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PROBLEEMSTELLING 

r.n die ondersoek gaan die reisverhaal in Afrikaans en 

die aspekte wat daarillee verband hou onder die soeklig 

geplaas word. Die proefskrif word egter beperk tot 

die prosali ter-atuur; · al le poesie wat iets gemeen m.et 

die onderwe.rp het, word buite rekening gelaat. 

'n Mens moet ongetwyfeld ook aanvaar, sonder .om dis= 

loj_aal teenoor die Afrikaanse kultuurbesit te wees, ·· 

dat die literatuur hier te lande, waarby die reisver= 

haal ingeslu-it is, 'n groot agterstand by sy eeue-'-oue, 

gevestigde, Westerse eweknie het. 

As 'n mens .die Daghregister van Jan van ·Riebe~ck en· 

die reisjoernale van die sewentiende eeu as :die em= 

brio van die ·Afrikaanse letterkunde veronderstel, dan 

verte·enwoord,ig reisprosa nie net die oudste geskrifte 

in Afrikaans nie, maar dit is so oud soos die letter= 

kunde self. 

Wanneer 'n mens die historiese. verloop van die Afri= 
I 

k.aanse reisverhaal in ·oenskou neem, is dii; .. duidelik . 

dat d.i,~ s.ubgenre lank nie meer onontgonne·is nie; 

trouens in elke, opeenvolgende, literere periode was 



die reisprosa stewig verteenwoordig. Die teoretiese 

besinning deur vooraanstaande literatore random· 

Totius se Bybellande deurreis is 'n goeie voorbeeld 

van die toenemende belangstelling in die subgenre. 

Die reisboekskrywers van die periode wat van 1930 tot 

1955 gestrek het, onder andere W.E.G. Lauw, Uys Krige en 

Ernst van Heerden, het verder reisliteratuur gele= 

wer wat in die kart bestek van die Afrikaanse letter= 

kunde al klassiek gewor'a. het. · 

'n Formidabele reisroman soos Etienne Leroux se Isis 

. Isis~ Isis, die statuur onder andere van die reisprosa 

van Elsa Joubert en literere pryse wat aan reisver= 

hale toegeken is, byvoorbeeld die C.N.A.-prys aan 

Andre.P. Brink vir Ole en die Eugene Marais-prys aan 

Abraham de Vries vir sy Griekse reisjoernaal, Afspraak 

met eergister, is genoeg bewys dat die prosasoort op 

sigself 'n plek in die son verower het. A·.P. Grove 

(1969:22) se uitspraak ten gunste van die eksistensie 

van die reisverhaal in Afrikaans is toepaslik in die 

verband: "Dwarsdeur ans literatuur het die reisver= 

haal 'n mooi begeleidende rol gespeel, en ans kan 

selfs beweer dat die genre ans dunnerige prosaproduk= 

sie merkbaar versterk het." 

Alhoewel reisprosa 'n waardige plek in die Afrikaanse 

prosaliteratuur verower het, en vir baie jare as 

voorskryfmateriaal in die letterkunde aan die middel= 

bare skole gedien het, is dit opvallend hoe weinig 

daar teoreties oar.die subgenre besin is. In Ons 

eie boek, jg. VII:4 bespreek prof. G. Dekker onder 



die titel "Reisbeskrywinge" vier reisverhale. .Hier= 

in word enkele kenmerke van die prosasoort genoem, 

maar moet egter as los opmerkings beskou word. 

C.J.M. Nienaber publiseer later in dieselfde tydskrif 

(XIX:4) 'n kart bespreking oor die reisprosa na aan= 

leiding van Smit en Stuiveling se.Reisverhalen. 

Verder vind 'n mens in G. Dekker, R. Antonissen en 

J.C. Kannemeyer se onderskeie.literatuurgeskiedenisse· 

kart besprekings en verwysings na ·reisprosa wat eint= 

lik nie veel met die fundamentele teorie te·make het 

nie. 

Vanaf die begin van die sestigerjare vind 'n mens 'n 

meer doelgerigt9i teoretiese besinning oor die prosa= 

soort. Die artikels en opstelle oar die onderw~rp 

is in 'n groat mate populer en oorsigtelik aangebied 

en het nie 'n gefundeerde, wetenskaplike model as 

vertrekpunt nie. Nietemin vind 'n mens hierin waar= 

devolle riglyne om by 'n aanneemlike waardeoordeel 

van die reisprosa uit te kom. 

Hoewel Ernst van Heerden se artikel, "Reisverhaal -

teorie en·praktyk" in Klasgids 3:4 kart en oorsigte= 

lik is, kan dit as 'n stukkie baanbrekerswerk op die 

terrein van.die teorie van die reisprosa beskou word. 

So Vind 'n mens A.P. Grove se Trekvoels, waarin hy 

verdienstelike reisprosas gekompileer het en vooraf 

in die "Inleiding en aantekeninge" interessante ver= 

kenningswerk op die gebied gedoen het. ·Elsa Joubert 

lig nie net die sluier oor wetenswaardighede oor haar 

eie reisskryfwerk in haar gesprek met Hennie Aucamp 
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in Gesprekke met skrywers, dl. 2 nie, maar lewer 'n 

gedugte artikel, "Die reisverhaal" in Tydskrif vir 

letterkunde 10:3, oar enkele geskiedkundige perspek= 

tiewe en veral. oar .die reisverhaal as ideale medium 

vir die simboliese vertelling. 

'n Opstel van Bennie Aucamp, "Die reisboek op skoal", 

wat in 1978 in sy opstelbundel, Kort voor lank, opge= 

neem is, bied informasie oar probleme random die 

reisverhaal as voorgeskrewe boek aan die hoerskool. 

Terselfdertyd vind 'n mens hierin deurdagte uitsprake 

oar die teorie van die subgenre. Die eerste paging 

tot tipering en beskrywing van die prosasoort :is deur 

L •. Dekker in sy opstel,. "Reisiger, oog en bril: die 

kortkuns van Bennie Aucamp", in Random Sestig gedoen. 

In resensies van liter~tore oar die r!'!isprosa soos.die van 

Elize Botha, P.D. van der Walt, Bennie Aucamp, Hen= 

ning Snyman, Andre P. Brink, T.T. Cloete, en andere 

vind 'n mens ui teenlopende, dog insiggewende info·rma= 

sie, en word die subgenre aan 'n literere evaluering 

onderwerp. 

Uit die deursnit van die stand van die reisprosa as 

verskyningsvorm b.inne die konteks van die. Afrikaanse 

prosaliteratuur.'.is dit duidelik dat 'n ondersoek van 

die subgenre geregverdig is. Daar die prosasoort 

weens sy aard deur die jare 'n e~nselwige en patroon= 

matige vorm aangeneem het die verslag van 'n reis 

na die vreemde - skep die strukturering van so 'n 

verhandeling groat probleme. 
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Vanselfsprekend sal so 'n ondersoek 'n wye terrein 

dek en die leeswerk wat aan so 'n projek verbonde is, 

sal aan enige ondersoeker bui tengewone eise steL 'n 

Werkprogram wat in 'n mindere of meerdere mate die 

onderwerp kan ontplooi en uiteindelik 'n wetenskaplik 

aanvaarde resultaat tot gevolg kan he, sal in die 

proefskrif soos v_olg daar ui tsien: 

* Die reisverhaal het volgens sy historisiteit be= 

staansreg en die mens het deur al die eeue heen die 

behoefte gehad om sy ervaringe van,en sy herinneringe 

aan 'n reis oor te vertel of te beskryf. 

* Met die oog op die historiese oorsig van die 

Afrikaanse reisverhaal in hoofstuk vier is dit nood= 

saaklik om deeglik oor die .prinsipes van die ·histo= 

riese ordening van literere tekste ten opsigte van 

die prosa te besin. 

* Of die reisverhaal bestaansreg binne die Af ri= 

kaanse prosal.iteratuur het, kan alleenlik verantwoord 

word deur te bewys dat die prosasoort in die verloop 

van. die prosageskiedenis 'n begeleidende verskynings= · 

vorm was. Vanselfsprekend lewer so 'n historiese 

oorsig probleme, want weens beperkte ruimte moet die 

feitelike gegewens ingekort word, en moet daar voort= 

durend teen 'n patroonmatige oorsigtelikheid gewaak 

word. 

* As die reisprosa op grond van die prinsipes 

van die genblogie as subgenre van die epiek 

onderskeibaar is, kan dit dan as fenomeen 
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beskryf word. Volgens die ge1dentifiseerde en be= 

skryfde struktuur word dan 'n tipologiese onderskei= 

ding van die subgenre gemaak. Dit bring 'n mens by 

die verskeidenheid tipes van die r~isprosa uit. 

* Laastens moet dan gepoog word om te midde van 

die voor- en teensprake te bewys of reisprosa tot die 

literatuur behoort,of in die reisjoernalistiek bly 

steek. 

Verwysings by hoofstuk een 

Grove, A. P. 19 6 9. Inleiding en aanteken·inge. In: 
Grove, A.P. red. Trekvoels. 
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