanJerusalem binnegaan het om die nasie te bevzy. Juis omdat Mans, 

self nie bevzy van sy oppeivl.akkigheid en engheid nie, as verlossersfiguur daargestel 

word, is ironie in die vemaal soveel meer effektief. Die oenskynlike verlosser (Mans) vind 

teen die einde self nie bevzyding nie. 

Kortliks iets omtrent die slot van "Die broer" om die ironie te verduidelik. " Langs 

mekaar le hulle daar. Hulle is broers en albei weet dit nou. Die wind speel nog koud uit 

die weste, maar Mans merk dit skaars. Daar het 'n warmte in horn gekom wat sy hele 

wese deurstraal. Hy het horn met een arme van gees vereenselwig en die veronregtes van 

die wereld het sy broers geword"147 (alle onderstrepings my eie). 

Nel vind die ommekeer van Mans oortuigend: " Die ommekeer van die man wat sy 

broer na dertigjaar by peetouers gaan haalO en ontdek dat hy 'n vertraagde is wat tussen 

146 Sien Aucamp 1989:54,55,56,57,59,60 

147 Aucamp 1989:68 
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Kleu.rlinge woon, oortuig meer". 148 (alle onderstrepings my eie). Mans en Gert het in 

verskillende kulture met elk 'n eie geloofsbelewing grootgeword, en juis omdat hierdie 

belangrike aspekte van hulle le\Vens verskil, gaan dit aanpassing vei-g van albei kante, 

maar meer so van Mans se kant af, omdat Gert opgevoed is in 'n onderdanige en meer 

aanpasbare C'Kleurling") huishouding. Wat Mans se aanvaarding van Gert wel 

oortuigend maak, is dat Gert sy bloeclverwant is, maar die oorgang van Gert na alle 

"veronregtes van die wereld" is onoortuigend. Die ander ("kleuriges") is me sy 

bloeclverwante nie en dit wek die ongemaklike vraag of hy werldik vir hulle aanvaar as 

gelykes, of maar as mense oor wie hy steeds 'n meerderwaardige houding bet. lnteressant 

by Mans se veronderstelde "aanvaarding" is dat die "veronregtes" almal broers is. Hier is 

dus die suggestie dat die vroue uitgesluit word, tog is hulle ook "veronregtes" van die 

samelewing. Hierdie "selektiewe aanvaarding" van die "veronregtes" deur Mans, dra 

verder by tot die finale ontmaskering van sy waan. 

Die werklike offerlam(me), (Gert en die Kleurlinge wat hulle oor hom ontfenn het), 

bewys dat dit nie nodig is om binne die raamwerk van die tradisi~nele (Calvinistiese) 

Christendom te pas, om Christelik op te tree nie. Hulle ( die Kleurling plaaswerkers) 

hoort skynbaar aan die Sendingkerk, maar hulle Christelikheid is sonder twyfel opreg. 

t 4s Nel 1981:54 
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Hieldeur word daar bygedra tot die bevraagtekening van die tradisionele Afrikaner

Christendom. 

In die verhaal "Oubaas Caspar plant 'n baken"149 is die suggestie van bevraagtekening 

van die "Christelikheid" van sekere karakters in die verhaal, reeds by die stamnaam(van) 

van die betrokke familie: Kerker, aanwesig. Daar is die speling op die woordjie kerk wat 

gewoonlik verband hou met dit wat heilig en goed is. Die Kerkers is alles behalwe heilig, 

en beslis nie die goedheid self nie. Mens sou eerder kon se dat hulle skynheilig en selfs 

oppervlakkig is. Dit is juis by hierdie eienskappe van oppervlakkigheid en skynheiligheid 

waar die betekenis van die woord "kerker" bygebring kan word, naamlik: kerker as 'n 

plek van aanhouding, 'n gevangenis. Dit is hierdie idee van gevangeskap wat aansluit by 

skynheiligheid en oppervlakkigheid wat die gevangenis van die Kerker-familie geword 

het.Dit is nie slegs die Kerkers wat hierdie eienskappe toon en in hierdie "gevangenis" 

vasgevang is nie, selfs die dominee dra by tot die genoemde bevraagtekening. 

Die dominee slaan wel ag op die skinderstories wat op die dorp versprei word en dit wek 

die idee dat hierdie karakter se bevordering van Christelike waardes veel te wense 

oorlaat. Verder is dit ook die houding wat die dominee jeens die probleme van sy 

149 Sien 3.3. vir gegewens oor verhaal. 

85 



gemrente aanneem, wat mens laat wonder oor sy opregtheid en betrokkenheid waar hy 

in herderlike hoedanigheid henodig word: " Toe die dominee op die dorp van die 

onenigheid vemeem, het hy dadelik geweet dat daar van horn verwag sou word om vrede 

te probeer maak; maar hy het die onsmaaklike besoek aan die Oog 'n bietiie uitgestel"150 

(alle onderstrepings my eie). Die feit dat hy nie oortuig is dat sy huisbesoeke lean hydra 

tot die versekering van vrede op die Oog nie, dra by tot die argument dat die 

"Christelikheid" van die karakters in die verhaal sterlc bevraagteken lean word: " Op pad 

terug het hy [die dominee] bedruk gesit en nadink oor die vrugtelose taak. .. 11151 

Die loseerdery van 'n paar skoolkinders by Karel en Malie Kerlcer is nog 'n element wat 

bydra tot bevraagtekening van sommige plattelanders se opregtheid. Dit' gaan oenskynlik 

daarom dat Malie en Koos wil goed doen deur aan die skoolgaande kinders losies te 

verskaf, maar dit word duidelik dat dit gaan om die geldelike wins daaraan veibonde: 

"Koos het na sorgvuldige berekening van hoeveel wins hy uit die losiesgeld trek, tog 

besluit om sy koppigheid in sy sak te steek en Jurie te nader om die jong te huur" 152
• Die 

motivering vir hierdie loseerdery is dus nie 'n gevoel van Christelike plig nie, inteendeel. 

150 

151 

152 

Aucamp 1989:72 

Aucamp 1989:72 

Aucamp 1989:71 
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Wat· veral opval by die slot van die verhaal, is die feit dat anders as wat Christelik

tradisioneel verwag sou word, dit 'n onwaarheid is wat in hierdie verhaal seevier. Die 

waarheid word hier die element wat twis en onmin op die Oog kan bevorder, terwyl die 

"verdraaide waarheid", die leuen vertel deur Caspar Fick, die vrede op die Oog kan 

bewaar. Selfs die karakters wat hulle voordoen as Christelik, is nie voorstaanders van die 

waarheid nie. lnteendeel, hoe minder van die waarheid uitkom, hoe voordeliger vir hulle: 

" Koos Kerker het sy berekenings gemaak en besluit dat om sy eiendom te laat omhein 'n 

alte groot gat in sy kontantgeldjies sou maak. Malie reken ook so. Solank Caspar Fick ~ 

mond hou, weet niemand dat haar groot broodkis op Jurie se grond staan nie"
153 

(alle 

onderstrepings my eie). 

'n Verdere element by die bevraagtekening van die "Christelike" Afrikaner is die 

afwesigheid van broederlike liefde by die karakters, veral die Kerker-families: ''T wis en 

tweedrag groei onder die gesinne Kerker so welig soos die groente onder die bronwater. 

Sommige mense het met reg gese dat daar van di~ Oog net 'n twisappel oor is" 
154

• Die 

feit dat hulle almal op een plaas woon, belig net die ironiese feit dat dit nie hier gaan om 

een groot gelukkige farnilie nie. Daar is geen fisiese bakens tussen die families nie, maar 

153 

154 

Aucamp 1989:7 4 

Aucamp 1989:70 
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die ~keidslyne is in hulle houdings jeens mekaar en die afwesigheid van 'n verwagte 

medemenslikheid. 

In ''Van onbekende dinge" ( 1953) maak 'n jong seun wat op 'n plattelandse dorp woon, 

vir die eerste maal kennis met die see: Sy kennismaking met die see word bewerkstellig 

deur juffrou Silla, 'n vrou van die kus wat na die plattelandse dorpie verhuis het. Haar 

intrek op die dorp maak die inwoners baie nuuskierig en hulle gis geclurig oor die rede 

vir haar verblyf. Sy benodig skulpe vir haar tuisbedryf en vra die seun om dit vir haar te 

gaan bymekaannaak op Rondekrans, die kusdorpie waar sy eens woonagtig was. Hy 

stem in en maak nie alleen kennis met die see nie, maar ook met Minnie Gunter. 

T ydens sy verblyf kom hy ook die eintlike rede agter waarom juffrou Silla na die 

plattelandse dorpie verhuis het. Hy verklap egter nie die kennis wat hy op Rondeberg 

opgedoen het aan enigiemand nie. 

Die verhaal toon duidelike tekens van die bevraagtekening van die "Christelikheid" binne 

die tradisionele opset. 
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" ... die bemoeisiekes van die dorpie het by gebrek aan enige inligting haar eensame 

verblyf onder ons aan •n groot teleurstelling gewyt. Dat die teleurstelling naamloos 

moes bly, het hulle haar nooit vergewe nie" 155 (onderstrepings my eie). 

Die houding van sommige inwoners van die plattelandse dorpie teenoor juffrou Silla 

en die raaiselagtigheid rondom haar verblyf, weerspreek die idee van ware 

Christenskap. Alhoewel dit wil voorkom asof hulle haar in hulle midde aanvaar het, 

is daar tog 'n mate van terughouding omdat sy nie alles omtrent haarself laat blyk nie. 

Wat veral hierdeur opval en bydra tot die bevraagtekening van hulle veronderstelde 

"goeie" Christenskap, is die feit dat hulle hulle tekortkoming(e) die skuld van juffrou 

Silla maak: "Dit ( verwys na juffrou Silla se raaisel) was 'n mosie van wantroue in hul 

goeie bedoelinge teenoor haar"156
• Die nuuskierigheid en selfs die geskinder oor die 

rede vir haar aankoms dra by tot die bevraagtekening van die Christelikheid van die 

dorpsmense (die Afrikaner) wat veronderstel is om die toonbeeld van die Christelike 

godsdiens te wees. 

J5.5 Aucamp 1989:224 

156 Aucamp 1989:224 

89 



Selfs die verteller openbaar soms 'n houding wat strydig is met die idee van tradisionele 

"Christelikheid": "Ek het niemand van die afspraak vertel nie ... Maar dit was 'n 

geleentheid hierdie wat ek met niernand wou deel nie" 157 (alle onderstrepings my eie). 

Hierdie selfsug gaan teen die Christelike beginsel van mededeelsaamheid. 

Juffrou Silla aan die ander kant, ven.vyder die ooglopende elemente (boeke) van die 

Christelike godsdiens, behorende tot oorlede Mevrou Kloppers (een van die 

dorpenaars): 'Van die rye droe godsdienstige boeke wat eenrnaal so styf teen mekaar op 

die boekrak gestaan het, was geen enkele te sien nie - op die rakkie het ander voorwerpe 

die plek van die boeke ingeneem"
158 

(alle onderstrepings my eie).Tog openbaar sy as 

vreemdeling meer Ch1istelikheid as diegene van wie dit verwag word. 

3.4.2. VRAE OOR DIE CHRISTEL/KE GELOOF 

In "Die dood van Francina Cecilia" 
159

, anders as die vooraf bespreekte verhale van 

Muller, gaan dit nie om onchristelike karakters nie, maar oor vrae ten opsigte van die 

Christelike geloof en die Goddelike voorsienigheid. In hierdie doodgewone, rustige 

1G7 

158 

15!) 

Aucamp 1989:226 

Aucamp 1989:226 

Sien Hoofstuk 2: 2.2.4. vir verhaalgegewens. 
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ruimte word 'n vem1ssende en onrusbarende tema, die bevraagtekening van die 

Christelike geloof in God en verhming van gebed, aangebied. 

Francina se aanvaarding van God se voorsieningskrag is kinderlik. Sy glo en vertrou dat 

God haar gebed om reen sal hoor en verhoor, en daar is by haar, anders as haar rnoeder, 

nie 'n sweernpie twyfeI te bespeur nie:" 'Dit reen!' skree sy in doUe vreugde. Daar Imm 111 

glimlag oor die vrou se gesig ... Maar onthou, dis donde1weelTeen. Jy weet nie boe lank 

d. I . . k . h I k d d. b · · 11160 W 1t gaan aan iou me, en JY weet oo me oevee s a e it gaan nng me . aar 

Francina 'n saak met kinderlike eenvoud en geloofsvertroue benader, doen haar moeder 

dit met volwassenheid wat met ondervinding en levvenswysheid gepaard gaan: "Ons het 

tog gebid dat dit moet reen. Daar reen dit nou ... 1Ek (Francina se moeder) is ouer as jy, 

my kind. Ons is sondige mense. Ek het al baie sonde en baie skade in my lev .. re 

· 111161 ( ll · · . ) B F . d . d d. ( d. . I ) ges1en a e mvoegmgs my ere . y rancma se moe er is aar 1e · t.ra 1s1one e 

gedagte dat skade en sonde hand aan hand gaan, maar Francina in haar onslmld dink 

d I l!M __ J . l d f . I! l 62 an ers uaaromtrent waar sy aanvoer: aar ons wom tog me a ty gestra me . 

160 Aucamp 1989: 171 

16:1 Aucarnp 1989:171 

16Z Aucamp 1989: 171 

91 



Juis omdat dit die plattelandl is wat aangebied word as ruimte, kan Francina se jong 

onskuld hier bygebring word. Francina handel uit kinderlike onskuld en dit pas hier, 

want die platteland word tradisioneel beskou as die plek van onskuld, fatsoenlikheid, di.e 

idilliese. Maar wat hier die vem1ssende inbring, is die feit dat Francina juis binne hierdie 

tradisionele raa.mwerk haar Christelike onskuld en kinderlike vertroue verloor en haar 

tocvlug skynbaar vind in 'n inrigting vir geestelike versteurdes. Die natuurelemente wat sy 

glo deur haar Versorger beheer word, ontketen 'n stom1 in haar wat haar kinderlike 

gelatenheid en vertroue in haar God verspoel en haar laat vasklou aan die d1yflwut van 

waansin om te oorteef: "Daama het daar maar een klank oorgebly. T ussen haar en die 

reen en die wind en die mense het 'n vreernde suising gekorn. En dit groei en groei, die 

onaardse gebmis van hoe waters totdat die golf waarop sy voortgedra word, hoog bo die 

afgrond krul en haar met 'n verpletterende slag in die diepte slinger ... "
163

• Daar is in die 

verhaal die implisiete vraagsteHing: Waar was my God? Waarom het hy Lourens 

weggeneern? 

By F1mncina "handel (dit:) oor die ineenstorting van 1
11 geloofsisteern wat sekuriteit gebied 

het; dis 'n modeme va1iasie op die verhaal van Job, maar sonder die troosiyke einde
164 

(alle onderslreping-s my eie). 

163 Aummp 1989: 175 

161 Vai1 der Menve & Lewis 1998:6 
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Soos by "Die dood Francina Cecilia", is daar in 11Rukwind1r ook die implisiete 

vraagstelling. Die smart van die mensdorn en onverdiende lyding bevraagteken God se 

voorsiening en sorg. Die onbegryplike vraag van die dood van 1n kind word implisiet 

deur die moeder in die ved1aal gevra. Die onbegryplild1eid van die ramp en 

daaropvolgende vrae veroorsaak smart vir haar gehefdes (haar man en hulle seuntjies). 

In hierdie geval, anders as by r
1Die dood van Francina Cecelian, is daar tog 1n element 

van troos en hoop vir hierdie smartgevulde vrou. Die onbekende boer wat haar die 

druiwe aanbied, is een van diegene wat help om ha.ar te troos: nDie boer groet die vrou 

h I . h lt
165 I d d' b I II "k h 11 II l II en ou n tros vir aar . nteressant , at 1e oer wat m e tee om op m e pretose 

uitstappie juis 1n druiweboer is. Die man gee aan die kinders elk druiwe, saam het hulle 

deur die smart gekorn; die boer gee vir die vrou druiwe, sy sukkel aUeen deur haar smart 

orndat sy dit so verkies. 

Die sirnboliese element van die dmiwe wat hier bygebring kan 'Nord, hou verband met 

die laaste avondmaal waar Jesus die vmg van die wingerd geneem, dit geseen en gedeel 

het met sy dissipels. Wat hy aan hulle gese het, dat tensy hulle sy liggaairn (waarvan die 

16{) Aucamp 1989:221 
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brood simbool was) eet en sy bloed (die wyn- dmiwe) drink, dit wil se, hom as 

saligmaker aanvaar, hulle nie die Ewige Koninkcyk sal beerwe nie, vind aansluiting by 

die vrou in hierdie verhaal. So is dit clan dat, tensy die vrou haar verlies kan aanvaar en 

vanuit 'n ander oogpunt kan sien, sal sy nie haarself kan vergewe nie en ook nie ten volle 

vreugde enraar nie. 

Die boer wat ooreenkoms met haar toon deurdat hy die borne aangeplant het waannee 

sy identifiseer, maar omdat hy ook deur die wind benadeel is, is juis die een wat indirek 

hydra tot haar eerste wankelrige stap na vergifnis van haarself en aanvaarding van haar 

gesiq se verlies. Die vrou se pad na vergifuis en aanvaarding begin wanneer sy deur 'n 

laninkie borne 1
n pragtige uitsig geniet en weer vreugde ervaar. Die skoonheid van die 

pragtige mts1g is vir die naamlose vrou v.,raameembaar juis omdat daar t\"1ree bome 

kortkorn wat deur die wind uitgeruk is: "Deur 'n gapirn5 in die ry, so aanskoulik soos 1n 

skildery wat daar gehang is, is 'n ded van die dall ver onderkant sigbaar1d66 (alle 

onderstrepings my eie). Dit is juis in die afwesigheid van die borne 167 dat verdere 

simboliek opgesluit le: naarnlik dat die vrou deur die verlies van haar dogter, (soos die 

geval met die twee borne en die uitsig\ die wonder van die res van haar familie (haar 

166 

167 

Aucamp 1989:220 

"Daardie twee borne wa.t makeer, is veried.e maand uitgeruk. U onthou miskien 
daardie noordwest:ewind wat ons gehad het..." Au.camp 1 ~)89:221 
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man en twee seuns) en hulle liefde kan raaksien: "Maar hoe is dit moontlik dat dieselfde 

ding haar tegelyk vreugde en soveel leed kon besorg?" 168
• 

3.5. DIE ANTl-TRADISIONELE 1VOtKSMOEDER" 'N 

FEMINISTIESE BLIK 

Hier sal heelparty verhale van Muller onder die soel<lig geplaas word waar dit sonder 

twyfd gaan om die ondermyning van die trndisionele beeld van die vrou. W'at ook sal 

opval namate die bespreking vorder, is dat die hoofkarakters in die gekose verhale alma! 

vroulik is. Die funksionaliteit by die aanwending van vroulike hoofkarakters behoort te 

blyk namate die bespreking vorder. 

Die eerste verhaal wat onder die soeldig val, 1s Muller se eer::;t.e gepubliseerde 

kmtverhaal, "Rachel" 0 942). 

Die Rachel wat in gesprek is met die tradisie is alles behalwe die onderdanige, 

liefdevolle vrou. Wat so treffend is omtrent haar verset teen die patriargale tradisie, is die 

feit dat sy binne daardie milieu geskets word, maar nie die geYdealiseerde rol van die 

16& Aucamp 1989:221 



vrou ve1tolk nie. lnteendeel, sy maak haar eie besluite en handd soos sy wil: 11 HuUe het 

baie op haar maniere le se gehad, meesal het sy dinge gedoen wat nie na huHe sin was 

nie. Die rooikop-vrou het hulle haar genoem, en gese dat dit hulle nie aangaan wat sy 

d A ' n169 oen en se me . 

Rachel se andersheid was vir baie van die dorpenaars duidelik sigbaar. Ek sou se dat 

Rachel se skynbare onselfsugtigheid slegs 'n masker is vir die ware sy. Ten spyte van 

haar skynbare onselfsugtigheid, doen sy deurentyd wat vir haar die beste pas, en dit is 

net 'n verdere teken dat sy nie die rol van die geidealiseerde volk.smoeder speel nie. 'n 

Vombeeld van haar masker van onselfsugtigheid is te vinde in die heie raaisel van haar 

dood. Deur haar dood beviy sy skynbaar haar man, F reek, maar in werldikheid troef sy 

horn met haar wraak, en wat so fassinerend is omtrent haar dood, is die feit dat sy horn 

eintlik twee keer daannee troef. 

Die eerste troef is wanneer sy sterf, en die tweede is wanneer oom F reek by is wanneer 

die gera.arntes in die ou kerkhof opgegrn.we word. Die eerste keer bind skuldgevoelens 

horn tot stilte oor haar dood, en die tweede keer veroorsaak sy F reek se dood. Haar 

16!1 Aucamp 1989:34· 
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belange en geluk was vir haar belangrik en sy het. nie daarvan tn geheim gemaak soos 

baie tradisionele vroue sou nie. 

Haar (Rachel se) dood sou ek nie as uitkomkans vir haar ontroue man beskou nie. maar 

eerder 'n ontsnapping vir haar, na dit (Egbe1t) waama sy veh~ang, wanneer sy besluit die 

tyd is reg. Selfs tot aan die dood is sy die sterk karakter, die een met die hef in die hand; 

en haar gesprek met die tradisie duur voort, selfs tot in en later weer buite die graf. 

Aan die ander kant het Rachel soms ook sonder versuim geoffer van haarself. Die kan 

mens aflei uit die feit dat haar rnoeder dood is toe sy nog jonk was, en haar vader 'n 

sieklike man was. Weens die feit dat haar broer dikwels weg van die huis was, het die 

versorging van haar vader op haar geval. 

w·at die tradisionele onderdanigheid van die vrou betref, vind ons minder tekens hiervan 

by Rachel as by haar Bybelnaamgenoot. 'n Verdere verskil is te vinde in die feit dat die 

Bybelfiguur Rachel bereid was om haar man (Jakob) te dee!, Rachel in ons verhaal is 

nie eens bereid om so iets te omweeg nie .. Sy sal eerder sterf as om dit te doen. Anders 

as die optrede van die "goeie", dienende vrou, hou Rachel haar nie blind vir haar man, 
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Freek, se ontrou nie, maar daag sy horn eerder uit op hierdie punt.: nDrika en jy, wie sou 

d. k d' l I ) J ' d. l ' · / · T "· 1n 170 it on ge m { iet. . .y, n 1a {en, en n Jaar na JOU troue. oe, se 1ets. . 

Een van die kenmerke van die vertelling wat hydra tot die ondennyning van die tradisie 

hier, is die feit dat. die vertellers in die betrokke verhaal, vroue is. Aan die een kanr is 

daar die jong dogter as naamlose ek-ve1tdlier en aan die ander kant haar (die ek-verteller 

se) Ourna, Rachel se eertydse Vliendin. Die vertellers hier is albei plattelanders en deur 

hulle oe sien ons die verskiHende gebeurtenisse en e1vaar ons die belewenisse van die 

verskillende mense. Dit is twee geslagte vroue wat die verhaal aanbied en die hoofbrcmne 

van infonnasie is. 

Nog 'n verdere belangrike element van vernuwing is die feit dat ons by "Rachel" te doen 

het met 'n vroulike auteur, Elise Muller. Dit is ve1Tassend dat die onkonvensionele 

"Rachel" Muller se eerste gepubliseerde verhaal is 
171

• Veelseggend is die feit dat hierdie 

kmtverhaal nie opgeneem is in Die vrou of~J die skuit nie. Hierdie verhaal is nie net 

boeiend en onkonvensioneel nie, maar al die vemuwende aspekte hier genoem maak die 

verhaal aansienlik "bet.er" as heelparty verhale wat we! in Die vrou op die sleuit opgeneem 

170 Aucamp 1989:37 

17:1 In Die Huis,gcnoot - 4 September 194 2 - verskyn 
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· 
172 "R I I" d . ka I rh l . Di 1s. ac 1e, toon ooreenstemmen e e1ens ppe met se {ere ve a e wat m e vrou: op 

die skuil te vinde is: "Die ved1ale verdien seer sekerlik lof veral wat betref die oor die 

algemeen goeie struktuur, die fyn waamemingsvennoe, die knap hanteiing van die 

d d. . . . d. I d. d' 1 • d d. f . . "173 M ll woor , re ms1g m ie mense, vera 1 lne gees wm · ie tm1 ! en ie yn 1rome · . m er 

huiwer in hierdie verhaal geensins om die manlike tradisionele opset te bevraagteken, in 

1
n tydperk waarin die manlike :figure in aHe aspekte van die samelewing baie dominant 

was nie. Dit is juis die (manlike) tradisionele opset en die gepaardgaande mstige, lokale 

realisme wat die instrumente van die tradisie se ondemiyning word. Daar kan nie verby 

die feit gekyk word -Oat "Rachel" voldoen, meer nog as baie ander van die tyd, a.an die 

kriteria vir 'n "goeie" korlverhaal nie. 

Die vroulike hoofkarakter in die verhaal "Die vrou op die skuit"(l 950) pas sonder 

moeite in die tradisionele rol wat aan haar geslag toegeskryf word. Sy is die stil Bessie 

wat glad nie !ui is nie en tn regte staatmaker is, " ... altyd beskeie en op haar plek, maar 

tog bdangstellend en hulpvaardig." 174 

J72 Ek venvys hier na verhale soos: "Mevrou Mencke" en "Blomme~jies vir Bella" 

Heese 1979:28 

171 Aucamp 1989:121 
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Die elemente van verande1ing en suggestiewe bevraagtekening van die tradisionele st.and 

van sake, is reeds by die titd van die kortverhaal aanwesig. Dit gaan hier om iemand wat 

in beheer is; wat aan die roer van sake staan (die stuum1ens). Die verrassende element 

is die feit dat dit 'n vrou is. Die titel kon net so wel "Bessie op die skuit" gewees het. Dit 

sou gepas het binne die skynbaar tradisionele konteks van die genoemde ve1~1aal. Muller 

het haar eerder beywer '~r 'n titel: wat verder sou spreek as net die onmiddellike. Die 

bepaalde lidwoord wat sy gebmik, gee aan die verhaal universele betekeni,s. Dit gaan 

hier nie om 'n sekere vrou nie, maar we! om die vrou ( in die algemeen) en as mens. 

Deur die vrou te verhef, soos in die genoernde titel, word die wereld van die patriargale 

tradisie openlik uitgedaag. 

Interessant by hierdie karakter is dat sy nie haar tradisionele rol opsetlik teengaan nie. Sy 

het gekies om op te tree as huishulp en die t.ake daaraan verbonde, teen vergoeding, te 

veni,g. 'n Element van bevraagtekening van die tradisie is die feit dat Bessie hierdeur 1
11 

.! d d . d . L d' . I ti l n I • I r wern:.en e vrou vvor; , reman wat mt naar tra i.s1one e ta .ente en gawes n \.vms maa.;:. 

Bessie word oak deurgaans positief uit:gebeeid en dit is duidelik dat sy gemaklik is in die 

rolle wat sy mod vervul. 
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11 
Ek glo nie dat sy c)Qit in terme van opoffering of deursettingsvermoe gedink het nie. 

Net so min was daar by haar die gedagte aan onde1werping of lotsaanvaarding. Daar 

ki d d I l k I 11175 was n ers om te voe en n p e om vo te staan. 

Die hoofkarakter se ontwikkeling vanaf tradisionele huishulp tot ervare stuurmens is 

sekerlik die interessantste en uitdagendste bewaagtekening van die tradisie in hierdie 

verhaal. Daar is by Muller se ander verhale geeneen waar die 11volk:smoedern 176 rol so 

kragtig uitgedaag word as by hierdie verhaal nie. Bessie speel uiteindelik die rol van 

moeder en vader. W aar sy hierdie dubbele rol vertolk, beweeg sy met gemak buite die 

vasgestelde grense van die volksmoeder en bereik daardeur groter hoogtes. Sy het baie 

onselfsugtig gehandel toe sy gekies het om haar man se plek vol te staan as beide ouer en 

broodwinner. Haar tradisionele rol van moeder en huismaker is nog steeds sterk: 

aanwesig, maar sy het geleer om haar te skik volgens omstandighede, ten spyte van wat 

die tradisie voorskryf. 110m haar na die onvermydelike te skik, was in haar bloed, en die 

hero'iese van haar optrede sou haar nooit opgeval het nie. Vir haar was daar nie groot 

d f. d' . . tif 77 woor e o · 1ep oorwegmg me. 

Aucamp 1989:136 

176 Brink 1990:273 - 292 

I 7'1 Aucamp 1989:136 
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B . . d " d b n178 rd ' . . . II ess1e se optre es en ... stry om te estaan... wo n oorwmnmg Vlf a1 e vroue. 

Bessie !ewer bewys dat die vrou haar plek kan volstaan in die wereld van die man sonder 

dat sy noodwendig 'n stryd hoef aan te gaan. Verder levver sy bewys dat die tradisionele 

rol van die vrou verder gaan as die een wat deur tradisie voorgeskryf is. Dit is een wat 

moet skik na gelang van behoefte; vir Bessie gaan dit eerder om noodsaak as persoonlike 

geluk. Sy het suksesvol beweeg vanaf huishulp tot stuurman, ten spyte van die 

patriargale opset aan huis van die onderwyser vir wie sy werk, en ook ten spyte daarvan 

dat om 'n stuurman te wees tra.disioneel as 'n manlike rol beskou sou word. 

In "Die vrou op die skuit" is daar die beweging tussen twee mirnteiike werelde. Namate 

die verl1aal ontvou, word daar suksesvol van die een wereld na die ander beweeg. Dit is 

veral interessant dat Muller twee aparte werdde neern en 'n vrou uit een van hierdie 

werelde (Boesmanland) maak tot hoofkara.kter, wat uiteindelik die mas opkom in die 

and er en aanvanl<lik onbekende wereld (Duinebaai). Dus: sy beweeg in tvvee opsigte van 

een wereld na 'n ander naamlik: van Boesmanland na Duinebaai; en van die vroue- na 

die rnanswereld. Die l:\.vee werelde wat aan die leser voorgele word, is baie verskillend en 

elk ongenaakbaar op sy eie manier. Ten spyte van die omstandighede, orngewing en die 

aanpassing wat die vedmising veroorsaak, is sy die sterk. een, die een wat heel en 

17& Aucamp 1989: 136 
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lewenswyser anderkant uitkorn. Alhoewel sy baie hartseer (f euns se dood) in die 

11nuwe" wereld ervaar het, het dit vir haar ook geluk (haar huwelik en haar kinders) en 

' waardevolle insig gebring. Sy het na haar man se dood nie getrek uit die omgewing waar 

sy swaargekry het, soos die geharde boere van haar geboorteplek nie, inteendeel; sy het: 

volhard en van die onbekende het sy die bekende, die alledaagse gernaak. 

Die ander vroulike karakters in die verhaal word geskets binne die raamwerk van die 

tradisie. Dit klink of die rnoeder van die gesin gelukkig is in haar rol. Oit wil voorkom 

asof sy ook in 'n sekere mate glo dat 'n vrou se plek in die huis by haar kinders is :" 

M . k f k . I B . . d d" k . d' "179 o· d oeme a ver oop me. ess1e m een van aa~ 1e s mte - is verspot. 1e ogters, 

(die oudste een die verteller hier), tree ook op binne die tradisionele opset, maar hulle 

optredes en dialoog gaan soms teen die opset in. Dit is veral hulle onderskraging van 

Bessie, en van haar liefde vir Teuns, en huHe aanva.a.rding van haar situasie, veral aan 

die einde, wat hulle laat uitstyg bo huHe moeder en die manlike karakters. H ulle aanvaar 

omdat hulle die situasie vauit Bessie se oogpunt prnbeer sien. Dit is veral die verteller 

wat verby die sprokiesagtigheid van al die gebeure wil probeer kom, om rerig Bessie 'se 

sttyd te verstaan. 

179 Aucamp 1989:134 

103 



Die stem en die beeld van die vrou in "Die vrou op die skuit", beide as verteller en 

hoofka.rakter in hierdie verhaal, voer die gesprek wat "Rache!11 met die tradisie begin het, 

nog 'n ent verder. 

In "Rukwind" (1953) maak die leser onmiddellik kennis met 'n vrou wat afwyk van die 

tradisionele volksmoeder. Daar is in hierdie kennismaking geen teken van die "ideale" 

vrou te bespeur nie. Die hande van die tradisionele vrou wat gewoonlik vir niks verkeerd 

staan nie, le nou lusteloos en inmekaar in die vrou se skoot. Die feit dat die vrou 

r
1
onbelangsteUendr1 deelneem aan . die plesien~t dra verder by tot die aftakelende beeld 

van die vrou: " Voor, langs haar man, sit die vrou met haar hande inmekaar geld.em in 

haar skoal en haar oe onbelangstellend op die landelike omgewing waardeur huHe ry ... ; 

sy bly tog oral ewe swaarmoedig"
180 

(aUe onderstrepings my eie). 

Wat aanvanklik veral opval by hierdie karakter en hydra tot die negatie\ve beeld van die 

vrou hier, is die vrou/rnoeder se onverbloernde selfaug. Waar dit by die 11geYdealiseerde11 

vrou sou gaan om die geluk en welvaart van haar man en kinders, gaan dit by hierdie 

karakter om haar verlies en gepaardgaande smart. Haar selfgesentreerdheid strek sover 

dat sy die dood van haar dogter eien as haar uitsluitlike verlies. Sy let nie op dat haar 

180 Aucamp 1989:218 
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familie, veral haar man en seuntjies, ook 'n geliefde vedoor het nie en ook met hierdie 

verlies moet saamleef, sonder haar onderskraging omdat sy so verdiep is in haar eie pyn. 

Die feit dat dit die man is wal die eienskappe van deemis, liefdevolheid en geduld 

openbaar, stel verder die vrou in 'n negat.iewe Jig. Haar smart is heeltemal verstaanbaar, 

maar haar hantering daarvan is sbydig met die manier waarop die 11ideale11 vrou so'n slag 

sou hanteer. Hierdie aspek van die verhaal herinner veral aan 'n ander verhaal van 

Muller,naamlik "Die dood van Francina Cecilia", waar die vroulike hoofkarakter ook 

buite die sfeer van tradisie beweeg om haar verlies en pyn te hanteer. In albei gevalle 

hanteer die vmulike karakters hulle verlies en pyn deur die buitewereld te probeer afsny 

van huUe daaglikse bestaan. 'n Verdere ooreenkoms tussen hierdie twee karakters is die 

feit dat albei se verlies die gevolg van 1n natuurongeluk (die donderstorm in die geval van 

"Die dood van Francina Cecilia" en die wind in "Rub"~nd11) was, iets wat niemand kon 

keer nie en wat altyd weer kan gebem en hulle kan herinner aan die bran van hulle 

verlies. 

Sy leef met skuldgevoelens, want soos die (Y populiere kon sy ook nie vir haar kind 'n 

geskikte V\~ndbreek wees nie en so is sy ook soos die laning borne, gebroke .. 'n Ouer, 

maar veral die tradisionele moeder, wil haar kind (ers) ten aHe koste beskem1 maar sy kon 

daardie dag haar kind nie beskenn nie en ook nie haar Iewe red nie: "Daarom sit sy nou 
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ook so geslote en stil: orndat sy die vreui?,de van. die !ewe afgele het en alleen maar die 

gesag van verdriet ed~en" 181 
(alle onderstrepings my eie). Hien.lie naamlose vrou voe! 

skuldig omdat sy tydens hierdie plesierrit blydskap gevoel het, 'n emosie wat sy gedink 

het sy nie durf e1vaar na haar kind se dood nie: "Haar oog val op die gebroke iy 

populiere wat haar kortstondige, 182 ongeoorloofde vreugde gegee het" ~ 

onderstrepings my eie). Sy het in totale selfbejammering verval. 

(alle 

Die vroulike hoofkarakter in die verhaal "Onderweg na Meendersvlei" (t 953) 183
, is soos 

die voorafgaande ka.rakter, glad nie sonder foute nie. Irene, die vroulike hoofkarakter, 

word in hierdie verhaal deur die ek-verteller as alles behalwe die ge'idealiseerde vrou 

geskets: "Ek het haar rusteloos gevind, en totaal onberekenbaar ... "
184

• 

Nie net Imm sy voor as 'n vrou wat gewoond is haar sin kry nie, maar ook as een \.vat 

weet wat sy wil he en dienooreenkomstig sal optree om dit te kry. hi hierdie opsig mag 

dit voorkom asof sy selfaugtig is in haar optrede, dit mag dalk so wees. l\1aar wanneer 

di.e voUe omvang van haar ontwrigte kinderjare ontvou, kan die leser hierdie selfsug 

13] Aucamp 1989:219 

!SZ Aucamp 1989:221 

Sien Hoofstuk 2: 2.2.2. vir verhaalgege\vens. 

131 Aucamp 1989:24 7 
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verstaan. Dit kom voor asof sy wil opmaak vir wat sy gemis het as kind: dit wat vir haar 

genot verskaf het en haar ten voile laat leef het. Dit is hierdie hunkering wat deur die 

verhaal by hierdie karakter sterk. aanwesig is en indirek hydra tot die ongeluk waarin 

hulle betrokke is. Tog is dit juis hierdie seffsug wat veral deur die ek-verteHer aan die 

leser bekend gemaak word wat bydra tot die gedeeltelike negatiewe beeld van die vrou 

hier. By die ge"idealiseerde vrou gaan dit gc~voonlik om die geluk en gemak van haar 

geliefdes, maar dit gaan hier eerder om wat vir Irene gelukkig maak en wat Irene wii he, 

ten koste van haar geliefdes. 

~!at verder bydra tot die negatiewe beeld van die vrou vvat hier voorkom, is die idee dat 

sy (Irene) faal in die taak wat aan haar as vrou toevertrou word, naarnlik die rol van 

moederskap: "En toe korn haar swangerskap, die maande van afwagting toe sy, vir my 

altans, meer aanvaarbaar was as tevore: 'n norma~e vrou in normale omstandighede. 

Maar die onistandighede was ongelukkig nie so normaaI as wat hulle moet wees nie. S_y 

het die kind verloor ... " 
185 

(aUe onderstrepings my eie). 

Daar is tog 'n glinster van die konvensionele vrou te vinde wanneer daar gelet word op 

die smart en skuldgevoelens waarmee sy moes saamleef na die miskraam: (sy het) 11 
... 

JSG Aucamp 1989:24 7 
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daama nog geleef soos een wat net af en toe goedgunstiglik vir ons, haar man en vriende, 

d. l . 1· ' rd . ( ) .k . "186 ( II d 1e s mer ig oor n ve net waa1van onsmans m s sou verstaan me ·a e woo~ e 

tussen hakies en onderstrepings my eie). Hierdie verlies wat sy gely het, kan gesien word 

as dubbele verdriet, want behalwe die feit dat sy met die smart van die verlies van haar 

ongebore baba omgaan, is daar ook die verdriet wat sy dalk ervaar in die gevoelens van 

mislukking. Sy ken dus die smait van 'n moederhart wat 'n kind verloor het en hier kan 

die verhaal "Ruk:wind", en die vrou se erva1ing van die dood van haar kind, bygebring 

word. In hierdie opsig kan daar nie verby die afwyking van die geidealiseerde vrou gekyk 

word nie. 

In aansluiting by die bostaande moet daar in ag geneem word dat die leser deur die oe 

van 'n ieu.vat patroniserende manlike verteller kennis neem van Irene se miskraam en 

haar optredes daarna. 

Die leser maak in die verhaal "Die uitdraaipad"
187 (1956) kennis met 1n jong vrou wat 

sk:ynbaar heel gemakl.ik die beheer van sake Iran oomeem wanneer dit haar pas. "Maar 

toe sy praat, bly haar gzys oe stip op die pad, asof sy, en nie die jongman langs haar nie, 

die hand op die stuurwiel het.. .en die keer kyk sy na die man asof sy horn wiI dwing om 

Aue.amp 1989:248 

187 Verhaalgegewens by Hoofstuk 2: 2.2.2. 

108 



te luister
11188 

Calle onderstrepings my eie). Nie net dit nie, rnaar sy handel skynbaar soos 

dit vir haar die beste pas, al verontrief dit ander, selfs die persoon wat sy liefhet. Hierdie 

self-sugtigheid wat in Liddie se karakter te vinde is, pas glad nie in die raam van die 

tradisionele rol van die jong vrou nie. 

Waar Liddie verder afwyk van die tradisionele rol van die vrou is in haar 

besluiteloosheid, haar onrustigheid en moeite om sekere sake sonder venmim te aanvaar. 

Die feit dat sy ook nog nie getroud is nie, kan gesien v1rord as 'n wegbeweging van haar 

tradisionele rol as vrou, want dit wil voorkom asof 'sy uit eie wil Conafhanklikheid, 

onsekerheid en wantroue) nog nie getroud is nie: " ... nuwe vriende, en later haar werk in 

die stad, dae vol lewe en wisseling ... en Dirk, en die ou onsekerheid en wantroue" 189 Calle 

onderstrepings my eie). 

As vroulike karakter kom sy hier voor as 'n taamlik dominante figuur: "Maa.r daar is 1
11 

dringende toon in haar stem wat die jong man langs haar dwing om te luister toe sy 

se .. .'i1 9
0 Calle onderstrepings my eie). Maar wanneer die voile omvang van haar erg 

onlwrigte kinderjare ontvou en dit in ag geneem v-.rord, kan die leser Liddie se 

188 

JSH 

J!JO 

Aucamp 1989:291 

Aucamp 1989:299 

Aucamp 1989:291-292 
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dominasie, selfaug en onms verstaan: ti ••• Hulle [Liddie se ouers] is uitmekaar - die jaar 

nadat ons hi er weg is ... Soms by die een, so ms by die and er, so ms by geeneen nie ... die 

breuk tuis, ontvv1.igting, ontreddering, d.aama die kosskool, rn ander leefwyse ... !1 191
• 

~! anneer hierdie aspekte in ag geneem word, kan dit dalk haar soeke en 11dors 11 verl<laar, 

en meer so, waarom sy nie pas binne die rol van die tracllisionele vrou nie. 

Elise MuUer plaas die vrouhke ka.rakter in die sentrum van haar kortverhaal. Dit gaan by 

haar om die vrou as mens, 'n individu, en glad nie as ge'idealiseerde stereotipe nie. Sy 

sien die vrou as mens met swakhede en mislukkings, met diep menslike verlangens, al 

worstdend met groot lewensvrae. 

3.6. DIE ONDERMYNING VAN DJE PATRJARGIE 

!11 d. . r· Af: .k f- . d d tl l h ' ' If 192 n tra 1tmna n aans 1ct1on an rama · 1e man tu<es t e centrar rrne . 

In die meeste gekanoniseerde tekste, voor l 942, is die hoofkarakter gewoonlik 'n man. 

Die vrou, as karakter, sou in die tekste baie di.kvvds 1
11 onderdanige, ge:ideal.iseerdc 

mi Aucamp 1989:297 en 299 

rnz Van der Merwe 1994: 56 
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volksmoeder rol vertolk het
193

• IBy Mlu!Jer is d.ie vrouekarakters dikwds ste1~~er as die 

mans. Dit is byvomtJeeld die geval by '1=<acheltl. 

Rachel se pa word nie voorgestel as die fier en forse Afrikaner nie, maar eerder as si:el<lik. 

en oud. Hy het dik:wels dinge gedoen wat. Rachel verbly het en wat vir haar genot 

verskaf het, ten koste van hornself: 11.Hy was nog sieI~ al was hy dan bietjie beter, rnaar hy 

het dit vir Rachie ged!oen en dikwels saarn met haar gegaan, omdat. hy geweet het dat sy 

nooit daad1een sou gaan as hy alleen moes tuis bly nie."
194 

Dit is Rachel wat hierdie 

familie, van jongs af al, bymekaar hem en versorg .. Sy tree ook dib"rels op as die een vvat 

baie van die besluite moet maak. Sy is die een wat veranfrwoordelik is vir haar pa se 

uiteinddike welsyn, en nie andersorn nie. Hier kan dus so ver gegaan word om te se dat 

dit gaan om 'n totale omke1ing van die tradisionele rolle van die man en vrou. 

Ook die ander mans in Rachel se !ewe laat veel te wense oor. 

Egbert, Rachel se broer, is verwyderd van sy tradi.siionele rol en hierdie nandersheid" 

maak horn meer opva!Iend as buitestaander. Hierdie ''andersheid" is ook by Rachel te 

Met ve1'.'Wysing na tekste deur skrywers soos: Van Bruggen, Van den Heever en 
1\1\:alhcrbe. 

Aucamp 1989:35 
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bespeur. Egbert word so maklik van sy pligte en lojalit.eite teenoor sy familie weggelok 

deur blink klippies. Dit is die verhouding l11ssen. horn en Rachel wat verder die siening 

van die standvastige man ondermyn. Die liefde wat sy en haar ontslape broer (Egbert) 

vir mekaar gekoester het, wek die idee dat dit hier nie net gegaa.n het: om die tradisionele 

broer-suster verhouding nie, maar om iet.s meer. Die hele gesprek random bloedskande is 

in die trndisionele opset heeltemal ttaboe, maar daar is sander l:wyfel su.ggesties daarvan 

in hierdie verhaal: " HuHe het maande lank van haar en haar broer geskinder ... "195
. 

Hierdie suggestie word versterk deur die idee dat haa.r verlange na Egbert meer as net 

susteriik is, veral tydens haar sterfbed waar sy die veiteHer se Ouma ontbied om oor 

E l 196 
gbert te gese s . 

.,,,,, 
Die ander (belangrike) manlike karakter in Rachel se lewe, en sekerlik die rnees 

kontroversiele, is Freek_. Rachel se man. Ons maak melt hom kennis as die jong man ·wat 

graag by Rachel kom kuier het. Wat 'n subtiele telk:en is van die wegbreek van die 

tradisie, is die feit dat hierdie karnkter naarnloos bly tot aan die einde van die verhaal. 

Daar moet vermeld word dat hierdie naamloosheid 'n faktor is wat ander manlike 

karakters in die veirhaal ook betref. rn Voorbeeld is hier haar vader. Hy is die tradisionele 

hoof van die lmis, maar bly deur die hele verhaal naamloos. 1
11 T radisionele werk sou 

195 Aucamp 1989:36 

Sien Aucamp 1989: 38 
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heel waarskynlik die naam of van van so 'n "prominente" manlike karakter bekend maak. 

Freek kom voor as die tradisionele manlike karakter, maar hy word mettertyd ontbloot as 

'n naamlose, lamsakkige egbreker. Hierdeur word hy inderwaarheid in kontras gestel met 

Egbert wat as losbandige mens en anti-tradisionele figuur deur die dorpsinwoners 

beskou ,.vord. Ten spyte van die foit dat dlie doqJsinwoners Egbert in hierche lig beskou, 

is dit duidelik dat Rachel 'n baie hoer agting het vir ("losbandigen) Egbe11, as vir 

("godsdienstige") F reek. Weer eens het ons in Rachel se beskouing van die tvvee mans, 

'n totale omkering van die tradisionele stand van sake. 

Wat sekere manlike karakters in "Die broer" betrd: probeer hulle te krampagtig om hulle 

toegeskrevve rolle te vervuL Juis omdat huHe so hard probeer, beweeg hulle al verder buite 

die kring van die tradisionele raamwerk. Aan die een kant is daar Mans wat dit sy ltaak 

beskou om sy broer te gaan te gaan ha.al op die plaas van die De \Vildts. A.nders as wat 

van die tradisionele patriarg ve1wag word, is hy alles behalwe nederig en kalm. Die 

tekens van blatante rassisme by 1\/.fans beve,stig die idee dat hy ander bevolkingsgroepe 

benede homself ag en nie uit nederigheid optree nie: "Hy sien 1n lfneid met 'n kind op die 

·.L N' • . b· I d . I [). d' 11197 arm UH.Korn... 1e n vermengmg van r me me. I nt. was erg genoeg soos it was . 

rn7 Aucamp 1989:63 
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T ussen Mans en De Wildt heers daar geen gevoel van broederlike nasionalisme of 

Christenskap nie. Hierdie gevoelens is afgestomp by die genoemde karakters vanwee hul 

selfsugtige en hoogmoedige houdings. Gert se vader word uitgebedd as swakkeling en 

bywoner wat nie eens vir sy eie familie behoorlik kon sorg nie. Gert, wat tussen 

Kleudinge opgegroei het, is die enigste (manlike) karakter wat tot volwaardige karakter 

uitgroei. Hy openbaar die karaktertrekke wat tradisioneel by die Afrikaner - held in van 

die ouer, tradisionele verhale te vinde is
198

• Hy is eg menslik, nederig en benader die 

!ewe prakties en kalm. Hy probeer nie iets wees nie, hy is eenvoudig net hy, Gert wat by 

die plaaswerkers grootgeword het, doodgewone Gert. Anders as enige van die ander 

manlike ("blanke") karakters, vertolk Ge1t sy rol gemaklik. 

l\'1et: die aanvang van die ve1f1aal "Oubaas Caspar plant 'n baken", maak ons dadelik 

k . d. b . d" . . 199 d. I I _J d. .k enms met ie egm van 1e patnargie wat namate 1e veriaa venoop, 1e te1 en van 

onopvallende ondermyning word. Dit kom voor asof dit hier gaan om die man as hoof 

van die lmis en gesagsfiguur. Tot 1n mate is dit we! so, maar onopvallende krake in 

hierdie beeld is daar '"'el. Waar dit tradisioneel die geval is dat die vrou haar sk.ik na 

ms Ek verwys hier na die goeie Afrikaanse boer i11 verhale soos: Catharina, die dogter 
van die advokaat ( CP Hoogenhout), Ampie Qochem van Bmgg:en), en ook J29plaa..~ 
(Boemeef). h1 die genoemde tradisionele werke is die voorstelling van die boer 
positief en opbouend. 

Die Kerker-patriargie, met Elias Kerker as stamvader. 
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gelang van die man se behoeftes, het ons hier 'n ommeswaai. Dit is die behoeftes van die 

vrou wat op die voorgrond tree en aandag verlang. Dit is Mahe wat baie graag tn grater 

spens wil he, en Koos moet ham later veirsoen met hierdie idee, want Malie stel 'n 

ultimatum aan hom200
. Weer die verrassende element dat dit die vrou is wat die hef in 

die hand het, wat die eise std en aan wie se versoeke en eise aandag gegee word. 

Die manlike karakters in die vediaal is baie beslis nie steJ~~ karakters nie. lnteendeel, 

hulle word alte dibvels van stryk gebring en bevind hulself sonder 'n oplossing vir 

dreigende probleme. 

Die verhaal "Hiram Josef, die soveelste", en meer so die karakterisering van die vroue, 

kan gesien word binne die raam'Nerk van die feminisme. Hier met spesifieke vernrysing 

na Showalter201 se voorgestelde eerste stadium van alle feministiese bewegings, naamhk: 

die fase waarin daar 'n nabootsing en ook uitlewing van die dominerende, patriargale 

opset is. hierdlie fase korn egl:er in die verhaaI tot 'n ei~de. 

zoo 

ZOl 

Sy se aan hom (haar man, Koos), dat hy of haar spens laat vergroot 6f sy sit die 
lcinders (van die naburige plase) se loseerde1J7 stop. 
Sien Aucamp 1989:70-71 

Showalter 1977: 13 
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Hiram Josef(die soveelste!), word aangebied as hoofkara.kter; die vader, getroue 

eggenoot en tradisionele manlike figuur. "Hy het tant Gesie aangese om nie op hom te 

wag nie en solank te gaan slaap. 11 
; "Hy het tant Gesie daar en dan wal<ker gen:1aak en 

haar in hooftrekke die plan rneegedeel"
202 

( alle onderstrepings my eie). Hy is, ironies 

genoeg, die een wat die ingewing gehad het om die familiefees te reel wat later sy siekte, 

en uiteindelik sy dood veroorsaak het. Aanvanl.di.k is sy vrou 11ie geken in die saak nie, 

maar het hy 1n ander (manlike) familielid oor hierdie aangdeentheid gaan spreek. 

Hierdie fees rnoes vir horn erkenning en trots verseker, maar het net die teenoorgestelde 

uiteinde gehad. Finias, 'n onderwyser-neef van HiramJosef wat horn help met reelings 

vir die familiefoes, is 'n "stiUer", dog kragtiger manlike karakter. Hy word deur Hiram 

Josef beskou as 'n minder belangiike familielid. Finias se 11onbelang1ikheid" en "stilheid" 

moet gesien word as onopvallend anders, want alhoewel hy deur Hiram Josef as minder 

belangrik beskou word, word dit baie duiddik dat hy 'n sterker karakter 1s as die 

organiseerder van die fees. Finias is die een wat ten voll1e bewus is van die 

familieskandes, en hy steek dit nie weg nie. foteendeel, dit verskaf horn genot : 11 Dit Iyk 

. F' . f. t b I d . k d' [ ·1· k d ,_J ti 
203 

vir my, mias, o · JY n enae aann s ep om ie ram1 1es ·an es te omnou · . 

zoz. Au.camp 1989: 77 -78 

zo:; Aucamp 1989:77 
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Dit wil aI hoe meer voorkom asof Finias ten volle bewus was van die implikasies van s6 

1n fees, en dit is hier waar die patiiargale opset van die tradisionele platteland verder 

ontluister word, en cl.it deur 'n manlike hooflkarakter. Finias hdp as 1t ware vir Hiram 

Josef om sy val en die van die almagtige Van Brakenhofs te bewerkstellig. Deur die val 

van die karakter en ook die familienaam, word 1
11 wegbeweging van die tradisionele opset 

in werking gestel. 

'n Ander manlike karakter met wie ons teen die einde van die verhaal kennis maak, 

Hiram Josef, (Salmon van Brakenhof is sy groolivader), Imm draai die patriargie op sy 

kop. Laasgenoemde bevverkstellig hy deurdat hy duidelik nie kennis dra dat sy herkoms 

(met vervvysing na sy Masbieker-grootmoeder), vir Hiram Josef wat die farniliefees gereel 

het, 'n verleentheid is nie. Hy dra ook in 'n groot mate by tot die "onttmninglf van 

Hi1iam Josef ( die soveelste!) en die Van Brakenhofs, en die ontluistering van die 

tradisionele patriargale opset as gevolg daarvan. Dit is juis deur die val van hi.erdie 

tradisionele, dominerende, manlike hoofkarakter, dat lig vaI op die onopvallende, maar 

baie aanwesige vrou]ike karakters. 

Waar daar grotendeels by die manlike karakters die vertolking van tradisionele, 

patiiargale rolle is, is die vertolking van roHe by die vroulike kan1kters baie meer 

117 
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interessant, ten spyte van die minder belangrike aard van hierdie karakters. Dit is juis 

vanwee hierdie aanbieding van die vrou, dat die genoemde onderrnyning van die 

patriargie meer doeltreffend is. Die vroulike karakters is geensins in stryd met wat die 

tradisionele platteland voorskryf nie, tog is die vrykom en seevie1ing van hierdie karakters 

juis 'n sentrale punt aan die einde van die verhaal. 

11 
Veertig jaar tevore het tant Gesie saam met haar nooiensvan 'n groat deel van haar 

persoonlikheid prysgegee. Maar deur haar onderdanige aanhoor van die oubaas se 

reiinieplanne het sy die oggend tog onbewus aanleiding gegee tot 'n splintemuwe 

plan"
204

• Wat veral opval by hierdie ka.rakter, is die feit dat sy 'n baie sterk persoon moet 

wees om "heel" te kon bly saam met 'n karakter soos haar dominerende man. Ons leer 

dat sy vrywilliglik geoffor het van haarself, en vrylik en onselfsugtig gegee het, anders as 

haar trotse man. Die feit dat haar naam klink na die een of ander afkmiing (van 

byvoorbeeld: Gesina), en dan nog ook verklein word, beklemtoon haar vemede1ing en 

lok 'n simpatieke reaksie by die leser uit. Verd.er klink haar naam asof daar by haar 'n 

verkleining van die gees is, byna asof sy in hierdie patriargale opset "die gees gegee11 het, 

en maar gelate aanhoor en aanvaar. 

Z04 Aucamp 1989:78 
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Die ander aspek van die vroulike karakters wat aandag eis, is die van die naamloosheid 

en koppeling van die vroulike karakters aan 'n manlike figuur. Alhoewel hierdie karakters 

gekoppel word aan 'n manlike karakter, en daardeur geldentifiseer word, is hulle sonder 

twyfel nog steeds mense in eie reg; hulle kan belangrike besluite neem sonder die bystand 

6f aanvaarding van die man. Hiervan getuig die slot van die verhaal. By die slot van 

hierdie verhaal, jare na die dood van Hiram Josef, is dit een van sy skoondogters wat 

die marmersteen uit die pakhuis laat haal en dit gebruik vir skaapslag: 'Voor die 

vleiskamer se deur het sy dit op twee sementblokke laat omkeer, sodat die glad de kant ho 

was en toe met genoegdoening toegekyk terwyl die eerste skaap daarop geslag word!"205
. 

Die marmersteen word as 't ware gebruik om 'n altaar te bou om die Van Brakenhofs "te 

slag". Dit is juis by die slot van die verhaal waar die patriargale opset vir die eerste keer 

opvallend ondermyn word, en hoe treffend dat dit juis aan die hand van 'n naamlose 

vroulike karakter is: " Toe op 'n dag, onderwyl haar man van lmis was, het sy die steen 

laat uitdra, die stof afgewas en geglimlag terwyl sy daarmee besig was206 (alle 

onderstrepings my eie). 

ZOG 

ZOG 

Aucamp 1989:82 

Aucamp 1989:82 
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Behalwe die karakterise1ing by "Hiram Josef, die soveelste", is daar verdere elemente in 

die verhaal wat hydra tot die ondennyning van die tradisionele patriargie. 

(i) Die tradisie van die oordra van die manlike stamnaam van een geslag na die ander, 

word deur die aanbieding in die verhaal heeltemal omvergewerp. Eerstens is daar die 

onsekerheid oor die volle titel van oubaas Hiram Josef. Die woordjie "soveelstet' skep die 

idee van onbelangrikheid en onsekerheid oor sy presiese herkoms. T erselfdertyd skep dit 

die indruk dat daar al reeds te veel van hulle is. T weedens is daar die feit dat Hiram 

Josef se naamgenoot (Hiram Josef se oudste seun) geensins in sy veronderstelde 

tradisionele rol as hoer of stamnaamdraer belang stel nie. Hy is eerder lektor aan 'n 

universiteit in die st.ad. Weer, SOOS by nons Petrus", het verstedeliking 'n negatiewe 

uihverking op tradisionele norme. Derdens is daar die aankoms van "die swartskaap, 

Salmon van Brakenhof se kleinseunn , en sy absolute sekerheid oor sy herkoms! Hierdie 

een karakter van wie dit verwag kon word om onkundig en skaam le wees oor sy 

herkoms, is dit allennins. 

(ii) Wat veroer opval in die verband van naamgewing, is die van en plaasnaam van die 

betrokke familie. Van Brakenhof (van) en Brakenvlei (familieplaasnaam) wek die idee 

van weersin. Die woordjie "braak'\ in albei sy betekenisse, het hier glad nie 'n positie\.ve 
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betekenis nie: ( l) "nuwe grond omploeg om dit. dan so te laat le sonder om dit te 

besaai/onbewerk" en (2) "deur mislikheid jou kos opbring"207
• Eerstens is daar die idee 

van stagnasie, en die vind aansluiting by die idee van die tradisie wat tot stilstand kom. 

Tweed ens kan dit gesien word as 1n mislikheid, en dit hou verband met die idee dat die 

tradisionele karakter en sy eng sienswyse, iets is om Van le Braak (Van Brakenhof / 

Brakenvlei). 

In die verhaal 
11
Die afgod" (1949)

208
, wil dit aanvanklik voorkom asof Jurie die enigste 

volwasse manlike karakter in die verhaal is wat gemaklik pas in die ideale, tradisionele rol 

aan horn toegeskryf. Dit is veral vanuit die perspektief van sy susterskind dat ons met die 

ngoeie, heilsame" Jurie (die afgod) kennis maak. Dit is juis hierdie kennismaking wat die 

beeld van die perfekte tradisionele held oproep: " Hy Ourie] is 'n uitstekende sakeman, 

hy gesels op pittige, onderhoudende trant oor die daaglikse gebeure sodat dit voorkom 

asof hy veel meer weet as selfs die koerante; en daar is in sy optrede net genoeg 

gemeensaamheid om die jong seun se geneentheid te wen, net genoeg temghoudendheid 

om 'n sweern van bekmirn.r te bewaar"
209

• Daar is geen twyfel dat Henk [Jurie se 

susterskind] aanvanklik sleg-s die grootste bewondering vir sy oom het nie. 

Z07 

zog 

Aangehaal uit: Vcrklarcndc Handwoordcbock van die Afnkmmsc tmzl 

Verhaalgegewens te vind in hoofstuk 2: 2.2.4. 

Aucamp 198H:l 11 
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Dit is vanwee oom J mie se skynheiligheid dat sy beeld as tradisionele held geskend word. 

Hy het 'n beeld van homself voorgehou wat nie waar was nie en omdat hy te selfsugtig en 

te oppervlakkig was om eerlik te wees met Henk, is dit aan die uiteinde Henk, vir wie hy 

veronderstel is om soveel orn te gee, wat die seerste kry as gevolg van sy bedrieglike beeld. 

Nie slegs Henk se be\¥ondering vir sy oom plaas Jmie binne die raarnwerk van die 

trndisionele man nie, maar ookJurie se optredes teenoor Henk en die rol wal hy in die 

huishouding speel. Hy praat rugby met Henk, moedig horn op subtiele manier aan om 

takies random die huis te verrig, hy kry soveel meer deur Henk gedaan as wat Henk se 

moeder met mooiprnat kan regkry. Dit is Jurie self wat die valse beeld voorhou omdat dit 

vir horn die beste pas. Hierdie ongevoelige optrede deur die manlike karakter pas nie by 

die ideaalbeeld van die man wat alles moontlik sou doen vir sy geliefdes nie. Dit is by 

Jurie se karakter die negatiewe wat enige positie\l\Te eienskappe by horn in die sk.adu stel 

en gevolglik die tradisionele voorstelling van die patiiarg geweldig knou. 

'n Baie interessant aspek waaroor gewonder kan word, is die vraag of Oom Jurie dalk 

gay is. Die feit dat Oom Jmie se nagtelike uitstappies so geheimsinnig is en dat daar 

altyd versigtig daaroor gepraat word, gee aanleiding tot die vraag rondom Jurie se 

seksuele voorkeur. Hierdie vrnag of Oom Jurie gay is of nie word versterk deur die feit 
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dat die inligting wat Buks omtrent OmnJurie het, baie skokkend is. Die feit dat Henk se 

ma, Ester, gedurig met Jmie praat oor sy optredes, en dat sy herhaaldelike 

verontag-saming van die vasgestelde tradisionele gedragskodes haar duidelik ontstel, dra 

by tot die moontlikheid datJurie wel gay is. Die moontlikheid datJurie gay is, is een van 

die opvallendste tekens van ondennyning wat die patriargale opset betref: daar is 'n skerp 

kontras tussen die ideaalbeeld van die "manlike" man en die moontlikheid van 'n gay 

karakter. 

Die manlike karakters in die verhaal "Die vrou op die skuit" ( 1950) laat veel te wense 

oor. Die vader is een wat sy (patroniserende) tradisionele pligte taamlik emstig opneem, 

gewoonlik wanneer dit vir hom gerieflik is. Hy is ook oorbeskermend wat die vroulike 

karakters betref, en hierdie eienskap is veral opmerl<lik teenoor Bessie toe sy betrokke 

geraak het by T euns. T ydens die gesin se vakansie op Duinebaai gaan Bessie, die 

bediende, een jaar saam omdat haar mense nie tuis is nie. Dit is tydens hierdie vakansie 

dat Bessie kennis maak met T euns, 'n jong visserrnan van Duinebaai. Die twee raak 

verlief op mekaar en besluit om te trou. Die vader van die gesin en ook die broer, Jan, is 

glad nie genee met die troupraatjies van hierdie twee verliefdes nie. Die suggestie ,.vord 

gewek dat dit hier nie net gaan om vaderlike liefde nie, maar dat hierdie omgee ook 
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L_ 

skakel met die hele idee van besit As hoof van die huishouding besit hy as't war~ die 

gesm. 

So oak is Jan, die broer, aanvanklik skepties en later pessimisties omtrent Bessie se 

troue1y. T ydens die vakansie op Duinebaai, toe Bessie T euns ontmoet het, word Jan 

verskoon daaivan om sekere takies te verrig. Die meisiekinders daarenteen moes dikwels 

laat staan wat hulle doen om een van die werkies af te handel waarvoor die vader nie 

kans gesien het nie. Jan volg as 't ware in sy pa se voetspore. Hy praat sy pa na en maak 

homself gereed om sy pa se patriargale rol oor le neem. 

" Contrasting the positive portrayal of Bessie, there is a subtle mockery of the male 

figures in the story: the narrator's brother and especially her father. The latter keeps on 

patronising Bessie, which is highly ironical, because he is pretty useless in the house, 

whereas Bessie manages to free herself from the father's attempt-; to keep her under his 

11210 care. 

Spore van ondermyning wat die patriargale betref is reeds te vinde by die titel van die 

verhaal "Ons Petrus" ( 1951). Deur die gebruik van die besitlike voomaamwoord "onsn 

z10 Van der Merwe 1994-:73 
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word die veronderstelde opvolgende patriarg gemaak tot 'n besitting. Hierdie eiening van 

Petrus eindig nie by die titel van die verhaal nie maar loop regdeur die verhaal en dit is 

altyd die moeder wat hierdie vorm gebmik wanneer sy praat van Petms. Dit is 

tradisioneel die patriarg wat onafhanklik funksioneer en ander, gewoonlik sy vrou en 

kinders, maak tot sy besitting. By "Ons Petrus" is die tradisionele siening omgedraai. 

Aanvanklik wil dit voorkom asof die vader in die vemaal die tradisionde Sterk, 

hardwerkende hoer is. Hierdie beeld word bevraagteken deur opmerkings en uitlatings 

van ander karakters soos sy vrou en die dominee. T erselfdertyd is die vader hier 'n 

afvvesige karakter en daardeur word die idee versterk dat die patriargale opset hier besig 

is om te kwyn. Die leser hoor byna nie die stem van die vader nie en die beeld van hom 

wat deur sy vrou weergegee word, is nie baie vleiend nie. lnteendeel: " Sy vader [Petrus 

s
1
n] is, volgens sy rnoeder horn vertel het, 1n sieklike man, armoedig en sander hulp. Hy 

het sy seun nodig ... "
211 

(alle onderstrepings my eie). l~teressant dat dit ju is die karakter 

is wat veg vir die behoud van die tradisionele opset, naamlik die moeder, wat die 

manlike patiiargale opset verswak. Deur die vader as behoeftig voor te stel, weet sy dat 

die seun by hulle op die plaas sal bly om na hulle om te sien en dit is presies wat sy wil 

he. 

Zll Aue.amp 1989:154 
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Wat verder opval, is dat dit juis die karakter is wat so graag uit die tradisionele, 

patriargale sfeer wil kom, naamlik Petrus, wat die manlike patliarg regverdig, verdedig 

en in 'n positiewe lig stel: " ... want sy pa is wel 'n man met eenvoudige begrippe, rnaar 

met 'n onselfsugtige hart" en " Sy pa was altyd baie goed vir horn en sy pa het stil swaar 

gekry en nooit gekla nie"
212 

(alle onderstrepings my eie). So is dit dan ook Petrus wat sy 

vader belang1ik maak deur horn te ken in die saak van verder studeer, deurdat hy sy pa 

se goedkeuiing verlang en daama sal handel sonder enige .gedagte oor wat sy moeder wil 

h" "A " d d. d . 213 ( II d . . ) o· . e: ___§ pa se at 1t goe 1s... ·· a e on erstrepmgs my e1e . 1e negatle\.ve 

uitbeelding van die pa word e.gter versterk deur sy fisiese afwesigheid. Die feit dat hy nie 

self standpunt inneem en nie 'n "werl<likheid" word vir die leser nie (hy bly daar erens in 

die veld onbereikbaar vir die leser om self 'n beeld te vom1), dra daartoe by dat dit 

voorkom asof hy skuil agter ander karakters. Dit is juis hierdie afwesigheid wat horn nog 

swakk.er laat vertoon as beide patiiarg en karakter. 

Petrus weet wat hy wil he, maar hy voel nie hy het die reg om sy ouers teleur le stel deur 

nie hulle wense te gehoorsaam nie. Maar terselfdertyd het hy ook nie die moed om eerlik 

2lZ Au.camp 1989:154 

21.3 Au.camp 1989: 159 
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te wees nie. Dit is juis die konflik tussen die sekerheid omtrent wat hy wil en en sy 

gehoorsaamheid aan sy ouers wat horn laat vlug na die droom vir uitkoms. Petrus is nog 

1
n karakter wat op die oog af voorkom as die tipiese tradisionele karakter. Hy 

gehoorsaarn die wense van sy ouers ten spyte van homself en soos die vader openbaar hy 

ook onself-sugtigheid. Hierdie verwantskap met die vader maak die ondennyning van die 

patriargale net meer onopvallend, want dit is juis Petrus wat nie aan die tradisionele 

sfeer van boerdery wil deelneem nie. 

"it is only the man vvho is not sure about his wants, who questions the naked power and 

simple pleasures traditionally sought after and competed for, who becomes neurotic, a 

misfit Hamlet"
214 

(alle onderstrepings my eie). 

214 Figes 1986: 17 
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3. 7. ANDER NIE- TRADllSIONElE ASl?EKTE 

3. 7.1. JNLEJDEND 

Daar is (ander) elemente in sekere van Muller se kortverhale wat op hulle manier bydra 

tot die vemuv.~ng van die Afokaner tradisie soos vergestalt in die ouer Afrikaner prosa. 

Hier sal kortliks op 'n aantal van hierdie elemente gdet word. 

3.7.2. DIE FREUDJAANSE ELEMENT 

In Muller se ongebundelde verhaal "Die hond aan die boom" (l 943), is die 

teenwoordigheid van die Freudiaanse siening van die droom, baie vemuwend: 11Gesien 

teen die agtergrond van F reudiaanse sielkunde, is dit 'n buitengewone tema vir 111 

Afrikaanse verhaal in 194 3. "2 15 

Dit is inderdaad 'n gewaagde tema in 'n tyd toe Afrikaanse tekste veral binne die 

raamwerk van die tradisionele opset geskiyf is. Muller beweeg binne die bekende wereid 

van die plaueland en ju is daarom is die teenwoordigheid van die F reudiaanse aspek so 

215 Nel 1981:54 
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buitengewoon. Dit gaan by die aanwending van hierdie terna glad me om die 

gernoedelike waarteen van Wyk Lauw geprotesteer het nie, inteendeel. 

I. TEISTERDROME/NAGMERRIES 

In the first place, dreams stand in the pl.ace of experience"216
• 

Dit is ook hoe dit is met Martie, die hooikarakter, se drorne: sy belewe gedurig die smart 

van daardie nare dag toe haar hond, Soekoe, deur die wrede oom Gert aan die boom 

oopgehang is. Dus, haar teisterdroom is haar ondervinding van daardie dag, iets 

waaroor daar nie gepraat is nie: "Niemand behalwe haar moeder het ooit met Martie 

d . h d. . . d "217 ( II d . · ) aaroor gepraat me, en sy et 1t vers1gt1g ge oen a e on erstrepmgs my e1e . 

"By reliving these experiences dreams work towards a solution of the problems. That is 

the significance of the repetitive nature of the dream: the unsolved problem is perpetually 

h . . ·1 d . d I . "218 ( II cl · t rust mto consc10usness unlI we atten to it an so ve 1t a e on erstrepmgs my 

ZIG Hadfield 1954:65 

217 Muller 1943:4 

zrn Hadfield 1954:66 
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eie). Dit is ook presies die geval met Martie: sy probeer wegkom van die onderdrukte 

emosies van daardie verskriklike dag, maar deur dit te onderdmk en stil te bly daaroor, 

word haar probleem om hierdie emosies te verwerk nie opgelos nie. Elke keer wanneer sy 

voor 1n emosionele probleem/vraagstuk of grootse opgewnndenheid te staan kom, keer 

die droom terug. Dit is eers wanneer sy die probleem met die hulp en leiding van haar 

eggenoot aanspreek, dat sy dit oplos en die drome ophou. 

nAccording to what we shall call the Biological Theory of dreams, the function of 

dreams is that by means of reproducing the unsolved expeiiences of Me, they work 

towards a solution of these problems11219
• 

Hierdie op[ossing vind Martie ook eers wanneer sy die onopgeloste probleem van die 

teisterdrome, wat slegs deur konfrontasie opgdos kan word, regstreeks benader. Sy kon 

niks doen om Soekoe se lewe te red nie, maar dit is nie haar skuld dat die hond gevrek 

het nie. Hiennee saam moet haar haat vir oom Gert, die eintlike probleem, aangespreek 

word. Juis omdat daar nooit oor hierdie aangeleentheid gepraat is nie, het Martie se 

probleem onopgelos gebly, en won:! sy deur drome geteister. 

zrn Hadfield 1954:65 
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"Most dreams, however, seem designed to jolt us into solving the problem of our waking 

lives, and for this reason they're more likely to be negative than positive"220
. As kind is 

Ma1tie veels te jonk en onskuldig om die "realiteit" van haar drome rnak te sien en die 

gepaardgaande probleme op te los. Maar namate sy ouer word, besef sy (alhoewel nie 

onmiddellik nie), met die leiding van Karel, haar man, die belangr.ikheid om haarself los 

te maak van hierdie teisterdrome en dat sy dit slegs kan doen deur konfrontasie met die 

verlede en haar vrese. 

3.7.3 .. SPROKJES EN (DAG-)DROME 

Die sprokiestema in 1n aantal van Muller se werke kan met twee relevante kwessies 

verbind word, naamlik: (i) dat Muller se werk nie beperk is tot Van Wyk Louw se 

"lokale realisme" nie en (ii) dat die sprokie en droom verband hou met die wereld van 

die onbewuste, wat deur Freud, Jung and andere ondersoek is. Weer eens beweeg 

Muller weg van die alledaagse. Dit moet duidelik gestel word dat daar in hierdie studie 

'n wesenlike onderskeid getref word tussen nagmerries221 en dagdrome222
• Waar dit by 

2.2.0 Es~~·cntifzls September 1995:4 7 

2.2.1 Soos in afdeling 3. 7.2. ondersoek is. 

22.Z Hier clink ek aan Muller se verhaal "Ons Petrus" 
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"Hood aan die boom" gegaan het om die nagrnerrie en Martie se smagting om daarvan 

te ontvlug en dit uit haar werl<likheid uit te ban, gaan dit by die dagdroom, soos in die 

verhaal "Ons Petrus" om Petms se verlange om daardie droom dee! van sy werklikheid 

te maak. By die nagmerrie gaan dit gewoonlik daarom dat 'n onaangenarne gebeurtenis 

uit die werklikheid 'n persoon teister en die persoon worstel om dit uit huUe belewing van 

die hede te ban. Die dagdroom op sy bem1 is 'n pen;oon se verlange die droorn 'n 

konkrete deel van hulle onmiddellike werklikheid/hede te maak. 

" ... The fantastic region, can be equated with the unconscious, that realm from which 

come dreams and fantasies in which, as is well known, everything is possible that 

otherwise seems impossible. Conscious and unconscious - these are the two great 

opposites in which the fairy tale is played out and between which it aUempts to establish 

I . h. 11223 a re ahons 1p. 

In ooreenstemming met die aanhaling van Dieckman hierbo, hied die sprokie in "Die 

vrou op die skuit", die sfeer waar die ondenkbare die realiteit vir Bessie word: waar 

Bessie beweeg vanaf huishulp na ervare seeman/mens. Die leser vemeem by die verteller 

dat Bessie, tydens hulle vakansie op Duinebaai, " ... nooit so lief vir die see geword as 

zzs Dieckmann 1986:9-10 
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d . . . .J" fLJ . . n224 rd I . rd. . ons an er me - ten mmste me op mese tue mamer me , tog wo ue 1e omgewmg 

later 'n baie belangrike aspek van Bessie se lewe waarin sy gernaldik beweeg en waarvoor 

I !I d I! 1· fd b sy n an er soort 1e1i e open aar. 

"'n Nuwe ding het altyd die opgewondenheid van 1n kind meegebring; sommige van die 

mees alledaagse sake het hul bekoring vir haar bly behou asof lmlle vir haar nooit 

d d l d · n225 oo gewoon mn wo~ me. 

Die onderstreepte woorde hierbo staan in direkte verband met sekere elemente wat aan 

die sprokie gekoppel word: die kindedike ervaring, die bekoring en vreugde V\rat dit hied 

as ontvlugting van die reaiiteit en ook die feit <lat dit met die fantasie le make het wat 

alles behalwe "doodgevvoon" is. 

"Hul vvitgekalkte huisies met die donker rietdakke was beslis meer skilderagtig as 

gerieflik; maar daar bokant die rivier in hul landelike omgewing, met die tuine groen om 

hulle, met die sagte randing van die heuwels wat afsak water toe, het hulle vir my en 

J · d. b 1 · ' k' L d 226 o· · d. l<l · b h · ans1e ie e mrmg van n ou spro 1e gena 1. 1e womngs van 1e em oere et v1r 

Z2.4 Aucamp 1989:123 

225 Aucamp 1989:121 

Z2.6 Aucamp 1989: 123 
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die twee susters (die verteller en haar suster) bekoring ingehou en hulle het dit as 

sprokiesagtig beskou, iets waarnan. hulle graag sou wou deel he, min wetend dat hierdie 

droom/sprokie van hulle, Bessie se werklikheid sou word. 

Deurdat huHe die sprokiesagtigheid daarin gesien het, rnaak dit Bessie se oorgang 

daad1een meer drnmaties en bevrydend. 

11
T een dagbreek wanneer die wind koud uit die see waai, en ons in die strandhuis die 

komberse hoer optrek, sal daar 'n skuit die diepsee invaar met 'n vrou aan die roer ... Vir 

B . . d. ' d b . I d. I d ' k. "227 ess1e 1s it n stiy om te estaan; vir my sa 1t a ty soos n ou spro ie wees. 

Dit gaan in die aangehaalde slot van die ved1aal om die bonatuurlike, die onbereikbare, 

die ondenkbare sprokie, en dat Bessie ('n vrou) deur die tradisionele grense breek en die 

sprokie haar realiteit word, die onbereikbare deur omstandighede haar werklikheid. 

Hierdeur word die beperkings, wat om verskeie redes aan Bessie gekoppd word, 

omvergewerp. Sy is (i) vrou, 

(ii) vrou van eenvoudige en annoedige herkoms (huishulp), (iii) uit 'n 11eenvoudige" 

wereld, (iv) met 'n onopvallende persoonlikheid en (v) ''anderste" liefde vir die see. Die 

Z.27 Aucamp 1989:136 
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beperkings word in 'n mate deur die patriargale werl<likheid, waann Bessie beweeg, 

geskep. Die wonder (sprokie) is dat sy (Bessie) bo die beperkings uitstyg. 

" Whenever one reaches out to something new, something until now either unknown or 

impossible, and makes it one's own (soos Bessie), something happens tliat is like the 

transition of the fairy-tale hero from the eveiyday world into a bewitched, unknown, 

magical realm that must be set free, or from which something of value must be fetched 

(Bessie se lewenservaring na T euns se dood) which enriches everyday life"228 (gedeeltes 

tussen hakies my eie). 

Dit is hierdie selfde droomelement in "Ons Petrus" (l 951) wat. deur die veronderstelde 

opvolgende patriarg in die verhaal ingebring word, wat regstreek.s bydra tot die 

ondem1yning van die patriargale. "Maar die droom was tog nie heeltemal tot niet nie. 

En dit was 'n toegewing aan die wereld van sy eie verbeddimi; ... Solank hy leef, sou 'n 

. I ' · h ' d b k · n " 229 (. n d · · ) w1e en n rat vir om n vreem e e onng ne... aue on erstrepmgs my ere . 

22& Dieckmann 1986:6 

zw Aucamp 1989:154 
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Die tradisionele patriargale plaas-opset het gewoonlik met die alledaagse, die praktiese, 

die eenvoudige te doen en hierdie droomelement, die sprokiesagtigheid van Petrus se 

drome, is alles behalwe doodgewoon. Dit belig terselfdertyd Petrus se wegbeweging van 

die tradisiondet want die manlike karakters in meeste tradisionele werke het hulle nie 

begewe aan drome oor andersheid nie, en dit is juis hierdeur dat Petrus se andersheid 

belig word, maar glad nie op 1n negatiewe manier nie. Juis omdat Petrus se rnoeder net 

fokus op die realiteit, die alledaagse en onmiddellike, is die aanvaarding van haar seun se 

andersheid vir haar so moeilik. 

Dit is veral interessant dat die droom vir Petrus nie net bekoring nie maar 1n groot mate 

van vrymaking inhou. Deur die droom kan hy beweeg buite die grense van dit wal horn 

vashou aan iets wat hy nie verlang nie, sy tradisionele rol as boer. Die droom kan dus 

gesien word as 1n rniddel tot bevryding. Deur die droom kan Petms van sy realiteit 

ontsnap. Soos by Muller se verhaal "Die vrou op die skuit11
, is dit by "Ons Petrus" die 

kind wat die droorn/sprokie in die verhaai inb1ing. Dit word as 't ware 'n manier waarop 

die byna onhanteerbare werklikheid omskep word tot iet.s aanvaarbaars, leefbaars. Dit is 

Petrus self wat se dat hy altyd aan die droom sal vasklou; hieruit kan afgelei word dat die 

droom vir horn as jong seun, baie draagliker is as sy realiteit. Soos Bessie in 11Die vrou op 

die skuit", wil Petrus egter ook die droom werl<likheid maak vir homself. 
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Die naamlose ek-verteller in die verhaal 'Van onbekende dinge" (1953) is die karakter 

wat die sprokie in die verhaal inbring en hy is die bmg tussen die oue en die nuwe, die 

bekende en die onbekende. Die titel verwys na die idee van die onbekende, maar 

terselfdertyd suggereer dit dat ten spyte van 'n aanvanklike onbekendheid enigiets bekend 

kan word waar realiteit en droorn byrnekaar uitkom 6f waar die realiteit die droorn 

vernietig. Die sprokie word clan 'n soort bmg waarvan daar vanaf die droorn na die 

werklikheid beweeg word. 

"My kennisma.king met die see is vandag nog soos 'n sprokie uit my jeugjare, en Minnie 

. d' d' d' rl 1"230 1s ie towergo m van 1e ve 1aa · . 

Volgens die slotparagraaf fokus die verhaal op die sentrale tema van: "kennis vemietig 

die droom". Die mense van Doringkrans se nuuskierigheid dra by tot die miste1ieuse 

eienskap van Juffrou Silla. Sou hulle weet G(ennis) wat die eintlike redes vir haar verhlyf 

in Doringhoek is, sou die misterie rondom haar verchvyn. So ook droom die jong seun 

van die see, en sy kennis van die see is gebaseer op sy droorn daaroor. W anneer hy dan 

vir die eerste keer die see sien, is hy teleurgesteld, want die werklikheid voldoen nie aan 

230 Aucamp 1989:240 
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sy droom nie: 
11
daar sit ek toe kaalvoet op die sand en kyk die ton eel wat my soveel 

hunkering, soveel ure van onbeskryfhke verlange gek.os het- en hoe teleurgestel was ek 

nie!"
231 

(alle onderstrepings my eie). Nadat hy kennis gemaak het met die see, is die 

drome wat hy oor die see gehad het, vemietig. 

Die temgskouende verteltegniek is hier uiters funksioneel. Deur die aanwending van 

hierdie verteltegniek word die teenwoordigheid van die sprokie in hierdie verl1aal verder 

belig: If Die meisie, Minnie, wat die seun daar ontmoet, stap saam met horn en hulle 

gesels ure lank, maar hoewel hy aan haar terugdink as i die towergodin van die verhaal\ 

bl ' 1 d fi 11232 ( 11 d · · ) o· · · k · 233 y sy n vaagom yn e guur · a e on erstrepmgs my e1e . it was JUIS enms · · van 

haar wat bygedra het tot die vemietiging van sy droom. 

Alhoevvel daar die gevoel is dat dit in hierdie verhaal tot 'n mate gaan om die vrymaking 

van dit wat as tradisioneel beskou word, is daar ook die idee dat daar 1n soeke is na 'n 

versoening tussen dit wal tradisioneel is, en d.it \11,rat buil:e die sfeer van die tradisie is. !\!let 

tradisionele sfeer is daar hier die verw)'sing na Van \Vyk Louw se lflokale realisrnen as 'n 

z:n Aucamp 1H89:234/5 

232 Nel 1981:65 

233 Minnie en haar familie woon op Rondekrans en derhalwe is die see vir haar die 
alledaagse. Dit is dus heeltemal aanvaarbaar dat sy 'n uitgebreide kennis van hierdie 
hierdie kusdorpie, haar werklikheid, sal he. 
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bekende werklikheid, teenoor die sprokie as 1n onbekende wereld buite hierdie sfeer van 

die tradisionele, bekende ruimte. Vir die verteller, die jong seun, is Ooringhoek sy 

11lokale realisme" en so is Rondekrans op sy beurt Minnie se "lokale realisme". Vir die 

jong verteller was Rondekrans deel van 1n sprokie en hy moes uiteindelik terugkeer na 

Doringhoek, sy werldikheid. 1n Versoening tussen die tradisionele 11lokale realismeu en 

die sprokie is nie moontlik nie, omdat die sprokie hier verander het tot. die alledaagse 

werl<likheid vir die naamlose ek-verteller, want sy droom is vemietig nadat. hy die see 

aanskou het en dit nie was waaroor hy dikwels gedroom het nie. Derhalwe kan hy nie 

aan die sprokie/droom klou nie, maar word hy gedwing om voort te gaan in die 

werklikheid. Laasgenoemde vind dan aansluiting by Ester dat dit inderdaad 'n 

veeleisende taak moet wees om werldikheid en droom, stil.stand en voomitgang, soeke en 

vind, bymekaar te. moet uitbring, maar nie 'n onmoontlike een nie: 

"Het sproolrje moet als remmend en voomitstrevend genre een grate uitdaging zijn 

geweest voor diegenen die zich wilden bevrijden van de sociale en est.etische last van de 

d. · n234 
tra 1t1e • 

234 Ester 1996:133 
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"So ver is Dminghoek in werklikheid van die see af ... Vir sommige was dit net 'n blou 

vlek op 'n landkaart-niks meer nie; maar vir ander, veel meer: die lokstem van die 

onbekende, die bron van duisende geheime ... "
235

(alle onderstrepings my eie). 

Anders as by "Die vrou op die skuit", waar die werldikheid (Bessie s'n) die sprokie 

geword het, is dit hier by ''\!an onbekende dinge" die omgekeerde. Hier word die 

sprokie, die droom (die naamlose ek-verteller s'n), 'n werldikheid. Hierdie 

teenoorgestelde verloop tussen "Die vrou op die skuit" en ''Van onbekende dinge" is 'n 

verdere bewys van Muller se veelsydige hantering van temas. 

In "Kinders in die skemer" (1955) staan die sprokieselement nie sentraal nie, maar die 

geringe teenwoordigheid daarvan is van belang hier. Waar die sprokie dikwels gaan om 

'n ontvlugting van die werklikheid, is daar geen ontvlugting hier nie, want van die dood 

is daar geen wegkomkans nie. Dus, aan die een kant is daar die lewe as een tipe 

werklikheid en aan die ander kant die dood as 1
11 ander werklikheid en aanvdarding van 

die onvermydelike word die tussengebied. 

235 Aucamp 1989:222 

140 



"D. ie begraafplaas was ook die plek waar die geheimsinnige verlede, daardie 

sprokieswereld van dinge wat verbygegaan het, nader aan ons gekom het as erens 

eldersn
236 

(alle onderstrepings my eie). 

Die sprokieselement wat hier ingebring word, is baie effektief. Dit kan gesien word as 1n 

manier om die onvermydelike werldikheid van die dood, die onafwendbaarheid daarvan 

te versag. Die sprokie stel 1n soort onaantasbare wereld voor: "En dft was nog die 

grootste bekoring van die stil oord: dat die vervloe jare waarvan ons oupas en oumas met 

1n weemoedige vedange gepraat het, hier net-net buite die kring van ons waameming 

was"
237 

(alle onderstrepings my eie). Die sprokieselement in hierdie verhaal kan gesien 

word as die plattelandse rustigheid en die veilige beskennde wereld van die kind. Die 

begraafplaas is deel van die rustige platteland, maar dit word later die verwysing na die 

onrus van die dood. Die aanwesigheid van die sprokieselement dra by tot die idee dat 

dit hier gaan om die vergeefse verlange (ook later van die verteller as volwassene) om die 

wrede werklikheid met die sprokie le vervang, om die onvermydelikheid van die dood 

meer aanvaarbaar te maak. 

Aucamp 1989:275 

237 Aucamp 1989:275 
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3.7.4. KARAKTERJSERING 

"In haar kortverhale kies Muller byna sonder uitsondering vrouens en kinders as haar 

hoofkarakters; en die kinders is dikwels seuns. Die volwasse man, 'n 11spesie" waannee sy 

kennelik minder tuis voel, is meesal 'n randfiguur in haar kortverhaleu
238

• 

Dit is so dat Muller gewnonlik werk met vroue en kinders as hoofkarakters in haar 

kortverhale, maar ek dink nie dat dit noodwendig is omdat sy nie vertroud is met die 

volwasse man nie. Dit kom voor asof dit eerder gaan om die na vore bring van die 

tradisioneel minder belangr.ike karakters. Muller se gebruik van vroue en kinders as 

hoo&arakters in sekere van haar kortverhale, moet ook gesien word binne die raamwerk 

van die gesprek wat sy met die tradisie aan die gang het Juis omdat die man binne die 

tradisionele sfeer as dominante figuur optree, '"'ord vroue en kinders mondstukke in 

Muller gesprek met die tradisie. Deur die feit dat hulle dikwels as hoofkarakters 

funksioneer, lewer hulle kritiese kommentaar op die patiiargale stand van sake. Hier is 

"Rachdn, "Die afgod", "Ons Petrus" en "Twee gesigte'', enkele voorbeelide waar die 

karakterisering van kinders en vroue (as hoofkarakters) hydra tot die ondermyning van 

Aucamp 1989:7 
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die patriargale tradisie en die Vl)'making van hierdie karakters om onafhanklik (van die 

dominante, manlike figuur) in eie reg l:e ontwikkel. 

Muller werk dus juis met die "onderdmktes", die "minderbevooregtes" van die patriargale 

tradisionele samelewing, om hulle 'n regmatige plek te gee. 

In aansluiting by die laasgenoemde kwessie is die feit dat daar dikwels ook 

bejaardes/ouer mense as karakters, en meer dikwels hoofkarakters, in Muller se verhale 

funksioneer. T er stawing van die laasgenoemde kan verhale soos: "Nag by die d1if' (die 

ou mense wat die naamlose vrou huisves), "Oubaas Caspar plant 'n baken", "Hiram 

Josef, die soveelste", "Die kamer op solder" en ''Van onbekende dinge" genoem word. in 

die verhale vertolk ouer mense belangrike rolle en word hulle gemaak tot karakters by wie 

ander, jongeres, baie kan leer; dink maar aan die mense in "Nag by die driP'. By hulle 

leer die naamlose jong vrou 'n lewensles van . onskatbare waarde: gasvcyheid en 

medemenslikheid kan nie gekoop word nie. Hierdie ouer karakters word ewe menslik as 

die jonger karakters uitgebeeld. Daar is by hulle ook die goeie en die kwade aanwesig. 

Deur hulle voor te hou as hoofkarakters in sekere verhale, word hulle belangrikheid en 

lewenswysheid bevestig. 
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( 

Naas ou mense, is kinders dikwels ook (hooOkarakters in Muller se k011kuns. Orn maar 

1n paar te noern wat in hierdie- studie betrek is: 11Kinders in die skemer11
, nDie hond aan 

d. b 11 11T . 11 no· £' d'1 ie oom , wee ges1gte en 1e a go . 

Hierdie kinders e1vaar hulle werklikheid met ewe veel emos1e en Jyding as die 

grootmense in die verhaal, soms selfs rneer so. Oink maar aan 1n verhaal soos 11Die 

afgodn, waar die jong Henk se verlies van onskuld en na'iwiteit, aan die hand van sy 

11afgod', horn so di~p seermaak, dat hy hom wend tot 'n buUebak se geselskap om hierdie 

verlies te hanteer. 

In "Twee gesigten is die jong dogter, Rina, se kennismaking met blatante rassisme \~r 

haar so ontstellend dat sy kinderlik inslinktief handel en v~n hierdie 11monstern probeer 

weghardloop. Haar kinderlike onskuld maak hierdie weghardloop van haar nie -1n 

0 

lafha1tige optrede nie, inteendeel. Oat so 'n jong kind weet dat sy moet vlug voor 1n 

euwel soos rassisme, sonder dat 'n grootmens dit aan haar uitgewys het, is insiggc'"\l\rend. 

In die genoemde verhale is dit veral sommige van die kinders se onskuld en na'iwiteit 

gepaard met die skrynende verlies van onskuld wat opval en hydra tot die geslaagdheid 

van die verhaal. 
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3.7.5. UNWERSAUTEIT 

Daar moet gelet word op die feit dat Muller se werk nie alleen belangrik is vir die 

vemuwing van die Afrikaner ideologiese en literere tradisie nie, maar ook vir die 

universele menslike temas wat daarin belig word en wal steeds relevant bly. By die 

meeste van Muller se verhale kan daar nie verby die universele temas gelees word nie. 

In die verhale "Nag by die drif' en "Hiram Josef, die soveelste" gaan dit om die idee dat 

hoogmoed tot 'n val Imm. Die universele tema in "Die broer" en ''Twee gesigte" is dat 

opregte medemenslikheid die skeidslyne, daargestel deur sosiale norme, deurbreek. 

"Die afgod" en "Ons Petms" behandel die universele tema van inisiasie wat verband hou 

met verlies en die aanvaarding en verwerking daarvan. In albei die genoemde verhale 

staan twee jong seuns op die drumpel van inisiasie, en in albei gevalle word hulle 

ontnugter deur 'n geliefde volwassene. In die eersgenoemde verhaal is di.i. aan die hand 

van 'n geliefde oom en in die laasgenoemde, 'n moeder. 

In die verhale "Die vrou op die skuit", "Rukwind", "Die dood van Francina Cecilia" en 

"Kinders in die skemer", staan die onvermydelikheid en onvoorspelbaarheid van die 
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dood voorop as universele tema. Die dood word gesien as 'n onlosmaakbare deel van die 

alledaagse bestaan van elke mens, niemand kan daal'Van wegkom nie . 

.... 

"Sonder besielende drome kan 'n mens dit nie op die onstuimige lewensoseaan uitwaag 

. E . lk h ku'l' d "239 
me. n m e e mense art s 1 n room... · . 

Dit is in verhale soos "Ons Petrus" en ''Van onbekende dinge" dat die droomelement 'n 

sterk universele element lewer. Die aanwesigheid van 'n droom in die mens se lewe vestig 

die idee van die mens as ewig hoopvolle wese. Die droom maak die werklikheid draaglik, 

maar dikwels kan dit ook deur dieselfde realiteit vemietig word. 

"Nag by die driP', "Onderweg na Meendersvlei" en "Die uitdraaipad" vind aansluiting 

by die universele siening van die mens as reisiger, altyd op soek, al is die soeke dikwels 

duister. Die mens se lewe kan gesien word as nimmereindigende tog. Die een 

eindbestemming is die beginpunt vir 'n nuwe soeke. Die mens as soekende reisiger sluit 

aan by die tradisionele Christelike opvatting van die mens as reisiger op pad na ''die 

ewige lewe. 

Solly Ozrovech: "Ankersen vleuels" in: Saric ZZ Oktober 1997: 10 
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Een van die belangrikste universele elemente in Muller se werk, moet sekerlik die 

dieperliggende teenstelling tussen realiteit en droom, bekende en onbekende, 

aanvaarding en verlange, wees. 

Hierdie aspek is in heel party van Muller se kortverhale aanwesig, veral waar dit gaan 

om die teenstelling van plaafv"platteland en stad. 

Die teenstelling tussen platteland en stad in die verhaal "Die uitdraaipad", dra by tot 'n 

ander siening van die platteland hier, naamlik: die platteland as idilliese ruimte, die plek 

van drome en illusies. Daarenteen het die stad hier die beeld van die ruimte van die 

wrede werklikheid, die onafwendbare realiteit. In die lig gesien kan daar hier bygevoeg 

word dat dit wil voorkom asof Muller nie noodwendig hierdie twee ruimtes teen mekaar 

wil opstel nie, maar eerder 'n universele teensteHing wil belig van droom teenoor realiteit, 

tussen dit wat bekend is en die onbekende. Die feit dat die dorpie naamloos bly, dra by 

tot die genoemde teenstelling en universele aard van die verhaal. In hierdie opsig vind 

hierdie ved1aal veral aansluiting by Muller se verliaal "Onderweg na Meendersvlei", 

waar hierdie tvvee ruimtes op soortgelyke wyse teenoor mekaar gestel word, ook met 'n 

dieperliggende teenstelling. Juis as gevolg van hierdie teenstelling tussen die droom en 

werl<likheid is die mens soekend. 
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Naamloosheid is baie dikwels 'n belangrike element in Muller se werk, wat die 

element van universaliteit versterk. Dit is die geval by die verhale "Rukwind" en "Die 

die per dors". Die naamloosheid van die vrou in "Rukwind" verbreed mens like smart 

tot 'n kwessie waarmee alle mense gekonfronteer word. In "Die dieper dors" skik 'n 

vrou haar na gelang van haar omgewing, al maak dit haar tot •n mate ongelukkig. Die 

feit dat sy nie vasgevang is in haar verlange (na die Boland en varswater) nie, maar 

medelye aan haar medemens openbaar, laat haar triomfeer. So is dit 'n universele 

triomf vir alle ontworteldes van die samelewing. 

Dikwels kom die universele boodskap van Muller in die slot sterk na vore, en juis 

hierdie kwessie het taarnlik kritiek uitgelok. Daar is in sommige gevalle aangevoer dat 

sekere van Muller se slotte te opvallend moraliserend voorkom: "Maar die Elise 

Muller-verhaal waarmee die meeste kritici oor die jare heen probleme gehad het, is 

die wat homself 66rverduidelik; en die verduideliking le meesal in 'n spreukverwante 

slot opgesluit"240• Maar, al is hierdie kritiek moontlik geregverdig, kan die universele 

trefkrag van haar werk nie ontken word nie. 

240 Aucamp 1989: 11 
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"Dis werk (met verwysing na Muller se kortverhaalbundel, Die vrou op die skuit) wat 'n 

mens met vrymoedigheid vir 1n buitelander kan voorle, waarmee ons wil se: hulle praat 'n 

universele taal"241 (alle woorde tussen hakies en onderstreepte gedeelte my eie). 

241 Aangehaal uit DJ Oppennan se motivering vir die Hertzogprys 1957. Sien 
Aucamp; 1989: 368 

14.9 



HOOFSTUK4: 

KONKLUSIE 

Da~r is in hierdie studie gepoog om die "ander" Elise Muller, waarvan Aucamp gepraat 

het, deur middel van 'n herwaardering en he1interpretasie van haar kortkuns te belig. Die 

raaklees en waardering van die "ander" Elise Muller, soos vergestalt in sekere van haar 

kortverhale, maak dit ook nodig, soos aan die begin van die studie vermeld, dat die 

tradisionele Muller as kontras ondersoek word. 

Die bekende, "tradisionele" Muller beweeg gemaklik binne die tradisionele, patriargale 

opset. In aansluiting by Van der Merwe in Breal~ing Barriers, kan ons aanvoer dat die 

bekende, tradisionele Muller, soos ondersoek is in hoofstuk 2 van hierdie studie, "a 

female writing within the patriarchal system "
242

, is. In die ve111ale in hoofstuk 2 bespreek, 

word die Afrikaner-ideologiee aanvaarbaar voorgestel, en dit moet gesien word binne die 

tyd waarin dit geskryf is. Dit is juis in hierdie bekende ruimte waar Muller so meesterlik 

die gesprek met die tradisie voer. Hier bygese: die bevestiging van die tradisionele opset, 

z4z Van der Merwe 1994:68 
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soos in hoofstuk 2 bespree~ is nie noodwendig "verkeerd" me, nog minder is die 

ondermyning van hierdie tradisie noodwendig "reg". Oat Muller hierdie twee kante van 

dieselfde tradisie so kunstig kan belig in haar kortkuns, is in sigself 'n bewys van haar 

verdienstelikheid. Haar uitbeelding van die tweeledigheid van die tradisionele opset 

getuig van haar veelkantigheid: aan die een~ kant is daar haar kritiek wat die tradisie 

betref en aan die ander kant 'n mate van waarde1ing. Deur hierdie kiitiek en waardering 

vir dieselfde tradisie saam te span en op te weeg teen mekaar, kom sy daarby uit dat sy 

die goeie in die tradisie kan waardeer en terselfdertyd die slegte aan die lig kan bring. 

Die "ander" Elise Muller, die een wat die "onbekende" en "meer gedurfde 

verhale"243voorle, is die .een wat uitvoerig in hoof-stuk 3 van hierdie studie behandel is. 

A 244 ' u d " El. M II . d' . I .d. bl I . "E ucamp praat van n an er 1se u er m 1e m e1 mg van sy oem esmg. n 

hierdie minder versigtige verhale is miskien net wat nodig is om die kwalifikasie "rustige, 

lokale realisme" waarmee Elise Muller sedert Vemuwing in die prosa van Van Wyk 

Louw (1961 :67) belas is, uiteindelik opgehef te kry"245
• Hier is eenstemmigheid met 

Aucamp waar hy aanvoer dat hierdie "ander" Elise Muller veral le vinde is in haar 

Aucamp 1989: 14 

Z14 Met verwysing na Aucamp 1989 

Z15 Aucamp 1989: 14 
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verhale met 'n sterk satiriese inslag ten opsigte van sosiale en politieke kwessies. Ter 

stawing hiervan kan daar verwys word na die verhaal "Hiram Josef, die soveelste". In 

die genoemde verhaal is die satire (en ander elemente wat daarmee verband hou) 

hoofsaaklik verantwoordelik vir die ontbloting van die Afrikaner nasionalisme as 

blatante rassisme. Hierdie "ander" Elise Muller is veral die een wie se kortkuns 'n 

beduidende vemuwende bydrae gelewer het tot die Afrikaanse literatuur. Hierdie 

studie het dus gepoog om die "ander" Elise Muller meer bekend te maak en die 

erkenning wat sy verdien, aan te moedig. 

"Dit word miskien tyd dat Muller, deur haar kritiese omgang met ideologiese tradisies, 

in die Afrikaanse prosa gesien word as die belangrikste voorloper tot Sestig, 6f die 

eerste en 'enigste vroulike Sestiger"246
• 

Van Wyk Louw voel dat Muller se werk 'n bewys is " ... dat ons letterkunde vasgeloop 

sit in die rustige, lokale realisme van vyf-en-twintig jaar gelede"24i(my onderstreping). 

Dit kan wel van haar se kortkuns gese word dat dit realisties is, maar dit is dikwels 

glad nie lokaal nie en baie minder rustig. Die uitbeelding van mense en hulle situasies 

in haar kortverhale hou verband met die idee dat daar dikwels · 'n soeke is na 'n 

246 Van der Merwe en Lewis 1998:6 

247 Van Wyk Louw 1967:68 
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leefbare realiteit. Dit is ook dikwels so dat daar in haar kortkuns 'n skyn van rustigheid is, 

rnaar die kwessies wat in die onderskeie verhale aangeraak word, ontketen grootskaalse 

om11s. Oink maar aan die verhaal "Die dood van Francina Cecilia", waar die natuurlike 

stonn ontaard in 'n innerlike stonn by Francina en alle tekens van rustigheid verdring. 

Van Wyk Lauw beskryf Muller se kortkuns as " ... die liefdevolle siening van klein 

gebeurtenisse van die alledaagse lewe; en twee woorde in hierdie sin rnoet klemtoon dra: 

die siening is lic:fdevol, en die gebeurtenisse klein"248 
(alle kursivering deur Louw). Dit is 

onregverdig. Wat kan clan so "klein" wees omtrent die vedies van kinderlike onskuld en 

geloof, soos die geval met Henk in "Die afgod" en Francina in "Die dood van Francina 

Cecilia"? Daar kan geargumenteer word dat dit dikwels by Muller we! gaan om 'n 

"liefdevolle" siening, juis orndat dit gaan om die deemisvolle uitbeelding van mense en 

hulle situasies, maar dit is meestal glad nie "klein" nie, inteendeel. 

Daar word daar gehoop dat hierdie studie daarin geslaag het om die "and.er" Elise 

Muller meer sigbaar te maak. Terselfde11yd word gehoop dat dit blyk dat Elise Muller 

sonder twyfel 'n rneer prominente plek in die Afrikaan~e literatuurgeskiedenisse verdien. 

In Geskjedenis van die Afrik.aan.se Literatuur249
, val haar werk byvoorbeeld onder 

241\ 

24\J 

Van Wyk Louw 1967:69 

Kannemeyer 1983 
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"Kleinrealisme en Streek.literatuur", waar sy definitief nie hoort nie. In Tendense in die 

Afrikaanse Kortverhaal 1867-1984, erk.en De Vries die beduidende rol wat Muller in 

die Afrikaanse literatuur speel waar hy verwys na haar kortverhaal, "K.inders in die 

skemer", as 'n verhaal: " ... nie so gemoedelik-lokaal-realisties (is)as wat dit op die oog af 

lyk nie, maar wat Guis in die skeidingsjaar 1956) baie elemente van die Nuwe Prosa 

bevat"250 (alle onderstrepings my eie). Daar word gehoop dat hierdie studie die literatore 

sal aanmoedig dat hulle weer 'n slag, met herwaardering, na Elise Muller se bydrae tot 

die Afrikaanse letterkunde sal kyk. Dit is dus met groot waard.ering en be\.\l"ondering vir 

haar bydrae tot die letterkunde dat die blik op die "ander" Elise Muller hier afgesluit 

word. 

"Ek wil voorspel dat die literere gesprek oor Elise Muller se verhale nog lank nie klaar is 

nie, net so min as wat haar verhale "k.laar" is. Nuwe literere benaderings skep nuwe 

invalshoeke en nuwe waarde-oordele; en ook die nuwe oord.ele, soos die oues, sal minder 

fi I n251 as naa wees . 

WO De Vries 1986:99 

Aucamp 1989:26 
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