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INLEIDING EN VERANTWOORDING 

Sooe byne, al die voortbrengeeJ a van die meno"l ike gees 

ata~n vera1 die letterkundige werke sterk onder invloed van,die 

idees en opvattings, in een woord, van die tydgees, waar~n .bulle 

ontstaan. Elke p'riode ip die geekiedenia het sy eie mentaliteit, 

Die werking van die gees sts.an egter nooit stil nie. Oral kan 'n 

mens vaaeteJ dat vorme en stelsele wat eena volledige voldoening 

geakenk het, deur,die nageelag met baie hartetog beatr¥ en_ver

nietig word. Tog kan 'n mens in elke reakaie, ook op,die gebied 

va.n die letterkunde, 'n a.lgemene verakynsel waarneem, nl. dat 

die verwerping van die stallings van die voorgangere nooit ab-

ecluut is nie: bep~alde elemente bly altyd behoue en word am-
::.f 

per onver{;.nderd oorgeneem. Slege in die vuur van die verset 

word soma a.an hierdie onveran.derllke bestanddele a.fbreuk gedoen; 

naderhand word hulle steeds weer opnuut in die veranderde om-

gew1ng opgeneem, wanneer die rus na die oorwinning besinning 

gebring het. 

Die toneel vilil a1tyd _, n nabooteing van die 1 ewe wees. In die oe 

van die Middeleeuer ia die lewenawerklikbeid hee1temaJ andere 

dan vir die Huma.nia, el?- die Romantikus sien die lewe weer uit 'n 

ander gesigaveld as die Naturalia. Vir almal bly die toneel die 

nabootsing van die werklikheid, maar ieder op sy eie wyae. Met 

die wisselende insig in die werkllkheid hou die vooretelling 

van die dramatieae handeling en konflik gelyke tred, aodat die 

toneel van iedere periode ay eie dr!'J.matieae vorm het. Die stu

d.ie van die verakillende dre;.matiese vorme beskou ek as die 

at3kerste pad om die wesenlike bestanddele van die drama op te 

,spoor. Tewena ontkom 'n mens aan die gevaar om in abstrakte 
{ 

) beskouings verlore te raak. Die eerste doel van die algemene 
/ 
{ s'udie van die ontwikkeling van die dramatiese vorme is due 

•• 9-ie opspoor van esaenaiele beginsela van die drama in die 
I ' 

/afgamean e.n van die Bybelse dru.ma. in die beaondar. 
/' 

/ 
M.et vrug kan die ontwikkeling van die Europese drama tot in die 
XVI!Ide eeu binne die Bybelse genre gevolg word; daarna is dit 

byna.onmoontlik. So ver dit doenlik was, het ek op grond van 
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nouere verwantakap tuaaen die Nederlandae en Afrikaanae letterkun

de hierdie groei op Nederlandae bodem nagegaan. Na Vondel was ek 

verplig om hierdie spoor te verlaat, omdat na ay dood die Neder

landse ·d):'amatiese kuna verval en besonder arm is aan kun~:~werke. 

Sindsdien gaan die Nederlandera die bui tenlandse groo.thede na-

volg, sodat die werke van die akeppers van die nuwe dr~matieae 

vorme met meer vrug bestudeer kan word dan die afgietsela van 

alegte navolgera. 

Deur die geestesverandering wat die publiek in die XVIIIde eeu"' 

deurgemaak het, verdwyn die belangatelling vir die Bybelae toneel 

Met die opkoma van die Romantieae burgerdrama was ek verplig 

om ook die perke van die Bybelse genre te verla.at en die ontwik

keling elders t'e volg. Die revolusie op die toneel,. wat deur die 

Romantiek ingeset en deur die Naturalisme.verder uitgewerk is, is 
I 

v~r die geskiedenis van die Afrikaanse Bybeldrama uitera belangrik 

'n Mens moet jou immera afvra: waarom het die Bybeldrama in Suid

Afrlka 'n realiatiea-dramatieae vorm aangeneem? Sonder kennia 

van die naturaliatieae atroming op die Europeae toneel, sou 'n 

mans op daardie vraag nie bevredigend kan antwoord nie, net eo min 

aa 'n mens 'n duidelike begrip van die Middeleeuee Bybelspel kan 

vorm, indien jy nie die geboorte uit die Katolieke Erediens voo.r 

oe hou nie. 

'n Ander rede waarom ek dit noodea.aklik geag het om 

'n hietorieae etudie aan die kritieae beskouing van die Afrikaanse 

drama te laat voorafgaan, is die waarneming van 'n neiging by 

leidende Europese dramaturge om uit die atmosfeer van die psi

gologiame loa te .kom en terug te keer tot 'n meer vergeeatel ikte 

mens. Immers, die aielkundige realisme het hom byna ui talt.li tend 

{ op die uitbeelding van die karakter en d1e milieu gekonsentreer, 

ook in Suid-Afrika, soda.t die moderne aielkundige en probleem-

dramas meestal aan univeraaliteit, eie aan al die groo.t kunawer

ke van die eeue, verloor het. Hierdie vlug uit die brute werk

likheid is bekend uit die revoluaionere poginga na die Eerste 

Wereldoorlog. Toe ia gedweep met die impressioniame en aimbolie

me in die dramatieae kuns. In reaksie teen die realiatieae to

neelbou is soma gespeel sander decor of te midde van 'n min of 

meer abatrakte, 
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kubia~.i~s~ f3MQene:ring. Hoe d~~P die Afrikaa.nae t9neel. nag ~n 

die ree.liame .gewortel is; 'blfk o. a. u~ t die gedeta.illei;lrde toneel 
' . ~ 

l .• 
·.tta.nwysinge. Opmer)tlik is da.t 'n hernude studie van die klassie~e 

. . ' 

d.ranta. vera1t1llend,e ge~ste exnsti.g b~eig hou. Die nuwe drama.tie£Je 

vor.m ~at geaoek word..,. ia 'n nuwe f:)kepping wa:t sowel die kerna.gtige 

i$Oberhei~ ?an die klas~ieke vo.rm a~ die voorui tgang op die to-

.nee¥gedurende die d.rie atgelope ~~ue in hom verbind .• Di t :Le Qn

.. moontlik OJli 1n .bierdi.e beatek nad,.e.r op die versk1llende pogings 
. . . . . ' 

: .~n te g.aan (1) • Gert .B\lQhhei t 4,:uk die dra.ng om U1 t die greep van 

die Na.turalisrne lO$ te kotn aldua .a1 t.: .. W1.t wollen keine reine 

.. ·~hotog~aph1e qde~ ~opie de.r 'Wirkliohke1t ~ ••• wir wol~e.n vielmehr 

· .:ihr Weaen, iht Geheimnis, ihre ube;r:materi~lie Seale.~ (a) . . . . ' 

Oe~>k ln die Afrika.a.nae .dra.rna.tiese kuna, met name in die Bybelse 

genre 1 ka.n enkel~. vae spore VlM' .min of meer dieaelfcle verskynee.l 

bespeu.r wozd, tnkele ekrywera het by die kla.aaie~e voorgange.rs 

~uwe 1.nspiraa1e ga.an soek •. Hoewel. daa.r ook ander1 moti~we ·.was.!- wail 

~ir hulle die deuralag vir d.aar<U.e ter~keer gegee het, wil ek 'tog 

in ve:r'band. met ;die Europeae neigings hierop WJ$ .• 

. · Iedere kuna~enaar is a.e kunstenaa.r gebind aa.n aa• 

kere fundamen~~le begineels van die eatetika~ wat ·universele 

waarde heti aond.er da.a:rdie eienaka.ppe sou sy werk geen kuna weea 

nie. R1eraan voldoen die ware kunatenaar inat1nkn1atig. Tussen 

$1 die 'Vorml~ke bykomatighede) waarva.n die kunatenaar vry ataa.n, 

b;eai't; di~ cirame:tiese kUns due OOk sy fundamentele 'beginsela: en 
weaenl1ke eiena~appe wa.t nie aa.n een bepa.alde drama.tieae vorm 

· n).e ~ maa.~ aan die drama.tieae ku.na as sodanig gebind is. Ui.t die 

meeaterw~Srke. van a.ll~ eeue .r.noet hierdie bwette" opge.spoor word 

om as maatetaf te dien.· vir 'n kri tieae beskouing· van nuwere 

werke. Die atudie van die meeaterwe:rke toon duide11k aan dat d1$ 

d~araatieae kunswerk nie· a.an een bepaalde, hiatorieae vorm }Jebind 

ia ·nie en tog mean ek op grond ya.n dieselt'de atudie dat een 

vorm me13r geskik is om die weee van die drama.tieae kuna tot · 

sy reg te laa:~ tom. dan die e.nder vorme. Ek bedoel die 

(ll Sian Q .a. !L Doisy, aLe Theatre Fra.ncais Contemporain" I 
.· · · Bru$ael, 1947. 

( 2) Gert Buohhe.it: . .aDramaturgi.e 11 bl. 30, Mengen-Wiirtenberg, 1948. 
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klaasieke vorm 1 waar1n die hande11ng ln verak111ende op mekaar 

vo1gende ~mente eo uitgebalnnaeer 1e dat in die soberheid van 

die ka.ra.ktera en v&.n die gebeurtenie die harmoniese eenheid van 

die sieJakonf11k in al ay ontroerende Elkoupheid geopenbaar word. 

Die uiterl1ke klaaaieke vormakc:ma het in die hande van mindere 

epigone in die XVIIlde eeu verate.r tot leweloee ttma.akwerk". Die 

veraet van dle nagealag het nle · u1 tgebly nie. Die rea.kaionere ~ 

Roma.ntiek het die vormakema va.n die klaesieke treurepel verakeur 

en aekere, ten onregte verwaarlooade, ~aar bykometige elemente 

bek1emtoon om aan di+eratarring te ontkom. Die Rome.ntiek het hom 

so intena op die uiterlike, skokkende handeling gekonaentreer dat 

die inne1·1 ike eenheid van die konflik in die meeete werke verdring 

is., aelfs by a.ndereine groot kunstena.ara aoos Goethe en Schiller. 

Die visie van die Homa.ntikua op die werklikheid en vandaar ook 

ay kunaleer, is nou verwant aan die idealiatieae wyabegeerte. 

Die gevoelige fantaaiewereld van die burgerlike Romantiek het nie 

lank bevredig nie. Die voorui tga.ng van ctfe wet.9nekap het ook ey 

invloed la.at geld in die dramatiese kune. Die Naturaliame ont

leen sy estetika aan die poaitiwietieee Empiriame., in sover hulle 

n1e die stellinga va.n die Romantiek bewaar het. Die natural is:;, 

bet toneelregte opgei1e vir •n werklikheid wat eera opgevat is as 

'n kopiering van die omgewing., later as 'n meer diepgaande ont-

1edir~ van dikwele t'H'Ie grueame aielsproaeaae in die helde. Dog 

telkena wanneer daar die onverander1ike wese van die dramatieae 

kunawerk a~:mweaig was, is in al die verski1lende worme groot 

kunswerke geakep. 

~! . Hierdie kern sou ek in die algemeen as volg wil omskryf: "'n 

I 

/ 
'; 

/ 
t 

' 

: 
I: 
' 

~t 
'•\ 
:.\ 
'I, 
\\ 
'I ·', 
I 
I 
I 
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' 

lewendige weergave van 'n bl'ok menslike atryd om geluk wat in 'n 
_..< 

bepaalde mens werklikheid word en deur ay dade en woorde op •n 

ontroerende wyae vertolk word. Die kern van die drama. is die 
II 

uetryd om geluk" en hierin moet die hnrmoniese eenheid van 

die kunawerk gesoek word: dit vorm die afel van die drama 

Sooa die aiel rlie bee~qn eonder liggaarrfnie; so moet ook 

hierdie konflik as 't ware ge1nkarneer word in 'n lewende 

ka.rakter. Saam skep hulle 'n gebeurtenis om tot 't'l dra.matiese 
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handeling. Uitgaande van de dinamieae wese van 'n drama word die 

bou en die verdeling van die handeling duidelik: die toeakouer 

meet in die gebeurtenie ingelei word. Die e~rate bedryf van •n 

drama moet die inleiding bevat. Vervolgena moet uiteengeaet 

word op watter wyae in die held 'n konflik tot stand kom, nl. 

die verwikkeling. Die onderlinge wisselwerkinge van die 

teenatrydige magte op die gemoed van die ve_akeurde he14 1 of 

die wanhopige verset teen •npnwrikbare Noodlot moet die spanning 

veroorsaak en die handeling stap vi.r atap na die boogtepunt van 

die drama voer, nl. die finale botsing. Soma blyk dit noodsaakllk 

te wees, veral in die Bybelae dramas, dat voor die ondergang in 

die held •n omlteer of die erkenning plaaavind, Immera, die held 

het deur menalike afdwaling met die onveranderJ ike Kragtee> wat 

die lot van die mensheid beatuur11n konflik gekom. Die erken

ning van ay skuld1ge afdwaling bring die held weer nader by die 

toeakouers sodat die onvermydeJ.ike ondergang beter in ata.at ie 
.. 

om die medelye van die toeskouera op te wek en hulle tewens te 

leer. Die motivering ve.n die omkeer reeds in die ~ntwikkeling VM 

die handeling is 'n belangrike element vir die harmoniese een

heid van die drama. Die ha.rmonieae eenheid van die inner like 

atruktuur van die konflik ia die eerate vereiate waara.an •n 

drama.t ieee kunswerk moet voldoen. 

Die Middeleeuae Bybelspele, wat 1 n vorm van bowene.tuurlike 

werklikheid we·erep1eel 1 mia in groot mate hierdie stru,kturele 

eenheid en is daa.rom aa dra.ma.tieae kunswerke van min waarde. 

Die ka.raktertekening en die dialoog behoort egter nie minder tot 

die weae van die dra.~ fru.•uwcu•/t.nie, hoewel hulle minder 

· aentraal is dan die ~ inamiese konflik. SekerJ 1}{, die karaktera 

hoef nie •n sielkund1ge atudie te weeao wat tot in die beaonder

hed.e uitgewerk is nie, aodat die uitpluiaing van die karakter 

die atruktuur van die konflik verdring. Die noodeaaklike ver~ie-
te vir die karaktertekenings ia dat huJ. le •n va.ste omlyning aan 

die helde moet gee, wa.t die konflik tot 'n diepe peraoonlike er--

varing moet maak. Die handeling moet daarom binne die grense van 
die aielkundige moontlikhede ontwikkel. Aa daar een kritiek op 

Vondel stand hou,dan is dit sy bekende gemis aan karakterteke-

• 
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ning: ay hf;llde is oor die algemeen te vang. Waarakynlik 

het Vondel hom te eenoydig op die literere kwaliteite van 

die dialoog gekonsentreer en te min op die karakteronthullen

de vtoo.rdkeuae. 

Die de.rde lid van die drie-eenheid van die dramatieee kuns

werkJis die dialoog. Die vernaamate taa,k van die dialoog is 

die ontaluiering van die dramatieae emosies van die held. 

Die aerate vereiete ie derhalwe dat hy gela.ai\ _is met die 

siela·panninge, d.i. dtamaties. Dit beteken egter geensina 

dat die dramaturg nie 'n literer-akone, dramatieee styl. 

moet naatreef nie. Immera die doel van alle literere kuns 1 l 

ontroering en die mag van rym en ritme gepaar aan die dig• 

tar like beeldapra.ak, is by ui tatek geskik om die inner like 

emoaiee van die held te vertolk en by die ontvanklike toe

.skouer dieaelfde gevoelens op te roep. 

Aan hierdie drie vereistea moet elk drama voldoen. Van die 

manier waarop hulle in die dramatieae werk tot uitdrukking 

kom, hang die gehalte va.n die kunewerk af. Dit is my kri

teria vir die beoordeling van die Afrikaanee dramas. 

Om oor te gaa.n tot d.ie Bybelse drama wil ek:. 

daarorlwys, dat •n mens in aekere sin reeds kan pra.at van 

'n Bybelae drama., wa.nneer die gebeurtenis wa.t gedra.matiaeer 

word, uit die H. Skrif geneem 1a. Hierdie maatetaf het ek 

gevolg by die keuae van die verakillende apele. By nadere 

studie van die Bybelee figure., aowel in die Bybel as in die 

Middeleeuee en kla.aaieke Bybelse spele, blyk egter dat die 

Bybelse dra.matiek heeltemal 'n eie karakteristiek het. Die 

konflik van daardie helde is van religieuae aard. Adam, 

Kain, Dawid1 Jefta, Judas, Petrus is almal tragiese helde 

omdat bulle op een of a.ndere wyee in boteing kom met die 

Wil van die magtige Jehowa. Bulle volg die sondige begeer

te~ van die liggeam of word gelei deur a~uldige afdwalinga, 

waarvoor b.ulle gestraf word. Daar is andere helde aoos 

Josef en die- Makabeae b:.coedera, wat j uis weens hu.11e trou 

aan God deur booadoeners ver·volg en gedood word. Weeenlik 
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kan one die geskiedenis van die Ou Testament eien as die 

geakiedenis van die gehoorzaamheid en ongehooraaamheid van 

die Joodse volk aan God. Derhalwe reken ek ook hierdie 

~peaifieke aard van die konflik tot die weae van die Bybel

se dramas·. Die spelverdeling in die Bybelse dramas is be

treklik eenvoudig. Die innerlik verskeurde'held staan onder 

direkte inwer~ing van twee a.an mekaar teenoorgestelde mag-

re, wa.t albei aanrakingspunte in die held ae gemoed het. 
, . ~ . 

Nog die verstokte booswig, nog die feil1oae heilige kan tot 

'n werklik dramatieae peraoonlikheid uitgroei: by albei kan 

geen innerlike konflik ontstaan nie. Hulle is of volledig 

in die mag van die Bose of van die Goeie. Die verakillende 

teenapelers probeer om die houding van die held in hul·· rig• 

ting te beinvloed. Die Wil van God is gewoonlik verteenwoor- · 

dig deur die Profeet 1 ook deur bloedverwante van die helde 

en sy. vriende, waardeur die inwerking wen aa.n men.ali.ke 

diepte. Die slegte invloede wat op die BW/l.kke en verb1 inde 

held inwerk is dikwela voorgestel deur karakters van eer

sugtige vriende of huigelagtige vyunde. Aan die hand van 

hiato.riese voorbeelde sal ek later in die algemene atudie 

hierop terugkom. 

Nieteenataande die historieae en religieuse verokyningavorm van 

die Bybelse drama.tiek het dit 'n algemeen menslike wnarde. Ieder 

mens ervaar in sy eie aielelewe 'n sekere dualisme 1 wat ay oor-

aprong vind in die geestelik-atoflike aa.meatelling van die 

mens. Die daaglikse lewe gee ons talloae voorbeelde aan die 

hand van dergelike sielakonflikte. Neem twee mense wat mekaar 
.. 

uit opregte liefde onakendbare trou toegese het. Hulle wil me-
.: ; 

· kaar uitaluitelik toe~ehoor. Hier kom die hoir en edeler ver~ 

langea van die mens tot uiting. Deur omstandighede word in een 

_',~van be ide aekere kragte vir 'n derde per soon aktief 
1 

wat die 

absolute huwelikstrou bedreig. Hierdie begeertes kom voor uit 

die laere, mee·r dierlyke deel van die mens r Die:._konflik ver

akyn in sy volle omvang in daardie menaelewe. Natuurlikerwyae 

sou die mens die verlanges van die hoer aandrang moet volg, 
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In die Bybelae Openbaring het God hierdie natuurlike gerigt-

.heid va.n die mens met Sy positiewe gebod bevestig. Is die 

konflik due algemeen menslik, die stellingname in die oploe

eing van die konflikte la godedienatig. Die algemeen menslike 

dualiame in die drang na geluk verakyn in die Bybel as 'n 

atryd tuasen die .Goeie en die Bose Magte. Die mens staa.n te 

midde van daardie werkinge en vun sy kduae hang die uiteinde

like welsyn van ay onaterflike aiel af. Die nie-chriatelike, 

moderne mens neem 'n a.nde.r houding ten opaigte van hierdie 

konflikte in as die christelike gelowige. Hierin vind one die 

diepate rede waarom die )3ybelse dre.matiek in die moderne tye 

van die Etlropeee toneel verdwyn het. Om die tragieee worate

ling van die Bybelee helde te deurleef, moet 1 n mens die weee .. ., 

van die Bybelae konflik vooi· oe hou. Van hierdie standpunt is 

dit dus moontlik om dramas te vind., wat wel Bybalae etof ver

werk., maar hierdie apeaifiek Bybelse konflik mia, sooa bv. 

riAbimelech« van D.F. Malherbe. By die keuae van die spela het 

ek hiermee geen rekening gehou nie. 
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T!.'ERSTE HOOFSTUK. 

· DIE VAL EN DIE HEHRYSING VAN DIE TONE!:I 

By die Grieke het die toneelkuno in hoe aansien ge~taan: 

bulle het onaterf1 ikcl JLt;c:aterwerke voortgebrin~ wat die eeue 

deur as bron van inapira.sie vir die Wea-Europeee dramatiek ge

dien het. ( 1) Hierdie ryk toneel trad.ieie is deur die Romeinse 

oorwinnaara oorgeerf. Dog van die begin af aan was die atmosfeer 

rondom die Romeinae toneel ongesond en later het dit nog verer ... 

ger. Die apelera was of alawe of peraone wat in die openbare le

we as oneerbaar beakou is. Daar het 'n pretoriese edik bes.ta.an 

met die volgende inhoud: nAi t Praetor: qu~ in soenam prodieri t., 

infamis eat ."(2) Tacitus beskryf in ay nHistoriae"( 3) met ay 

van patrisieae verontwaardiging gelaaie ainisme die uitapattinga 

van Nero, wat ae1 fa die drieate moed gehad het om as ntorieel...: 

speler" op te tree. Mense van ku1tuur het weinig belang in die 

(1) ~erke vir hierdie hoofstuk geraadpleeg: 

E>K,Chambers:nThe Mediaeval S:fage",vol,I II, Oxford,1903, 
G. Kalff:nGeaohledenlader Neaerlandsohe Letterkunde" deel II 

Amsterdam,l907. 
L. Simons:nHet dra.ma en Toneel in hun Ontwikkeling." deel I 

Amaterdaml'l92l~ 
K. Young: ttThe Drama of the Mediaeval Church" vol~I II 

ox£ord,l933. 
J. van Mierlo:n De Middelnederlandsche Letterkunde". deel II. 

van nGeaohiedenia van die Nederlandsche Letterkun9,e 11 

onder red. van F. Baur 1 • a Hertogenboach 1 19 39. 
H,J,E,Endepols: nVyf Geeatelyke Toneelepelen der 

Middeleeuwen" lmaterdam,l940. 
G,Knuve1der: nHandboek tot de Geaohiedenis van de Nederland

sa Letterkunde" dee! I,.· 1 a Hertogenboaoh, 1948. 
Hanno van 1fagenvoorde: nlnleiding tot de Dramatologie" 

Amsterdam, 1948. 
James Cleaver: nThe Theatre through the Agea", London,l948. 

Toneelapele: 

nEen Abel Spel vanden Some.z· ende Winter" 1 uitg,R,.Antoniaaen 
Antwerpen,l946. 

nEen Abel Spel van Lanceloet van Denemarken",uitg.R,J,Spitz 
Blarioum, 1922. 

"Eamorei t:: ui tg,R, Verdyen Grouingep-Batayia.~ 1~49 
IJ!oriant .uitg.J .Notermane, Grot:nlngen-tlatavla,:£948. 
~.Ordo Stelle": ui tg .H .J .E .Endepo1.a, Amsterdam, 1940. 

{2) of.H.van Wagenvoorde o.c.bl.l5,ib.c.:Max Burckhard: Daa Recht 
aer Sohauapieler", Stuttgs.rt ,1896. " 

(3) of.o.o. Boek XXV. 

.I 
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toneel gestel. Sowel die houding van die Patriaiers as qie 

geha.lte van die apelera het as 'n demper op die Romeinse toneel

kultuur gewerk. Die Griekae tradisie het by hulle verlore gegaan. 

Self a die ernst1ge ,, Seneca was nie instaat om die· hart van die 

Patrisiera te wen.nie. Plautus en Terrentiua het juia daardie 

alemente van hul Griekse voorgangera oorgeneem wat op die grow;we 

klugapel vir die plebs uitge1oop het. In die laa(keiaertyd b1oei 

in Rome die improvieerende tonee1. Die onderwerpe is veral uit 

die poli tieke en godadienstige gebaurteniese va.n daardie dae ge

kies. Hie.rdie voordragte was deuz·meng met die nodige karikature' 

om die laglus van die publiek op te wek. Ook die primitiewe, 

geeslose uitbee1ding van pJat lewensvoorva.lle het in die sma.ak 

geval. (1) Alles word op ao'n plastieae wyse voorgedra, dat aelfe 

die vreemdelingeeJ wat die taal nie verstaan het nie 1 hierdie 

epele "geniet~het. 

·~· 

,. Wie die houding van die Christendom teenoor hierdie 

aoort toneel wil beoordeel, moet voor oe hou dat die Kerk steedaae 

een van ay vernaamete take die keratening van die aedes beekou het. 

Die Romeinee toneel was die spieel van die sedelike verval van die 

heidendom. Op die verhoog word die nuwe godediens be1aglik gemaak. 
rJ.re 

Bowedien lok dit"paebekeerdes 1 wat nog vab in die heidense gewoon-

tea veranker io, weg uit die kerklike dienste. Die stryd van die 

Kerk teen die Romeinae toneel was dan ook genadeloos fel. Deur pre

ke en ekskommunikasiea is die teaters ontvolk. Die uiteindelike on-· 

dargs.ng van die toneel is deux die Germaanae indringers, wat die 

toneelgeboue self verwoes het, verooreaak. 

Die herrysing van die Toneel 

Die opvatting dat na die verwoesting van die teaters die 

dramutiese kuns heeltemal sou verdwyn het en opnuut uit die litur

giese Erediene van die Kato1ieke Kerk sou ontkiem het
1 

word teene

woordig van verski11ende kante bestry. Hanno van Vlagenvoorde _gaan 

eo ver om hierdie opvatting aa "verouderd"l\ beskou. ( 2) 

(1) 

(2) 

vg1 .H .Knorr inga: "Die oorsprong van one ionettl" in "Geaprek
ken over Toneeln deur en roeneveld 

H.Knorringa en F. Sterneberg,Amsterdam, S.J. ( 1948}. 
H. van Wagenvoorde o .o .bl.l5; ib .o .A .Kutscher: "Die E.lemente 

des Theaters" Duase~~orf,l932. 
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In hierdie verband word a.m. d~arop gewys dat onder die volk baie 

geb.ruike en spele ·beata.a.n hete; wat mee1· d,rt.matieae elemente be

vat as ~ li turgieae Erediens. Oak gaan hierdie dramat ieee ui.

tinga aan die ontstaan van die liturgiese epel vooraf. Die he

dendaagae drama.to1oe s1en die ooraprong van die dramatiese kuns 

eera en vero.l in die apeeldrif van die mens. Nieteenetaande die 

groat uiterlike ooreenkomste tua~en die liturgiese aeremonie 

"" en die ~oneelspel is die akynwereld van die apel in die litur~ 

giese handeling heeltemal afweeig. Om. kieme van dramatieae kuna 

te ontdek, word die aandag veral gerig op volksdanse en volka-

spele aooe o .a .. nd1e spel met die Ram", 11 die spel van die 

Wildeman" en die viering van die kortste dag van·die jaar met 

die verpersoonliking van die Winter en die Somer. (1) 

Bowe,e.ien het na. die val van die Romei nae toneel tog nog 'n ·le

wende tradisie tot ver in die Middeleeuw bly voortbeataan, nl. die 

toneelgeeelska.ppe wat oral rondgetrek het. Die wereldlike toneel, 

veral die komiese, bevat bnie karakters uit die Romeinee toneel

w@reld, wat deur die mime in hul klugte vir die volk bewaa.r ge-.. 
bly het. Hierd.ie vertoninga het die priesters sekerlik voor oe 

gehad toe hulle die impersonasie van •n sekere liturgieae sere

m~niejingevoer het·. Op grond hiervan sou 'n mens van indirekte be• 

'inv1oeding kan praat. Die aktiwiteite van minstrels en mime is 

;in die verlede weens die a.fwesigheid van ·skrifteJ ike dokumente 

heq1aaldelik onderakat. Je.mes Cleaver vat hul.le werksaamheid. 

aldus aaam: "Theatrical performances, however, did not come to 

an end. Although the actors ha·ct to leave the thea tree they formed 

eqtal1 companies which took the roads a.nd wandered through the 

countries, from hamlet to viJlage and city, giving performances 

at weddings, baptisms and other feativities",t (2) 

Die akriftelike dqk~mente toon afdoende aa.n dat die geeatelike 

. {1) vgl. die oudste abel-apel: n' t Spel vanden Somer ende Winter. n 

(2) James Cleaver:,o.c~ bl.30-31. .; 

l \ 

I \ 

\ 

\ ~·' 
\ 

\ 
' ' \ • 
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toneel uit die liturgie ontwikkel het, dog·wanneer 'n mens dit 

ook wil ui tbrei tot die ontstaan v.an die were:ld1ike toneel, dan 
... 

bly jy.eensydig. Die ontstaan van die wereldlike ·toneel moet 

elders gesoek word. Roever hierdie toneel tot ontwikkeling ge

kom het en in watter mate daa1 va.n ond.erlinge beinvJ ceding met 

die geestelike toneel sprake tan wees, sal waarakynlik vir al

tyd in die duister bly. Die argumente wat aangehua.l word om die 

wereldlike toneel uit die geestelike spel te laat ontepruit, is 

baie ewtik en berua vir die grootate gedeel te op veronderatellinga., 

terwyl die ou volkstradisies verontagaaam word. Veral in 
f 

~ v 
Nederland,is daardie stalling baie aanvegbaar, want die vier-

tal w3re1dlike apele wat one reeds uit die XIVde eeu in die 

Groot Hulthemae versamelhandskri% oorgelewer is, berus op 'n 

veel ouer dramatiese tradisie en vertoon 'n groter tegnieae 

ryphe.id dan ooi t by die li turgiese apele·:a9-ngetoon kan word. 

In die ontstaan van die liturgieae spel kan ek dan ook nie die 

ooreprong van die Middeleeuse toneel in die algemeen sien nie, 

Yfedersydse beinvloeding is egter uiters waarskynlik. 

Die Ooraprong van die liturgidae Spel. 

Om by die behandeling van hierdie onderwerp mia• 

veratand te voorkom, lyk dit my gewena· om die term 11 kerk" na

der te bepaal. In teolo.gieae, due eint1ike sin, word hier'mee 

bedoel die gehele Gemeenakap van gelowiges, wat op sigbare 

wyee in die plaaaverva.ngende offiaiele Gesag aaamgebind word. 

Verder word die woord gebruik om kleinere, regionale groepe 

gelowiges a.an te dui: in hierdie betekenis kom di t reelmatig 

voor in verband met die liturgieae spel. Verder kan dit ook 

alleen die kerkgebou beteken. 

In die loop van die eerste eeue van one jaal·tel

ling het onder leiding ve.n die Kerk 1 n aantal feestelike her-

denkinga van die vernaamate gebeurteniaae uit die lewe van 

Christus in die Erediens ingang gevind. Na aanJeiding van hier

die feeste het die liturgieae jaar ontstaan, wat in ooreen-
t'· 

stemming met die feeate in verskillende jaargetye of. feeakringe 

opgedeel is. Ek noem hier die Kerakring wat die Geboorte van 

Christus herdink en die Paaskring wat rondom die Lyding en 

Verrysenis konaentreer. Die Erediena self bestaan uit gebede 
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en gesa.nge, wa.t gepaard gaan met handelinge: woord en gebaal"' 1 s 

tot 'n eenheid verbind, Die sentrale punt van die Erediens is 

die I..aa tste Avondmaal of die :M:i soffer. Hierdie wesenlil<e kern van 

die Erediens is onveranderlik. Die bykomstige elemente, wat die 

eie kleur aan iedere feeskring gee, is talryk en het lank onsta

biel gebly. Dis is juis in hierdie veranderlike gedeelte dat die 

volk sy invloed laat geld het. 

Die liturgiese omgewing is, soos opgemerk is, uit sy aard onge~ 

skik om toneel te speel. Immers, die noodsaaklike skynwereld 

ontbreek. Die liturgiese handeling bevat 1n geestelike werklik

heid, wat deur die gelowiges met die hoogste godsdienstige erns 

beleef word. Innerlik bestaan daar in die woorde\ en handelinge 
...... 

van die priester en in sy le\vendige kontak met die gE,meenska.p 

geen ooreenkoms met die toneelwereld nie. 

Die oudste Paa.strope wat vir ons bewaard gebly 

het, is die wisselsang tussen priester en koor, wa.t in d~ 1Xde 

eeu in die monnikeklooster op die eiland st. Gallen gekomponeer 

is, (1) Hierin deel 1n Engel aan die drie Marias die Verryseni'S 

van Christus mee en dra aa.n hulle op om dit aan die Apostels te 

verlwndig: 
•i' Engele: 11 Wie soek julle in die gra.f, o vereerders van Christus 

Vroue: tt Jesus van Nasaret, wa.t gekruisig is, o Hemelbewoners,11 

Engele: 11 Hy is nie hier nie, Hy het verrys, soos Hy voorspel 
het. 

Kom en sien die plek waar die Heer gel~ het." 

. Vroue: { wa.t hul jubelend tot die volk wend) 11 Die Heer het ver-

rys uit die graf, Alleluja." 

Later in die IXde eeu word da.ar geskrifte gevind wat aantoon dEt 

die trope uit die Mis-verband losgemaak is en as antwoord op 

die boodsl{a.p het die volk die magtige jubelsang n Te Deurd' ge

gin sing. Hierdie losmaking uit die Misoffer het sy besondere 

betekenis vir die verdere ontwikkeling van die Paastrope. As 

sodanig onderskei hy hom nie van baie andere gebede en gesange 

nie. Selfs het in later eeue nog ander soortgelyke trope ont-

(1) cf'.H.J.E .. Endepols,o.c. bl.2-?, ook Latynse teks. 

(2) cf.E.K.Chambers,o.c. deel II bl.?08 vgl. 
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ataan, we.t tot vandag toe tn hul onperaoonlike vorm in die litur

gie van die Misoffer voortleef. Maar hierdie bewuste Paastrope 

het 1n eie ontwikkeling deurgemaak. Dit was waarskynlik in die 

kloosterkerk st. Bavo (2)(bl.l5) dat die monnike aan hierdie 

gesang die begeleidende handeling toegevoeg het. Ook dit betaken· 

pe~e nog geen inbreuk op die liturgiese gewoontes nie. Die mag

tige effek, wat die seremonie op die gelowiges uitgeoefen het, 

bet die diensdoende geestelikes aangespoor om meer realisme aan 

die handeling te gee en so die indruk te veraterk. 

Hierdie gebruik het snel ingang gevind en was in die Xde eeu 

reeds algemeen in gebruik, behalwe in Rome. Hierdie seremonie het 

dus 'n besondere ae.nde.g ontvang; nuwe elemente is toegevoeg, die 

teks van die die.loog is daardeur uitgebrei en die impersonasie 

het aan die trope sy toneelkarakter geskenk, Die volk bet hom 

hierin bale verlustig- lets wat met die sakrale·omgewing in stryd 

is. Spoedig gryp die kerklike Gesag in: Pous Innocentius III 

maak hierdie spel dan ook los uit die 11 tu:rgie self. Di,e li turgieE:e· 

hervormingsbeweging van Cluny, wat in Europa meer dan duisend 

kloosters getel het, het hierdie hervorming deurgevoer. Soos blyk 

uit die tekste wat die Amerike.an Young gedurende dertig jaar 

in die Europese biblioteke ver.sa.mel het, het die liturgiese spel 

in die Erediens self slegs 'n.baie kort vorm aangeneem, wat 

sender impersonasie weer gemakl~k tussen die ander wisselsange 

opgeneem kan word~ 

Die stilstand in die ontwikkeling van die liturgiese spel vind 

omstreeks 1100 plaaa, juis iJ?, die tyd van die hervormingsbeweging. 

Teen die end van daardie eeu is egter 'n groot oplewing van die 

dramatiese gehalte in die spele merkbaar. Die oorsa.ak hiervan 

vind ons in di~ verplasing van die spel uit die Erediens na die 

namiddagdiens, waarin dit voor die Vespers uitgevoer is. Die litur· 

giese spel het die vorm van 1n klein opera aa.ngeneem in die La

tynse taal, Dit is reeds die semi-liturgiese spel1 we.t reeds loa

staa.n van die eintlfke Erediens maar nog deur verskillende 

bande met die 1-cerkdienste verbind bly, nl. deur die inhoud en, 

strekking va.n die spele, deur die plek waari.n gespeel word, deur 

taal en musiek en veral deur die spelers self hoort hierdie spele 



-·· 

1.7• 
nog ,heelteznal tuia in die kerk11ke omgewing._ Opmer}C11k is 'die 

fei t de.t die handskrifte van .semi-11 turgiese apele veralln dl~ 

biblioteke van ld.ooste;;r- en katedraalskole gewind word. In daa:r~ 

<lie sentras 1.s die jeugdige ele1"ici opgelei. Daar !tan ba1e .in

terne bc1.vy.sgronde aangevoer word vi:r d1e st.el11ng dat die semi

liturgieae spel .sy groot ontwfkkeling deurgeme.ak het in die 

scola.e; die hele omgewing leen hom by u1tstek vi.r das.:rdie d:e>el~ 
' ' - ··,.·. 

- ' . '. 

Die ·volk het 1n groot getal na hie.rdie: ve~tonings kom lcyk. Ook 

die aantal handsl·trifte wat gevind is.~ wys in bierdie rigt1ng .• 

Van die kort Paastrope is reeds meer dan viarhonde·rd afsi-r:ritte 

opgespoor, van die sem1•11turg1ese spele n:te rtteer dan veertignie 

; Die .sem1 .. li turg1e.se apele hot du:s nie so 1 n algemene kerklike op• 

voeri11g geniet as d.le .Pe.e.strope nie;f 

.. Ook in lledarland het 'n manuskr1p van tn sem1""'l1turg1e 

se spel bewaar gebly; nl., die· kerasp.el 1i Ordo Stelle of Stelle)' ( l) 
' 

Op 1n sim.ulta.!'k"'lseene t!ord die verskillende plek:ke van d~e banda-
. . 

' li.ng gelyktyd.ig voo:rgestel. •n Ml!?ns kan sowel.. die paleis van He-
. ' 

rodes as die veld van Betleh~m met die he.;rd.e::A:~.s, ctie stal met Jo• 

set en Maria. en t'ae.rskynlik ook d!e trv"nk waarin HerodeG die. 

dr1e Koni:nge laat. opsluit ~aaz•neem. Pie hooffiguur is HGrodes. 
. . : 

Die boodakap van di.e dr1e Wyse Kon1ngs uit die Ooste ontstel 

hom baie, hy word too.rnig en. dreig met die swaard. sy houding 

is ui ters lewendig en vol toevoeg1nga aan die ver•hatal van die 

H. Skrif.: 

Ook onder\_ ·aemi•l.1 turgiese ape.le het .baie wereldse elemertte . 
\ 

ln~ul Bybelse gebeurtenis ve:t"We:rk. Dikwels verras.i hulle tn · 

gewilde komi~se · bedoeling. Die volk het egta:r hic.rd1e Latynse 

spele nie verstaan n1e~ all:een d.:te elerici het cU.t znet volle• 

d.ige voldoening k<Ul volg. In die begin i.s d1e vertaling a.an die 

gesange toegevoeg, later het ·egt~r sowel d;te sanga.s die tatyn ... 

se tas.l ui t die ape.le vel"dwyn, ma.S,r daarll'tee bere1k die geaste-· 

like spel tn nuwe fase.· nl. die g~est·elilce VolkspE;'),l,. 

Met A, Por.1pen moet ek beslui.t dat die liturgiese 

Eredien.a in di·e klooste;rkerk slega die Besoek aan die Gra.f 

gedurende· die l"aaane.g voortgebring het en dat die sem1•litur• 

giese spel hom los van dle Erediens; egt;er nog binne die· 

( 1) Latynse :teks en ve:r-taling uitgegee deuxa H.J .E.Endepols o.c 
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kerkgebou,, ve.ral in die klooster• en katedraalskole ontwlkkel 

het, ( 1) 

. : ~· 

.. 

( l) ef .• A. Pompen:T.T.L.l9~8 bl.l59·183. 
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TWEI!.:OE HOOFSTUK 

In Frankryk en Engeland bestaan genoegsame aa.nduidings. 
. . 

en tekste om die geleide.l1ke ontw1kl-tel1ng van die sem!•liturgieae 

spel ve1">tier :na _ ta gaan. ( l) 

self's nade.t die volkstaal 1n die spelo ingevoer 1s en d.:le toneel 

:var., die· kerkgebou na d1e opelug verhu1s hot_,· het die spelleiding 
i 

lnog· grootlik$ in die ha.nde van die gce.stellkea gebly. liulle w~ 

e:gter verpl.ig om leke ... h~lpera te Jebruik, wat van belang.v1r tiie 

· ·verdere ontplooing v.an die geestelike. tomeel geblyk het·. In F'ra.nk ... 

iryk slui t hierdie hal para reeds· vroeg in f!;enootskappe, die .ag. 

il1 puyft' t aaneen. Die manne wa.t letterkundige aanleg vertoon het, het 

die voorkeur geniet .• ·oor die wer~se.a.mheid '\ran h1erd1e genootskappe 
' ' . 

word geredetwis. waarskynlik het h~~lle ht sosiale funk;sie vervul 

in die _ve.rsorging van d!~ openbare vermaaklilt.hede., ln verbanq 

met die geestel.ike toneel. was hulle die bouers van die gewel• 

dige toneelruimtes, daarna d.ie ~peler.s en na verloop van tyd 

( 1) Vi_r hi~rdie HOC).fstuk sera.a.d.Rleegde V~Gt:k~: 
I . - - - - . -

E.K.Cb.amber$ to • c • bl.l4i deel. II 
H.J .E .• Endepoltuu De~or.atiet' en Opvoeril.lg van het lSidde.leeu'li!;s\:1 

· Dr~e!' Amster5_,!963.~ · · · · 
3 .• Worp1n}iet ,P.r;ama en :roneel :tn J:lederl~nd:' d~l I 1Groningen~l90? 
G1 Kalff~o.c.'6I.,ta C!ei'i II en III• 
~r •A~ri~t:Knu.tteltu Rede~lStU~$ EerheJ:~atel!", G.ids 1919• . 
t.Du~ech:" H1stoira ~nera!e f1!us£ree du Throatr(/' deal II 1 193-1 
~r. van. Mierlo:o.,e,..bltl~i deel II 

.," H.J IE.Endepole.uo.c bl.l1Jr. · . 
N.vem La.e.t).:n ~roor~. N~~9.rl;!;~~Hl Reder~ke!.sspele!f , JI-Jnsterdam,l940~ 
G,A,van E-a:tt Het drama aer Reder:vkor t in deel III van 

11 ~escHiedaii!a ··va.:n-a:e" i'lecU~rlandsehe tetterkuncter1 

onder red. van F.Ba.ur, •s Hertogertbosch_, 1944• 
G•Knuvelder=o .• c.bl lll1·•· dele I en II. 
James Claaverlo•c.,bl.,lf.1-tt 

Toneelspele; 

t1 Die Ee:rete Bliscap van Marig' · 
n· De §evensfZe" ... l3II scap 'van f!iV!a!1 

'11 L l' •~ I \1 ' . . \t'i'1 !!II ' ,.. 
rti~1ar .. 'Le~e~11 .. !a.n J:u,eumes£:; ··· 
n P.Icar!I.c . . 

· .. u!tgagee deur R.J.E.End.epolEUn Vyf Geeetelyke Toneelspelen 
Q.er Middele~uwerit .Amsterdam• 194o• 

Louriz J'ant& :t,.§en , sp~l. V!,_Il Z!nnen van J ezu!. ond~r de ..£.a.!>raari' 
V .,coornhert :11 ~o:rtJ.e<Ue _ v~m _ Cle R~ke Malt' · · 

ui tgegee d:aur tt •. v&n ;.,$.ruu11 Uoord-llederla.ndse Rederykerssp-e-
jerl' Amsterdaln~ l.94o • 

I 
·i 
i 

'/ 
i 
l 
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hat hulle ook aelfstandig toneelspele gaan skryf. Die geestelikes 

het nog lank lid van h1erd1e genootakappe gebly tot dit vir hulle 

onmoontlik geword het. Die speelgildes het st~digaan onafhanklik• 

heid verwerf, wat 'n groot stap in die rigting van die sekulari

sasie van die toneel :Jetc~{en. Beha.h:e die klugte het die spele 

evenwel beeltemal in die s~es· van die kerk·gebly. 

Die semi•liturgie1:1e spele ontwikkel tot die 

Bybelse spele in die eie taal vs..n die volk. Die vooratelling 

van die verhaa.l was hoofsaak. In die XIIIde eeu word die 

lewens van Heiliges o~ dieselfde wyse verwerk, Die volkslewe 
•' 

self korn ook in die ernstige spele op die verhoog. In die 

Mirakelspele tree dit die meeste op die voorgrond~ hierin 
. . 

word dil{Wels die eie volksomgewing u:5. tgebeeld. Ondertussen 

bly die Bybelse spele voortbestaan, dog kom in die XVde eeu 

tot groot bloei en staan bekend onder die naam Misteriespele. 

Die Bybelse Misteriespele behandel 'n geloofsgeheim in sy 

historiese verskyningsvorm, wat dikwels eeue omvat. Die plek 

van die handeling wissel van die hemel na die hel~ van die 

Paradys na die verskillende stede van die H. Land. Die 

verhoog is op hierdie veranderinge ingestel. Die tipiese 

Middeleeuse verhoog bestaan uit 1n halwe sirkel; op albei die 

uiieindes is respektiewelik die hemel en die hel opgerig, 

daar tuasen in 1~ die aardse Paradys, Betlehem, Nasaret, 

Jerusalem met sy tempel en paleise en verder al die oorde 

wat in die spel voorkom. So het die spel hom op die verhoog 

heen en weer beweeg. Die ouere spele is veral gekenmerk deur 

'losheid van samehang, fantasieryke uitwydings oor bykomstighede 

en die oorweldigende lengte: die opvoering het partykeer weke 

gevat. Die sug na vertoning en uitbeelding oorheers die 

eenheid van handeling. Geheel in ooreenstemming met sy 

geboorte uit die Erediens bly die Middeleeuse toneel steeds 

sy hoofdoel getrou, nl. die lering en stigting van die 

gelowiges. Dit veroorsaak uiteindelik nie alleen die onder-

gang van die toneel nie, maar is ook die diepe rede waarom die 

spele nooit tot 1n werklike dramatiese konflik uitgegroei het nie. 
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Die oudste Nederlandse spele dateer uit die XVde 

eeu, dus reeds uit die tyd van die Rederykers. Die ~pele staan nie 

sonder voorgangers nie. Immers, ook in Nederland is die Paastrope 

gedramatiseer en het naderhand die semi-liturgiese spele 'n be~ 

sondere populariteit geniet, soos blyk uit die ondersoek wat J. 

Worp en G. Kalff .ingestel het, In verskillende stede is jaarliks 

Profeta- en Kersspele, Driekoninge- en Passiespele opgevoer, Dit 
• 

word aangetoon uit die rekeninge van kerke en katedrale. Die spele 

self bet verlore gegaan; slegs die titels is bekend. 

'n Spel van Nederla~dse bodem, wat weens sy taal meer aansluit 

by die Suid-Duitse letterlrunde, is die 11 Ma.astrichtse Paasspe:V' 

Dit is 'n duidelike voorbeeld van 1n Bybelse volkspel. Die spel 

dateer uit die begin van die XIVde eeu. Die behandeling van d.ie 

atof is kenmerkend vir die meeste apele uit daardie tyd: 

Lucifer kom in veraet teen God en word 1n duiwel, Hy sin op 
wraak en bring die eerste mensepaar te val, Die uitdrywing 
van Adam en Eva ui t die Parady a volg. tt Infarmhertigheid' 
het medelye met die mens, dog "Gerechtighei&' wil alleen maar 
van vergiffenis hoor, indien 1n maagd 'n kind kan baar en 
tog nog maagd bly, God besluit om beide te Vel"soen en stuur 
sy Seun na die aarde. · 
Die 11 Profet~ Eal&hm, Isaias en Virgilia kondig die koms van 
die Verlosser aan. 
Baie taferele uit die jeug van Christus word vertoon~o.a. 
die twaalfjarige Jesus ontmoet vir n Gayfe.S'' in die tempel. 
Met die Doop in die Jorde.an neem die openbare lewe 1n aan ... 
vang. Weer volg 'n reeks los gebeurtenisse uit die Evangelie~ 
Met die intog in Jerusalem is ons in die onmiddellike naby
heid van die Pe.ssie, maar na die verraad in die tuin van 
Getsemane breek die handskrif plot~seling af • 

. Aan die hand van hierdie spel kan ons 1n duidelike beeld var.m 

oor die wyse waarop di~ Eybelse geskiedenis in die geestelike 

volkspele aan mekaar geryg is. Die dre.n.-~ om a.1e hele ~r~r.loesin,'1'~· 

verhaal in beeld te bring, is opmerklik. Al die loshangende feite 

word min of meer samegevoeg deur die christelike sintese, waarmee 

die volk in die ke.rk vertroud geraak het. 

Ook.die Nederlandse letterkunde beait enkele 

heilige- en mirakelspele. Hier kan hulle nie behandel word nie, 

omde.t in die Bybelse Misteriespele dieselfde ontwikkeling terug

gev1nd word en behandeling van die Miaterieapele meer binne die 

kader van my opset 1~. 

Di.e Misteriespel, . 
· Misteriespel" word deur die meeste outeurs met die Die naam n 
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Latynse woord 11 liiysterium' ( -geloofsgeheim) in verband gebring. 

Maar omdat dieselfde naam ook aan profane spele gegee is, daarom 

het sommige skrywers di t van die woord n Ministeriunit afgelei, 

wat sowel 11 kerklike bediening1 as "handeling, dram~• betaken • 

. In Nederland is die term nie gebruik nie, 

Die M.isteriespele behandel gewoonlik die geheim van die 

Verlossing. Dit kan op twee'brlei wyse gebeur. In die eerste 

groep spele word hierdie tema op 'n histories-teologiese 

manier verwerk en bevat die eeuelange geskiedenis van die 

Menswording van Christus, die Voorspellinge van die Prof'ete 

en die teologiese redenerings. In die tweede groep word die

selfde tema gevind, maar op 1n meer toegepaste~moraliserende wy~ 

se, nl, in die vor.m van 'n parabel, wat die lot van die indivi· 

du in die lig van die Verlossing voorstel, Ook hier is die 

oorgelewerde tekste skaars. Die histories-teologiese spel 
t· 

vind sy beste verteenwoordiger in die meesterwerk "Die eerste 

Bliecap van Matid' wat vir die eerste keer in 1448 in Brussel 
', 

opgevoer is. Die behandeling van die stof toon nog nou ver~ 

wantskap met die tradisionele,Bybelspele vir die volkJ die. 
~ 

·' 

spel-eenheid is ewenwel starker: 

Lucifer en Nyd beraadslaa.g in die hel om die lot van 
die mens te verander en sy geluk te vernietig. 

Nyd gaan na die Pe.radys en met die hulp van die slang 
bring hy Adain en Eva ten val. Groot vreugde heers in 
die hel. Die Duiwels maak die grappigste bokkespronge. 
Lucifer keer terug na die Paradys en sleep die twee 
skuldiges op plastiese ..wvs.a. 'lloa.r.._ die troon van God. 
h"'y tree op as· e.a.nkaaer en., e1s cLt.e veroordeling. Di t 
gebeur. Adam treur in ba::llingska'p en spit die aarde 
om. Terwyl Adam sterw~, ga~n sy seun seth na die Pa.ra
dys en verneem die belofte van •n Verlosser. 
Op allegoriese wyse, 1n kenmerk van die Rederykerstyd, 

_ word in die spel van u Innig Gebeef1 en ,. £/li't'rd'8Ae.il)('' 
die erbarmlike lot 7an die mensheid vertoo11• ,~ Ontfer
migheid'' word ontroer en sncl na die heme1, Voor die 
troon van G0d ontstaan 1n diepsir.nl3e pleidooi, waar~ 
in die skrywer al sy skolastieke "belesenheid uitatal. 

11 Wa.a.rheit! en n Vrede" meng hul in die twi sgesprek. 
Alm.al word versoen wanneer die Seun hom aanbied om die 
akuld op hom te neem en mens te word. 
'n Kort Prorete-spel1 waarin die koms van die Vel"losser 
aengekondig word, skilder die verwagting van die Joodse 
volk. Vervolgens neem die voorbere1ding van die Ver
lossing 'n aanvang. Joachim gaa.n na die tempel en bid, 
Die pr.iesters dryf hom egter na. buite. Sy gebed word 
deur God verhoor en Maria word gebore. Sy bring haar 
jeug deur in die diens van God, maar later tree sy in 
die huwelik met Josef, Die spel eindig met die aankondi-

•' 
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ging van die Verlosser deur die Engel Gabriel aan 
Mar1.a, wat die neerste Bliecap" beteken. 

Die ooreenkome met die 11 Maa3tr1chtse Pa,asspel" ia opmerklik. 

Die onderlinge beinvloeding word van die hand gewya, omdat 

a1 die apele wat tot die historiea-teologiese genre beb.oort, 

dieselfde chri6te11 ke s inte:::1e vun die Verlosaing bewerk. Die 

tuak wat Maria in hierdie Goddelike plan vervul word met 

voorliefde weergegee. Die 
11
eerste Bliacap" besit literere 

eienekappe, waardeur hierdie apel tot die were]dliteratuur 

gereken word. Die dramatiese waarde b1y oeperk. Nieteenstaan• 

de die aelfbeheersing van die skrywer in die behandeling van 

ay atof, waardeur hy aan die ape1 'n vastere vorm dan aun die 

meeste andere soortge1 yke spe1e gee, en nieteenataande die 

talryke, lewendige taferele en skilderagtige, volkse dialoog, 

kleef aan die 
11
Eerste Bliscap" die nlgemene Middeleeuae ge

brek: die uiterlike verhaal vervang die innerlike ~ielkon~ 

flik, wat ook die onderlinge 1osheid van die verskillende 

tonele verklaa.r. Die epiese en dramatiese eienskappe bly ver-

meng. 

Die Westeree opvatting van dramatiek is gevorm deur 

die studie en ontleding van die Griekae tragedies, Daarin 

word die menslike hc.ndellng die middel om uitdrukking te gee 

aan die onaigbare werking vun die blinde Noodlot, wat aoos 'n 

onontkombare doem bo die lewe vo.n gode en mense hang. Hiermee 

kom die edelste en hewigste menslike geluksverlanges van die 

held in konflik en hy word vernietig. Die eintlike botsing 

vind in die binneste van die held plans. Hierdie begrip van 

dramatiek vind 'n mens zterena in die Midde1eeue nie. Die to

neel is gebore uit~lie godadiens en bly ay dienaar: illuatra

eie wees van die Geloof en die Moraal. Die hoofklem val op 

die plaatieee uitbeelding van 'n verhaal, nie op die konflik 

in die gebeurtenis nie. 
h Wanneer ek ew~wel met 'n Middeleeuae geestesgesteldheid die 

drama.tiese waarde van hierdie spele probeer benader, dan het 

die toeakouer wel 'n konflik in die verhaal gevolg, sooe 

teenswoordig nog in die Oosterse apele aanweaig is. Hierdie 

bot sing is nie. van psigologiese aa .. rd nie, maar dra veeleer 'n 
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tranaendentale, abstrakte karakter, nJ • die atryd tussen die 

bowe- en bui tenl:l.tuur1ike ma.gte om die ewige we] ayn van die 

mensheid~ Die lewensinatelling van die Middeleeuer was in 

teenatelllng tot die moderne mens sterk teoaentries gerig en 

vir hom was die konflik tuseen die goeie en die boae·rnagte 'n 

~mper taabare werklikheid, Hy beakou die direkte inwerking van 

die bowenatuurli ke Magte in die da<·gli kse lewe as normaal, net 

aooa vir die Griekse toeskouers die dreiging van die Noodlot . 
'n onmiakenbare fei t was. Hierdie bowena.tuurl ike werklikheid 

het die Middeleeuer tereg as die vernaamste geag en dit het 

die hele aardae lewe beheera. Sy toneel was ook die 0 spie;l 

van die werklikheid". Ons begrip van dramatiek is hom vreemd~ 

maar in die 11Eerste Bliscap" word aan hierdie univerae1e 

atryd om die menalike geluk die aterkete spel~eenheid gegee. 

Op die eerete plek word die sameswering van die bose magte· 

teen die mens geakilder. Alles word noukeurig gemotiveer. Dan 

volg die verleiding, val en veroordeling. Die ellendige lot 

van die mens word op hartverakeurende wyse in beeld gebring. 

God alleen kan uitkoma gee. Die Verloaaer word beloof. Dit 

vorm die hoogtepunt in die spel: die mens sal gered word. Die 

duiwel is woedend. 

Slegs die gelowige Christen kan hierdie konfllk in ay benou

ende werklikheid aanvoel en die Middeleeuer was gel.owig. Daar

om het die apele nie a.lleen die kyklus va.n die toeakouera be

vredig nie, maar hulle het ook die konflik met groei.ende span

ning gevolg: hulle het getreur om die val van die mens en in 

mekaar gekrimp vir die duiwel, maar hu1 le het ook ge1ag om die 

woede van die bose geeete, wat op die end tog verJoor het. 

'n Ander aspek va.n dieselfde tranaendentale, bo

wenatuurlike konflik word belig in die parabeJspele. Die 

behandeling is nie histories nie 1 maa.r word geeien in die le

we van die mens. As sodanig betaken hierdie apele 'n betere 
benadering van die dra.matiese kuns. Die konflik is ew~wel 
nog nie ver1nnerlik nie, maar omdat die individu nouer in 

die etryd tuasen die bowenatuurlike magte verwikkel is en 

die pefsoonlike deugsaamheid en gebreke die uitkoms van 

die stryd 1 nl . die persoonli ke ge1 uk van die mens mee be-
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paal, is die dramatieae gehalte van hierdie apele groter 

dan in die andere groep. Die strekking, die verhaal en die aug 

om uit te beeld, laat die botsing nie in die hart van die men

se afdaal nie. Die gedagte wat die parabe1epele wil leer, is 

die toepasJing van die Verlossing op die Jewe van elke mens: 

selfs na die Ver1osaing deur Chriatus ka.n die mens deur eie 

skuld sy ewige ge1uk nog verloor., wanneer hy hom a.an die be

korings en verleidinge van die duiwel oorgee. 

Die nSpel vande V vroede ende V dwaese Maagden" aateer uit die 

XVde eeu. Ek kies dit as voorbeeld vir hierdie gtoep. 

11 Vrese", 11 Hope", nCaritate", 11 Gheloove" en 11 0otmoedigheid 11 

lei 'n vroom lewe. Almal word in hul deugao.me dade voorge
atel. Die spel is gehee1 in die gees van die Rederykereto
neel wat meer waarde heg aan die idee dan aan die karakte~ 
Hier sien one die goeie Christen wat ar·n die genade beant
woord. 
Die dwase maagde Tytverlies", Roeke1ose", Hoverdie"., 
11 Ydelglorie" en "~otte Collacie 8 verekyn op !ie.verhoog. 
Die sinnebeeldige figure stel die ligsinnige, wereldse mens 
in sy sondige bedrywighede voor. Di t is die me nee wat a.an 
die bekorings van die duiwel geen weeratand kan bied nie. 
Die handeling is hier veel lewendiger dan in die spel van 
die wyse maagde. Na hierdie eksposisie volg die omkeer in 
die handeling: die maagd·e ateek die lampe aan en raak aan 
die alaap. Plotseling weerklink die stem van die Bruidegom. 
Groot beroering ontstaan op die toneel: die lampe van die 
dwaee het ui tgebro.nd t Daar ietr:geen ol ie meer nie. Hulle ia 
verplig om na. die winkels te gaa.n. Die ontknoping laat 
aien hoe die wyse maa.gde deur die Bruidegom die huis bin
negevoer word. Eindelik daag die dwase maagd~op, maar die 
deur ia toe. Lucifer met sy handlangers kom vo1 vreugde 
nader: hulle juig oor die ryke buit. Die Middeleeuse ver
hoog laat die uitvoerir.g van die hele he.ndeling toe: die 
duiwela g1·yp die dwase maagde vas en hulle word onder 1uid 
weeklae na die hellemond aan die sykant van die toneel ge-
eleep. · 

Hierdie soort konflikte is in die MeddeJeeuae gedagtewereld .. hee1-
temal op sy plek. One eise vir 'n dramatiese kun~werk is hoer 

geepan. Tog het die studie van die Middeleeuse spele vir die 

stud'ie vandie Bybelae dramatiek groot betekenis. In Vondel ae 

treurspele is b~ie spore van die Middele~use apcle te vind. 

Die Rederykerstoneel bring groter eenheid in die 

inhoud van die hande ling en in die ui terli ke voz·m van die spel. 

pie handeling word verdeel in drie onderling aa.mehangende dele. 

Die vernaamste aandag van die Rederykera ga.an u1t na di~ voor-

letterkundig-skone, rykvereorgde 
stalling van die idee en na 'n 
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-vir one taalgevoel., gekunatelde - styl. Die drang na die 

voorotelllng van die idee bring in p1a.aa van mense .. bleed

lose o.llego1·i~de fle;ure op did verhoog en die taal verloor 

ay Ahddeleeuee nv,tuurlikheid en bekoorlikheid. In die 

11
Corned1e van de Hyke Ma!ln deur V. Coornhert het n1e alleen 

elke figuur 'n s1m.bol1ese betekenis_ nie, maar selfs elke 

gereg w:.1t opgedien word/fn ainbeeldige betekenie, sod.a.t 

die geheel 'n enigaina gekunete1de aedelea word., wat al die 

inspanning v~n die toeakouer verg om dit te verstaan. 

Dit is die dood. van die~ Middeleeuse toneel. Dit het nooit 

van ay kinderaiekte genees n1e en het ten elotte aan 

bloedarmoede, wa.t verooreas.k is deur die sede1ike lering, 

gesterf. 
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DERDE HOOFSTUK 

DIE KLASSIEKE BYBELSE TREURSPEL - -
Re~da die Rederykers het aan die upele 'n vaster vorm

eenheid gegee. Die indel1ng in d1·1e dele was gebruiklik. Die 

onderlinge verbanO. wa.e nog betreklik loa. 

Die groot verandering op hierdie gebied kom deur die ~tudie . ' 

van die Latynoe en Griekae klaijaieke ·tragedies. (1) 

Die otudie word ingelei deur die Latynse scolae. L~tyn WAS in 

die Middeleeue nie alleen die of.fia1e1e taal vnn die Kerk nie, 

maar ook die voertaal ondez· die intellektuelee. In die leer-

plan van die eko1e het Latyn derllalwe die ve.rna.a.mste plek in

geneem. Om ~ie atudente met die tnal vertroud te maak, ia in 

klaaverba.nd die epele· van Plautua en Terrentiua opgevoer. Van 

•n pedagog1eae etandpunt was duar beaware teen die opvoer van 

- hierdie epele deur jeugdige epelere. In die kringe van 1ntel

lektuelee het oor heel Europa. die gewoonte 1ngang gevind om 

( 1) Werke viz· hierdie hoofatuk geraadpleeg: 

G .Ka.lff: o .c. bl .1(·; dele III en IV. 
H.C.Diferee:nVondel•s Leven en KunatontwikkeliB~" 

Amsterdam, 1912. 
B.H.Molkenboer:uinleiding op "Vondel''o Lucifer" .uitg. 

deur N.A.Cramer,4da druk Zwolle, 1917. 
G .Brom: nVondel' a Geloof 11 .Amaterdam-Meohelen, 1935. 
T.de Jager: 11Vondal of De Mttjeateit",Vonde1-nummers va.n 

Roeping" 1 Nov .-Des .1937. ( afeonderl. ui tgegea) 
-H .W .t .Moller: Inleiding op nJooet van den Vondel-Toneelepe-

1an11 I. Amsterdam, 1939. 
T.C.va.n Stockum:nHet Scbooldrama" in nGeaohiedenia Ned.Lett. 

onder red. van F .Ba.ur deel III, 1944. 
G .Knuvelder: nHa.ndboek" ,o .c .bl.lt•: deel II. 
J.Va.ndervelden:uVondel's Wereldbeeld",Utrecht-Bruasel, 1948. 

Toneelspele: 

J. va.n den Vonde 1: nG ysb.reoht vo.n Aematel" _ 
nJoaef in Dot an": ui tg .H .Moller .,A' dam, 1939 
"Lucifer": Mol kenboer, 1917. 
uAdam in Ballingaohap" :van Vloten, 1886. 
11
Jet'ta": Le Roux, liOAo.f'sTGJl,,9fiJ 
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volgt~na die voo.rbeald.e v:..n die Latynse oomtcl Latynae akool

d..ra.m<:Ls t~ okrywe met die onmiddell1ke doel om opgevoe.r te 

word. So hat in ttie XVJ,dc: eeu die Latynee Skooldrama. to~ 

bloei gekom. Die invloed van Terrentius en Plautua ia onmis• 

kenbaa.r. Sowel die temaa /.;iS die kare:ktera ia van hulle oor-

gsneem~ By voorkeur het die skrywera d:i.e etof uit die 

H. Skr:i.f gekies, veral uit die Ou Testament. 'n Drama. wo.t in 

Wee-Europa g:root opgang gema~~k llet, ia AQo1aatua" vo.n die 
n-

Nederlander Gna.pheua. Die stof ie on1;1een o.nn die Evunge11e: 

'n u~otekende drt.lmatiatJring van die pa.ra.bel van die Verlore 

Seun. Die bou ie baie eterk. Wat bou en verama.at bet ref, is 

dit nou varvlfmt aa.n Terrentiua: sy tipieae paraaiet" ~:~it ook 
tl 

mee aan tafel aan. 

Onder inv1oed van Grotius en Heinsiua, wat op letterkundige 

gebied ook 'n Ebropeee vermaardhald verwerf bet, ondergaan 

die 3kooldrama 'n grondige verand.ering, waa.rdeur dit nader by 

die klaasieke tr~gedie aans1u1t., nl. vyf bedrywe, wat onder

ling samehang. 

Di.e klast:ieke Tre.gedie. 

Die Latynae Skooldrama het eeker sy invloed 

op d1e ontstaan van die klaasieke tragedie in die Ren~1saanoe 

ui tgeoefen, .aoos o .m. by Vondel c.·•ngettlOn ka.n word. Op h:i.erdie 

i.nvloed ka.n •n mena ewe~1el nie te baie uadruk le nie., omdat 'n 

andere invloed diaper op die XVIIde eeuse treurapeldigtera 

ingewerk het. Die akrywera het immsrs deur atudie en verta

ling persoonJik met die Griekae klagaieke tragedies in kontak 
j 

gekom en die inv1oed is uit die aard van die aaak deurale.g-

gewend. 

Op die grondpatroon van die verdeling i.n vyf bedrywe word die 

dro..m!:l.tieae handeling in ay innerlike en ui terlike verloop har

monies uitgeborduur. Die strang ver1oop van die dra.m~tieee lyn 

is kenmerkend. In teenatell1ng tot die hedendaagse Ree.lisme en 

Nuwe Saaklikheld op die verhoog 1s die kla.saieke tragedies meer 

op 'n idealistieee werklikheid ingeutel: die lewen~tryd van die 

ideale mena tree op die voorgrond. Die konflik ontet&an om •n 
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aedelike ideaal. In die aristokra.tieee heldewereld- in die 

XVIIde eeu voer die ar1stokrasie die oowetoon in die open~ 

bare lewe -tree some gode op. Andere kenmerke va.n die klas-

aieke t.ragediea is die sobe.re,· ongekomp11seerde karaktera, 

die dialoog, wat .cyk is aan poetiese okoonheid en bowedien 

gedrae word deur d1e sta"tige en verheffende alekaandrynae 

verama.at, ten alotte die Reie aan die end van elk bedryf: 

van 'n teoreties standpunt mag hulle oorbodig skyn te wees, 

in werklikheid aublimeer hulle die gevoelene van die ideale 

toeakouer. In ay weee is die klassieke tragedies vry sober 

en harmonies. By die Barokkunetena.ara, waaronder ook Vondel 

gereken moet word, is besonder aandag beatee aan die·lite

rere vo.rmakoonheid, versvoete en decor. Later sal die klaa• 

sieke tragedie aan hierdie uiterlike versorging beawyk, wan

neer die spele leweloae, opgesmukte maakwerke word. 

Die diepate ooraaak van die omkeer op gebied van 

die toneel moet geeoek word in die stadige verandering van 

lewenainstelling in die openbare lewe. Die houding van die 

Middeleeller wa.a te abaoluut teoaentriea, in die opaig da.t hy 

te min aand~g aan die natuurl1ke waardes geskenk het. Die op• 

koma van •n beso:ndere belangatelJ.ing vir die natuur staan be

kend ond~r die naam Humanisme. Hierdie omkeer het .in die 

Wes-Europese beska.wing in aekere opaigte vooruitgang gebring~ 

In die dramaturgie kom hierdie geeatestroming tot uiting in 

die belangstelling vir die pereoonlike sielestryd van d~.e 

held. Die Renaissance staan geeate1 ik nader by die. nn.tuurlik

menalike Euripides dan by die meer godsdienotige Aiachylos 

en Sophocles. Euripides aowel as die Rena.isaance-digters atel 

veral bel<:~.ng in die houding van die ~ in die atryd om ge

luk. Nieteensta.ande die XV:I:Ide eeuer ay Chrietelike oortui

ging met groot vurigheid bely en verdedig het, gaan die kuna..;. 

tenaara die inapirasie aoek in die klaaoieke mitologie 

en die eie nasionale verlede. In vergelyking met die 
Middeleeue begin die Bybelae spele aeldsamer word. Hiervoor 
is daar verekillende ooraake aan te wya, nl. die voorbeelde 

van die leermeestera, die opkomende naaionaliteitsgevoel, die 

houding van die Reformasie ten opaigte van die toneelJ in die 
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besonder van die .Bybelse toneel. Ook was die gespanne atmostee,r 

van die godedienatwiEJte n1e gesldk om die fantasie noJ met.J4iddel 

eeuse a~geloosheid in die Bybelse gebeurtetdss0 t·e laat rond.• 

da:r-tel n.:te. 
' ' 

Voridel is nie alleen die mees beg.o.atd.e Nede:rla.ndse · 
. . ., 

toneeldigter niE?, lll#.\ar ay , •. tuoife;J:#1 behoort tcrt d:fe meester• · · 
werke van die wereldliteratuur. In sy estetikta. en toneelt·egnielt 

is hy ·1n d1:rek.te navolger van die Romeinae en ve.ral ·Griekse 

voorgangersJ in hart en aiel b.ly hy egter Chr1flten ·1n. teen• 

stalling tot baie humanlstiase ktinstenaa~s .• o'ir.a .• E;ooft;. we.t ook 

geestelik beinvloed. is deur d.ie heidense lew·ensbe.skouing, wa.t 
'' 

u1t die studiebronne spreek. Die Chl:'1stel!ke 9o.rttt1glng .is ·•n 

onm:tsbare voorws.arde om die geestellke atmosf'eer !n die Bybelse 

dramas te bewaar. Die amper k1nderl1ke geloofshoud.!ng van die 

Middeleeuer .is by Von<!el verdiep deur •n grondige teologiese en 

eksegetiese studie:r wat hom il1 .staat stel oxn in die bewoe tyd. 

sy ltr1 tiese gehoor u te stig en te vernlt!e.Ie,n. 1n Beskouing van 

Vondel se d.rl:U11at1ek is vir .my doel die mees geskikte: enersyds 

bly hy- in sy aiel ten nouste verwant .ae.n die Cht'istendom en 

e.nderayds is hy tn deurwinterd.~ classicus.- om die innerlike 

verwan·tska.p tussert Vondel an die l1id.deleeue aan te toon,· sou 

my te ver voet>• In hierdie kort be.spreldng van Vondel se dra. ... 

. m.a.tlek w1l elt probeer om • n va.somlynde begt:1p te gee van die 

kla.ssieke Bjbelse treurapel, om a.ldus tot •.n dieper 1ns1g in die 

wese van d1~ Bybelse dramatiek te kom. 

Vondel .se dt'amatlek het nle ste.biel gebly nie"' Die lyn van ont

wikkeling, wat deu.r s:r treurapele loop is n1e a.lleen van belang 

v.:t.r t n studi·e van Vondel nie, maar ook vir die kennis van die 

verskillende variarite van dio Bybelse·cirama iridie algemeen.(l). 

Di·e eerste siklus treur.spele ne. die bekering tot die Ka.tolisis

me ve~oon d1·e vo·orl1efde van diG neof'iet vir die on,sl:tt.tldige ge•·· 

lo.o.fsheld, wat onder die druk van die vervolger$ alles prysgee, 

tot ,selfs ·die lewe toe, maar onwrikbaar bly in .sy trou. aan God~ 

waardeur- hy 11ggaaml1k ten ondergaan. In n Pieters e·n Pauweldt 

( 1) cf .• T.de Jager:o.c.op bl.25;vgl.Knuvelder II nota op pag.135· 
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en in die n J"ose.tt ,..treurspela word die ·onskuld.ige ve:rvolg om . 

. .• -~ • ' ." !' - . 

sy gehoo:rsarunhe:td. a.an God. D1e geesdriftige houding van die 

martelare verminder in hoe mate die ·a:re,matiess krag van die hel

d&~ in die besoncler van dJ.e n ~a.agderli • Immers;, hulle is .seker 

dat hulle in die l1ggaam.like onderge.ng dle yolled!ge geestelike 

gelukvind. 

In die volgende periode bet Vondel d1~i d.ra.tne.ties~e tema ver

andert wat sal. met die held.e gebeur 1nd1en hulle gehoorsa.a.mheid 

a.an God we1er?., ia die vraag we. t Vond.el hom gestc:l het. ·.n Adam in 
• ' I 

· Be.l.l1ngsche.rlt ·en u Lue1.i:'e.r' is die twee meesterlike e.ntWoorde 

.op hierdie vre.ag, Dit. ·.l.s wae.rskynlik die beste vorm vir die 
; . 

. . 
Byb&lse dre.ma.tiek; Adam. en Lucifer is t\vee 1deale en adele per-

soonl1khede, stadigao.n word die toeskouer in hul. sieletoesta:nd 

1ngele1 en sien by hoe d1e vonk van .·verset vla.m vat en uitein• 
\ 

. delik ui tslas.n tot die daad van ongell.oorsaamheid. D1·e onste.an, 
. . 

die groei en die ontkrtoplng van c:l1e konflik word· in die held ge-
- .. . 

motiveer. Die benouing styg .totdat die held deur sy v~rblinding 

onontkombaal' in. die gevolge. van sy ds.ad. v·erstrik geraak. het.. Die 

slot van albei die spele. i.s minder bevredigend.{ l) 

Die· te enge.1nterpretasio van die n drie~eenhede11 het Vond.ol 

jammer genoegt van hierdie mees d:rama.tiese vorm weggevcl$r~ tn 
. . 

· die laast.e siklu:s .sien ons hpe Vondel sy hele dramatiese voi'm 

wy.sig om san die e1ae van die eerlhe.id van plek en tycf te voldoen. 

Jly· \~as va.sgekeer tussen die verke$rde i·nter-p:toetaaie van Aristo• 

'teles ae toneelwetto en dS:& histories$ onmoontli.lmeid om die 

d:aa.d van . verset, die . st~at . en die ond:ergang op een plek en op 
. . . 

dieselfdG oombl1k te laat pla~svind. Sinds n Jephta!' word dle. 

. helde in die la.aste stadium van hulls ondergang ui tgebeeld, . .. . . ~ ·. ' 

. Die s1eleSt%'1d wat die ·aond1ge daad. vooi>afgegaan het, ·hot op 1n 
. ' ' 

vroeere oombllk gebeur• Met skuld belae.i ve.rskyn die helde op 

i1e tonael1 terwyl die . sonde met sy onaf\"lendbare·. gcvol~e s:>o:s 

.'n donkere.d.reiging bo-oor hulle bestaan ha.ng. Jefta., Dawid, 

Abaolon, Sin1son1 Adonias is enkele van die drmna.t!ese helde 

. ( l)B.H.Molkenboer;o.¢.bl.25JV!r die teenoorgestelde men1ngc 
. Th.d.e J.o.ger:o.c.bl.25 sientbls.l;;-t;Rt 



uit h1erd1e periode. Die drame.tiese krag van hierdle treur

spele bly in die meesterhand van Vondel steeds magtig, maar 

hy het groot drs.matiese moontlikhede e.an die n drie•eenhede' , 

opgeo.f'fer• Dit is ook een van die oorsake 1. viaarom hy sy tl;eur

spele,van 1n dramatiese standpunt. te baie oorlaai het lange 

epiese monoloe en V·erhale van bodes, aowel om die voorgeskie

denls as om die gebeurtenisse op ander plekke in die hand&• 

ling te bring, 

n Lucifer'' is 1n treurspel van w@reldformaat. Ek pro• 

beer hier om die handeling en die konflik skematies voor te 

stel om aldus 1n aanskoulike voorstelling te gee van 'n 

klassieke Bybelse Treurspel: 

Die eerste Bedryf open met 'n skildering van Apollion, 
wat van die aarde teruggekeer het en deur die pra.1van 
die paradys oorweldig is. In 1n van skoonheid deurvlam
de taal hang hy vir die o~ van die begerig luisterende 
engele die luisteryke tafereel van die skepping op• 
veral van die mens. Hierdie gunstige lot van die mense 
ontsteek die vonk van jaloesie en die engele: 

Apollion:11 Niet waar heer Belzebub, al schynt de 
Wy leggen veel te jhemel hoog 

laag •••• " . 
Die nyd is tasbaar in hierdie listige bekoring. 
•n basuin weerklink en Gabriel daal uit 'n wolk neer. 
Hy kondig die Goddelike besluit aan: die mens is op aar
de om God te dien, maar sal later hemelbewoner word• 
Die engele kry opdrag om onder leid1ng van Lucifer , 
alles tot die nut van die mensa te behartig. Verdere 
uitleg word nie gegee nie: 

Gab~iel:" Dit is Noodlot en onherroepelyk Beslu1t11 

Die deug van die engele word op die proef gestel. 
Baie deurstaan die proef en val in ootmoed neer vir 
die Godheid, terwyl hulle die mees verhewe Rei uit 
die Nederlandse letterkunde uitspreek. ' 
Deurdat die Lucifer self geheel op die agtergrond bly, 
het die eerste bedryf die suiwere karakter van 'n 
ekspos1s1e. 

In die tweede Bedryf word aanstonds die reaksie van 
die ongehoorsame engele na vore gebring. Lucifer se 
eieliefde blyk gekrenk te wees. Die goeie en bose invloe-
de begin hul werking Belzebub blaas die woede in · 
Lucifer aan: 

n 't Is allemaal direct tegen u, o stedehouder van 
Gods Opperheerschappyerl' 

Hy wen invloed in Lucifer, maar dan sweef' Gabriel 
naderby; wat vol wysheid en oortuigingskrag Lucifer 
tot aanvaarding probeer bring. Die list1ge en spits
vondige f'luistertaal van Belzebub en Apollion neutra• 
liseer sy werking. Lucifer wil dit laat voorkom dat 
hy nie teen God rebelleer nie, maar teen die veld• 
heer Michael. 'n Rei vol droefheid oor die verblin
ding van hierdie pragtige engel sluit die bedryf a:f. 

Die 11 Lucifer1 is ook die treurspel van die Luciferiste. 
In die derde Bedryf brei die brand van die opstand 
hom uit onder die kore van engele. Die op.standelinge 
drom same. Vondel werk op 'n meesterlike wyse sy op
stahdmotief in die massa uit. Getroue engele probeer 
om die afgedwaaldes tot inkeer te bring. Aan albei 
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kante heers droefheid oor die bevel van God. Belial 
en Apollion wakker die verset met woorde van Reg en 
Regverdigheid aan. Michael tree op en bied sy bemiddeling 
aan, maar die Luciferiste neem 'n dreigende houding 
in teenoor die veldheer. Dit is die enigste maar 
meeaterlike voorbeeld van hoe Vondel die psigologie 
van die massa uitbeeld. Wanneer die volksbeweging die 
hoog.t'epunt bere:tk, verskyn Lucifer op die toneel. Die 
massa oefen swaar druk op die Ligengel uit. Hy wankel 
en: wil die leiding aa.nvaar: 

11 Ik troost me dan om geweld te keren met geweld' 

Die vierde Bedryf begin met die voorbereiding vir die 
stryd. Die.beminlike Rafael sweef naderby. Met liefde..: 
volle aa.ndrang voer hy God se liefde en genade aan. 
Lucifer 1 raak in groot tweestryd: sal God h<.>m wil ver
geef? Rafael bied homself as onderpand aan; God sal se
kerlik genadig wees. Maar dan weerklink die strydtrom• 
pet. Die brand van die opstand is nie meer te keer nie. 
Apollion skiet naderby, 1n Vinnig en kort gt?sprek volg: 
die bevelhebber moet kom. die leer wag! Na 'n kort aar
seling kom Lucifer tot die wanhopige beslui t: 

tt Een ieder in 1t gelid, een ieder kenn' z.yn plich~ 
So bereik die handeling sy hoogtepunt. 

Die vyfde Bedryf het deur die monol~e 'n taamlik epiese 
kars.kter,, Die bodes hang 'n skildery op van die leer:~ 
we.t in slagorde teenoor mekaar ataan. Die gewoel van 
die stryd breek deur die versme.a.t heen en los hom ten 
slotte op in die oorwinningsang van Michael, Dan volg 
die verdoemenis v~·die held, wat ons in die voorafgaande 
bedryf' nog diep ontroer het. As 'n drievoudige monster 
stort hy neer in die hel. Maar vir'Vondel gaan die stryd 
nog deur: ook die mens word in die val van die engele 
me.egesleur. Dit is 1n treurspel·met algemene gevolge. 

Lucifer se konflik staan in die middelpunt van die handeling. 

Geen newehandeling staan hiervan los nie; elk woor4 dra tot 

die ontknoping by. Die kenmerkende Bybelse konflik·is in sy 

oorsprong uitgebeeld, nl. die stryd tussen God en die duiwel. 

Alleen die magtige dramatiese konsepslevermoe van Vondel was in 

staat om hierdie bowenatuurlike werklilmeid in 'n menslike vorm 

voor te stel. Alleen Dante het in •n ander genre gesla.ag om 

in daardie gebiede op te styg en hulle in 'n plastiese taal bin

ne die menslike waarneming te bring. 

Die vooruitgang in die behandellng van die Bybelse stof is 

geweldig. In die Middeleeuse lewensbeskoulng het die mensself 

'n plek ingeneem. wat in die brandpunt van die belangst~lling 

staan. Die bowenatuurlike konflik, wat net so sterk tot die 

Bybelse drama behoort as·d1e Bybelse stof self, het 'n sielkun• 

dige reali tei t .aangeneem. Die drievoudige houding wat die held 

in hierdie daaglikse .konflikte teenoor God kan inneem,· is almal 

in Vondel se treurspele uitgebou, 



DIE VERDERE ONTI~KKELING VAN DIE DRAMATIESE VOFrt~ 

/ 

Die veranderinge wat gedurende die XVIIIde en XIXde 

eeu op toneelgebied plaasgevind het,-het so 1n diepgaande omkeer 

in die dramaturgic veroorsaak~ dat 'n mens soos 1n vreemdeling in 

'n onbekende land sou voel, indian jy sonder kennis va.:n,·~da.ardie 

vooruitgang die ontwikkeling van die Afrikaanse toneel wil na• 

speur.(l) Omdat die Nederlandse drruaaturgie na Vondel benede die 

mid.delmaat gedaal en die groot europese strominge van verre.ge .. 

volg het, wil ek die verloop van die Europese drama in 't kort 

na.gaan. 

A • DIE F'RANSE KLASSISISME 

Die skeppers van hie;r>die toneelvorm is Gomeille en 

Racine. Dit is die eerste stap weg van die kla.ssieke na die bur~ 

gerlike toneel. 'n Wetboek soos die klassieke treurspel in 

Horatius on die Romantiese drama in die Preface de Cromwel~' van 
II ~~~~~~~~~ 

Victo.r Hugo gevind het, het hierdie vorm nie geken nie. Dit moet 

beskou word as die persoonlike skepping van die twee Pranse mees

ters, Hulle is self ook navolgers van die ou klassieke, maar op 'n 

persoonlike wyse .• Die kenmerk le Vel"al in die vryse waarop hulle 

die karakters uitbeeld. Die sobere karakters woPd in hulle werke 

(l)Werke vir hierdie hoofstuk geraa.dpleeg: 

Victor HugotnP~eface de Cromwelr'(l827) en Alfred de Vigny: 
n Preface du more <!e VenisfJl ( 1829) ui tgegee in 11 The Romantic 
Romantic Mov·ement in French Li terature1 deur H.s£ewart en 
X, ·I·Illey, cru:n'6ridege, !glo. . 

J .L. Walch:n Ons hedenda.ags. Tonee~' Leiden, 1922. 
J. Prinsen:n Ret Drama !n ae. XVIIIde Eeuw in West-Eftl.rops!t ( spe-

ciatim) zutpfien, 19 Jl. · · · 
H.de Raaf en J. Griss:,, Stromingen en Gestalten' bls.105-253, 

Rotterdam, 1931. 
L.Dubech:o.c,bls.l9.vol.III en IV. 
L.simons:o.c.bls.l~ dele LLL,IV en v. 
B.Hunninger:n Positivisme e.n Dramaturgiett in 11 Toneel en Werkelyk-

heicf' Hotterdam6 1947. 
Marcel r10isy: 11 Le Theatre Francais Contemporain!' Brussel, 194 7. 
J"ames Cleaver:o.c.'l51s,lfJ .. 
G.Kn.uvelder:n HandboelC1 

1 deel III,c,bl.lt 



meer lewende persoonlikhede. Ieder het sy eie tiepe. In 

Corneille se 0 Le Cid'leet nog die ideaal-mens1 maar besiel met 

groot hartstogte, wat egter deur sy wtlskrag beheers word. 

Racine daarenteen skep in sy 11 Phedr~' karakters met hewige 

hartstogte, wat die held ondanka hul self na die ondergang sleep. 

n Voor Racine is de mensch een machtelooa slachtoffer van zyn 

ontketende kartstochten ••• Racine is het gevoel, hat fel bewogen 

hart" (Prinsen o.c .• bls .. 39). Nieteenstaande die klassieke eienskap-

pe is die helde van Racine so menslik dat by verandering van 

milieu 'n mens kan pra.at van n burgerlike karakter::i' 

In alle lande van Europa is Racine en Corneille nagevolg. Die 

sug na uiterlike vormvolmaaktheid het die nuwe aanwins verlore 

laat gaan. Die XVIIIae•eeuer het alles in wette en voorskrifte 

wou vaal~, ook die treurspel. Die handboek1 wat algemeen gevolg 

is, was 11 L1art poetiq:uen(l6l~o7) van Boileau. Alle reels is onbe

rispelik toegepas op die bou, op die verdeling van die handel!ng 

en op die versreel veral. Aan rym en versmaat het hulle geskaaf 

en gevyl totdat die spele 1n feillose, uiterlike voorkoms gehad 

het, maar.,, bulle was dood gebore en sander aiel, 

'n Beroemde Italiaanse kunstenaar, wat by Corneille en Racine 

in die leer geeaan het, maar aan sy werke 1n e1e karakter gegee 

het, is Vittorio Alf1eri(l749·1Bo;), Sy meesterwerk is nSault, 

wat geinspireer is deur uAjai1 van Sophocles. Hierdie werk is -
van belang vir die geskiedenis van die Afrikaanse toneel omdat 

onlangs 'n Afrikaanse auteur ook •n Saul·treurspel gepubliseer 

het, wat noue verwantska.p met Alfieri vertoon, Die mag wat Saul 

na sy ondergang dryf in die heerssug. Hy wil alle mense bedwing 

maar sy eie hartstog kan hy nie beteuel nie. 

Dawid het voor die woede van die jaloerse Saul gevlug. Onder
tussen val die Filistyne die land binne. Dawid neem deel aan 
die stryd en voltooi deur sy de.pperheid die oorw1nning. 
Jonate.n en Mikal trek die oorwinnaar te gemoet. Abner is die 
bose gees wat Saul se gramskap weer ae.nwakker. Dawid weet die 
gel~elde vors deur sy harpspel in bedwang te hou, totdat 
saulin die lied t n bedekte toeapeling op Dawid se ui tverki.e
sing meen te hoor. Die haat vlam op en in raaerny slinger 
hy die spies, waarann Dawid ter nouer nood ontsnap. Die 
vyande trek weer same. Saul verander u1t hoogmoed die uit• 
stekende plan wat Dawid opgestel het. Die priester 
Achimelech wil die afgedwaalde tot inkeer bring en voorspel 
Saul sy ondergang. In sy woede gee Saul bevel om die pries
tar te ver.moor. saul vertrek na die leerplaas en in die nag 
verskyn die skim van Achimelech, wat die dood van Saul en 
sy seuns aankond1g. Die Israel1ete word oorval. Die neder
laag is verskriklik. In sy verbystering slaan Saul die hand 



a.an homself. 

Die saul•ks.rakter is geweldig. Dle invloed van Racine tree op 

die voorgrond. Ook herinner hy aan Seneca en Shakespeare, wat 

ir. teenstelling met die eintlike klassieke treurspele 'n seer 

lewendige handeling e¥aie bloedige tonele vertoon. 

B. DIE RO.MANTIESE BURGERDRAMA 
--------------------------

Gedurende die tweede helfte van die XVI!Ide eeu word 

ernstige kritiek uitgeoefen op die verstarde na.volging van die 

Franse klassieke treurspel. Itlerdie kritiek is 'n tydverskynsel. 

Die Verligting ei.s vcyheid op alke gebied, ool{ vir die kunste-

nae.rop die toneel. Voltaire, wat tydens sy ballingskap in 

Engeland verwonderd gestaan het ocr die to~eelgewoontes in die 

land van Shakespeare, het as 1n entoesiaste bewonderaar van die 

Engelse meester na Frankryk teruggekeer, Tot groot ontsteltenis 

van die publiek val die onskuldige held in u Zaird' op die toneel, 

terwyl voor die oe van die toeskouers bloed vloei. Dit was iets 

ongehoords en in stryd met alle voorskrifte. Voltaire het met 

sy n zafr~' · roem verwerf • Origens bly Voltaire nog diep in die 

klass:i.eke rigting veranker. Ook die ensiklopedis Diderot pas die\ 

verligte idee oor vryheid en na.tuur, wa.t later deur Rousseau in 

sy nEmild' verwerk is, op die toneel toe. Die klassieke toneel 

was veral die toneel van die ar1stokrasie. Diderot rig aanvel 

op die aristokratiese helde, wat die toneelwt.reld bevolk. Die 

vorstelike stand het die tragiese nie in pag nie, in die lewe 

van die gewone burger word net sulke aangrypende tragiek gevind. 

In 11 Le Fils naturel!1 
( 1757) en 11 Le Pere de Fa.>n1lle11 

( 1758) kie.s 

hy sy handeling en karakters uit die burgerlike milieu. 

Ook Duit.sland bly nie agter tn die kritiek nie. 

Lessing eis aldaar die vryheid vir die kunstenaar op. Sy jare

lange kritiek is veral gerig op die lewelo.se toepas~~ng van die 

"toneelwette" • 'n Dramatiese l~u.nswerk is nie 'n suiwer versta.n-

.delik beredeneerde maa.kWerk nie. Ook hy koester 'n groot vera

ring vir Sha·kespeare. stadiga.an word die klassieke n drie-een

heden as onnatuurlike beperk1ngs vir die ware kunstena.a:r beskou. 

Die geestesverandering word nog duideliker merkbaar in die be-



skouing van die werklikheid. Die ideale aristokratiese helde

w~reld word prysgegee vir die onmiddellik tasbare omgewing, die 

11 natuurl • Die geestesveranderinge van die XVIIIde eeu d1"Uk ook 

sy stempel op die toneel. Die Burgery garo1 ook tot die reelmatige 

toneelpubliek behoort. In teenstelling met die ariatokrate wat in 

losies setel1 bevolk die burgery d1.e 11 par-terrd1 ., Wat die ont

stent.'ning van die verna.me publiek ui tgelok het,. het die goedkeu• 

ring van die burgers weggedra. Die smaa.k van die rtgisseurs was 

nog aristokra.ties, die nuwe dramas het slegs met tussenpose 

op die verhoog verskyn. Maar die burgery is aan die opkom en eis. 

hul e1.e helde op• Die na.tuurlik goeie mens ma.a.k sy intrede. Die 

et1ese strekking word sterk beklemtoon. Die misdae.d meet gestra.f 

VJord en die deug beloon. 1Iaa.tskaplike wantoeatande moet aan die 

kaak gestel word. Die volk vervva.g 'n aangename slot. Die oplewing 

van die sentimentaliteit is 1n.algemene verskynsel van die 

Romantiese Verligting. 

Die h:lr.toriese slag wat in 1830 by die eerste opvooring van Vie

tor Hugo se u Hernanin in letter like sin tussen:· die 11 losie11 en 

die u pa:r·-terre11 gel ewer is, het dus 1 n historiese voorbereiding 

gehad. Die Romantiese burgerdrama het die Klassieke Treurspele 

van die '\rerhoog verdring. Die openl.:Lke mani·f'es, wa.t def'initief 

met die tradisie a.freken-, is n Preface de CromwelJ!' van Victor 

Hue;o. Die periodes, waarin hy die gesldedenis indeel, is onhoud

baar soos baie a.nder stallings van die Romantiese Verligting die 

toets vandie geskiedenis nie kan deurstaan nie. Die Roma.ntikus 

wil terug na die natuur, na die werklikheid, maar self is hy die 

mins geschikte persoon om daa.rdie werklikheid te benader. Sy 

denke, wa.t gele1 word deur die Kantiaanse Idealisme 1 is gemeng 

met verbeelding: sy ideale mens sal nooit besta.an nie. Hy self 

leaf in verset met sy omgewing en droom van 1n onbereikbare ., 

wereld. Hy is Vol heimwee. tfleltschmert' I na daa.rdie land met sy 

ideale mensa. Hy voel die aanwesigheid daarvan in die u a.sem1 van 

die n.atuur rondom hom. Die doel van die kunstenaar is om hierdie 

droomwereld in sy skeppings te laat aanvoel. Dit is die rede 

wa.arom in die Romantiese werke sowel die suiwerste gevoelskuns as 

die wateragtigste sentimentaliteit te v1nd is. 



Ook vir die Romantikus le die wese van die dramatiese in die 

gespletenheid van die mens. Enersyds wil hy die goeie en ande~

syds word hy in die teenoorgestelde rigting getrek. Die natuur 

is vol teenstellings. Die skone is a.ltyd·gemene; met die lelike,. 

die aublieme gaa.n altyd vergesel van die belaglike. Bowedien is 

die da.a.glikse lewe volonvei"Wa.gte, gr1111ge wendings1 wa.t nie 

bereken kan word nie. Hierd1e werklikheid moet die toneelskry~ 

wer in sy werke aandurf. In die inleiding van n Le Roi s t amuse" 

verklaar Hugo da.t die z~r Triboulet die koning aanspoor tot 

dieselfde ondeug waarteen hy sy enigste dogter angsvallig be

skerin. Die tra.giese vir die held is juis daarin gelee dat die 

koning die dogter self in die verderf stort.. dus deur die harts

togte wat Triboulet self aangewakker het, Die reele mense van 

Hugo en sy skool is vol van teenstellings: die nar Triboulet 

is die ernstige grapmaker. Saltabodil is die uiters eerlike 

moordenaar. Die gebrek aan psigologiese insig weerhou die Roman

t11rus om in die siel van die mens af' te daal, trouens hy het geer 

belangstelling vir die siels prosesse nie. Nou eens handel sy held! 

as 'n misdadiger, dan weer as 'n deugsame mens. Hierdie opvat

ting$ van die karalcter•s gepa.ard aan die onberekenbare wendings 
·, 

in die lewensomstandighede bring •n toneel op die planke wat 

die mees onverwagte en skokkendc omkeer in die handeling bevat. 

In n Lucrece BorgiS:1 beeld Victor Hugo vyf seuns u1 t wat bulle ~.n 

die paleis met Luerece uitbundig vermaak. Wanneer hu.lle die ka

mer verlaat, doem •n ry swart monnike voor hulle op, elk met 'n 

doodskis agter hom. Terwyl die seuns verstyf' van skrik is., vex._ 

kon.dig Lucrece met 1n onheilspellende stem dat sy hulle .in die 

val gelok eri vergiftig het,. So is die lewe,se''<lie Romantic!. Die 

toneel wissel gedurig en die newehandelinge is so talryk dat die 

innerlike struktuur van die handeling onsigba.ar word., Die taal 

moet die spreektaal wees .. nie die digterlike verse nie. Dit wil 

egter nie s•dat die dialoog 11 alledaag~ moet wees nie. Die 

Romantikus streef na 1n n teatrale1 dialoog6 wat vir ons tae.lge

voel dilrwels gelykstaan met 11 onnatuurlik en patet1es'1 
• 

Die Romantiek het dus werklik 1n grote revolus1e in 



die toneelwereld veroorsaak en nuwe paaie vir die toekoms geopen 

Die fe:itelike resultate was min. Die grootste vooruitgang isdie 

vryheid vir die kunstenaar. In die Roma.ntiese werke is meester

like en diep-ontroerende tonele te vind, as 'n geheel is hulle 

oor die algemeen te onewewigtig. Die Romantlek bet in letterlike 

sin t1 verwator1 toe die suiwere gevoel van die werklike kunste

naarsby die navolgers oorgegaan het :in sent1mentalite1t. Vir 

hulle wasdie leuse: hoe meer trane1 hoe groter kunswerk. 

c. NATURALISME EN REALISME 

Die toneel bly altyd die spieel van die volkslewe 

en elke geslag het sy eie tonee1 1 waarop dit sy ideale in beeld 

probeer omset. Die estetika van die Romantiek het te veel onder 

die invloed van die Raaionalistiese wysbegeerte gestaan om die 

strydkreet:11 Terug na die Na.tuur 111 tot 1 n nabootsing van die 

positiewe werklikheid te maak. Zola konsta.teer dan ook dat die 

Romantiek nog nie geslaag het om '11 werkliken mense op die toneel 

te bring nie. steeds sien hy op die verhoog die n e.bstrakte' 

helde: die een is die plig, die ander die Vaderlandsliefde; 'n 

derde die trou of 'n teenoorgeatelde ondeug. •n Volledige 

organisms, menae van vlees en bloed word nerens gevind nie. In 

ooreenstemming met sy estetika, wat teruggaan op die wysgerige 

positivisme van Comte, moet die toneel die objektiewe werklik

heid weerspieel., Die wetenakaplike metode moet op die kuns toe• 

gepas word. Die wetenskap van daardie tyd het die mens gesieq t 

as 1 n onderdeel van 'n magtige ato£11ke evolusie- wat met 'n 

gedetermineerde wetmatigheid die lewe van die individu en die 

gemeenskap beheers en tot ontwikkeling J.aat kom, Deug en on

deug is chemiese prosesse, wat onderwerp is aan die stofwisse

ling in die liggaam, a.lleen is hulle van meer subtieler aard. 

Dieselfde werkinge word in die gemeenskap gekonstateer. Zola 

en De Maupassant het die Naturalisme van Flaubert op die toneel 

toegepas. Die aandag gaan uit na die karakters en die milieu. 

Elk individu word bepaal deur sy fisieke erflike aanleg en deur 

die milieu waarin b:y opgroei. Deug en ondeug~ skoon en lelik 

is almal werklikheid en het vir 
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die k:unstenat •. r pres1es dieselfde betekenis as vir die man van 

wetenskap. Die Naturalisme is in sy wese a•moreel. Elke verset 

van die standpunt ve.n die etika is oorstem met die kreet:u Die 

Kunspm d1 e Kunfi' • 

Die Posit1vigme heers in die wysbegeerte, die sosialisme plaas 

die positie van die maatskaplik misdeeldes op die voorgrond, die 

milieurn die kar~~terontleding skep twee nuwe selfstandige t~kke 

in die wetenskapc ui t hierdle gees is die Naturalisme gebore, Dle 

arbeiderstand eis sy regte op in die samelewing. Hy is bewus van 

sy ekonomiese mag en sluit in vakbonde aan.een. Die ellende van 

die ·agterbuurt, waarin wrakke van mense leef, wat deur die 

meedoenlose wette van die ekonomiese liberalisme verbrysel is; 

staan in die brandpunt van die belangstelling. Ook die konf1.1.k-

te van die moderne mens, wie se mater:ta.listiese lewensopvattinge 

voortdurend met die n lmnvensies" van godsdiens en gemeenskap in 

botsing kom, houpie goeste besig. Die romankuns is die aangewese 

medium om daardie werl{likheld te vertolk .. Maar ook die toneel 

word heeltemal opgeneem in daardie sfeer. 'n Blik op die dramas 

ul t daa.t'die tyd brir;.g di t aan die lj_g. Die konflikte van die 

moderne mens het gestalte aangeneem in die werke van Strindberg 

en Ibsen, die scsia.le node word behandel deur Ha.upt.mann, Shaw en 

Tolstoy. 

Enersyds word die oppervlakk1ge, naturalistiese fotografieweer6a• 

we vau die eroMve werKlikheid vervang deur die diepere sielkundi~ 

ge realisme. wat die helde aan erflike belasting laat ten onder 

gs.an sender dat verset rnoontlik is; andersyds word getoon hoe die 

kleine mens wanhopig worstel met die determinisme van die meganie• 

se natuurwette. Die tragiek is gelee•in die 11 worsteling van de 

mens met zichzelf en aan zichzelf ga.at by ten onder.1
l ( 1) Dit 

is nie verwonderlik dat die outeurs veral aandag bestee aan die 

karakters en aan die milleu nie. Die decor en kostumering spee1 

tn belangrike rol. Die speler self mag geen rekening hou met die 

gehoor en tot groat ergernis van die toeskouers gaan sommige ak

teu~cs sov·e:t• dat hulJ.e met_ d:te rug na die publiek gaan speel. 

Die groot gevaar van die Naturalisroe, waarvan dit met moelte deur 
die talentvolle meester bevry is1 is die byna onverbreekbareband 
met die partikuliere en individuele u geval" en die naturalistiese 

11}vgl.I{unn1ger,o .c. bls.J.4. 
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kunewerke mia meestal die lagemeen menolike waarde. Die 

kaxnktera is tot in besonderhede uitzewark, die milieu 

hao.rfyn uitgeteken maar die innerlike ontwikkeling van die 

konflik raak op die agtergrond. Die werklikheid wat uit

gebeeld ::ol'd is hu..rd an grof. Die Nuture.lisme het dan ook 

na die Eerste W~reldoorlog geeterf. Allerwee word gesoek na 

die diepere werklikheid, wat agter die wetenskaplike obaer• 

vasie, die ohemieee proefneminge en die la~eet van die 

ohirurg ekuil gaan. Hierdie ha.rtatogtelike., individuele 

pogings ia miskien die aaiwerJte beeld van geestelike ver

wa.rring wat in die hea.endaagae aamelewing heers. Die algemene 

neiging is 'n vlug ui t die benouende uerklikheid van die 

material is me na ., n meer vergeeste1 ikte aamelewing., mao.r waur 
. . h• 

kan die moderne mens 'n geeate1ike idsa.a.l, wat~uit die brute 

w6'.reld v·,n atof en hartatogte kan trek, vind? 'n lie dramatieae 

vorm is nog nie gevind nie, hoewel die poginga talryk ia.(l) 

\ 

(1) aien:Maroel Doisy:"Le Th~atre Frnnouie Contemporain", 
Bruesel 1947. 
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INLEIDING 

·In die· tyd dat in Europa die· burger1 ike toneel die pu

b1iek geboei het, het ook in Kaapatad 'n intense toneellewe ge

heera. Na.aa Shakespea.re en Moliere tlet op die Holla.ndse toneel 

veral die melodramas van Kotzebue in die amaak geva.l. Die auk

sea v~n hierdie skrywer was altyd verseker. (1) Aan die ont

staan van die .Afrikaanse drama gaan derhalwe 1 n lang speeltra-

diaie vooraf, wat die amaak van die publiek gevorm het en aa 

voorbeeld ged1en het vir die skrywera wat oorspronklike 

Afrikaanae dramas wou skryf. Hulle ontleen veral die toneel-

tegniek acl.n die burgerlike dramas. In die begin was die onder

toon van die spele nag romanties, later word die plek afgestaan 

aan die realietieee drama. Sowel die roma.ntiese as die realia-

tieae drama staan, oppervlakkig gesien, wat struktuur en weergawe 

Vl;l.n die handeling betref, baie na aan die verakyningsvorm van 

die alledaagae lewensvoorvalle. Dit is altyd die voor~eg van 

groot kunstenaara om die gewone lewenskonflikte in onsterflike 

dramatiese meeaterwerke om te skep. Alleen hierdie begenadigde 
-

ma.nne is in etaat om die onsigb3re kragte wnt van binne en ven 

buite die lewensgeluk van die held beheera, in ay volle hewig

heid te deurleef en in nuwe herakeppinge vas te 1~. In die 

~1 nde ve:n minder begaafde ekrywera word alle dramatieae vorme 

magtelooa en dit geld wel op 'n besondere wyee vir die realis

t ie ae vorm. Hierdie vorm het 'n so eenvoud.ige ui ter.l ik en 

akyn so min else aan die skrywere te stel, dat dilettante op 

die geb~d van dramatiese kune maklik v~rlei word tot die 

kompoaiaie van toneelapele wat in werklikheid alega vlakke 

verhaaltjies-in-toneelvorm is. Wanneer hierdie liefhebberi al-

leen maar as tydverdryf beakou word, kun 'n mene daarteen geen 

beawaar maak nie, maar indien der~elike wexkies onder drama-

tiese kuna gerangakik word, moet jy daar voorbehou teen maak. 

Oor die algemeen is by die beoordeling va.n die 

eerete voortbrengeela v~n die Afrikaanse letterkunde twee 

heeltemal verakillende gevoelaindrukke met mekaar verwa.r, nl. 

(1) F .c .L. Bosman: "Drama en Toneel in Suid Afrika", De Busey 
Pretoria., 1928 . 

' 
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die nasionale vreugde oor die gebxuik van Afrikaans en die 

estetieae ontroering wa.t deur die ltunawerk verooraa.ak word. 

Hierdie toeatand is reeds a.lgemeen erken en die werke meet in 

lig van daardie tyd gesien word. 'n Ander hiatoriese feit is 

dat die eintlike oorsaak va,n die ontstaan van die Afrikaanse 

letterkunde le in die naaiona.le verset van 'n volksdeel wat 

hom in die loop van die XIXde eeu met volledige verenge1eing 

bedreig gevoe1 het. Die letterkunde 1, 0 , die gebruik van 

Afrikaans vir literere doeleindea, het aa.nva.nklik die ver

na"mste ta.ak van die vol.kabeweging uitgemaak. Die Genoot-' 

skap van Regte Afrikaners het die alarmklok gelui om die 

volk wakker te roep. Die wagwoord v~n die Beweging was: Die 
" 

Afrikaner moet ay eie ta.al gebruik, ook in die openbare lewe. 11 

Maar die taal self was nooit draer van 'n geeateakultuur nie 

en het daarom in 'n rudiment~re stadium van ontwikkeling ver

keer. Die letterkunde in die a.lgemeen en die toneel in die 

besonder staan tot 1925 in diens van die naaionale ontwaking. 

Beaware teen Afrikaans as offiaiele taal moea met die atukke 

in die hand weerle word en dit kon alleen geakied indien 

propaganda vir die taalgebruik van Afrikaans gemaak ~ en 

die eerste Afrikaanse akrywers met lof oorlaai word. 

In eo verre is die toneelepele uit die tyd van die taalstryd 

opgeneem in die algemene etrewe van die Beweging. Sooa ora1 

het die publiek in Suid-Afrika. 'n beaJ issend.e invloed op die 

aard van die toneel en die onderwerpe wat gespeel word, uit

geoefen. Mann.e wat beaiel .waa met ywer vir die Afrikaa.nse aaak 

en in die realiatiese toneelvorm 'n maklike akema vir eie po

glnge geeien het, het 'n publiek en oxitio~t met geheel 

andere gevoelena as estetieae na die tonee1sale gekom het. Die 

publiek het toneel beskou as 'n ont.apanning wa.ar 'n mens na. 

gedane a.rbeid aangenaam onderhou word en waar jy lekker kan 

lag. Die publiek het gekry wat dit verlang het. •n Spel met 

'n bietjie melodramatiese inelag is gou-gou in mekaar geaet 

en 'n grappige situasie~oorstel is 'n handigheid. Hoer eiae 

ia nie aan manne aooa Melt Brink,J.J.H.de Waal en c.J. 
Langenhoven gestel nie. Die critioi het gejuig oor die ge-

bruik van Afrikaans en het die skrywers met roem oorlaai , 
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aodat 'n mens tee~oordlg voor die ondankbare taak staan om op 

grond van eatetieae maatstawe daardie gevierde akrywera na hul 

merite te beoordeel en abatra.keie te maa.k van die bykomstige 

omatandighede wat nika met kuns te ma~k het nie. Hierdie oor

skatting het n1e alleen die oordeel oar die werke van die 

skrywers van die taalatrydperiode aangetaa nie maar werk ook 

nog deur by die meeste critiol van die volgende periode, toe 

daar werklik 'n begin gemaak is om tot 'n dramatieae kuns

werk te kom. Opmerklik is om waar te neem hoe eelfa teens-

woordig nog enkele to nee lcri t ici onder inv1 oed van daardi.e 

geesteageateldheid staan. Die enigste pad om uit die noue par

tysfeer in die kuna loa te kom, is deu1· verakillende kunete

naara en critici ingesla.an,nl. die ernstige studie van die 

meesterwerke van die 'vVGreldli terat uur. 

In die taalatrydper1ode ia die toneelkune nie gebore uit die 

drang om •n dramatieee kunewerk te skep nie en moet derhalwe 

ook geen poging aangewend word om daardie wexke volgens eate

tieae beginsele te beoordeel nie. 

Indien een otelling uit die oorsig van die algemene 

ontwikkeling van die dram~tiese vorme in die Europese drama-

turgie duidelik na vore kom, dan is dit wel die feit dat die 

toneel die onmiddellike weerkaataing is v<;.n die idee en ideale 

wat elke tyd nastreef en probeer verwerklik. Aldus bring die 

studie van die Afrikaanse toneel my tot 'n beekouing van die 

veranderinge wat gedurende die laaste tyd in die Afrikaanae 

gemeenakap plaaagevind het. In 1926 vind 'n groot omkeer op 

poli tieke gebied plaas, wat die Afrika.9.nae Beweging in sy 

weae raak. Die Afrikaner self kom aan die bewind deurdat die 

Naaionaliste en Arbeidera die meerderheid in die parJement 

var~erf het. Was dit enersyda 'n verweaenliking van die eerate 

1deale van die Beweging, a .. nderayde word nou g1·otere probleme 

aan die le1era v~n die Beweging gestel 1 wat om 'n onmiddellike 

oploaaing vra.. 'n Mene kan die aanhangera van die Beweging 

in twee groepe indeel: daar ia altyd die geeedriftige idealiate 

wat die voortou neem en dikwele slegte leiere ia in sake van 

pra.ktiese belang.; en da.ar is ook stt~ede die, miakien nog · 
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mlangriker,groep van nugtere realiste wa.t die ems van die . , , 

posisie su:twerder insien en die nuwe verantwoordelikheid skerper 

realiseer.Die probleme was en is talrjk en van uiteenlopende 

aard.•n Verbredtng van die ideologie van die Beweging was •n · 

absolute noodsaaklikheid.lmmers,nou kan nie meer met dieselfde 

voortvarendheid te werk gegaan word as fn die stryd vir die 

taalregte nie evan die beleid van die Beweging hang die lewe en 

dood van baie medemense a.f.Besadiging en ems neem die oorhand 

by baie aanhangers,veral die meer gematigde.Verbreding en ver

dieping van belangstelling vind uitdrukking in die nuwe aksie

plan.So kom die probleme van politieke.sosinle en ekonomie~e 

aard in al sy verskyningsvorme binne die onmiddellike aandags

veld van die Afrikaanse leiers. 

Behalwe bierdie veranderinge op politieke gebied het in dieself• 

de t~d 'n innerlike,geestelike omkeer in baie individue plaas 

geyma,wat m.i. 'n nog diepere stempel op die letterkunde gedruk 

het.Geen striemender beledig1ng kan vir 'n volk bedink word as om 

deur •n ander volksdeel as agterlik en plattelands beskou te 

word. 'n Sterk drang om modern te wees ontstaan. Met hierdie ver

anderinge in die openbare lewe gaan die trek van die platteland 

na die stede gepaar4.Baie Afrikaners word aldus bewoners van die 

grootstad.Dat hierdie verhuising groot probleme vir die leiers 

van die volk skep,is duidelik.Nou kry ons ook uit hierdie middens 

die eerste A:f'rika.anse Bybeldremas waarin die skrywers die volk 

wil lei,voorlig en vermaan.Die aanpassing aan die moderne lewens~· 

opvatting het dikwel.s ontaard in godsdienstige ontworteling.Om sg 

modern te wees moes baie eenvoudige mense 'n geestelike ~rong 

maak wat verskillende eeue van gestadige Europese geestesontwik

keling gekos het.Die vrysinru.ge gelowige eis sy regte op in die 

Afrika~se kerkgemeenskap.Met watter beroering dit gebeur het,is 

merkbaar uit die historiese $tryd rondom die du Plessis-saak 

wat deur voor- en teenstander~ jarelank met ware hartstog gevoer 

is;totdat dit tenslotte seif s fn die Opperste Geregshof ~an~et 

Ook op geestelike gebied bestaan twee rigtings wat innerlik 
' 

/volledig van mek:~ 



l 47e 
verakil, en wat tot va.ndag toe in die uiterlike eenheid 

van die Afrika.anae Beweging aanweeig is. Daar 1a die ver

teenwoordigere vun die ortodoka-gelowige rigting en die 

voorstandera van die vryainnig-liberale atroming. By die 

H:~.aate g:r:·oep word baie geeatelik onewewigtige menae gevind, 

terwyl by die ortodokae gelowigea baie politieke idealiste 

hul plek in die geledere inneem. Voorlopig ia hierdie 

twee heterogene elemente nog in een pol.i t ieke partyverband 

verenig~ wa.t sy waarakynlike ooraaa.k vi.nd in die gemeenskap

like drang na 'n on,afhanklike republiek. 

In verb~nd met die skildering van die geeatelike toeatand 

in die Afrikaanae Beweging moet ek wye op die vlug wat die 
,. -

universitere onderwya in daardie jare geneem het. Die open• 

bare node het die gemia aan univereitere opleiding akerp 

laat voel: wanneer die Afrikaner ay plek in die hedendaag~ 

ae ma.atakappy behoorlik w-11 vul, dan moet hy'op hoogte van 

sake weee met die int!$llektuele vooruitgang wa.t op hierdie 

gebied in d.ie wereld gemaak 1e~ Ook die verlange om w~reld

burger te weea en uit die territoriale omgrensing los te 

raak, het prikkelend op die ouea sowel as op die jeug inge

werk. Die ontstaan van universiteitskolleges wat aooe 

paddeatoele oral ui t die grond gekom het, is t n teken van 

die verbreding van die intellektuele belangstelling. 'n 

Nuwe geslag Afrikaners is aan die universiteite'opgelei, 

Dikwela ataa.n bulle tuaaen die twee voorgenoemde groepe, · 

wanneer hulle nie geeatelik by een van daa.rdie rigtings aan

gesluit het nie. 

Die toneel is die spieel van die volkalewe en daard.ie 

beroeri.nge het nie ongemerk a.an die Afrikaanse toneel verby 

gegaan nie. Veral in Suid-Afrika bly·die band tuesen die let

terkunde en die Beweging wa.aruit dit ontstaan bet, baie nou. 

Ek ia hier weer verplig om 'n dubbele onderskeiding te maak 

in die innerlike ontroering waaruit letterkundige werke ontt

staan: onder die druk van die veranderde omstandighede en die 

nuwe probleme het dJ.e verbreding van belangatelling by ver

skillende .Afrikaners plaasgevind. Nie meer die taal nie maar 
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die mens self te midde van sy moeilikhede en konflikte tree in 

die brandpunt van die openbare belangatelling. Vir die kuna be

teken dit op sigaelf 'n groat vooruitgang. Dit kom tot uiting 

in die gedigte, .romans en ool{ in die toneelspele. Almal hou hul 

beaig met die problema van die nuwe mens in die Suid-Afrikaanae 

a3...ue1ewing. Die dra.ng wat aan die ontstaan van daardie werke le, 

kan tweevoudig weea: of suiwer esteties - wat selde die geval is 

met die toneelwerke -of enkel moraliserend-didakties. Groot 

me~aterwerke ia altyd gebore uit die eatetieae drang om die 

innerlike ontroering in 'n kunawerk te herakep, m~ar dit gaan 

steeds vergesel van die dida.ktieae lering. Meuse wat geen 

akoonheidsontroering annvoel nie en tog om andere redea dramas 

wil akryf, word gewoonlik gelei deur die drang om te leer. In 

hierdie opaig is die oorgrote meerderheid vnn die dramatieoe 

werke uit die periode na die taalstryd nog nou verwant aan die 

tendeneieuse bedoelings van die propagandiste. In die vyftien 

jaor na die verandering van die ideologie het meer aa twee

honderd toneelapele verakyn. Die kwaliteit is egter nie in 

ooreenstemming met die kwan.ti tei t nie. Cor die algeme6n word 

die kunadrang oorheera deur die atrekking. Manne wat •n bood

skap vir die gemeenakap het of meen te he, maak van die toneel 

gebruik om daardie taak te vervul. In die hietorieae oorsig van 

die Bybelae drama, wat ek as 'n goeie verteenwoordiger van die 

volkaberoeringa in die Afrikaanse gemeenekap beakou, sal ek aan 

die hand van voorbeelde hierop terugkom. Tog val dit op dat 

hierdie nuwe omgewing grotere moont1ikhede vir die dramatieee 

kuna bevat dan die voorgaande. Dit gebeur soma dat middelmatig 

begaafde outeurs 'n enkele werk lewer wat werkJik dramatiese 

waarde besit. 'n Mens kan hier dink aan J .F.W.Grosakopf ae 

11 Aa die Tuig akawe" (1926) en P.W.S. Schumann se 11Hantie kom 

huis toe". (1933) Albei is probleem-dra..maa u1t die nuwe ea.me

lew1zlg. Die realietiese vorm bly nog volledig in die tradiaie 

gewortel soos ook in die nPuderli;ng" (1934) van Fagan en 

En hadde de!t liefde niet 11 (1935) van Eitemal. 
" 

Met die volgende periode van oorgang word bedoel die 

verandering van inatelling wat by die kunatenaars of skrywers 

tot uiting kom. Baie jong outeure het deur 'n univeraitere 
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opleiding met die algemene beginsela van dramatiese vorme 

en at~rl in annraking gekom en die studie van die meeater

werke van die wereldliteratu.ur het ook op kunsgebied die 

geeate verruim. Daar is nog andere simptome wat aandui da.t 

die geestesgesteldheid van baie Afrikaners tek~na van ryp

heid begln vertoon. In hierdie verband wil ek enkel wys op 

die besadigde elemente in die Afrikaanse Beweging wa~ na 

samewerking aoek met andere volkadele en wat op politieke 

terrein tot uit1ng kom in die koalisie tuasen Smuts en 

He:rtzog in 1934. D .F. Malherbe het in hierdie atryd duidelik · 

party gekies wat in sy werke tot ontlading kom. Die poiaie 

staan in daardie tyd reeds volledig in die lig van die kuns-

drang. Die toneel genees maar atadig vnn sy kindersiekte en 

bly nog die troue dienaar ve,.n andere me esters dan die kuns. 

Die rede waarom ek D.F. Malherbe as 'n oorgangsfiguur be

skou., moet nie gesoek word in die hoer geh:7 lte van sy dramas, 

aodat hy ae drarnatieee kunstenaar bo ay voorgangers sou uit-

steek nie. Enersyds alu1t Malherbe ae kuna nog a.:.m by die 

didaktiese groep en anderayds is in Hy d.ramas duidelike spore 

van hoer kunsaapirasiea te vind. Malherbe was deur ay otudie-

lewe miekien in die gunstigste poeieie om met die meeeterwerke 
... 

van die wereldliteratuur in aanraking te kom. Malherbe is 

egter te sterk Nasionalie en te min beaielde kunstenaar om 

tot suiwer dramatiese kunaskeppinga in staat te weee. Dit 

maak hom tot oorgangsfiguur. Dat hierdie indeling vir die 

poesie nie cpga.an nie, is duidelik. Omstreeks dieael.fde tyd 

ontstyg enkele digtera die atmosfeer van die verbygaande 

emosies. Hiardie kunswerke het ontstaan uit auiwer estetiese 

aielsontroeringe, en kan met die beste in die hedendaagse 

Europese letterkunde op daardie gebied vergelyk word. Die 

ontwikkeling van die dramatiese kuns is traer omdat hierdie 

genre meer gebind is aan die amaak van die publiek dan die 

poesie. 

Die laaste periode waarin ek enkele ernetige 
II 

pogings" bespreek, vind uit die voorafg&ande sy verklaring. 

Hierdie dramaa is bewyse dat die Afrikaanae drama ay jeug-
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periode begir. ontgroei en dat die dramatieae werke uit kuna

drang voortkom~ Afgeaien van die onvoldraenheid en die tekort 

aan dramatiese aeggingskrag van die dialoog, kan 'n mens 

vreugdevol geetem wees met die eatetiese verandering in die 

installing van die skrywera ten opaigte van die dramatieae 

kuns. Juia om die erne waarmee die drie akrywera n& die 
.. 

Tweede Wereldoorlog te werk gegaan het, la.at 'n mens die hoop 

koester dat jy ook in die dramatieae kunGgenre 'n opbloei 

mag ve rw ag .· 

Hiermee het ek die redes a<·ngegee, waa.rop die in

de ling van hierdie deel berue. Die uiteindelike doel is om die 

innerlike ontroering waaruit die toneelapele voortgekom het, na 

te apeur. 

Dat ek juis die Bybelse drama as voorbeeld gekiea het 

om hierdie groeiproaes na te gaan, het 'n tweevoudige verklaring. 

Eeratene is dit 'n uitdrukking van die godadienstige geDnrdheid 

van die Afrikaanse volk en vervolgena vind ek in die Bybelae 

drama die beate weergo.we v: n die ontwikkeling wat die .A.frikaanae 

volk gedurende die afgelope 25 jaar deurgemaak het. 

Die oplewing v;;n die Bybelae dramatiek ie nie 'n uitsluitende 

Afrikaanse verskynael nie. In Frankryk het enkele vooraanatsande 

dra.maturge die Bybelae genre beoefen, maa.r hulle ataan alleen. 

In Vlaandere ia die toestand andere. lldera is gewys op die 

veelvuldige ooreenkomste tussen die Afrikaanae en d·ie Vlaamae 

Beweging. Die uitoefening van die Bybeldrama kan aa~:hierdie 

paralel toegevoeg word. Albei volke is diep godadienatig; die 
•\ 

godsdiena is due • n rykdom van die volk en die· beaef van daar-
. . \ 
\ \ 

die waardes moat die volk tot selfbewuesyn bring. Toe die 
\ 

·twee volke plotsel ing ui t die ku1 turele afeondering waa~in 
\'. \ 

hul1e verskillende eeue geleef het, opgeneem is 1b. di,e m\ldd.e . 
\ . 

van die moderne geesteat:rominge 1 het daar natuurl1i\<;e:rwyse 
I \ 

godadienatige konflikte in di~ gemeenakap ontata,~n \deurdat 
\ 
'· een groep die moderne le\7ensb.eakouing wil aanneEt!m eiji~ die andere 

\\ . 

die godsdienatige lewenaopvatting as 'n volksgoe~ en \lie teen 
il . 

die a-religieuae, bui tenl~ndae invloede V!il verj..edig. '\,, 
:.\ \'. 

Die Vlaamae Bybeldrama ataan egter meer buite .. jlii~, afeer van 

die atrydgewoel. Die kunatennare ie geinspiteer d~ur die ge-
/ 



51. 

loofslewe van die volk~ waarin die kunatenaars self ook groot 

geword het. Daa.rom kom in die Vlaamse dramas meer die neiging 

tot apeel tot uitdrukking. 'n Sprekende voorbeeld van die 

weerspieeling van die Vlaamse volksaard in die Bybelse drama 

is felix Timmermans se 
11
En waar die Sterre bleef stille staan"; 

aowe1 die nC~.tuurlike gevoe1 vir humor as die volkspieteit word 

hie.rin verbeeld. Andere Vlaamse akrywers wat die Bybelse genre 

in die dramatieae kuna beoafen het, is o.a. R.Verhulst, 

R. de Clerck en C. Verschaeve. 

Die sfeer in die Afrikaanse Bybeldrama is ernstiger. Op die 

aerate plek stat.~ln di t nou in verbo.nd met die verset teen die 

mode1·ne lewensbeskouing. Vervolgens ook vind di t sy verkla

ring in die godsdienstige geaardheid von die Calvinisme. 

Van huisuit is die Calvinie afkerig van die tonee1 en van die 

beaonder. Die Bybelae apele het dan ook Bybelse toneel in die 

•• - d" aedelike · strekking wat 
slegs genade in sy oe gevind om le 

aan hierdie spele toegevoeg kan word. 
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EEl~STE HOOFS'J!tTt{ 

DIE BY'JELSE DRAMAS 
---------------· --

Die eerste By'belse dramas het nie uit kunsoorwegings ontstaan n1e. 

Die skrywers bestudeer nie die. drs.rnS!.t1ese konf11kte in die H.Skrif 

nie . maar pro beer om :t'n di.e By bel analoe voorbeelde te vind om t n 

a.ntwoord. te ge0 ·OP die 'talryke vrae wat in die nuwe ortu3tandighed$ 

vir die Afrikaner opry.s. Die p.roblema.tiek blr hoofsaak gedurende 
.'·/'. 

die. e&rst~ period.e van die Bybelclrama. Hieruit ·word dit gebore. 

' Tegnies ve.l geen verende·ring i.n die behtmdel1ng vttn die onderwerp 

waar te neem nie• Die spele bly in diG begin geheel 1n die lyn . : . 

van. die historiese verhale in dialoo,gvorm, na.derhand tcom enige 

-verdieping •. Die ve:rloop van die hand.eli~g, die boU: van karakter.s 

en die 1nhoud van die d1aloog is geinspitteer deur die sedelike 

effek., 

a.._;1etd~.:: en Huwe_li~llA?rObleme 

In die lig 'Van die moderne lewensbesltouing voel· ba1e Af'r1-

ke.ners die peysg$e van die godsdiet:latige lewensgewoontes soos •n 

geestelilte bevrydlng. Die neerslag hiervan is te vi.nd 1n die 

oplewing van die meer liggaamlike ne1g1ngs in die openbs.re lewe. 

Hierdie ne1g1ngs is so oud. soos die mens. en die Chl'!stendomoe• 

skou die ongeordende 1nwill1g1ng as. sonde. Vir die :moderne mens 

is die 'begrip n sonde" 'n M!ddeleeuse vooroordeel,, Die opvoeding 

van dio jeug on~erge.an die :invloed van hiel."di,e geestel:tke veran-
~ 

del"'ing. Die omgang tussen die· jeug \vord vryer en die onvem:vdelike 

gevolg 1s da.t baie ligsinnige lruwelike · aangegaan word, wat op di,e 

wankele fond.ament van sinlike aant;reklikhe:td opgerig word. Bowel 

di.e l1efdevorhcudinge tussen jeugdige p·orsone es die rtoodsa.aklike 
- . . 

gevolge·vir d1& gehuwdes stel die geestelike leiers ve.n die volk 

voo.r grote probl~!lle. Ook die moderne mens het sy moeilikb.ede: die 

1. enigsta uitweg uit daa.rdi·e huwelike is dikwels die egske1d1ng. 

Maa:r indien. daar kinders is? • 'n Vryere lewenamoraal word onder die· 

druk 'Van omstandighede nagestreef en die sedelike gewete pas hom. 
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·. In h1el"die tyd. tvor4. ook d1e · ee:rste keer in die Afr1kaanse poesie 

1n verheerlildng van die el'otlese lietde gehoor. Ook in die roman• 
' ' -

kuns vind biet>die lew~nsbeskouing sy _wee:t:>klank. E.w. F1chardt 

poog in n Onder die· Olyfbome" { 1922) om die moderne mens in 1 n :t>O• 

man uit te beeld. Met onbevangenheid behandel hy die hUt-"'eliksletve 

en d:te sekauele · 1rert1oud1.ngs., Uy hekel die kcmvensionale opvattings. 

'n .Andere 'beskrywing van 1n moder.ne, oorbeskaafde milieu word 

beproef deur Marie linde 1~. u Onder bevoorregte mensa'· ( 1925), needs 

in die ti te.l word d1e ·va:rhouding ten opsigte 'Van dao.rdie vry gees

lo.se omgewing u1tgedruk,. 

Die reaka1e ·van lterklike kant le.at nie op hom wag nie. Behalwe 

ernstige warke met geeatel1ke voor.ligting het enkele p:redikante 

ook die toevlug ge1.1eem. tot d].e toneel .• 

~:hP.de Waa.l:u .Oel1le!1 (~226) 

.Ds.d$ Waal bet ;reeds in 1922 •n begin gem~ak met sy 

werksaamhe1d. op ·die tori.eel. u Omgeswaai''' eri n Die Bekeerde Jodizit 

is suiwere sedelesse.- .In 192.6 verskyn V·M sy hatid geheel. in die• . . ' 

sel.fde lyn die eerste Aft>ikaant;~e Bybeldrama.: tt Delild' • Die doel 1-S 

om.d1e l.igs1nnigheid vsndle'jeug in sake ve.n,1min:neha.nnel!t e.an 

te toon. 1if.et nadruk waarsku Ds.de Wa_al teen die verraderlikheid 

van· sa.gte vrouea.rma Vla.t blind.e ha.rtstogte wakker roep, die gesond*~ : 
- - . 

verstand benevel en di.e minnaar in. •n ongelukkige huwelik start.' 

Om die bedoeling be1;el~ te _l.aat uitkom, teken De We.a.l 1n wit-swart 

teenstelling tussen die s~dige Este~ en die da.rtele Delila. Na. 
' . 

inn~.rlike dr~a.tisering word nie gestreet nieJ die ka!"akters r..an• 

del soos poppe in die rlan ws.t lie W.anl vir m1lle uitgestippel. 
- - . 

het., Die Af;rikaanse a.gtergrond wa.arteen h.i<:rrdie Bybelse gebeuMe• 

n1G geprojekteer word, is d.uidelik sigbao.r. Dit is 'n· k:en."nerkende 

eienskap van· die Byoel.se dramas lt1t h1erd1e periodEtt; 

Ester kom 'l.t1t •n ·nuiselike o_mgewing wat 1n af'beeldsel 1s V(ln die 

plaas.lewe. Daar heer:.t nog ·die geso.nde godsd.ienstige lewensopvat

ting_~ Ook Simson .sta.m uit dc.ardie were1d• manr het onder di-e in-
' 

vloed van tt vrsemdelinge"'. geraa.k. Iiy sien geen gevaer i.n die 

vrien1ekap met die F.il1styne nie,. Hy itertrou. op sy 11ggaamskra.f. 

In d.ie land van die lflilistyne wcprd die lewe van die grootstad 
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maklik herken en die Filistynse Delila is 'n reele gevaar vir 

die morele gesondheid van die Joodse seuns. Die gehele spel is 

aan die morale strekking ondergeskik gemaak. Die verloop van die 

handeling is vry eenvoudig: 

Ester openbaar in 'n monoloog haar liefde vir Simson, maar 

word dan deur 'n Filistynse seun lastig geval. Op die kritieke 

moment verskyn Simson op die toneel en jaag die lafhartige 

aanrander op die vlug. Daarna kom dit tot 'n kort en kragtige 

liefdesverklaring tuasen Simson en Ester en 'n oomblik later 

gee hullemekaar die troubeloftea. Simson vertrek teen die wil 

van sy ouers na die land van die Filistyne. P.de Waal gebruik 

die geleenhe.id om 1n vermanende woord tot Simson t_e se. 

In die stad van die Filistyne word Simson geweldig bekoor 

deur die sinlike skoonheid van Delila en ondanks sy liggaams-

. krag 1~ by spoedig magteloos in die arms van die heidense 

meisie. Hy sien die verraderlike karakter van die liefde nie 

en terwyl hy op haar skoot aan die slaap raak, lrnip Delila sy 

hare af en lewer hom oor aan die Filistyne. 

Terwyl Simson a.an die maalsteen staan, trek sy lewe a.an sy 

blinde otf verby. wanneer sy gedagtegang by Ester gekom het, 

verskyn sy eensklaps in die tronk. Die trou van die verstote 

geliefde tree duidelik aan die lig, veral wanneer Delila op die 

toneel verskyn, juis op die oomblik dat Ester in Simson se arms 

val. 'n Vegparty tussen die dames volg. Met die hulp van 1n 

slaaf., wat Ester saamgebring het, word Delila gebind en opge

sluit. 

Die volgende toneel toon nog eens die standva.stige trou van, 

Ester, wat as 'n seun verkleed is en met Simson ondergaa.n in 

sy wraak op die Filistyne, 

Die dramatiese waarde van hierdie soort werk is duidelik nul. 

Van innerlike struktuur is geen sprake nie. Hierdie spel is t1pe•. 
·I' 

rend v.ir baie probleem-dramas ui t hierdie tyd. 

J.A.Kotze:n Liefde Versmaad' ( 1Q27) 

Geheel in dieselfde gees is n Liefde Versma.adt deur 

Kotze. Ook hier vorm die erotiese lief'de die grondtema.. Niks 

word ontsien deur die heidenae meis1e, Lila, nie; selfs die 
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uiterlike intrige word aangetoon hoe die ontroue Jode met die 

heidense BaB:ldienaars, wat in die land van die Jode leef, saam 

span teen die Godsgesant, Jeremias. 

Dit is 1n pretensielose stuk, wa.arin die ontroue gedrag van die 

afgedwaalde Jode met swart kleure geskilder word net soos die 

sinlike liefde van die jeug. Die sedeles is onmiskenba.ar die 

volgenda: goddelooshe1d word gestraf. 

Je.c.J .Mtiller:u Die Doper of die Herodes-treurspel'' ( 1928) 

Ds.M'Uller sien in die ongeoorloofde verhouding wat tussen 

Heredes en die geskeie vrou van sy broer Filippus bestaan, 1n 

voorafbeelding van baie moderne buwelike. Die misdaad van Heredes 

teenoor sy broer word in die huwelik self gestraf • Herodias is 'n 

goridelose vrou, wat met hartstog teen die godsdiens te kere 

gaa.n. Waars.kynlik het Ds. Muller dergelike gevalle in sy eie 

omgewing waargeneem en is hy aldus geinspireer tot sy treurspel. 

Heredes is die berouvolle1 teleurgestelde eggenoot. Uit blinde 

hartstog he~hy die vrou van sy broer getrou en nou is hul lruwelik 

ten einde. Die omstandighede laat nie meer toe dat hulle van me

kaar skei nie: 

nNee vrou, ons sal nie skei 1 Salome is daar nog •••• 
Waar alle bande breek, sal sy nog bind.tt 

Hierdie huwelik sal Heredes uiteindel1k in die ewige ongeluk 

stort. 

Muller besit 1n grotere drematiese talent as sy voorgan

gers. Hy weet in 'n sekere mate hoe om van sy morele strekking loa 

te kom en probeer, met 'n mate van sukses, aan die konflik 'n 

sielkundige fundering te gee, Veral die Herodes-riguur is har

monies opgevat. Hy maak die kern van hierdie treurspel uit. Om• 

dat al die geskiedskrywers van die Af'rikaanse letterkunde oor 

hierdie spel met 'n mate van goedkeur1ng geskryf het 1 wil ek 1n 

uitvoerige bespreking laat volg, wat eintlik nie in ooreenstem• 

ming is met die eintlike waarde van die spel nie. 

Herodes is moeg van die landsbestuur en word deur Iierodias 

getroos •. Maar in sy hart twyfel hy aan haar liefde; hy dink 

dat sy hom uit bereken1ng getrou het. Die diepste oorsaak 

van sy moegheid is egter die gewetenswroeging oor die mis ... 
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daad wat hy vyftien jaar gelede teenoor sy broer gepleeg het. 

Die ver.moedens word in 'n twisgesprek tot sekerheid, maar 

dit is nou te laat om te skei. 

Na hierdie goeie onthulling van die verhouding tussen 

Heredes en sy v.:rou vind die aankondiging van Johannes plaas. 

Die koms is nie gemotiveer en die tyd tussen die aa.nkondiging 

deur Salome en die opkoms is onverklaarbaar lank. Ook die 

onthulling van sy geestelike sending is te lank en omslagtig. 

Hierna gaan Johannes oor• tot die uitvoering van sy sending• 

Hy verm.aan albei. In die mate dat hy veld wen by Herodes, 

ontwikkel hy verset by Herodias. 'n Twisgesprek tussen 

Johannes en He1~dias bring die eerste bedryf na sy klimaks. 

Dan maak Muller tn strukturele fout in sy Johe.nnes•karakter: 

om die omkeer in die handeling te laat volgf laat by 

Johannes sy selfbeheers.ing verloor en sowel Herodias as 

Herodes vervloek. Heredes word toornig om die vervloeking 

en laat Johannes in die tronk opsluit. 

Hierdie eerete bedryf is onteenseglik die aterkste gedeelte uit 

die hele treurspel en bevat, die dialoog buite beskouing gela.at, 

goeie dra.matiese kwaliteite: die eksposisie is volledig, die 

handeling styg geleidelik tot 1n klimaks en skep die vereiste 

spanning vir die v·olgende oedryf. Die twis tussen Heredes en 

Herodias en(tussen Johannes en Herodias Y/o,rd boeiend. Die verwik

keling het 'n pe:rsoonlike vor.m in die karakters aangeneem. 

'" Daar kan ewewel talryke besware aangevoer word. Enkele het ek ., 
in die loop. van die srunevatting van die handeling gege·e. Hier-

by kan toegevoeg word die gemis aan atmosfeer, waa.rin die han

delingafspeel. Die tuintafereel bring die toeskouer in die 

oruniddellike/nabyheid van die plaas. Die a.ristokratiese sfeer 

ontbreek. Hog 3ke:rper word hierdie gemis aa.ngevoel sodra. 

Johannes as 1n bedelaar deur prinses Sa..lome, wat die voordeur 

oopgemaak het, by die koning aangemeld word. Ook die taal van 

konlngin Herodias is nou verwant aan die taal van 1n vulg€re 

v:rou. Die grootste tekort sien ek in die motivering van die om

keer in die handeling. Dit is 'n strukturele swakheid in die 

bou. Die dialoog is egter in sta.at om alle dramatiese waarde 
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van die t:reurspel te vernietig. 

Die ges_pleteheid wat reed.a in die titel mel"kbaar is:, tree 

duida.lik ae.n die lig in die tweede bedryt,. 'n Langdurige 

!besprek tussen ·Johannes e11 sy lee!'11ng Teofilus neem die 

vorm van 'n nu~v~ ekapoaisie aan,. Joha11nes _tvv-yfel ao:n S'l 

sending. Sal sy dood waa.rd.eloos wees? Later., wanneer 

Teof ilus vir hora die dade van dfe r.:essias verlm.al. het). kQm . , • 

J ordlnnes tot t>Us en .a.rulVS.ai11d1ng,. 

Met die opltoms Vsr& Herodea v1nd die ha..~deli.ng weer voort..o. . 

gang. Iquwe varwikltolinge word n1~e be:re1k n:le• Die tweede 

bedJ:~yt herhaal dJ,e handeling ttan die eerste bedryt., 

Die derda bed.ryf ia wel- die swa.kste., He:todes v'ier in sy 

huisgesin mot sy Romeinse v:r1ende .ay verjaard.ag• ,Die gesprek~ 

ke is sondel" inhoud, .vorvelen.d.1 spanningloos. Die \te;ha:nde• 

ling vet>loop tam. e11. sonde:t" hesieling, Die ordening van die 

omstsndigheO.e waarin Herod.es tot . sy noodlottige keuse ge• . 

d.\Ying ltord, is knap i:n melmar ges!t ~- Di~ spot van sy 

Romeinae vr,.<:mde 1 sy eergevoel, die wyn en sy liefde vir 

salome oafen. swe.e.r d:t?ukuit op Uerodes se swakke wilakr-ag• 

so oorwin Herodia:a. D.ie samel.oop van omstandlghede trek soos 

•n onontkombare nood.lot bo ay 'beal1ssing sarun. tlel"'od.es .$e 

0eestelike ondergang Vlord h.ierdeu:r bepa.al• 

Hiennee het Jao~J.Mullor nie. ~llen die eerste werkl.ike Bybelae 

drn.ma galewe:r nie1 maar ook die predeat1ns.si~leer v~n die 

Calvini5111e tot 'n aansko11llkG ronl1teit gemaal{,. Die karaktet' · 

van Kerodoe is die. sterk~to eienskap van die treurapel~. 

Die toon van die gospreltlte is -ondr-amat1EH'h In Johannes t1:•ee soms 

die prGdikan.t, na vc>re: 

'fi Harodes en .Iierodia.s, jul sta.an 
· Iiier mat die oof van God op jul ger1g1 

En het Sy hru1d reeds wrekend ui tgestrek 
Oor ju~,oor .sonde lank gelee bedr1f, 

·muar nooit boly en onvergei:ve nog.;1 

Woorde .sooa n· deur>•vuur ... ·en•~hel•versk:t"iltte tong1 en 11 kol"'l:ttnuis•Joot:f1 

spreelt vir· h'ulle self. Die tae.l van d.!e kon1ngi.n is a.mper akrik• 
:~ ' . . 

aanjaend..tn Hoe 11eg so 'n lae boe.£4' I tt 0 dolle manngeraakte11 ~It •• ~. 
. ~ . . 

met w1e 'n mens n1$ ~n.~tH.uneerd gemeenskap nie km"l h~' 

D1e.gebru1k van rym en ritme maa~ die spel ongenietbaar. Muller 
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besit nie die gawe van die dra.ma.tiese woord nie, 

b. Regeringsp~obleme 

In 1928 het die toestand •n heel andere voorkoms as tien 

jaar gelede. Die kerkstryd tuesen die ortodokse en vrysinnige 

gelowiges het weer in alle hewigheid opgevl~~. Op politieke ge• 

bied word die d!"'uk: •;p? ltex•klike kant deur versk11lende groepe 

as 'n hinderpaal vir nouere sa.mewerking met andere volkedele 

gesien. Die·inwendige verdeeldheid wat reeds in die voorgaande 

dramas tot ui tin~;?, gekom het, slrep ook nuwe problema vir die 

Afrikaanse regeerders. Die verantwoordelikbeid weeg swaar en 

sommige geeste realiseer baie lewendig die gevolge van 'n 

breuk tusse~taat en godsdiens. Hierdie probleem word aangeroer 

in w.J, Pienaar sa tt ~f',·· 

w,J .Pienaar:n saul'' ( 1928) -
Sachius en Iscariot, twee Joodse ouderlinge, verteenwoordig 

die twee geestesrigtings in die Joodse volk,. In hulle gesprek 

word die gemoedstoestand waarin Saul verkeer~ uiteengesit. saul 

het 'n Godversaker geword. Escariot, wat gesteun word deur die 

buitelandse Doeg1 oefen 1n verderf'like invloed op Saul uit. 

Aan die andere kant staa.n die Profeet Samuel met die.gelowige 

Jode, Sy invloed word gesteun deur Saul se huisgenote. saul ge

dra ho~eg vanaf die begin soos 1n verdoemde. Die een misdaad 

volg op die andere~ Geleidelik a.an sink hy in 'n ws.a.s van waan

sin, wa.t hom de.ela.nk aoos 1n bose gees op sy rusbank neerwerp. 

Hierdie tonele van boosheid word a.fgewissel met vlae van angs 

en berou# wat telkens deur die koms van Samuel veroorsaak word. 

Die oorsaak van sy inkeer is die vrees om sy kroon te verloor. 

Die verset hierteen neem steeds opnuut die oorhand. Wanneer 

alle hoop ydel is en sy ondergang sekerheid geword het.; 

stort by hom in die swaard, 

Pienaar het die sielegang van die verdoemde Saul wil nagaa.n, 

wa.t van die pad van Jehowa afgewyk het en nie na die raa.d van 

sy Profeet wil luister nie. Hoe sterk die idee van die voorbe

skikking in die konsepsie van die .skrywer aanwesig was_. spreek 

duidelik uit die woorde van Sachius; 

n .Altyd was daar by my die gevoel, dat jy aoos ek; met Saul 
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en Israel maar soveel speelballe in die hand van die 
noodlot is' . 

Hierdie dramatiese tema is te groot vir die maat van Pienaar. 

Hoewel die sentrale konflik aanwesig is, word die handeling 

in die eksposisie aanstonds na die hoogtepunt gevoer. In die 

volgende beQ.rywe vind geen verdere groe;J. en ontwikkeling 

plaas nie: die handeling dobber op en neer• Selfs 'n orde-

ning van steeds grotere misdade word nie nagestreef nie. Die 
. . 

sielskonflik van Saul bly a.an d1e oppervlalcte. 

Teenoor die rasende Saul maak die ou profeet Samuel 'n 

skrunele indruk• Hy is 1n verraoeide grysaard sonder geeskrag, 

wa.t ja.mmer oor die ·verlede en nie in staat i.s om die medege.

voel by die gehoor op te wek nie. 

I · U 
11 Saul was tog eens so n goeie man en nou ••• • 

Hy verwyt Saul sy afdwaling maar dan word hy sag soos 1n swak 

ou man. Pas in die laaste gesprek spreek Samuel feitelik ten 

spyte van homself' die beslissende woord uit; wat ons van die 

begin af verwag het;" 1'n ander het die· kroon ontvangt .. 

Die konflik het in Saul geen lewende werklikheid aangeneem nie 

Hy gaan te kere en val op sy kniee. Hoe weinig tragies die 

houding van Saul is• spreek uit die slot: 

Saul:(wil nog eenkeer die waarsegters gaan raadpleeg) 
11 Nee,Jacob,.nee.Jy moet my laat ga.an: m.y beker 
is S.l tot oorlopens toe vol en· nog 'n druppeltjie 
da.arin voordat ek sterf doen daar nie veel toe n1e1 

Ondertussen maak Pienaar baie gebruik van kunsmatige midd~le 

om die gemis aan innerlike spanning op te vang. Donders~e 

e~ blits., hekse en· duisternia 1 patetiese uitroepe en wapen~e

weld moet die gehoor in 'n stemming van ontsetting bring. 

Die dialoog is in ooreenstemming me die hele drama. 

c.Grootstad•probleme 

D:t.e nadelige gevolge van die trek van die platteland na 

die goudvelde en die stede is elders beskryf. In verskillende 

letterkundige werke is hierdie probleem beha.ndel o.a. deur 

J.van Bruggen. Ook in die toneelkuns het dit P.w.s.schumann 

verskillende kere besig gehou. 
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P. W ,s.schumann:

11 
Die Verlore Seun11 

( 1930) 

Soos reeds duidelik in dierdie werk tot uiting kom en 

bowedien deur sy le.tere toneelwerke bevestig word1 hou Schumann 

hom by voorkeur besig met die ontaarding van baie Afrikaners 

wat na die Rand verhu1s het, In die inleiding op n Katri~a" 

spreek SchtlllW.nn van 
11 

kulturele verbastering en menslike el

lendet wat deur n Engelse en bufte1a.ndse 1nvloedeu veroorst:la.k 

word. Die oplossing wat by vir dae.rdie'ontworte~des voorst~l, 

is dat hulle liewer terug pls.aatoe moet gaa.n om hul aiel 

terug te vind. 

Die gelykenis van die verlore seun in die Bybel wil 'n beeld 

gee van die stryd van die cbristelike siel, wat te "Jidde van 

die genoeens van die aarde die pligte jeens God vergeet, maar 

later tot inkeer kom en weer liefdevol deur God s.angeneem 

word. Schuw..ann maak gebruik van hierdie gelykenis, maar veran .... 

der nie alleen die simboliek nie* dog ook die hele Bybelse .. 
atmosfeer. Feitelik WOl .. d h1erdie verhaal in sy bewerking die 

geskieden1s van die plaa.sseun wat aG.n sy goeie volkstrad:i.sies 

ontrou word, in die geselskap van vreemdes onde:rge.an en moreel 

gebroke huistoe kom,. Ona het meer met 1n probleem-dra.ma dan 

met 'n Bybeldrama te doen. 

Die opset van die spel is eenvoudig. Schumann belig enkele 

episodes uit die verhaal. Jotn, die jongste seun, het deur 

vreemde vriende van die plaaslewe vervreemd geraak en ken 

slegs een verlange: stadtoe gaan. Eliab, die oudste seun, 

is boer met hart en siel. Hy het 1n harde kop en is gena

deloos teenoor sy broer. Die spanning wat tussen die broers 

hang, breek los in 'n woordetwis; slegs deur die tussenkoms 

van Sara, die suster, word 'n vegparty voorkom. Die twis 

is baie lewendig. Eliab is streng en gewelddadig, ~~1 

daarenteen ligsinnig en sarrend* Die dialoog verloop vlot 

en die karakters is vasomlyn. Sonia word die toon egter 

pateties: 

El1a.b:11 Loa my, Sara., laa.t ek eenmal 1n end a.an hom 
maak en dan in die gebergte vlug1 

• 

Dergelike uitlatings is ondeurleef. Ook vervlak die dialoog 

soma tot praterigheid. 
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Vader Elieser is die bekende ou•boertipe: trots op ay voor

gealag, 'n patriarg op die plaaa. Elieser sien die toestand 

van Joel in en weet dat daar slags een oploasing is.om hom 

die waa.rdes van die plaaslewe te laat beset_: Joel moet deur 

ervaring leer. Sy houding word egter sielkundig onjuis, 

wanneer by weier om die beslissende woord uit te spreek op 

die oomblik dat Joel, ontroer deur kinderlike aanhanklikheid~ 

sy vertrek in di,e hande van sy vader le. Elieser weet dat 

die stad sy seun sal ruineer1 tog se hy die woor~_:,nie. 

Die tweede toneel laa.t Joel sien in die ellende, waarin hy 

beland het deur sy vrj_ende. Nou ·het hy geen geld meer nie, 

dua ook geen vriende nie. Hy is die wa.nhoop naby. Die banda

ling wat Schumann uitbeeld, is eintlik 'n smakelose, 

makabre gra.p: Joel wa.t met self'moorplanne rondloop, wil nog 

een~eer sy vroeere vriende uitnooi, hierdie ~eer op 'n 

feesmaal waar gras opgedien word. Op die laaste oomblik 

word Joel deur die troue plaasslaaf, Eli, gered. 

Die morale strekking is tasbaar. 

Die derde bedryf vertoon die tuiskoms. 

Behalwe die enke1e goeie eienskappe betel{en hierdie spel wei

nig. Dit is te episodies en die morele strekking dood veral in 

die tweede en derde bedryf, elke hoer kunsaspirasie. 

d.P.W.Botha:11 Die Stryd om die Troorl' ( 1930) 

D:i:t is 1n ander Se.ul•drama. Soos Bothe. in sy voorwoord 

aanduL, w11 hy 1n verwerking gee van die tema:11 opregte vriend

skap skitter wanneer dit die toets van smart en ontbering moet 

deurstaan." H1er.mee wyk hy bewus af van die Bybelse drama.tiek 

en konsent:reer sy handeling op die vriendskapverhouding tussen 

Dawid en Jonatan. Nog Dawid nog Jonatan is die sentrale figuur. 

Meer inhoud hoef dan ook nie in.hierdie swak werk gesoek te 

word nie. 

Saul set die hele verloop van die handeling uiteen terwyl 

by in die ka.mer van Jonatan op en neer wandel: 

1, As my doel misluk, sal hy die troon vir 'n dwa.se 
vriendskap verruil •• 11 

Dieper insig in die houding van Saul word nie nagestreef 
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· nie. Saul probeer om deur redenering. deur sy vaderlike en 

koninklike gesag en ten slotte deur dreigemente Jonatan 

van Dawid los t€· maak. Wanneer hy nie slaag nie1 begin die 

int:rige o:m\die skuilplaas van Dawid uit te vind. Abner is 

Saul behulpsaam. Ook Miga.l weet waar haar eggenoot skuil 

gaan. Dawid verskyn heimelik in die paleis. Die handeling 

vertoon geen teken van verdieping nie. Wanneer Botha 

hom iets diapers dan 1n uiterlike intrige-verwikkeling 

waag, kom sy onvermoe aan die lig. Abner versin · 'n lis 

om Migal 'n samekoms met Dawid te laat reel. Migal is oor• 

tu1g van die sleg~e bedoelings van Abner, tog glo sy hom 

en wil Jonatan nie die geheime ooreenkoms meedeel nie" 

Wel se sy vir die dienaar Ebed: 

tt 0 Ebed, jy moet tog jou bes doen om hom te help 
as Abner hom vanaa.nd wil vermoor." 

Dawid daag op maar ontsnap aan die hand van die moordenae.r. 

Die tweede bedryf is moontlik nog swakker: saul en Abner 

is twee booswigte wat die pries_ter Atimeleg vermoor en die 

lewe van 1n onsJ:ruldige belaag. Hulle skrik vir nH(S terug 

nie. 

Die derde bedryf staan los van die voorafgaande: die vyande 

val die land binne, Saul en sy seuns verloor die lewe. 

Dis moeilik om in hierdie spel dramatiese eienskappe te ontdek. 

Die geestesverandering is dus duidelik in die toneelwerke 

uitgedruk. In verhouding met die historiese t9neelspele uit die 

taalstryd-periode kan van ve.rruiming en verdieping van die be• 

langstelling gepraat word. Die skrywers is egter nog vol van 

die sedelike taak wat die toneel moet vervul en daarom is hier 

van kunsontroerlng wat 'n uiting in 'n dra.matiese skepping seek, 

geen sprake nie.(l) 

( l}G.M.J .Slabbert:,1 Theodord" vermeld ek hier slegs om volledig 
te wees.(l936) 

Ds.A,J, V,Burger:11 Jef'tg' 111 Dawicf' , 11 Moses" 111 Rutn 611 Naamantt ( 1946) 
sluit hierby aan en het alleen betekenis as Bybel
se geskiedenis. 
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B •. ! n Ogrgangsfiggur 
•,' I 

Indien ek D.F.Malherbe as •n oorgangsfiguur in die ontwik.~o. 

keling van die Afrikaanse drama beskou,dan word dit tot 1n seke

re mate geregverdig deur die verbreding wat die dramatiese 

vorm in sy werk ondergaan het.Veral in sy Bybelse dr~as kom 

die strewe na 'n meer arti.stieke vorm tot uiting en keer by 

hom bewus af van die dikwels oppervlakkige,sielkundige realis

me wat veral in Suid Afrika in die lig van die oombliklike nood 

staan en baie lering bevat. 

'n Persoonlikheid soos Malherbe was, sowel deur sy posisie ae ~~ 
deur sy opleiding,in die bepaalde omstandighede wa.arin die let

terkunde nom hier 1n Suid-M'r1ka bevind het,noodsaa.klik. 1n man 

wat fn die brandpunt van die belangstellfng gestaan het.Geduren

de sy lange loopbaan en veelvllldige aktiwiteite het Frof.Mal

herbe die teoretiese kennis van die toneeltegniek sen van die 

verskillende dramatiese vorme in die wereldliteratuur daagliks 

vir oe geha.d.Aan •n dramaturg word egter ho#!r eise gestel :by 

moet QI;· die eerste ple~ die talente besi t wat ingebore is en 

nie kan aangeleer word.Wel kan iemand die aanwesige talente 

deur studie en besinning verdiep.Dit is 'n algemene verskynsel 

onder die dramaturge.As dramaturg mis Malherbe ewenwel hierdie 

vermoU om 'n objektiewe werklikheid vanuit die gesigspunt 

van die held op te vat en weer te gee.Tog is hierdie ver.moU 

die kern van die dramatiese talent.As kunstenaar is Malherbe 
; 

te liries en tn sy dramatiese werke sweef telkens algemene 

stemminge in plaas van karakters en dramatiese aktiwiteit.In 

hierdie stemmtnge tree Malherbe re@lmatig self tn die persoon 

van die helde op.Die 11riese dele as sodanig is ook maar min be~:, 

vredigendsdie digterlike ontroerings is gewild ·en skep die 1n

druk van beredeneer •e wees.Dit blyk veral uit die onsuiwer 

taalgevoel,waardeur hy verlei word tot ondeurl.ee:fde,patetiese 

iiloordge bruik. 

Malherbe is op die eerste plek •n nasionale f'iguur.In sy werk 

is die hartslag van die volksberoerings uiters voelbaar. 

Nie slegs die !deale van die Af.rikaanse volk kies hy re@lmatig 
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as tema vir sy werke nie; maar uit die manier waarop Wtalherbe 

sy onde~ferpe behandel, sien hy hom as die man wat leiding aan 

die vqlk meet gee. Aldus is die werke van 1vlalherbe nog st·ewig 

in die trad:tsie gewol"'tel, 

In 1934 word groot beroering in die geledere van die Beweging 

veroorsaak deurdat die meer besadigde elemente van die Nas!onale 

Party samewerking met die Engelssprekende volksdeel soek. Hierdie 

sa.mevierking kom tot stand in die koalisie tussen Smuts en 

Hertzog, Die reaksie van Malherbe vind 'n mens veral in sy :L"'oman 

,,Die Profee~t(l937) uitgedruk. Dat Malherbe homself as die pro

feet van sy volk sien, ka.n reeds met enkele aanhalings aangetoon 

v;ord:,, In die poll tieke knoeieryen , sien Jeremias, 11 die ondergang 

van Juda.11 Hy bid tot Jehowa n. om genadig te w~es,, •• vir die re-
I¥~ geerders 11verhard van sin, na valse raad luister'. tt Die onder-

duirnse plannesmedery om 1n verband te maak met Ammon,. Titus 

en Egipte11 beskou Jeremias as goddeloos: 11 Daar bestaan 'n muur 

van skeiding ••• Daar is nie plek vir verraaiers nie,. ,11 Wanneer 

die verbond tog gesluit word, kla hy: Dan is dit uit met my arme 
11 . 

volk ••• en nou weer gaan ons die hand vat van die eertydse ver-

drukkers van •••• •" • 

Malherbe sien hom dus duidelik as die voorvegter van sy volk; 

'n eerlike oortuigde stryder~ besiel met die vuur van die ou 

Profete, maar vir di~ kunsgevoel weining bevredigend. In die 

realistiese dramas wat Malherbe ~eskryf het, word nie die 
>1 

groot kwaliteite van. Shaw, Ibse~ of Strindberg gevind nie. N@rens 

voel ons die verpletterende werking van jie omstaniighede op die 

lewensgeluk van die helde nie. Die twee eerste Bybelse drruna.s 

wat Malherbe in ay liries-realistiese styl geskryf het, mis elke 

teken van 'n ordening van omstandighede soos enigsins in die 

laaste bedr·yf van Je.c.J ,Muller se 
11 

Die Doper of die Herodes

treurspel" nagestreef word. Op dieselfde wyse word die dramatiese 
'\., 

waarde van sy volgende werke we.arin hy aansluiting soek by die 

klassieke vorm, deur die gemis aan konsepaie-vermoe in hoe mate 

verminder. Behalwe die teoretiese verbreding van die vorm dra die 

toneelwerke van na die Tweede W3reldoorlog weinig positief by tot 

die vorming van die Afrikaanse kuns-drama. 'n Ontleding van sy 
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Bybeldramaa sal dit aantoon. 

11 
Amr:'a.ch die To1Jenaar"(l935) 

Die eerste Bybeldrama wat D.F. Malherbe gepubliseer het, 

i e A_.;.;;.m.;;.r.;.;a;.:.c.:..:h;_..;,.d_i_e_T_;;o_l_l_e_n_a_.a--'r 11 
• So o s op ge mer k a 1 ui t hie rd 1 e drama 

" 
W3.t vorm betref nog aan by die vroeere dramatiese vorm van 

Malherbe se wel'ke. Die hooftemo. wat in die aentrale konflik 

uitgewerk word is die botsing tussen Amrach ee liefde vir sy 

vrou, Miriam, en ay geldaug, ws,t hom van ay hooggestemde vrou 

vervreem het. Die tema is due nie speeifiek Bybele nie, maar 

ontleen aa.n die daaglikse lewe. Ook die kare:.kters van andere 

speJers is aan die volk ontleen: 'n bakker, skoenmaker en •n 

danseres, verder 1 n arm boer, 'n tollenaar en 'n soldaat, Die 

gebeurtenis is ontleen aan die Bybelse geskiedenie in so verre 

dit sou afgespee1 het in die jeugdige Christen-gemeente.te 

Jerusalem tussen die dood en die verrysenis van Christus. 

Opmerklik is dat die konflik in Amraoh, nieteenstaande die 

motivering van die houding van Miriam, auiwer natuurlik is. 

Twee passies stryd in die hart vu.n Amraoh met mekaar om 

twee verskillende besitt1ngs, wat hy egter nie albei kan be-

ait nie. Na albei word hy in alle hewigheid aangetrek. 'n 

Suiwer sielkundige botsing het in Amrach tot ontwikkeling ge

kom warmeer hy aa.n die toeskouer voorgestel word. 

Jotam, die vader, kyk toe hoe Amraoh sy geld tel. Jotam 

is die bekende vader-tipe: godsdienstig en vader1andeli.e

wend, wya en vol lydaame goedhei.d vir ay kindera wat nie 

in ay voetapore wil wandel nie. In die gesprek kom die 

aerate newe-konflik van die dt·ama tot ui ting, nl. die 

nasionale verset van die Jode teen die Romeinee oor-

heersera. Amra.oh dien die vyand om geldelike gevlin en 

verdruk ay volk. Daarna tree die hooftema in die geaprek 

op die voorgrond. Amra.oh ly swe.ar onder die vervreemding 

va,n ay vrou. Die opkoma van Matt an, 'n arme boer, bel ig 

die karakter van Amraoh. Hy is 'n genadeloae geldeiser, 

wat spot met die bloed von sy arm landgenote. Mattan is 

Christen. Hy 1s die wonderbaar genese blinde en het die 

nuwe godsdiens omhels. Sy pereoon bring die entoesiasme 

van die jeugdige Kerk in die handeling. •n Nuwe konflik 
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word a.angeraak, nl. die atry~ tuaaen die Jodendom en die 

Christendom. Die teenapeler van die Chriatene is die Fariaeer, 

E.ljakim, terwyl die Romeinse offisier, Lucius, wat alleen 

maar gekarakteriseer word deur sy .&in1 ike ha.rtstog vir die 

Joodse danaeres, Zillah; as teenapeler van die vaderlandalie

wende Jotam geaien kan word. Hierdie newe-handelinge word 

voortdurend tusaen die hoofdhandeling deur gemeng en onder

break die atadige ontwikkeling. Die doel hiervan is waarskyn

lik om atmoafeer aan die apsl te gee. 

Met die verskyning van Miriam leef die handeling op. Daar 

.hang reeds 'n spanning tuaaen haar en Amrach. Amra.ch plait 

met al die aandrang van sy verliefde hart, ma.o.r vergeefs. 

Miriam bly ongenaakbaar vir hom. Sy voe1 geen 1iefde vir haar 

wereldsgeainde eggenoot nie. 'n Voorbee1d van christeJike 

huwelikstrou is Miriam dua nie. Origena is sy net aoos die 

andere Christene 'n min of meer geeksalteerde peraoonlikheid, 

wat 'n dweepsieke indruk ma.ak. Sy is trooateloos oor die dood 

van Christ us en val fel ui t teen die Fariaeer. Sy a is van 

Amrach dat hy ay geld pr·ysgee en ook Christua volg. Dan kom 

die newe-handelinge weer in die aandag. 

Die tweede bedryf begin weer met 'n venynige akildering van 

Amrach se gelddors. Hy word vir onf:l 'n onmen~like, gedenaaiona

liaeerde Jood, amper •n monster, waarvoor 'n mens geen medelye 

kan voel nie. Die anti-semitisme kom aterk tot uiting net aooe 

die afkeer vir die manne wat in Amrach gekeneketa word. Amra.oh ·· 

is geen held wa.t die sentrale figuur v~a.n die konflik mag weea 

nie. Skakeapeare ma.ak ay 
11
bloeddorstige" Shylock tot die ver

naamste ~eenspeler. Amrach vertoon aekere ooreenkomste met 

Shylock. 

Zillah, wat agtervoJg word deur Lucius, neem ha.ar toev1ug 

in die kamer van Miriam. Sy is die apee1man-figuur wat reel

matig in Malherbe se drame.a optree. 

Kleopas is die teenspeler van Amraoh. Hy kom vir Miriam die 

blye boodakap meedeel dat Chriatua verrya het. Sy verakyning 

handeli ng na. • n nuwe klimake, wat Malherbe bring die 
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nie aand~rf nie •• In plaas dat dit tot 'n hewige gemoedsont

lading by Amrach kom, eien hy lydelik toe hoe Kleopaa met 

Miriam in die nag verdwyn. 
... 

Die derde bedryf apeel die volgende more a.f. l1mrach het die 

nag in nagwake de urge bring. As 'n gees ai t hy acm l:.iY geld

tafel en wag op die terugkoms van Miriam. Een gedagte hou 

sy gees beaig: hy moet Kleopaa uit die weg laat ruim. 

Lamach kom vir sy dogter eoek wat met Kleopaa·~n Miriam 

verdwyn het. Ook Eljakim ia baie ontatel oor die nuwe ge

rug wat die Christene veraprei. Hy sal hu11e uitroei en 

laat opalu1t in die tronk. Hierin aien Amrach 'n goo1e 

kana om van Kleopaa ontsl e.e te raak. Miriam kom vo1 

vreugde huistoe: die Meester bet verrys . .A.mrach aien in 

haar geestelike omkeer nuwe hoop, dat ay by hom sal te

rugkeer. Miriam, besiel met die geeadrif van die eerste 

-Paaamore, probeer om Amraoh oor te haal tot die Christen-

dom. Ook die orige Chriatene verakyn in die huia van 

Miriam. Eljakim het sy werk goed voorberei en Romeinee 

aoldate verskyn om die Chriatene gevange te neem. Ook 

Miriam word meegevoer. Musiek en sang gee die stemming 

van die Christene wat om hu:l geloof vervolging ly., weer. 

Wanneer Amrach sien dat ook Miriam van hom weggeneem 

word, word hy amper waanainnig. Hy val uit teen Eljakim. 

Hy hoor. 'n etem wat hom .roep. Ia dit 'n wonder of 'n 

taken van ainsverbyatering? In ieder geval is die drang 

na Miriam onweerstaanba.ar en. hy sl ui t hom by die nuwe 

Geloof aan. 

Aldus ia in die bou en in die ontwikkeling van die handeling 

baie wesenlike awakhede. Die·onderbreking van die hoofhanele-
.. 

ling deur newe-handelinge. Verder die onvermoe om die klimaks 

in die eerste en tweede bedryf uit te werk en die ontknoping 

ia ook in hoe mate onbevredigend. Amrach gaan nie tragies 

ondei' nie. Sy beker1ng is 'n geeate1ike redding, waardeur 

hy bevry word van sy onmenalike geldsug. Malherbe het Amraoh 

te bloeddorstig voorgestel e,a 1 n dl~amatiese held. Al moet 

.. 
' 
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ek toegee dat die konflik in Amraoh suiwer uigewerk ia, tog 

meen ek dat die konflik nie die ontroering van die toeekouera 

opwek nie. Die offer wat by vir ay bekering moet bring, kan 

pynlik weea~ ma.ar die toeekouer is bly oor die inkeer van 

Amra.oh. Die etemminge waarin Malherbe ey pereone hul, kan nie 

kara.ktertekening genoem word nie. Al hierdie eienakappe ie 

kenmerkene vir Malherbe ee Bybelee dramas. Bou van die drama, 

die sang en musiek, die karakter-stemminge en die ewervende 

dialoog is nou verwant aan die kunstenaar-temperament van die 

akrywer, nl. die eubjektief-liriese skeppingsdrang. Die lirieae 

gedeeltea van die Bybelse dramas druk die gevoelene van 

Malherbe uit. ~Die weinige goeie kwaliteite daargelate bly 

II 
Amraoh" ~tn onewigtige drama. 

Demetrioa"(l943) II . 

Hierdie nuwe Bybeldrama sl ui t volledig aan by ttAmra.oh 

die Tollenaar". Alleen weet Malherbe hom nou tot een enkele 

handeling te bepaal. Andersyds ia die dramatisering vo.n die 

handeling afwesig; die hoofkarakter, Demetrios, is baie swak

ker dan Amraoh en die dialuog is nog lirieser. Hierdie werk 

is van 'n kritiese standpunt van min waorde vir die kuns. 

Demetrios, • n ongelowige goudsmid in !:feae, word beheers 

deur die geldsug, waa.rop sy roem en eer gevestig ie. Sy we1-

stand en mag hnng heel tema.l af van die gewone volk ae ge1oof 

in die godin Diana, wie se tempeltjieo hy vervaardig. Hy glo 

nie in die godin nie. maar dit is sy broodwinning. De.arom moet 

hy die geloof in Diana wat deur die Jood, Paulus, uitgeroei 

word, aanwakker. Demetrios versin 'n plan om Paulus se predi

king lam te le. Op houterige wyse bring hy sy arbeiders tot 'n 

aekere entoesiasme: hulle sal die geead.rif onder die talryke 

beaoekers van die platteland ontatee~ en ao die geloof in die 

godin laat triomfeer. Die aksie word geatop deur Toolea, die 

.atadsklerk, wat ook 'n Christen is. Na hierdie mislukking be

dink Demetrioa 'n andere plan: hy huur enkele apioene wat op 'n 

eensame plek onakadelik sal ma.ak. Voordat hy sy sameawering ten 

uitvoer kan bri1~, val sy enigate dogtertjie wat hy baie lief-

het., dodelik siek. Die enigste l'eddiilg ia 'n wonderbare g 
ene-
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sing deur die wonderdoener 1'Paulus.Demetrios kom in 'n pynlik:e·. 

situasie:hy moet kies jussen sy kind en s.y· silwer.Met die uit-' 

roep:"My sil.wer!" omklem Demetrios 'n tempeltjie en stem in die . ' 

koms van Paulus toe. 

Indien hierdie drama die botsing tussen die heidendom en , . . .. . . 

die Christendom wil ui~beeld dan is dit swak uitgewerk.Die on-

eerlike heiden interesseer maar matig. Van verwikkeling en klitnak.s 

is geen sprake nie.Die handeling self' bestaan in 'n uiterl1ke 

intrige romdom die afwesige Paulus. Die ontk.noping is toevallig .. 

en staan buite die spelverb~d.Die enigste goeie eienskap is .die 

enkelvoudige tema,maar hierdel:lr kom die dunheid van Malherbe se 

dramatiese talent e.an die lig.Die geeprekke van die eggenote Sirt 

van d.ie ligsinnige vriendin Ippa en die ou moeder liestra beteken . . 

maar min vtr die verloop van die handeltng.Veral die massatoneel 

is uiters. swak en sonder besieling. 

"Mgeder en ~"(1945) 

Twee j aar later publiseer Malherbe weer • n Byb eldrama: 11Moe

der en Seun." Dit beteken 'n · vernuwing in Malherbe se. dramatiese 

vor.m.In baie opsigte herinner hierdie werk aan Vondel.Malherbe 

verander die prosa~vorm in •n d~gterlike versatyl;hy streef •n 

ryk-versorgde literere styl na;verder voeg·by 'n rei van die Dog• 

ters van Hebron aan die drama toe en kies die handeling en die 

karakters uit 'n koninklike omgewing.Die mees opmerklike pogtng 

om in die gees -van Vondel se dramatiek binne te dr1ng1is die 

strewe om die konfl.ik deur die verborge inwerking van die harts

togte op mekaar tot stand te bring. In hierdie opsig herinner · ' 

die listige tntrige van Arta in die begin enigsins aan die werk~ 

ing van Be)ebub op Lucifer uit Vondel se meesterwerk:••Lucif~r". 

Jammergenoeg bet Malherbe nie aan sy hoi :!deale kan beantwoord 

nie.·Ek sal •n meer uitV'oerige besprek1ng van die drama 

waarin Malherbe boog probeer opstyg,laat volg: 
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Maaga, Asa se moeder, is 'n heidense vrou, wat haar posisie 

aan die hof gebruik om die afgodsdiens in die land van Israel 

te bestendig. Haar suster, Arta, 1n sieklike verskyning, is 

bitter jaloers op 1:.1aaga. Op 'n huigelagtige wyse pro beer sy om 

vyandskap tussen moeder en seun te saai: 

11 
Jy sal heers met mag van moederskap ••• 
Sy koningskap is maar gemaakte reg, 
Sy kindskap is jou onvervalste bloedreg.u 

Haar fluistertaal vind weerklank in die eersugtige hart van 

die rnoeder. Deur middel van die ou-krygsman, Jora.m, wil sy nou 

Asa teen sy moeder opstook. Deur te wys op die eervolle posisie 

wa~e jeugdige veldheer, Imri,toegekehbit, terwyl aan Jotam 

verbygegaan is, trag sy om Jotam te laat in~ien dat Imri die 

maakwerk is van Maaga en die bevele van Asa saboteer. Die troue 

krygsman deursien die gevolge van sy daad: 

11 Die seun teen moeder, moeder teen seun, ag Art at • 
.Maar sodra Asa en Imri op die toneel verskyn, blyk duidelik dat 

Asa reeds ten volle besig is met die vernietiging van die 

Astoret•beelde en dat Imri geheel in dicns staan van die koning 

Die hele Arta-intrige, wat Malherbe as die geheime dryfkrag va.n 

die ve~vikkeling opgevat het, gaan aldus in die lee rulmte verloro 

Ma.lherbe het die verwikkeling as volg uitgewerk: 

Imri sien-in die uitroeing van die afgodery van 'n milit~re 

standpunt 'n g:root beswaar: Die Egiptenare dreig aan die grense 

en die volkseenheid is meer nodig dan ooit te vore. Daarom 

moet Asa die uitroeing van die afgodery wat diep in die harte 

van sy volk gewortel is, uit opportuniteitsredes uitstel. 

(Malherbe het hierd!e drama geskryf in die Tweede Wereldoorlog, 

toe baie Afrikane~s samewerking met die Verenigde Party ge-
r 

soek het. Hierdie politieke sfeer is miskien in Meeder en Seurl1 n-------
uitgewerk.) 

Daarna verskyn die Profeet, Asarja, op die verhoog en herinner 

Asa aan sy belofte: 

11 ••• en klink nog na:n Die erfskat van die vadere 
sal ongeskonde bly solank ek beers' 
en wat sal ek hier vind op koningserf?" 

Imri herhaal weer sy argument. Dat Malherbe hom~ok hier weer 

die Profeet sien, is duidelik: 
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11 
En mag de.arom die mens 
.hom op):>ig teen die w~rt deur God geak:ryt;· 

( Ek verwys hier na die religieuse 1deolog1e van die Na.siona .... 

lisme.,) 

Asa staan tussan twee· m~gt&.: ay natuurlike l1etd.e vir sy moe• 

del'· en die. Wll van God,,. Hy erker1 die eerste reg van .Jehowa: 

n t1ee1 Jude. sal. ·. . . . . 
die ou pad op, al mul,'mu.reer die mense,.J •.• 
, ",daarvoor stao.n ak1 daarvoor wil ek ook .ly,11 

wannee.tt Me.e.'ga as die mid:delpunt van •n he1dense feeestoet op 

die ~e:r•hoog !!J'~rbyt:rek., 'ontmoet die ttvea f'ei telike teenspele:rs 

m..elte.ar. H1erdie ontmoetlncg WE>,t tot die t:ese 'V~an ·die klimaks 

in di~ hand.eling behoort, :rnoet nuwe sp&.n..lling 'bring en die 

handel1ng laat oo:rsswaa1, t:!a.lher'be ak1et hter weer tokort en 

die tw1sgesprek verloo.P in 11r.1e$e ontboeseminge•( vgleAsa.rja, 

bls •45•46) • D1e konf11k in ·A fila ·nly dieselfde. Dit wo.:rd. op die 

end van die eerste bedry.f nog <!Jiii>h$ slcerp sa.amgeva.ta 

,1 o Godsrn.an1 niema.nd k1es vir hom 1n mocder 
haa.r blo ad d.ryf in my bloed en d~arom .1 a 
die l!ef'deband. gana onverbreekbaar1 gans, . 
.El'l elt het haar lief met. al haar te~g en ta:r•t ,,n 

Die tweede bedryt' bring geen nuwe vertvikkel1ng of o:mkeer in 

die handeling nie,- D1t speel ar in die learplaaa. Die Eg1ptG•· · 

nare hat die land b.1nnegevsl en nadat Asa sy belo.f'te herhe.al 

h.et, het .h,y bulle wtaer verslaan. Asarja. dring a.an op die uit .... 

Voering Vs.n die b$lOfta: Jehowa. irVG.$ Weer· ge.nadig, maar l:Iy laat 

nie met Rom spot n1.(\), miskfen 1s .dit die laaste _keer cia.t Hy 

ay volk gena.dig wa.£h o:t:e twis tussen .Im·ri en Jota.m staan .los 

van die htmdelil'lg• Al"t4l sweet tuasen Clie ui terlike ge~eurta•' 

:nisse en die handeling \vat n1e tot 'n nuwe atyging kom .nie1 · ., 

ro.nd .soos. 'n gees wat n1e in. die spel tuishoo.rt nie• 

Asa probeer om die noocllottige uitvoering van die godd.elike 
,. 

bevel steeds v.,an hom weg te sku.lt. • 

Die dex>de bedryf' bring d.1e handeling weer in die ko.ninklike 
. ' 

paleis. Ass. keer·terug as oorwirmaa;to. Angstig verm.y hy die 

-konflik uit die gespr~k,. A1aaga voel die invloed ~an die .Pro· 
. . 

f'~et op haar seun en val. die " Bleke Vroomheid'• .skerp aa.n., 

Asa:rje. herhsa.l met kl.em sy eis en Asa verded.1g ay handelwy.se • 

Hiordie onderhoud is onverlde.arbaa:tt, \V,Qnt terwyl hulle nog 
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redetwis, verskyn Joram met die boodskap dat hy die koning se 

bevel letterlik uitr,evoer het en die afgodsbeelde op die ko

ninklike erf verni.el het. Bier is 'n teenspraak in die houding 

van Asa: waarom verontskuldig hy hom teenoor Asarja, wanneer 

hy reeds die uiteindelike bevel gegee het? Dit bly onverklaar

baar. Maaga ormerneem 1n laaste paging. Asa bly by sy pynl1ke 

beslui"i:;: 

Ek mag nie •••• " 
ll 

Gelukkig vergeet Asa nie om die geskil tussen Imri en Joram 

te re~l nie. Na hierdie intermezzo bring Joram die tyding dat 

Maaga selfmoord gepleeg het. Met die smartelike kreet:n Moede~' 

verlaat Asa die toneel. 

Die slot bewys dat dit werklik Malherbe se bedoeling was om 

Arta as die ondergrondse oorsaak van die konflik te sien. 

.. 

A.rta: (teen Imri )11 Ja, haar bloed kom op jou hoof' 

Imri:(trek sy swaard)uFel veinsaard,jy, haar bloed 
is op jou hoof. 
Maeder en seun, jy het hulle deurploeg 11 

( hy dood haar) 

Hierdie ontknoping bewys oortuigend dat Malherbe geen aangebore 

talent vir drama.tiese kunswerke besit nie. Wat hy in die eksposi .. 

sie opgevat het en wat hy in die ontknop1ng as bereik beskou, 

vind in die eintlike drama hee•ltemal geen uitwerking nie, Arta 

staan buite die wese van die konflik: Maaga en Asarje is die 

feitelike teenspelers. Hulle oefen 1n verskillende invloed op die 

hart. van die held uit. Dit word met enige sukses bewerkstellig. 

Ontwikkeling en klimaks is egter afwesig. 

Ten slotte 'n enkele woord oor die taa.l. Malherbe streef 

hier bewus na 1n digterlike .styl. In die karakter-stemminge word 

Malherbe dikwels besiel en gee die dramatiese sege1ngskra.g va.n 

die dialoog prys vir sy eie liriese ontboeseminge~ Oorduidelik 

kom hierdie besware teen Malherbe se lirielft na vore. Sy taal 
II 

is gemaak en ondeurleef; die beeldgebruik is onnatuurlik en tot 

in die onmoontlike volgehou. 

Haar heerskappy is soos die nag se volmaan" 
Tt 

sy luister slink tot sekel-( 'n goe1e beeld)-en met 
die sekel 

sal ek haar sny, die lewensare en -vesels' 
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Dergelike beeldspraak is wanstaltig. 

11 
sy afgunsoe word te groot vir sy maagt en 

"Die vreugde ooroaas die skeure in ons boesen11 

word alleen nog oortref deur die volgende werklik krasse beeld

spraak: 
En jy,wat s~ 

n jy as domme mense raas en in 
die vlam van landsbestuur hu,l neus verbrand." ( bls.122) 

Nie aileen die dramatiese kwaliteite vari die Malherbe se dramas 

is gering nie, maar ook die poetiese hoedanighede is onder die 

maat en maak die spele ongenietbaar. 

n 
Abimelecl1'(1948) 

In 1948 het Malherbe die idee dat die held deur 'n onder-

grondse werk1ng van 'n teenspeler ten val gebring word,. opnuut 

opgevat. Soos daar 1n inwendige verband besta.an tussen die kon

flikte in Amrach en Demetrios, so is daar ook 'n noue verwant~ 

skap tussen die botsings in Asa en Abimelech. In Abimelecl:i' 
n 

slas.g Malherbe daarin om die werking van Jotam gedurende die 

hele handeling vol te hou, Al die voorgaande gebreke kleef ook 

aan hierdie drama en dit is nodelooa om hulle opnuut aan te haal., 

Jotam, Abimelech se broer, kom as 'n harpapeler verkleed aan 

die koninklike hof. Hy is die enigste oorlewende uit die 

broedermoord te Sichem• waarop Abimelech sy heerskappy ·ge

vestig het. Jotam is besiel met 'n dodelike he.at vir 

Abimelech. Abimelech,word gekwel deur gewetenswroeging. Oral 

sien hy verra.ad en verset. Sewa1 sy goddelose moeder en Tamat, 

die gelykgesinde veldheer, spoor hom aan tot wapengeweld. 

Abimelech het die misdaad gepleeg onder aandrang van sy 

eersugtige moeder, wat hom'nou geen rus meer laat nie. Van 

nature is hy afkerig van bloedvergieting, maar die misdaad 

hang soos 'n dreiging bo ay dade en dryf hom steeds verder 

op die pad van m1sdaad, 

Dis my skuld, te awaarder om die bleed ••• 
Gedwing tot wilde daad-ek was 'n werktuig; 
moes ek my diepe selfheid .eers verkrag, 
Nou dryf noodsaak mi 
al dieper tot ongewilde dinge ••• i' 

Aldus het Malherbe sy held opgevat. 

Jotam het gedurende drie jaar deur die land geswerf en oral 

verset gesaai. 
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In die tweede bedryf sien ons die gevolge van sy heimelike 

werk. Thebes wil nie langer die juk van Abimele6h dra ri1~. 

J)ie fe1te11ke motivering wat Ma.lherbe vir hierdie verset 

. gee, is die ondraagbare laste wat Abimelech aan sy onderda.:.. 

ne opl~·. Hierdie motivering verswak weer die a.ktiwiteit 

van Jota.m·. Die groei van die opstand word uitgebeeld ter 

gelegenhe:id van 1n oesfees in Thebes·, waar die vooraansta.an

des die poli tiel{e si tuasie bepraat·. Wanneer ook Sichem 

in opsta.nd gekom het·' beslui t Thebes om die voorb.eeld te 

volg~ 

Die derde bedryf verpla.aa die krygahandeling va.n Sichem,. 

wat deur Abimelech vera1aan is, na. die stadmure van Thebes. 

Hy beleer die atad en eis oorgawe omdat hy afkerig is va.n 

bJ.oedvergieti.ng. Hy is verplig om die ata.d met geweld in. 

te neem en dring deur tot onder die kasteeJ.. Die eaak vir 

Thebes is hopelooa, totdat Jotam met 'n leer opdaag en 

Abimelech teen die kasteel vaakeer 1 wo.,ar hy deur 1 rt klip 

wat deur 'n vrou gewerp word, omkom. 

Ook in hierdie spel is die_ hwloed van Vondel merkbaa.r. Veral 
I 

die gesprek tuasen die atadvoog Elam en ey vrou 1 Rada., is 'n 

klaa.rblykJ.ike navo1ging v·;n Gysbrecht van Aemstel en ay 

eggenote 1 Badeloch. 

Die.plek wat Malherbe in die ontwikke1ing van die Afri:- . 

ka~mae drama inneem, is dua a.lleen gemotiveer deur die bewuete' 

ve.randering in die inatell'ing van die skrywer om op die aerate ., 

plek 1 n dramatiese kunewerk te okep. Dat Malherbe hierin nie 
·' gealaa.g het er.. dat ay werk maar min posi tiewe reau1 ta.te op-

gelewer het is uit die voorgaande duide1ik. 
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C. 1 n Jonger Gealag 
I 
I 

Gedurende en ve~al na die Tweede Wereldoorlog begin 

ook in die dramatieee ~uns 'n nuwe installing veld te wen. 

'n Jong geslag van kunbtenaars eoos Uys Krige, W.A, de Klerk 
I 
I 

t:n Gerard Beukes e .a. gee b1 yke van 'n suiwerder houding 

teenoor toneelkuns as ~ot nog toe die geval in die Afrikaan-
1 

I 

se dramaturgie geweea het. Die univerait§re opleiding het 

die uitsigveld en daarkee ook die aspiraaies van die skry~ 
:1 

were verruim, Die konttk met die w@reldliteratuur het 

skoonheidaontroerings bpgewek en die kunstenuars besiel met 
I 

soortgelyke ideale. AlTea wat in die individue en in die 

gemeenakap leef moet van die pa.rtikuliere en tydelike ont- .· 

doen word. 'n Mens kan hierdie opvatting nie as onvaderlands 

beskou nie. Dit is die ware installing van die kunatenaars. ~ 

Die bevryding van die kuns was en is vir die kunst.enaar • n 

dwingende noodsaak. N.P. van Wyk Louw het in "Berigte te 

velde"(b1~7) die nuwe houding teenoor die kuna aldus samege-

vat, n1. 0 eerstena as '' n geloof aa.n die primaa.t van die sui-' . 

wer estetieae in die kuna en tweedens a.a die oortuiging da.t 

so'n "euiwer eetetiese" kuna 'n groot, se1fs besJiaaende 

faktor in die lewe van qie volk ia .. 11 

Die kunstenaar moet ay kuns bevry van die enge party-beaieling 
' 

en andersyda luiater na die algemeen menslike ontroeringa in 

die nasiona.le beweging, wat hy in die eenaaamheid, loa van die 

ty<;lelike bedoeling, moet omskep tot kunawerke wat sy volk sal 

groot maak. In die digku.ns het hierdie installing reeds ryp 

vrugte geakenk. In die romankuns en dramaturgie ia hierdie 

volheid nog nie bereik nie, .maar dat die nuwe gees aanweaig 

is en be1oftes vir die toekoma beva.t, is onmiakenbaa.r. Dit 

atem tot vreugde. Ook vir hierdie omkeer kan ek die Bybelse 

genre as verteenwoordigend beskou, omdat in hierdie genre 

enkele dramas en eenbedrywe geskryf is wat suiwer eatetiese 

ideale nastreef. 

Dit is 'n plig van die kunstenuar om sy aspira-

eies eo hoog moontlik te rig, maar hierdie p1ig tref ook die 

' . 
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kritikua wat met hierdie veranderinge gelyke tred moet hou en 

die eise hoer stel as ooit te vore. Werke wat die kritiek 

twintig j a.ar gelede a.s meesterwerke sou geprya het, sal nou 

nie meer deur die beueJ kan nie. Wie nog om bykomatigeu redea 
II 

werke ophemel en skrywers wat bewyae lewe.r dat hulle hoere 

kunaideale naatreef, maar nog nie bereik het nie, aa me eaters 

kroon, t1erokken nie all.~:~en naa.eel aan die ontwikkeling van die 

Afrikaanee drama nie, maar doen ook onreg aan die akrywers 

self. KurHJ~a nie • n regionale begrip nie: kuns oorvleuel alle 

tydelike aepirasiea, ook v~ .. n 'n bepaalde nasie ~ Die wore 

kunswerk sal moet voortleef, ae1fa wanneer die verbygaande· 

volkaberoe:·inge .met vergese] 1ende emoaiee reeds lankal 

tot die verlede behoort. Aileen die kunawerk wat uit 'n 

peraoonlike en tog algemeen-menalike ontroering gebore is, sal 

'n onve~g;;.nklike volkakat bly. So 'n meeaterwerk iejda.n pas 

geakep wannean:fdi t die to eta wat op die meeaterwerke van die 

wereld1 1 teratuur .toegepaa word~ ko.n deurataan en beantwoord 

aan die ktmawa.ardering en kunagevoel van a.lle 
1
tye. Die kri tidua 

mag nie die ge·breke in 'n ernatige p0ging om 'fl. euiwer dramatieee 

kunswerk te akep, verdoesei agte+ die vreugde o¥ die voor-
~ 

uitgang nie. Dat teenawoordig nog in die Afrikaanae kritiek 
\ 

met twee maatstawe gemeet word, ia duidelik. ' \ 

\ 

Gerard BeukeB: nSaJ.ome Danat" '(1950) 
\ . \ 

; 

' \ 
'n Dramaturg by wie die nuwe kunainatelling baie ~idelik 

tot uiting k~m, ia Gerard Beukes. Sowel 
I· 

deur sy vooropleiding 
\ ' 

' ' en belangatelling in die dramaturgie aa ook de~ d~e duns-
. \\ 

ideale wat hy nastreef 1 behoort hy tot die nuwe\ gea~,ag van 

toneeladrywers. Hr is bewua van die hoe. eiae wut:,.o.a~\' n draJnSi-
\. ~~:. . 

tiese ltunswerk geete1 word aooe blyk uit die teore\tie~ werke 
·":_ \ . 

wat hy oor tonse1 kuns gepubliaee het. Beha~1 we: ey A:rJ:~o~ ... ~.~leaen..:. 
heid a.a teoretikus en sy belangstelling in die werk\~an ay -'} 
Bybelae spel !!Salome Dana t" we,t reeds 'n jaar te vor\e'fpgevoer 

lS. 

Die algemene kenmerke va.n sy dramatieae atyl i~ook in hierdie 

!) ~?-'.Cc., twr"ds<f ~·t.e......u ~ c.-...-.4.1-'-' ~ 4;-6~~ 
· ~ 7 .L--r k.c-. h ttfro ~r- ~, --·· /c ~ 1<.4)... \ ·. . 

! r\ , 
-t·. I t.:\\ 

(. 
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spel: waarneemba.aa.By voorkeur bou Beukes hom besig met die uit ... 

. beelding van die sielelewe vern. sy helde.'Dit is die krag en ook 

die sWakheid van sy spele.Hoe. f'l}n genuanseer hy somtl .die gemoeds. 
. . . . . . 

toestand in di.e d!aloog kan weergee,dikwel·S. gebeur d:i.t tog. ten · · .. •• 

koste. van- die handeling.Om h~erdie rede t die spele rel!lttnatig· . · · 

oJ> · een punt ronddraa.i.Die ems waarmee B~ukes · sy task opvat 

blyk ook uit die tallose. toneel- en sp~laauwysings wat by kw:i.s· 

tig met die teks vemengttot in die· kl.einste besonderhede s.ien 

by d1 e gebe~rtenis voor . sy gees en laat niks o~r ·aan die tenta• 

sie ·van. i-egisseur ot apeler.In styl v~i-toon Beukes groot ver

skeidenheid en pro beer mGt goed gevolg .. o~ die dialoog ~ elke 

karakter aan.. te .· pu.Die taal van emosionele Qf geestelik•hoog ... 

gestemd.e karakters 1-s dJ:kwe1s lirie.s getmt., terwyl clie gesprekke· 

!an m.ense tiit die alled.e.a.gse omgew:tng objektief•saaklik genoem 
. . 

kan word.· ·nie groot, gevaer wa.itraan. die teoretikUs Beukes in sy 

werke nie ontkom nie.,ts dai sy spele ·die :tndi-uk m.aak dat hulle 

ontstaan 'bet uit·d:te toepasstng van die r&@ls en mind.er uit 

spontane skeppingsnoodsaaklikhe:td ·van.die ontroerde kunstena:ar • 

.. a&ome 5}§,!1§1" is ''n .. suiwer,y; By'belse drama waarin Beukes •n 

volledige Byb~lse tema ver\verk,nl.die ,ew~ · menslike .stryd 

tussen die gees en die liggaam en wel.·volfitens sy Bybelse ver. 

Skyni:ngsvorm. 

Die Skrywer. 1.s geen eksegeet en da.arom bebou by df. e vryheid om 

d.ie Bybelse stof vir sy dramatiese bewerking opnuut te orden. 

Van Merd1$ ~e:td 'bet·B~kes sowel 1n die karakteruitbeelding 

van Herodes.o.figuu~ .as in die t"angskikking van die bistoriese 

· gebeurtenisse ruim gebruik ge~. 

Die ·Iiet"odes-konflik bes.it ·algemeen menslike ~a.arde en speel. 

bom telken opnuut in die hart van elke mens af.Beukes probeer 

· om in Herodes die konfli;k van die moderrie mens gestalte te gee. 

Dit Slui t weer Volledig aan by SY' opva.t ting van die hedendaagse. 

drematiek:tnl.die uitbeelding van die :moderne mens met sy eie 

konf'likte.Die basis om die lJedendaagse lewe op 'n algemeen-mens

like wyse weer te gee is dus heel temal aanw.esig. 
. . . . 

Die verloop -van die bandeling is korteliks die volgendet · 

Die. 
fees~oer .op· die agtergt-ond .en die. dronk._ b;anaw; 

. i .. 

-...... ·. 
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rondom die kaateel bring aanetonda die s6rgeloee houding van 

die bewone.z:a en d1efe:rns van die toestand net vore, wanneer 'n 

'n boodakapper wat deur#iJbrandwag verhinder~ord om binne te 

tree, die aantog van die vyande aankondig. n1e dood trek random 

die kaateel same en die bewonera swymeJ in dronkenskap, liefde 

en da.ns, 'n Beeld van die moderne aame1ewing. 

se:lome korn ui t d1e es.al met 'n J oodae Ka}:lt e in, MarceJ 1 us . Hy i a 

hc.rtetogtelik ve:c1ief en doen wanhopige pogings om Salome se 

liefde te wen.· Salome bly egter buite ay bereik. Sy koketteer; 

wek die paasies op, lok aan en afaae af. In hierdie verdorwe apel 

sien ey die doel van haar lewe. 'n Diepere fundering van hc:..ar 

houding word beproef deur haar gedl"ag te J.aat vooxtsprui t ui t 'n ,.. 

te 1 eu:rgestelde lief de v· iz· 'n Oosterse p1·i n:J we> t haar vera toot 

het. Uit wraak het sy geeweer dat ay met haa.r vroulike akoonheid 

die mana ee hartstogte tot verb11nding aal a~nwakker en tog al

tyd buite die bereik van dle beger1g grypende hande sal bly. 

Uit die kel'ker weerklink die ernatige) vermn.nende stem van 

Johannes die Doper. Hy irritaer Salome. Ten slotte dink sy die 

duiwels~ plan uit om ook die Boeteprofeet te bekoor. Sy laat hom 

uit die .kerker haal en wend al haar verleidingskunste o.an om ey 

passies op te wek; selfs uy dana op 'n bsie erotieae wyae vir 

hom. Die Doper bl y da.arenteen onontva,nklik vir die. verdorwe mei-

aie en, sodra. hy inaien dat sy vermanings geen invloed op ha.ar 

het., trek hy hom vol afkee1· terug. Dit krenk SG1ome in die diep

ste van haar vroulike trots: 'n man wat aan haar bekoorlikheid 

weerata.an''· Sy svveer om wraak te neem en sal die mond van die 

Doper kua voordat dit middernag ia. 

Die tweede bedryf speel hom af in die kamer van Herodea. Hy ie 

•n welJuateling wat hom bevredig met vroue en wyn. Salome het 'n 

onweersta.anbare invloed op hom. Sy be rei die ui tvoering van haar .. . 
plan voor en herinner Heredes a.an ay belofte wa.t hy vroeer 1n 

die fH.tnd in a.nnweaigheid v,n,n die gaste afge1e het. Sy kan enigiet a 

vra'. Sy vra die hoof van Johannes. Herodea word l1ewig ontstel: 

so iets kan hy nie doen nie~ Bewua van ha.ar mag verlaat Salome die 

k·::mer. Herodea verneem die inval van Aretas wat na die kasteel 

opruk. Die gevaar is in die onmiddellike nabyheid. Heredes laat 

koelbloedig die bra.nd.wag onthoof en neem 
enkele voorsor$smaat-
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ree1s. Dan ontbied hy .die Doper. Die innerlike gepletenheid van 

Herodea tree nou aan die lig. In die geeprek word ay verlange 

na geestelike vrede en rua eterker. Salome kom egter weer tus

oen hom en die Doper eta.an. Herodes 1n sy onskuld stel voor dat 

a1 drie same sa.l vlug. Nog Johannes nag Salome wi1 hierin 

toeetem. Spoedig bevind Heredes hom weer heeltemal in Salome 

ae mag en die Doper verlaat die vertrek. Ver1am deur die harts

tog gee Herodes ay seelring wat die doodvonnis vir Johannes 

beteken. In 'n nuwe dana vier Salome haar oorwinning. 

Die ontknoping vo1g in die derde bedryf. Die medeminnaa.r 1 

Marcellus, wa.t deur Herodea me·t 'n 11 doodskomnHmdo 11 be1aa is 1 

sin op wraak en eluip vo1 moordplanne in die tuin rond. 

Salome voer haar plan uit en laat Johannes onthoof. Herodea 

verskyn in groat ontsteltenis: hy wil die bevel intrek, maar 

dit is te laat. Die hoof van Johannes word gebring en die 

wa.nhopige Her odes word deur Marcell us vermoor. Salome ven1kyn 

om haar afapraa.k na te kom. Marcellus probeer om haar te oor-

tuig v·an die na.derende gevaar en wi 1 saam met haar vl ug. Ver

geefs, sy most h~ar·woord gestand doen. Terwyl sy besig is met 

die ui tvoering van haa.r god.delose daad, dring die vyand die 

ko.ateel binne en Salome word gedood. 

"h i . 1 1'. 
11
Sa1ome Dans~ erinner n ba1.e opaigte aan Oscar Wi ·de ae ;;salome" . 

Die toneelruimte van die earste en derde bedryf is ~ieselfde waar- · 

in Wilde se drama plaasvind. Die sentrale rol vnn Salome is in 

beide ape1e ge1yk, ook haar krakter, terwyl opmerk1ike oore.;;;nkoms 

bestaan tuasen haa.r 
11
minnespel 11 met Marcellus ezt Johannes en 

Le jeune Syrien en lokanaan van die Engelse outeur. Die stem van 

die Doper wat uit die kerker oor die toneel klink, word~ook in 

die epe1 van Wilde gehoor. Die na.volging a trek hom aelfs ui t tot 

die atyl, veral van die meer liriese gedeeltea. Meerdere f~=ie 

kw-:li tei te van hierdie d1·ama ataan dus op naam van die Enge1 se 

skrywer. Tog het Beukes die geheel tot 'n eie skepping verwerk. 

Hy is nie 'n slaafda navolger nie, maar bou die handeling op

nuut uit, stel die Herodes-figuur in 'n nuwe lig en akep ·•n 

heel temal c:.ndere -~fee r :::ondom die h~ndellr;j- Vera.l die a.unweeig-
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held vun die dood random dle ydele bedrywighede van die 

kaeteel bewoners gee nuwe peri.:lpekt :\.ewe a.an die dz·t;.ma. Die 

moderne e!.l.melewing word 1n ey ydel.heid voorgevtel. Die same-

h. ng vc,:.n dle Vt:irakil1end~ bed.r.>we, die verde1ing van die han

deling, die ontwikkellng en ontknoping le met groot kundigheid 

ui tgewerk. Die kar::1ktere is met eorg geteken. Salome is e1 ega 

liggot.=~m, atof., terwyl Johannes, h::r.>r teenapeJer, suiwer ge~ete-

lik ingeatel is. Herodee word deur slbe1 in teenoorgeetelde 

:rigt i ng getrek. 

Van 'n teoretieae etandpunt io dit duo moontlik om hierdie dra-

ma. die hoogate lot toe te ken, maar va.n uit die oogpunt van kuna 

is die result a.t e onbevredigend. 

Herodes .1a held i a wve1nig :::;e.Jkik om die felhe l.d v<:.:,n die konflik 

te lLat uitkom. Hy is 'n ewukkaling, 'n morale wrak. Aa proto

tipe van die mode,rne menn is hy nie volledig nie. Die mod.erne 

mens is hom duidelik bewua van sy innerllke gespletenhe1d, maar 

hy ia meer ges-lepe in die wegwerking van daardie onrus, ten 

minste vocr die oog. Heredes ae dat hy voorheen daardie onrus nooi 

geken het nie: 

nDit ja my snags <.ts a:lma.l elaap, .hier tuasen die danker 
come in, dit b1·u,nd. in my met honderde, honderde vr.(fl.e 
wa.araan e k vroeer no,_;i t gedi nk het nie ••.• " 

Hoe v1einig Q.iepgang sy konflik bet, spreek duidelik ui t ay 

na1ewe vraag: . 
· (hartatogteJik) Moet ek dan kiea tussen ju11e? Kan. 
uek dan nie julle slbei behou nie - (strek ey reg
terhand uit) - jy Doper wat die ange vir die groot 
Donkerta kan wegbid, 

-(~trek ay linkerhand uit)- en jy, Salome, wa.t my 
bleek dae en nagtie 'n vreugde kan maak .... (!lan 
Doper) Moat ek dan kies" 

So'n drwnatieae held mia die herol.eae grootaheid \Vat im:poneer. 

Salome is uit dl.eae1fde moderne milieu gellg. Sy ia 'n bep£"o.s.lde 

tipe vroll ui t ona eu.male Ning, 'n ligte vrou., 1 n 11 
flirt" wat 

geen hoer ide ale het a,t; die mane die kop op hol te j ~ul.g n:i.e. Sy 
het geen ge·fi!'etenswroeging nie. Sy word in al haar gev;etenlose 

/ verdorYJehe id voorgeatel. Beukea is • n a ie.Jlkundige real is, 

• n we.aksame opmerkeJ;~, Die gesprekke van die eerst e bedryf ia 
. ~· 

'n auiv;ere kopie van die danaaaalgeaprekke, maar hy ka.n sy per-

aoop.likhede nie ui t die banale werklikheid loamaak nie ~ aodat 
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hulle die dramatiese kra.g an besieling mis. Die taak van die 

dramaturg is nie om 'n foto van dle alledaa.gae werklikheid te 

maak nie, maar om die onstoflike siel van die werkllkheid te 

laat a.anvoel. Wilde het hierin geslaag. Die gemis aa.n dramatiese .. 
besiel1ng weerepieel hom natuurlik in d1e hoogate ~ate in die 

dialoog. 'n Voorbeeld uit baie sal dit aantoon: 

Salome: En is ek nou na genoeg? 11 

Maroelllla; 11 Nee, nog nie heel temal nie." 
Salome: 11 Sta.dig, Wilde Kaptein! Stadig! Het jy nog nooit ge-
. hoor nie dat die liefde floreer aolank net die hande 

aan mekaar r aa.k? 11 

Marcellus: Die ha.ndj ie dan, asseblief ....• 
1, Salome .... (begin hom) Ma,g ek jou Salome noem?. 

Prinsea klin~ so deftig en eo ver van my af.~ 
Salome: 11 Hou j y van dle naam? 11 

Marcellus: Dia 'n wonderlike naam, maar tog nie so wonderlik 
"soos die nooi vn.t dit dra nie ... 11 

Die dramatieae eeggin~krag van 'n sodanige dialoog is baie onbe

vredigend. Die aantal gemeenplase ui t die aJ. led.aa.gse lewe wat 

betekenisloos geword het 1 is oral a.r.mweaig. Die vle.kke werklik

heid is nie herskep nie. 
I 

Beha/lwe die liriese da.nsta.ferele wat die omga.ng van die li terator 

met li teratuur verraa'i, ie die toon van die geaprekke van die 

vefrli~:fde dwaas, Marcellus, en die vel'hewe geestelike Johannes 

~1gt~IJ..ik poe ties. Hierdie liriek is nie lewenseg nie, kom nie 
• I I r 

voort: u.it innerlike noodsaa.k nie: 

/ 

/ 
I 

/ 

Marcellus: Wanneer hulle marseer, aa.l die woestynaand 
11 lewe! Wanneer hulle die blink awaarde trek, 
sal dit skitter en bewe soos die eon oor 
die see! Dan trek one me.t die Jabbo.k af, 
~op met die J orda<il.nvallel-Jerigo 1 Ahspa,. 

Jerusalem! En clan .ja ons die Romeinae 
honde tot by Jop,e in die see! Ek en jy, 
Salome, en ona jong vegtera. 

oscar vq. lde is waarneembaar in He rode a ae woorde: 

I 
I 

! 

/( 
I I I 

11
Nee.Doper, jy ken gloeiende sandheuwels, woestynwinde 
rotskoe1 tea en die blink waters van Engedi, maar jy . 
ken nie die wit heuwelland van 'n vrou ae 1 iggaa.m, die 
lokkende poele van ha::Jr oe, die ryp geur ve.n haa.r asem 
of die skemerkoeltea van haar glimlag nie. 11 j / 

I ,, 

w,anneer die talloae speelaanwyeings deur die spelere letterlik 
I 

;1 ui;tgevoer moet word, dan akiet ·die dia1oog in krag groot1 ike te 

/ fort om die gebaar en die numiek met dramatiese geladenheid op 

te vul. Die meeate speelaanwyainge is dan ook poetieae tussen-

voegsels wat nie in die dialoog tot uiting kom nie. 

As dramatiese kunawerk b1y die wa.c..rde van " 
Salome Danq!'" beperk. 
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Antoni us: 11 Koning Saul" ( 1949) 

•n Ander nuwe stem word gehoor in die Bybelse treurspel 

11 Koning Saul" wat omatree~:a diese1fde tyd geskrYf ia en ver

akyn het onder die paeudoniem Antonius. Ook hierdie epel ia 

bekroon en dank sy ontstaa~ aan 'n toneelwedstryd. 

Die verloop van die handeling is aa volg: 

Dawid keer as oorwirmaar ui t die stryd terug. Hy word U.it

bundig gevier 1 tot groot ontstel tenia van Saul. Diep in ay 

ha.rt word Saul g~.kwel deur onrua. Die priester Asab openba.a.r 

vir Saul ae eggenote, z~hinoam, die oor~aak van die moeilik

hede: Saul het na di~ oorwinning op Amalek wetena en willena 

uit hoogmoed teen die Wil van Jehowa gehandel. Toe het Samuel 

gedreig dat Saul die kroon sa.l verJoor. Sau1 vermoed in Dawid 

ay opvolger is en ataan in die geheim na sy lewe. Asab pro

beer hom tot beeinning te bring. Ook.Ahinoam pleit vir onder

warping. Saul het nog geen sekerheid omtrent Dawid se sa.lwing. 

Ahinoam bewerk 1 n gevoel van sy vroeere goedheid in Saul ae 

hart en by stem toe in die huwelik van Dawid en sy dogter 

Migal. Gedurende die vreugdevolle samekoms word ay bllk weer 

deur agterdog verduister en hy verlaat die fees. Do~g, die 

Edomiet, wakker telkene die veraet in Saul aan. Die verden

kings word awaarder. Saul verwaarlooa die la.ndsbelange en on

dertuaaen trek die Filiatynse troepe aan die grens S(iar!l.. Doeg 

het uitgevind dat Dawid werklik gesalf is. Saul is radeloos. 

Hy meet weer onderdaan word, nou van sy eie kneg. Hy kan di t 

nie verd1·a nie. Saans heera uiterlik • n feeastemming in die 

geain, onder die oppervlakte emeul Saul ae jaloeaie. Dawid 

apeel harp en sing. Op varsoek van Doeg sing by die koninga

lied. Dit bring die opgekropte haat van Saul tot uitbarsting 

en voor die oe van al sy huiagenote werp hy 'n spies na Dawid. 

Dawid vlug en in droefbeid aluit die tweede bedryf. 

Die opstand van Saul is nou geopenbaar. By weier om deel te 

neem aan die offerplegtigheid. Doeg het uitgevind dat die 

priester, l~himeleg 1 die voortv1ugt ige Dawid van voedae1 voor-

sien het. Dit is verraadt Hy is nog koning! Saul stuur Doeg 

om die priester 
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te ver:moo:r. Sy huisgenote en vr1ende wend opnuut · hul oorre

dingakrag aan om Saul tot 1nkeer ·te b..r1ng, ma~r aonder 

auksee. Ontaetting neem bet~lag vun a.lle gemoedere wanneer 

die priestermoord bekend word. Saul voel aooa 'n verdoemde: 

"Bloed 1s op my hoof •.. ek 1s vervloek!" 
.. 

W ar..hoop neem beo l t va.n s y hart, wroeglng en onvermoe om te 

aanvaar, ma.ek hom arnper was.nainnig. 

No. die uiters geepanne derde bedryf open die vierde bedryf 

met Miga.l ae kJ ag oor har.:.r beminde. Die oorJ ogsgevaa.r kom 

nader. D;te volk het v~,n die misdadige koni ng verv'reem ge

ra&.k. Tot oorma.at van ra.mp sterf Samuel en die volk trek op 

na. sy graf in Rama. Saul ataen a11een met 'n handvol getrou

ea. Met die moed van d.1e wanhoop tret' hy voorbereidinga

maatreels. Hy moet die oorlog ·nen. Di t is ey laa.ate ko.ne om 

die kroon te behou. 

Die nag voor die olag bevind s~e },.:;I!'W ;..,., s't &.u.t~. 

Saul, die hoogmoedige> worstel met die Om;rikbare Jehowa. 

'n Onweer breek loa. In ui te;;rate wa.nhoop J.:aat Saul die 

heka van Endor roep. Te midde van dond(':I' en b1 its ·en d.ie 

gehuil van die wind in die stormnag verskyn die heks voor 

die tent van Saul. Alles ia in volkome ooreenate:rmning rnet 

die ainev~rbyatering van die held. Die heka moet 'n geee 

oproep om dle toekoma te voorepel. Die gees van die oorlede 

profeet Samuel verskyn in die duiater. Hy kondig die dood 

van Saul en ay .aeuna o.an. 

Verpletterd start Saul neer en ?rord in die tent gedra. 

Die vo1gende toneel speel hom af in die more. Die omkeer 

in hi:i.ndel ing is me~ster11k. S~1u1 het ay dwaling ingesien: 

11
In d.ie nanag op my stede; ha.lfbeiJius 
en ademaoekena in dle newels van berou 
is Saul aa.n Saul geopenbaar 11 

Pragtige woorde. Terugkeer ia eg~er onmoont1ik. Die leer 

van die Filiatyne ataan op die punt om aan te val. Saul 

berua 1n sy ondergE;..ng. Hy is vol aorg oo.r die lot van sy 

seuns. Hulle ataan hom vol liefde ter ayde. Die elag begin 

en Sa,ul aneuwel in 'n he1dhaft ige stryd teen • n oormag van 

vyande. 
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Tegniea apreek ui t hiardie treurspel 'n bewonder·enawaardige 

vaardiglleid. Die atruktuur van die handeling en die volmaakte 

ontwikke1 ing van die konflik, wat in Saul ee karakter ay 

uitdrukking vind 1 is eienskappe wat tot nog toe nie in die 

Bybelse genre gevind is nie. Antonius moea 'n gro1mige studie 

van die dra,matiek gemaak het, met name van die Franae klaasieke 

drama. Daar beetaan 'n opvallende verwa.ntekap met Alfieri se .. 

meesterwerk.:.h nS~,'.ll n Die moontl ikhe id bestaan dat Antoni us hom 
.. ' -----

soos die Italia.anae ou todida.k, vertroud gema:Jk het met die 

treurepele van die Griekae meestere, van Skakeapeare en veral 

van Racine, of dat hy direk by VittorioAlfieri inspirasie gaan 

aoek het. Ook hie:r is egter geen eprake von slaafse navo1ging 

nie, maar 'n eie herakepping van die handeling en dle konflik 

is nageatreef. Racine se 1nvloed ia hier net sooa by Alfieri 

waarneembaar, nl. die geweldig hartatogtelike karakter van 

Saul. Sooa die Saul-figuur van Alfieri herinner ook hierdie 

saul aan die"Ajax•van Sofoklea: hy wil almal bebeers, maar ----
sy eie hartstogte bly hom die baas en aleur hom na sy ond.ar

ga.ng. Saul word deur e:r· pndeugde van die een miadaad na die 

andere gedryf. Op een punt wyk Antonius egter heeltema.l a£ 

" van sy voorgangers en dit is sy eie akepping: die omkeer in 

Saul. Alfieri laat sy Saul temidde van steeds grotere mie

dade in waanain verval en ten alotte selfmoord pleeg. Die to~ 

neal van die geeeteaverekyning kom ook in Alfieri voor en her-
. •. 

inner aan Shakespeare se Macbeth". Die hewige eieleetryd in 
" ' 

saul gedurende die atormnag bring die figuur van King Lear wat 

in •n orkaan oor die heide ewerf, in herinnering. Ook die ver

deling in vyf bedrywe en die jambiese veramaat aluit by die 

klaseieke treurepel aan. Die verwantakap met die meeaterwerke 

uit die wereldliteratuur tree due duidelik aan die lig. 

Veral in die vyfde bedryf het Antonius hom bewue van Alfieri 

afgekeer en die laaate toneel ia die beate gedeelte van die 

treurapel. Peraoon1ik het Antonius die klaeeieke ,.a.gnitio'' 

uitgewerk en voldoende gemotiveer deur die wroeging wat 

steeds in die spel a'anweeig ia en veral deur die geweldige 

en veroor$aak ay inkeer. Deur sy 

ekok wat Saul daur die voorspelling on' Di aergaan. t was hewig 

···; 
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berou kom by weer baie nader by die toeskouers staan en die 

ondergang wen a.an tragiek. 

'n Ander blyk van insig in aie wese van 'n dramatiese kunswerk 
.. 

kom tot uiting in die eenbeid en harmoniese ontwikkeling van die 

handeling. Nie alleen die struktuur van die hele treurspel nie, 

maar elke bedryf afsonderlik is volkome gebalanseer, met sy eie 

klimaks. Elke onderdeel van die handeling staan in onmiddellike 

verband met die konflik in die held. In die eerste bedrvf word 
" 

die Saulkonflik uiteengesit en gemotiveer. Die stryd teen Dawid is 

geheim en hy belaag hom ondergronds. In die tweede b~dryf kt·y Saul 

sekerbeid omtrent Clie salwing en deur sy poging to moord, word die 

verset teen Jehowa geopenbaar. Die direkte stryd teen Jebowa volg 

in die misdade wat steeds groter word: die weiering om die offer

plegtigbeid by te woon en da.n die moord op die priester. In die 

betreklik rustige vierde bedryf word die verwikkelinge rondoni · 

Saul samegetrek en die toeskouer·s gekalmeer om die gewE'ldige state

verandering en ondergang van Saul in al sy hewigheid te beleef. 

Die teniese:"eenheid en harmanie van handeling, eie aan elke groot 

meesteTYlerk, is dus heeltemal aanwesig. Hierin kan 'n mens voldoen

de rede vind om die treurspel met lof van ander dramas te onder-

skei. Vlanneer 'n mens die kritiese beskouing deurvoer en jou af

vra of dit 'n dramaties kunswerk is wat gebore is uit innerlike 

orang van 'n kunstenaarsbesieling, dan is die antwoord ontkennend. 

Uit die dialoog blyk dat die eenheid van die handeling wat in die 

S~ul-karakter uitgedruk is, nie die vrug is van •n spontane 

skeppingsdrang nie, maar die resultaat is van 'n ernstige, wel

oorwoe· studie. Uit elke bladsy van d.ie treurspel kan afgelei word 

dat Antonius reeos die hele sielegang va.n Saul skematies uitge-

• werk bet voordat by die dialoog geskryf bet. Eerstens steek die 

struktuur van die drama oral na. buite. Dit bet nie gegroei uit die 

innerlike ontwikkeling van ~ sielestryd nie, sodat struktuur, 

kara.kter en dialoog tot 1 n lewende harmoniese eenbeid versmelt bet. 

Nou is oie dialoog van die aard dat die dramatiese segg~ngskrag 

wPt deur die woorde gesuggeer moet word, direk deur die held 

meegedeel word. Dit is dl.e onmiskenbare teken dat die treurspel ' 

beredeneer is. 'Elke held en veral Saul is belder bewus van die rOl 
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wa.t hy in die drama vervul. Drama.tiese blindheid is heeltemal ·' .. 

afwesig. Die duidelike_ insig in die ontwikkeling van ·die handeling,, 

die spelverdeling en die groei van die innerl!ike konflik moet 

die geheime kennis van die ormnaturg bly en mag nie die uitge-
'\ ~ 

sprok.e inhoud van die oiP.loog uitmank nie. Tot die wese van .die dr · 

dramatiese kunswerk behoort dat die insig in die lewenstryd van 

die bela aan die toeskouer geopenbRar word deur middel van 
"' 

"objektiewe", saaklike gesprekke. Alleen die ware dramaturg is 

hiertoe in staat. 1n M~u /J.eJd ~.ierdie gawe of by besit dit. nie, 

W'ln?'l ~er-.nvtJtt'r ties it- , kan en sQe die kunstenaar dit deur studie 

en oorweging verbreed en verdiep soos ons in die ontwikkeling van 

Vondel se treurspele nagegaan het. Ek sal enkele voorbeelde aanhaal 

• om hierdie bewering te staaf: 

bls.g:Ahin,: 11 •••• wat salons doen, groot priester? 
Ten einde .verder dwalings af te wend? 

Asab: 
Ahin: 

Asab: 

Ahin: 

"Ons het slegs woorde, slegs oorrediP.gskrag. 
Waar staan Abner?-Saul ag en eer 

"Sy Overste-sy oom en bloedver-want." 
" •• Abner · sal by Saul staan · 
slegs as die oorlog roep.dis krygsmansplig.u 
Sy eer gered as krygsman en opregte! 

"Op de.n tot die stryd! 11 

bls.,17 :Saul:u•••Want in my trek twee kragte op ten .stryde 
Nou doen ek afstand van my koningskap ••• 
Dan spreek tot my die onverbid'lik-strenge 
l'Toodwendigheidsbehoefte van die troon •• 11 

bls.J)' :Jonat :uHet jy die tweespalt in sy bart gemerk? 11 

Dawid: Ja, en ek die oorsaak van sy agterdog." 
1t 

bls • .lJ :Saul: nA,wat staan tog alles tussen my en Dawid! 
Haat en toegeneentheid mekaar 
Nou wurgena,nou omhelsend;skuld,gewetenswroeging; 
Die Wet en die oppermagtige pro feet!" 

bls,51 :Ahin:,1Laat vaar die boosheid •• red jouself,Saull 
. Redding of val le in die mens se hart 11 

11Jy wou dus gaan? ••• Dus brand dit in jou boesem 
nog- ••• " . 

Dit is geen dramatiese styl nie. Die dramatiese gevoelens moet 

deur 'n objektief-onthullende dialoog by die gehoor opgewek word. 

Die kunstenaar laat dieselfde indrukke by die gehoor ontstaan 

maar bulle vloei dan voort uit c'lie dade en reaksies van die 

karakters sander dat bulle van d:i.e dramatiese effek bevrus is. 

Deurdat die inhoud van die gesprekke alles uitdruklik bevat wat 

deur die seggingskrag van die dialoog gesuggereer moet word, is 
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die styl maar min dramaties en dergelike beeldspraak word nie 

· ' ~ I l 

deur. 'n kunstenaar gebruik nie. Nieteenstaande die bewonderens-. ' 

.waardige tegniese va.ardigheid, mis hierdie werk die spontane-

teit van die kunstenaar. 

Pedro:
11
Simson en Del~la."(l950) 

·By geleentheid van dieselfde toneelwedstryd het 'n ander 

mededinger onder die pseudoniem Pedro nog 'n klassieke treur

spel geskryf. Wanneer 'n toneelwedstryd uitgeskryf word ~n 

t ·'; '. 

daar deelnemers is, dan is dit noodsaaklik dat een bekroon word.t 

Hierdie bekroning het uit die aard van die saak slegs relatiewe 

waarde. Dit blyk ook uit die toneelwedstryd wat by _die 

geleentheid van die Van Riebeeokfeeete uitgeskryf ia en waar-

in werk van Beukes en De Klerk hul werke ":>ekroon ia, Dat die 

toneelkritikus wat hom tot doel ateJ die plek van die Afri-
• kaanae drama in die wereldliteratuur te bepaal, teen 'n 

heeltemal andere agtergrond werk as die j urie van die toneel

wedstryde, is klaarblyklik. Ook in "Simson en Delilau ia die 

estetieae doelstelling om 'n klaasieke treurapel te skep aan-

wesig. Ook hierdie ernstige paging verdien 'n meer ui tv·oeri-

ge bespreking: 

Simson ae huisgenote is baie ontsteld cor ay liefde vir 

die Filiatynae meisie, Delila. Al hul bedenkinga van gode

dienstige en ne.aionale aard bring hulle na vore, maar eon~ 

der gevolg. Simson a.ien in sy huwelik die veroo ening van 

die twee vyandige naaies en beakou dit veeleer as 'n 

vaderlandaliewende daad. Die dra.agkrag va.n die teena.rgu

mente dring nie tot ay bewuaayn deur nie. Slega ay euate~ 

Siraeba voel ae vrou die toeatand a.a.n wa.a.rin die verlief-

de Simson hom bevind. 

Simeon het aan die Filiatyne die hand van Delila gevra. 

Hulle is baie ontsteld, maar kan aan die gevreeade vyand 

nika weier nie. Die leiers kom ooreen dat Delila met Sim-

aon moet trou maar dat ay • n eed moet a.fle _aan die god 
' 

Dagon om Simeon binne •n bepaalde tyd in hul hande oar 

Cte lewer. Delila het Simeon egter opreg lief. Haar Vader, 

) 

Zentar, deel haar die besluit mee en probeer om haar ge-
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rue te atel: dit sal slegs vir 'n kort rukkie weea dat sy 

die vrou van die vyand sal wees. Delila ataan voor 'n 

noodlottige keuae: of die eed afli of nooit met Simson 

trou nie. Sy weet dat haar hale familia verbrand sal word 

indian ay die eed verbreek. So kom die bemindea by mekaar 

Die derde bedryf toon die gel ~k van. Simson en Delila. 

In die gemoed van Deli1 a. aweef voortdurend die geda.gte 

ao.n die eed. Joodae geaante pro beer om Simson tot terug

keer oor te haal. Die Filistyne word ongeduldig: dit duur 

te lank. Zentar herinner Delila aan die eed. Sy verdedig 

baar houd1ng: ay het geen kana gekry nie. Die eerste 

aanval ia afgeslaan. Die noodlot hang bo die geluk van 

die bemindea. 

Die Vors van Ga.sa verskyn in e le persoon. Hy eis onmidde1:

like uitlewering van Simson. Delila ple1t met die hale 

wanhoop van haar liefde ora uitatel. Die Vora bly onver

biddellk: hy herinner aan die vuurdood en atel ay ulti

matum. Voor middernag moet sy Simson in hul hande oorle

wer, andera •.• Simson vind Delila in groot droefheid. Hy 

wil haar troos. Delila wildie geheim van sy krag uitvind 

hy verberg di t voor haar. Simson la.at deurskemer da.t die 

krag in sy hare 1;. Delila bring hom onder invloed van wyn 

en wanneer hy op haar skoot aa.n die slaa.p geraak bet, 

knip sy die hare af. Die Filistyne verskyn en voer Simson 

weg. l~ou beaef Delila die gevolge van haar daad en die 

smart neem in al sy hewigheid besit van haar gemoed. 

Simson maal sooa 'n blinde slaaf in die tronk rond. 

Delila word deur liefde na hom toegedryf en probeer om 

hom va.n haa:r tragieae daad te oortuig. S imaon is koud 

en hard vir die vrou wat hom ver1·aai het. 

Bui te ontmoet Delila Simeon ae landgenote. 

Wanneer Simson te midde van die apottende vyande in die 

tempel van Dagon gevoer word, verskyn Delila. Simson 

is oortuig van haar liefde en sien die situasie in. 

Delila wil die tempel nie verlaa.t nie en het besluit om 

met haar eggenoot onder te gaa ... In die dood word hu11e 
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verenig en boet vir die miss tap wat albei begsa.n het. 

Wann,:;er 'n mens h1e.rdie trsuspel vergelyk met Mil ton se 

S¢mson Agonistea", bl~k duidelik dat die Engelse drama alegs 
" .::....::..=...:.:...:...::.::;._~---

die uiterli ke hb-ndeling be:vat wat :Pedro in die vyfde bedryf ver

wel~k. Milto~1 was nog verstrengel in die valse interpretaaie 

van die . dire-aenhede". Daardeur is hy gebind ar.;,n een 
II ._. 

bepaalde plek en aan die tyd v~n vier-en-twintig uur. Pedro 

het in hierdie opaig van die voorui tgang in die dra.rnc..tu:cgie 

geb.ruik gemaak en die volledige uiter:ike handeling ontwikkeJ... 

De.t Pedro egter voortgewerk het op die grondpatroon van 

Mi1.ton se Samson Agonistea" sal in 'n nadere beakouing aangetodn 
II 

word. Some het Pedro op ay eie bene ga::m ataa..n wat nie al tyd in ' 

sy voordeel was nie. B 

Die verwantakap van die tronktoneel uit die vyfde bedryf met 

samson Agonistee" blyk sowel tli t die inhoud van die monoloog 
II . 

waarin Simson ay lewe ooreien as uit sy geaprek met Delila. 

Hoewel Milton Delila laat afatoot, het hy aan Delila 1 n opregte 

liefde vir S4maon gegee: 

11 ••• But conjugal affection 
Hath led me on, desirous to behold 
once more thy face." 

Stmson onthul sy blinde liefde vir Delila wat hom in die verderf 

gestort het. Ook Delila getuig van haar opregte liefde vir 

Simson. Hierdie verhouding vorm die kern van Pedro se herakep-

p·in~. Hy volg die hundeling in die verakillende stadia van ont-
.. • 

wikk1e11ng. Hy akenk baie aandag uan die uitbeelding van die 

egtelike· liefde, veral ook om die doem van die eed tot sy valle 

uitwerking te laat kom. Hierdie eed aan Dagon is 'n pragtige 

dramo.tleae \ronda van Pedro! .Deur hierdie nuwe ui tbou van die 
) 

I 
. t'emdeling met sy eie ontknoping kom Pedro voor 'n uitera· moei-

/ fike p.robleem te ataan wat Mil ton in ay verweriting nie .. geken het 
., . 

n~e .'Van die pa1go1ogieae standpunt is dit ampe.r onmoontlik om 
I . 

'l;i eggenote wat haxtatogtelik op haar man verlief is, haar be-
l 

mfnd:e. laat verraai en in die verderf atort. Pedro het hierdie 
t 'I 

te·enspraak ingesien en getrag om die tragiek van die Simson-
' 

Delila te·r~d. Die uitwerking is nie heeltem".l bevredigend nie. 
I 

/ Heel die intrige., waarmee Delila f?lanmasaig" haar verra.der11ke 

' I 
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daa.d voorberei 1 en die daad mat die s1 apende Simson op ha.ar 

knie~ is te bewue en aonde¥innerlike aielestryd. Die ainsver

byatering tsn gevolge v~n die eed le nie duidelik nie. Die 

onsekerhaid ontr.ent die egtheid van die geheim tree pas op die 

voorgrond wanneer dlt te laat is. Pedro het die liefde en die 

verraad in een persoon probeer aamebring. Dit bly die awak 

plek in hierdie treurspel en wel op een van die vitaa1ete 

punte. Ook die karakter van Simson mis diepte. Delila ia fei

telik • n meer trag ieee held da.n Simson. Sy dn:. voortdurend die 

tv;eestryd in haar hart. Simson a tap eoos 'n bl inde dwarade ur die 

spe1 na die on.dergang. Hy ken geen ooi.nb1ik van twyfel 1 geen 

rim.pel van tweestryd yertl'Oebel_;ay gemoed nie. In sy argeloos• 

heid vermoed hy aelfa nie dat ay aartavye.ncle ·'n strik kan span ··' 

nie. Ae dramatiese held het Simeon weinig betekenis. 

Origena verloop die hand~ling volgena 'n vaste plan. Die lyn van 
\ 

ont\7ikkeling stu die llandeJ ing na :lie finale. ontknoping. Grafiea 

sou ek dit aldua voorste1: 

v 
IV 

I I I I I _..O.::om;.;:k:.;:;e..;::;e.:.r __ / 
I- Verwikkeling 

Agnitio en Ondergang 

Ekaposieie/ 

Die dia.loog en styl ia von ongelyke kwali tei t,: aome is di t baie 

dramatiea en vloeiend. Die toon ie dan fria en natuurlik., ter-· 

wyl die liriese ontboeseming3 spontaan uit die handeling voort

vloei. Di t ie werklik '.n openbaring na die hol liriek van 

Malherbe se helde. Maar hieraan moet ek toevoeg dat Pedro soma 

ly aan rymdwang: di t verlei hom tot· die gebr;.1ik van atoplappe, 

laat hom die konst:rukaie foreeer en is aanleiding tot du.,iatere 
·Q 

taa.lgebruik, nie we-ens die diepte van die gedagte nie, maar 

wel;na die moei 1. ike ui tdrukki ng daa:t·v9-n. Ek kiea enkele voor-

beelde uit die eerate bedryf: 

b1.6:Manaon: 11 Gaa.n kyk alega een keer in haGr oe maar, 
., en in j ou dromfl a el j 'l n(?'. hul at aar • 

1 n Enkel wooxd vanai t haar roae-mond 
sal tot jou dood toe in jou denke rand 
aooe akoonate anareklanke draai en kl1nk, 
en altyd eal jy na huar lippe hink." 

Dit ia 'n baie awak vera. A1ledaaga9r~vol stoplappe ie die 
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woorde van Meraima 1 bl.l0-ll: 
" 
Ag 1 moet jul ook nog rusie maak1 
My kinde:ca 1 jul breek my hart,. ... 
voorwa-.lr. 11 

En kc.n dit langer nie_verduurf 
"Kan ju11e nie sooa manne tog_· 
beredeneer en wa~rom dan 
moet daar·bitterheid ook nog? 11 

Onewewigt ig· is woorde soos die volgende: 

bl.ll:Manoag: Geen wyse man sal ooit ne. woede gryp 
11 aa awaa.t·d, met bi tterheid ui t ay mond 
homself teen ander weerl akerp dinge ae 
en broederhart en ... hand daarmee verwond" 

Die 11 -ha.nd" het blykbaar geen andere betekenia dan om die 

ritme voort te help nie. 

Nieteenstaande die groot gebrek wat ao.n die innerlike atruktuur 

van 11 Si~son en Deliia" kleef 1 beait hierdie werk meer beloftea 

vir die toekoms dan Antonius ae dram~:A.tieae styl. Die talryke 

atylfoute vloei meestal voort uit die rymakema en die party

keer houterige ritme. Die drams.tieae aeggingskrag van die 

dialoog is vo1.ler en aponta.ner a.s in 1.ntoni us se "Koning saul 11 • 



TWEEDE HOOFSTTJK ..... --... 

QIE BYBELSE EENBEDRYVJE 

Vroeer is reeds in die Afrikaanse letterkunde die eenakter be

oefen me.ar sonder boer bedoelings as om 'n grap uit te beeld. 

Opmerklik is dat juis in die laaste periode waarin sprake i~ ·.·. 
·'. 

van 'n nm~e instelling teen9or die toneelkuns, ook die eenbe~ 

dryf as kunsgenre opgeleef het. Die eerste Bybelse eenbedrywe 

dateer uit die begin van die Tweede Wereldoorlog en val 

chronologies dus ook in hierdie periode. Indien.di.e kunstenaar 

'n dramatiese eenbedryf wil skep, is by aan die kort vorm ge

bind en sal sy bandeling so moet indeel dat by in 'n kort be

ligting 'n bewige krisis skerp laat uitkom. Tog is die kunstenaar 

nie verplig om alleen maar dramatiese eenbedrywe te skryfnie. 

Hy kan ook hierdie genre aenwend om 'n brokkie skilderagtige 

stemmingskuns te skep. Dergelike werke kan dramaties swak wees, 

maar.as stemrningskuns suiwer en ontroerend. Die drie vernaamste 

skrY\vers wat ek onder hierdie hoofstuk wil bespreek, bet elk van 

'n verskillende oogpunt die eenbedryf benader. Beukes streef 
,-.. 

felle drmnatisering na, De Klerk kies 'n pleido"b~ ~oor die ,,, 
regbank en Krige wil in warme kleure 'n stemmingstaf'ereel uit-

beeld. 

Uys Krige : .. Rie~g£wagters van Bethlehem" (1940) 

Die skrywer stel hom ten doel om die wisselende gemoeds

stemming van 'n groepie skaapwagters in die velde van Bethlehem, 

wat die Geboorte van die Verlosser in die kersnag verneem, weer 

te gee: l' 

In die donkere nag sit drie .herders in die koue by hul skape. 

Sagaria: 11Maar Benjamin moet nou haas terugkom ••• " 

Hulle wag •••• -'n beeld van die verwagting van die Joodse 

volk en die mensheia.- Hierdie stemming bly lank op die to

neel bang. Dis koud en heel natuurlik ontwikkel 'n gesprek 
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oor die koue.Die ouer herders dink aan vergane koue winte·:r-s. 

Wanneer die onderwerp uitgepraat is, ontstaan daar 'n stil

te. Hierdie dooie punt wat so natuurlik is, het QYs·Krige, 

n:i.e uitgebuit nie. Die bewuste aanc;Juiding van die veranda

ring van onderwerp is bepaeld hinderlik: 

Sagaria: 11 ••• Van die os op <I1-~ esel, hoe gaan dit met 
Ragel?H 

Gewoontlik raak die gesprek van mense wat praat om die tyd 

te kort op 'n end. Daar kom 'n stilte en na 'n oomblik 

onoerbreek iemand sy geoagtegang en hervat plotseling die 

gesprek oor heeltemal 'n andere onderwerp. 

Die inhoud van die gesprekke bevat·geen handeling nie, maar 

onthul vir ons stadigaan die toestand waarin die wagtende 

herders hul bevind. Die gesprek oor die moeders van 

" Bethlehem gee vaster omlyning: die kersgebeure kom meer in 

die aAndag. Die swangere moeders het 1n voorgevoel van die 

kindermoord. Ook Maria en Josef bly in Bethlehem. Die hele 

sk~loering is sterk AfrikAans gekleur soos uit hierdie 

woorde van Johannes blyk: 

(Josef en Maria bly nou in Bethlehem): Natuurlik 
bulle kom mos albei oorspronklik van h!erdie wereld. 
Hul twee families het mos feitlik gelyktydig uitge
boer geraak en toe trek die ou-mense na die stad 
Nasaret. Dis daar waar Josef die ambag van timmerman 
geleer bet." 

Dit is die volle rea.lisroo in siening en bewoording wat die 

spel deurdring, nee, nie die hele spel nie, want met die 

koms van die vierde wagter word die verwagting verbreek en 

gaan geleidelik oor in ·•n ekstase: Benjamin het wonderlike 

8inge gehoor in •n herberg. Die voorafgaande gesprekke bet 

ons beeltemal in die kersstemming ingelei en dit word nou , 

onmiddellike werklikheid. Die wonderbare verhaal van Benja

min wat aanvanklik nog deur nugtere opmerkings van sy bon~ 

gerige geselle onderbreek word, wek die belangstelling van 

di.e wagters. Die toon word meer liries, die stemming styg ' 

na die k1imaks wat bereik word wanneer die Ster verskyn, en 

steeds naderkom, steeds nader korn. Ve~~ondering ma~k plek 

vir uitbundige vreugde: Dis die Ster van Hom wat 
II t 'n Seun word gebore ••• n 
II 

Wart:J . '' gebore ••• 

koml n 
seun 
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Vol geesdrif loop hulle na die plek waar die ster bly 

stilstaan. 

uys Krige het volkome in ooreenstemming met die vreugde van 

die mensheid oor die lank~verwagte koms van die Verlosser, sy 

eie verwagting en vreugde oor die geboorte van sy dogtertjie 

op Kersdag 1937 uitgesing. As stemmingstuk is hierdie skildery 

een van die mees kleurryke sketse uit die Afrika.anse letterkunde. 

Karin (C.M. Marais) 11~!! Kersspel"(l943) en 11~assiespe1"(1943) 

Hierdie twee spelletjies beteken nie veel vir die letter~ 

kunde nie. Die skryfster bet ook slegs die bedoeling gehad om 

'n paar sketsies vir godsdienstige feesgeleenthede te lewer. 

Vir haar 
11
Kersspel" soek sy inspirasie in die Middeleeuse 

'&;belse volkspele ongeveer in die trant van die 11Maastrichtse 

Paasspel". 'n Vergelyking met die Middeleeuse plastiese volks

kuns .kan hierdie spelletjie egter nie deurstaan nie. Nog min,der 

bevreoig die 11 Passiespel 11 wat meer ooreenkoms het met die .. 

11
tableauxtt-optogte wat gedurende die Miodeleeue op waens deur die 

strate getrek bet dan met .stte_ Mi.ddele.euse Mirakel- en Misterie-: 

spele, soos die skryfster in die onder-titel wil a.antoon. 

Gerard Beukes:.,Die Hand wat H;y e~~~neem bet"(l945) 

Beukes streef in hierdie kort karakterskets van die eer

sugtige Jude.s na fellere dramatisering. Op die oomblik wat 

Chr.istus aan die kruis sterf, ontmoet drie Apostels mekaar 

vry toevallig in die tempel. Johannes sien in dat die Meester 

moes sterf en is vol rus en aanva.a.rding. Hy bid. Dan verskyn 

die hartstogtelike Petrus. If,r word gekwel deur gewetenswroeging 

oor .sy yerraad. Lig ontvlambaar soos altyd word sy gemoed ver

bitter deur die herinnering aan sy verloening. Sidderend van , 

angs.hoor hy voortc1urend die hanegekraa.i. 'n Spottende priester 

verskyn en twis met die Romeinse wagter. Judas Iskariot word 

deur sy gewete na die tempel gedx~f en bring die wilwerstukke 

terug. Op 'n aangrypende wyse vertel by die verhaal van sy 

afdwaling: 

Hy het Jesus nie gevolg uit geldsug nie, nee, 
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11ek bet geglo dat Hy 1n magtige Ryk vir Hom hie:r sou 
stig •••• ek bet nog geglo,ten spyte van alles,tot daar 
die aand toe EY,die Almagtige die Opperheerser,die 
Koning van Konings 1(sagter) d!e voete van Sy d1ssipels 
gewas het ••••• (hartstogtelik) Toe bet ek Hom gehaat.n 

Sou Judas werklik in Christus udie Almagtige,die Koning van Ko

nings" gesien bet? Maar nieteenstaande sy haat,kan hy nie meer 

van Hom los niecChristus laat die hand wat Hy eenmaal geneem 

bet nie meer los nie.ln sy wanhoop soek by vereniging met Cbristu& 

in die dood. 

Dit is •n verdienstelike karakterskets in 'n vloeiende dialoog 

met sterke gevoelsontboeseminge,veral van Judas. 

Gerard Beukes;"Laat die Kerse brand" (1945,hersien 1950.) 

Weens die behandeling van 'n volledige dramatiese gebeur

tenis staan hierdie spel op 'n ho@r plan as die eenbedrywe van 

De Klerk en Krige.Op kerna.gtige wyse gee Beuke·s die tragiese 

keuse van Magdeleen,een van die Bethlehemse moeders wat die koms 

van Herodes se soldate verwag,weer. 

Aanstonds weet Beukes die gehoor in die volle tragiek van die 

hande,ling in te lei:op •n nagtelike uur in die kamer van Magda

leen wat angstig met haar seuntjie op die skoot by 'n kwynende 

vuur sit,word plotseling op die deur geklop.Sy skrik hewig:daar 

is die soldate1Angs kenmerk al haar bewegings.Maar die oue S~eon 

kom binnen.EY bring die Blye Boodskap:die Verlosser van die mens

heid is gebore.Skerp is die teenstelling tussen die vreugde van• 

die grypaard en Magdaleen se ontsteltenis.Dit is onmoontlik vir 

Magdaleen om sy vreugde te deel: 

"Die dood sluip hier buite rond ••• 11 

Herodes se moordenaars trek om die huis rond.Bethlehem is 11vol 

moeders wat nie getroos wil word nie omdat bulle arms leeg en 

soekend is.'•Sy ·kan geen blydskap voel oor die geboorte van die 

Goddelike Kind nie: 

11Wie is die Jesus wat in Bethlehem gebore is?Kom die moe-
der hom met groter smarte in die wereld bring as ek myne?" 

Die smart verblind haar.•n Nuwe klop op die deur laat haar ver

steen.Dog dit is Josef wat met 'n kindjie in doeke gewikkel bin

nekom.Hy vra of by die kleintji~ 'n oomblik by die vuur kan ver-
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warmsby en sy eggenote vlug vir die moordenaars.Maria wag buite' 

hy gaan na baar terug.Ma.gde.l.een neem die Kindj ie oor en maak dlte 

doeke los om die warmte by die gesiggie te laat kom.Dan maak die 

ogies oop en die wonder geskied:Magd&leen erken die Verlosser en 

kniel aanbiddend neer: 

nMy Heer en my Koning!" 

In die stilte van die aanbidding val drie• swaar kloppe op die 

deur.Die ~anning bereik die hoogtepunt:•n soldaat tree binne en 

gryp na die kissie waarin die Kerskind le.Dan kom Ma.gde.leen vin

nig na vore en gee haar eie seuntjie aan die soldaat wat in die 

nag verdwyn.Nou begin Magdaleen te juigs 

uLaat die kerse brand1Laat ons juig want vannag is aan 
my die Verlosser van die mensdom gebore •••• " 

Terwyl 'n kerslied geeing word,kom een vir een al die treurende 

moeders van Bethlehem in swart geklee op en kniel met gevouwe 

hande rondom die Kerskind neer. 

Op voortrefiike wyse het Beukes die handeling tot die kern

agtige beperk~die atmosfeer is gelaaie.Die motiwering van die 

opkoms van elke nuwe persoon is uitstekend gemntive~ en bring 

telkens verhoogde spanning.In die kort bestek van tien bladsye 

laat Beukes ons die angs van Magdeleen deurlee:f.Die ekstatiese 

vreugde van Simeon en die diepe smart van Magdaleen is voortre:f

lik in die dialoog uitgewerk.Maar wanneer Beukes by die wonder

bare omkeer in Magdeleen se gevoel kom,verloor by eenskl~s die 

towermag oor sy gehoor.Dit veronderstel ook 'n wonder by die 

toeskouers.Die besluit is kort en vinnig,maar die oorgang van die 

uiterste smart in die jubelsang oor die geboorte van die Verlos

ser verbreek die innerlike eenheid van die spel volledig.Na die 

realistiese uitbeelding van Magdeleen se moedersmart is haar 

ekstatiese vreugde onwerklik,verrassendsdie keuse bly tog nog 

smartelik en baie pynlik selfs.Die wonder gee wel krag om •n 

heldhaftige offer te bring,maar dit vernietig nie die menslike 

natuur self nie.Tegnies werk hierdie wonder soos 'n deus ~ 

machina en dus onaanvaarbaar,van 'n psigologiese standpunt is 

dit 'n verbreking van die noodsaaklike speleenheid.Tog bly bier-
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die eenbedryf tot aan die omkeer 'n meesterlike uitbeelding 

van 'n hewige sielskonflik .. 

Vl.:A.de Klerk: .. Pilatu§11 (lf46) ' \ 

!n •n gedrama.tiseerde dia.loog skets advokaat De Klerk 

die regsgeding voor die regterstoel van Pilatus.Kajafas is die'· 

aanklaer~Die Beskuldigd.e wat nie op die verhoog gebring word nie, 

is kunsmatig deur •n skaduwee uitgebeeld •. 

Die geski'l ontwikkel tussen die onverskillige Pilatus en die 

f"anatieke Ka.jafas wat die Beskuldigde uit haat ter dood wil laat 

bring •. Pilatus staan voor 'n moeilike geval •. Hy deursien die hou

ding van Kajafas en die Jode.EY het geen belangstelling tn die 

persoon van die Beskuldigde nie:e.lleen wil by nie graag •n on

skuldige veroordeel nie •. Teenoor Ka.j a:fas se dweepsi~ke haat is 

die houding van Pilatus swak en sonder betekenis.Nerens ontstaan 

'n nuwe verwikkeling waardeur 'n wending aan die woordetwis ge

word en 'n klimaks nagestreef· word nie.Met watter vaardigheid 

die dialoog ook gevoer word,die menslike toon ontbreek,sodat die 

ontroering afWesig is en die geval maar matig belangstelltng in

boesem •. Die Beskuldigde bly heel temal op die agtergrond en maak 

nfe die sentrale figuur van die spel uit nie:die enigste teken 

wat sy aenwesigheid verraai is die skaduwee.Hierdeur verloor die 

spel ook reeds aan dramatiese waarde.Volgens die titel van die 

spel bet De Klerk Pilatus self as die sentrale figuur gedink,. 

maar hy kan nie as 'n dramatiese persoonlikheid beskou word niea 

daarvoor raak die geval hom persoonlik te weinig.Dit is drama

ties swak werkJdie goeie kwaliteite le in die lewendige dialoog. 
(l) 

(l) Heeltemal in sy eie styl.het D.F.Malherbe onlangs •n Bybelse 
. eenbedryf gepubliseer,nl. n:Macherus'1(1950) in''Die Uur van die 
Rooi Maan" fdit beteken egt.er nie baie nie. 
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BESLUIT --
Die bistoriese oorsig van die ontwikkelingsgang van die 

dramatiese vorme in die Europese letterkunde toon aan da.t 

elke t,yd sy eie -toneel:vorm bet, Kul tweel-histories gesien 

probeelh elk geslag om sy eie insig in die uwerklikheid"- uit 

te beeld-• Aldus is die ot<:>neel-werkiikheid" die weerspieijli~g 

- vari die lewensbe.skouing van di~ bepa.alde volk. Die band tussen 

- ·di~ · g~estelike lwwe van die volk met ~ie toneel is baie nou; 
··- . ,. 

! '~~ die Middeleeuer bet die bowenatuurlike inwerktng van -God 

, in die ekepping sterk op die voorgrond gedring, in daardie 

1 ig si en -hy die u''INerklikheid" en d:t t beeld hy ui t op die 

verhoog. Die ideale/van die~umariisme vtnd hul weerkaatsing 

in die lewensstryd -van <l_ie koninklike, byna bo-mens.like; 

maar natul.trlike held e. -Die tevrede XVIIIde eeuse burger bet 

in sy droomwereld geleef wat now verwant is e.an romail:t.iese, 

rasionalistiese natuurverheerliking• Die mens van die tweede 

helfte van die X:IXde. en van die begin van die XXste eeu sien 

die uwerklikheid'' Cleur die mikl-oskoop van die wet.enskap en 

ignoreer ~le .magt.eiwat nie uwet_enskaplik" opgespoor kan word 

nie• 

:Die toneel bly altyd die sp:ief!l van die volkslewe, ook in 

Suid-Afrika.t soos uit dietweede gedeelte blyk. Die AfriMaanse · 

geesteslew~ van die laa.ste halve eeu ian in die totJ.eelspele _ 
·~ 

nagegaan word. 

'n Mens moet oor die verskillende uiterli-ke dramatieae 

vo:rme- heensien en' daaruit. di~e·se abstraheer. Opmerklik is dat 

die 'Wese--van al dief!ramas steeas op een ·of andere wyse die· 

menslike stryd om geluk weergee, nl, die ingebore drang na 

,. \ 

geluk wat met' die magte .en kragte in en buitedie mens .in bots14k_,, 

kom en so stryd . veroorsaak, wa:arin die held in wanhopige _ verset "' 

:~:afumerlik onderge.an• Steeds neem hierdie stryd in die .kP...rakter 

en woorde van. die helci' 'tn persoonlike vorm ~an. Hieraan bet ek 

die 
11
arie-eenhedeu van die .dramatiese k~nswerk-ontleen en op die. 

Afri.Baans~ d~am~s as toets van kritied toegepg.s. 

p~e ontstaan vanp:te Afrikaanse drama val same .met die. 

opkoms en bloe:t v~~efealistie~e~rarna in ciie, Europese letter-
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kunde. Hoewel die Bybelse dramatiek •n eie dramatiese vorm het, 

het die Bybelse dramas in die Afrikaanse dramatiek die algemene·· 

invloed van die realistiese drama ondergaan, daarom bet ek hier

oie genre as verteenwoordigend Vir die Afrikaanse dramaturgie 

beskou: eerstens gee dit •n beeld van die tematologie van die 

Afrikaanse drama, vervolgens weerspieel dit die groei v&n die 

dramatiese kuns en ten slotte tree die volkslewe hierin die 

beste na vore. Hierdie studie wil dan ook slegs 'n beeld van 

die Afrikaanse toneel gee by wyse van steekproef, wat na lang

durige oorweging in die Bybelse genre geneem is. 

Hoe die stand v~·n sake in die Afrikaanse drama op die oom

blik is, kan enigsins uit die voorgaande afgelei word. Die tyd 

wat alleen maar doodgebore toneelspele ter wereld gebring bet, 

waartussen •n enkele uitsondering oor die hoof gesien kan 

word, is verby .• Dit beteken egter nie dat die resultate van die 
...:c.. 

~ aard is dat 1n mens tevrede mag wees oor die presta$ies~ Een 

ding is seker: die suiwere instelling is aanwesig. 

Die realistiese toneelvorm is •n vorm wat die hoogste 

eiee aan die oramaturg stel: die stoflike determinisme of die 

blinde wetmatigheid van die evolusie in sy verskillende ver

skyninsvorme as 'n noodlot bo die lewe van die individu te 

laat n~~voei. ·~Soos die gesk:i.edenis van die Realisme in Europa 
-·~·"" ·. 

leer, is alleen maar groot kunstenaars in staat om die tragiese 

konflik uit die sfeer van die pynlike, individuele ervaring 

van •n persoon, stand of nasie tot die tydelose te verhef. Ge

woonlik vervlak hierdie genre in die hande van minder bega.afde 

skrywers tot 'n partikuliere geval. Dit geld ook vir die Euro

pese dramatiek wat die la.aste halwe eeu taamlik arm is. 

Die toneel staan te baie in diens van die etiek. Ons tyd 

is 'n tyd van stryd, veral op geestelike gebied wat sy uitweg 

vind in bloedige oorloe. Die probleme is talryk. Die meeste 

dramaturge kies die verbygaande stryd deur middel van hul werke. 

Dit geld op 'n besondere wyse vir die meeste Afrik. dramas voor 

1936. In die gemis aan ems in die dramatiek en in die diens

baarheid van die drama aan tydelike belange meet 'n mens die 

diepste oorsaak van die agterstand van die drama in die 
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AfrikaPnse letterkunde soek. Pas toe die s~vers teen die 

Europese agtergrond begin werk hett het bulle na ander dra-

matiese vorme gaan soek en aangesluit by Europese meesters·. 

Die nuwe instelling is merkbaar by die meeste jonger auteurs. 

Die wyse waarop te werk gegaan word, toon aan dat die skep- · 

pende genie nog ontbreek, Wanneer 1n mens 'n meesterwerk ont~ 

leed betsy in die poesie, betsy in die dramatiese kuns dan 

spoor jy di·e skoonr·ede op. Geen enkele kunstenaar bed ink bier ... 

die skoonhede van te vore nie, maar dit word spontaan gebore 

uit sy lig-ontvanklike gemoed: .Q!l§_kons:!:_ate~dit_§;g1f_eraf'. 

1n F.rnstige student kan met hierdie uagter-af-metode" wel 

knap "!'erk lewer, hy kan selfs 'n sekere mate van talent besit, 

maar 1n mens voel dat jy nie met •n spontane kunswerk te .doen 

het nie. Ke~i.s van die dramatiek is noodsaaklik vir die 

kunstenaar, weselik vir die ontstaan van •n kunswerk·is egter 

perslot van rekening die talent. 

Die opmerking van s.P.E.Boshoff:uMoontlik is ons as nasie nie 

objektief genoeg en gesstelik voldoende gedissiplineer om 

persone ·en begins s in bulle juiste perspektief te kan sien 

nie"(l) beskou ek as slegs gedeeltelik juis, want die ware 

kunstenaar kan hom altyd bevry van die onewewigtigheid~ van 

sy omgewing · \:eymeck en dit is sy onvervreembare voorreg om 

die verbygaande emosie tot 'n onverganklike kunswerk te skep .. 

Meesters in·die dramatiese kuns was .tot nou toe baie skaars 

in die wereld. 

------
(l),,Die Burgeru 31 Mei 1935, · gesiteer in:.,Wending en Inkeer" 

deur F.E.tJ .Malherbe,bl.352. 



CHRONOLQGIESE tXS VnN AFRIKAANSE BYBELSPEI~E 

1926:P.cie Waa.l: Delila",d.rama. in drie badrywe. VolkepJadBoekh. 
"- Bloemfontein. 

1927:J.A.Kotze: Liefde Veramaad",Toneelatuk in vier bedrywe. 
. • •• 'If" Naa .?ere bpk. Bloemfontein. • 

1928:Jac.J.Muller~"D1e Doper of die Herodea-treurspe1", drama in 
drie bedrywe, van Sch&ik Pretoria. 

1938:W.J.Pienaar: Saul", toneelstuk 1n drie bedrywe, van Sohaik 
- " . · Pretorla. 

1930:P.W.Botha: Die stl'X.d om-die Txoon"drama in cirie bedrywe, 
·. · " N~Pera cpk. Bloemfontein. . 
193C:P,W.S.Schum:J.nn: Die Verlore Seun 11

, van Schaik, Pretoria 
II 

1935:0 .F ,.Malherbe: 11 Amrach die Tollenaar" ,Naa .Pere .bpk .Bloemfonterin. 

1936:0 .M .J .• Slabbert: T.QeQdora", toneelspel in drie bedrywe, 
" de Bueay, Pretoria. · · 

1943:D.F.Malherbe:nDemetrioa 11 toneelspel in drie bedrywe, N.Pera bpk 
Bloemfontein. 

1945: D .F. Ma.lherbe: nYoecler en Seun11
, toneel speJ in vyf bedrywe, 

N.Pera bpk. Bloemfontein. 
1946:A .J .v .Burger: Moses", toneelepel in vyf bedry\'ie,C .Stud .. vereni-

" ging, Stellenboaoh 
Naaman" c.Stud.Ver.SteJlenboaoh. n . 

Jefta 11 ,C.Stud.Ver.Stellenboach. 
" 
11.fu!! 11 , C .Stud. Ver .Stellenbosoh. 

Dawid", C.Stud..Ver.StellenboBoh. 
" 

1948:D ,:b, .Malherbe: 11Abimeleoh" ,drama in drie bedrywe, N .Pers bpk. 
Kaapatad. 

1949: Antoni us: Konilli Saul ", treurspe 1 in vyf bedrywe, N. Pe rs 
11 bpk. Kaapatad. 

1950:P.edro:"Simson en Delila",treurapel in vyf bedrywe.N.Pera bpk. 
Kaapatad. 

G.J.Beukes: Salome dana!",toneelapel in drie bedrywe, van Sohaik 
" Pretoria. 

EENBEDRYWE: 

1940: Uys krige: ,Die Skaapv1atera van Bethlehem", Unie-Volkapers. 

1943:Karin (C.M.Ma.r~.i ... ):n'n Keraapel" N.Pers bpk. Kaapatad. 

'n Paaa iespel" N ~Per a bpk, Kcu:petad. " . ' 
1945:G.J.Beukee:

11
Die hand wat Hy eenmaal geneem bet", van Sohaik, 

Pretoria. 

"Laat die Kera brand", van Scha.ik, "Pretoi'i a. 

1946:W • .A.de Klerk: 11Pilatua",in~,.Ses eenbedrywe", van Sohaik, 
Pretox·1a. 

195l:D .F .Malherbe: "Macherue" ,innDie Uur van die Rooi Maan", 
N.Pera bpk. Kaapstad. 




