
HOOFSTUK 6 

IS REISPROSA JOERNALISTIEK OF LETTERKUNDE? 

'N SAMEVATTING 

6.1 Is reisprosa joernalistiek? 

As 'n mens die wyse van verslagdoen, daardie ware 

aard van die reispros~, dit wil se die reisiger

skrywer se waarneming en weergawe van bestaande dinge. 

in die vreemde, soos dit in die verskeie tipes van 

die subgenre gevind word, naamlik die reisverslag, 

reisjoernaal, reisdagboek, reisbrief, ensovoorts in 

oenskou neem, dan kan die begrip joernalistiek of 'n 

sterk element daarvan, as 'n algemeen erkende tendens 

van die prosaverskynsel beskou word. 

Die term joernalistiek moet egter wat sy betekenis 

betref en die betrekking wat dit tot die reisprosa 

het, nie uit verband geruk word nie, want dit bly 

uiteraard aan die periodieke pers en spesifiek aan. 

die dagbladwese gebonde, met ander woorde "'n skryf= 

wyse soos die wat vry algemeen by joernaliste voor= 

kom, aan joernaliste eie is, of veronderstel word om 

aan joernaliste eie te wees en gewoonlik nie die · 

kunspeil bereik nie" (W.A.T., dl. 5:58). 

Die begrip,soos dit in die Moderne encyclopedie der 
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wereldliteratuur, dl. IV (1970:282).bespreek word, 

bied nie net verdere besonderhede oar die term aan 

nie, maar presiseer dit in 'n grater mate. Hiervol= 

gens dateer die joernalistiek, wat niks anders as 

die daaglikse voorligting deur middel van die daag= 

likse pers is nie, uit die sewentiende en agtiende 

eeu. Die eerste koerante wat gereeld daagliks ver= 

skyn het, was onder andere die Leipziger Zeitung 

(1660), die Daily Courant (1702) en die Journal de 

Paris (1777). Die koerant, wat in sy algemene voor= 

koms en betekenis vir niks anders as nuusverspreiding 

bekend staan nie, word dus met die joernalistiek in 

verband gebring. Die joernalistiek, soos die begrip 

·met die koerantwese aaneengeskakel word, dui op 'n 

periodiek gedrukte blad wat op die aktualiteit gerig 

is en na vorm en inhoud ··n kontinuiteit vertoon en 

vir die algemene publiek geskryf is. 

Daar is reeds telkens in die vorige hoofstukke daarop 

gewys dat die ruimte en die daarmee gepaardgaande ge= 

beure, soos die reisiger-skrywer dit op sy reis er= 

vaar en waargeneem het, in die reisprosa 'n belang= 

rike funksie het. Die wyse van_ verslag.gewing van 

die waargenome werklikheid kan in die reisprosa van 

'n reisdokument deur die beskrywingskuns tot selfs 

suiwere verbeeldingsliteratuur ontwikkel. Hoe gro= 

ter die afstand wat die·waarnemer-skrywer tussen ham 

en sy waargenome werklikheid kan skep, hoe neutraler 

hy teenoor die bereisde realiteit kan staan ~ in 

die mate sal die beskrywing meer objektief word en 

die klem kan dan maklik na joernalistieke detai~ 

soos geografiese en historiese besonderhede, die 
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weersgesteldheid, landstradisies en kursoriese reis~ 

vertellinge verskuif. Hierdie joernalistieke ele= 

ment, wat die opvallendste kenmerk van die vroeere 

reisprosa hier te lande was, kan aan die hand van die 

volgende paar voorbeelde gel.llustreer word. 

Wat anders is dit as joernalistieke verslaggewing as 

Bontekoe tydens die lumier van die blanke volksplan= 

ting aan die suidpunt van Afrika die gevolge van 'n 

skeepsbrand op 'n seereis in sy lournael so weer= 

gee: "De brand en wilde niet· slissen en niemand 

konde int ruym schier langer harden door den stincken= 

de roock (als vern_aelt. is). Wy hielden achter nae 

gaten in den Overloop en got~n gheweldigh met water 

daer door en door de Luycken; mochte evenwel niet 

helpen" (Bontekoe, 1969:30). Hoewel die latere 

Daghregister van Jan van Riebeeck aksente van mens= 

likheid toon en soms met _raak beskrywings vorendag 

kom, het die joernaalhouer geen pretensie om iets 

meer as joernalistieke verslaggewing te lewer nie. 

Lichtenstein (1811:215) wat tydens sy driejarige ver= 

blyf aan die Kaap die land en sy mense goed leer ken 

het, het veral tydens die reise wat hy saam met De 

Mist meegemaak het, die opkoms van 'n algemene taal 

onder die.koloniste op joernalistieke wyse gedokumen= 

teer. Dit is onteenseglik reisjoernalistiek, wat 

hier en daar met historiese informasie toegelig word, 

wat Theo Wassenaar (1928:60) gebruik om die paleis 

van Minos op die eiland Kreta te Knossos s6 te be= 

skryf: "En tog is die gebou so ingewikkeld as die 

Sjinese-skrif self. Dit is 'n styl wat feitlik nie 
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nageaap kan word nie, eenvoudig omda.t toeval sy 

grondbeginsel is. As ans die labirint van Knossos 

-deurkyk, is daar heelwat interessante besonderhede 

wat ans aandag trek. Eerstens is daar die plate 

van albasterklip . • " 

Die reisboekskrywers.van die pre-literere periode 

kon die prinsipiele gebondenhede van die subgenre 

nie so manipuleer dat dit bo die vlak van die reis= 

joernalistiek kon uitstyg nie. Om die rede was die 

verslag, dagboek en reisjoernaal in die periode die 

belangrikste verskyningsvorme van die subgenre. 

Grove (1969:12) praat oak nag van die brief, waarmee 

hy die parlementere briewe van Meurant bedoel, wat 

'n mens beswaarlik in die kategorie van die reis= 

prosa kan plaas. 

Aangesien die essensiele materiaal van 'n reisboek 

van die geografiese, antropologiese en·historiese ge= 

gewens afhanklik is, word dit nie van die skrywer 

verwag om 'n kameraoog te wees en sodoende sy waar= 

nemings op joernalistieke wyse so getrou as moontlik 

weer te gee I'lie. Die_ reisige_r-:skrywer moet eerder . 

die wetenswaardighede op prikkelende wyse weergee. 

Deur sy seleksie van die waargenome dinge, sy reak= 

sie op die gebeure random horn, kan hy aan sy reisbe= 

skrywing 'n eiesoortige karakter gee. 

'n Mens kan die bogenoemde gedagte met die volgende 

voorbeeld bewys: In Totius se· Bybellande deurreis 

kan 'n mens "Betlehem" as 'n reisessay isoleer. In 

sy geheel gesien
1
het 'n mens in die reisskryfwerk 'n 
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reele weergawe van die skrywer se waarnemings - "• n 

dokumentere stuk van A tot Z, 'n .ooggetuiever.slag"' 

{Grove, 1969:14), maar die enige,. persoonlike reak= 

sie soos 'n mens dit alleen by Totius sal vind, is 

onmiskenbaar. Die skrywer se self: "Ek was dan ook 

weke lank met Betlehem besig • • • besig in my gedag= 

tes" {Grove, 1969:39). Hieruit lei 'n mens af dat 

hy op grond van sy verworwe kennis van.Betlehem oo~ 

sy voorgenome besoek aan die dorp besin het,maar hy 

het ook vanaf die hoogtes van Talpiot Betlehem met 

behulp van 'n "verkyker" bespied. Die verkyker kry 

feitlik hier 'n-beeldende funksie, naamlik om indrin= 

gend te kan "sien". 

Wanneer sy waarnemings dan met die historiese gege= 

wens ooreenstem, bely hy onverbloemd sy geloof in 

Jesus Christus: "Dit stem ooreen met ons algemene 

Christelike belydenis wat die geboorte en dood van 

Jesus ten nouste verbind: Ek glo in Jesus Christus 

wat gebore is ••.• wat gely het - wat gestorwe is 

." {p. 39). Die hele aanbod en inhoud, die eer= 

like bieg van die skrywer verhef die passasie bo die 

monotoonheid van die reisjoernalistiek. Elize Botha 

(1977:20) se beskouing van Bybellande deurreis erken 

'n interpreteerbare inhoud en in haar·volgende uit= 

spraak word die reisboek bo reisjoernalistiek verhef:. 

"Die verteller gee homself op 'n besondere wyse as 

getuie en as verteller te kenne; hy lei ons op 'n 

besondere wyse'na die plekke wat by uitnemendheid sy 

getuienis en vertolking moontlik maak". 

Elsa Joubert verkies om 'n reisboek vanuit 'n bepaalde 
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probleemstelling te begin. In haar reisbeskrywing 

Suid van die wind· stel sy haarself die volgende ten 

doel: "Om te sien hoe die rasse wat mekaar op hier= 

die eilande ontmoet het, vandag saamwoon, is een van 

die redes waarom ek na die drie eilande ~ Mauritius, 

Reunion, Madagaskar wou kom" (Joubert, 1962:9). 

Hoewel so 'n selfopgelegde opdrag 'n steun by die 

seleksie van die gegewens kan wees en as 'n eenheid= 

skeppende beginsel kan dien (Aucamp, 1978:98), kan 

die besondere informasie tot 'n gespesialiseerde 

reisjoernalistiek lei. Sy bied ook "die verhaal 

van die drie eilande" volgens die chronologie van 

die reisplan aan, wat op die kaart soos dit op die 

skutblad verskyn, duidelik aangetoon word. 

Uiteraard kan joernalistiek, wat as element in enige 

reisprosa aangetref word, nie uit 'n reisboek geweer 

word nie. Afgesien van die chronologie in die reis= 

bpek, die stewige informatiewe substansie en die soms 

toeristiese nietighede, vind 'n mens die hoofstuk 

"Die woud wat sterwe" wat al klassiek in die Afri= 

kaanse reisliteratuur geword het. Elsa Joubert 

(1972:50) se om:trent die hoofstuk_die volgende: 

"Daar het die ondervinding self oorgeneem: dit was 

'n verskriklike en bang en ontwrigtende ondervinding". 

Hoe meer sy betrokke in die reisgebeure geraak het, 

hoe meer sy as hoofkarakter die afstand tussen haar en 

medereisgenote vernou het, hoe 'n grater rol het die 

verbeelding gespeel. 'n Mens maak die afleiding 

dat die reis vir die skryfster nie net 'n avontuur 

was nie, maar ook 'n verkenning van die self wat haar 

tot 'n nuwe insig van haar medemens geryp het, want 
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vir die eerste keer op haar busreis "kyk [sy] na die 

kind en die moeder langs [haarJ, asof hulle mense is 

en nie iets om te verduur nie" (Joubert, 1962:177). 

Inhoudelik ~n stilisties is die eentonige reel~aat 

van die reisjoernali_stiek hier oorbrug e~ vind .'n 

mens in die ware sin van die woord in die eersteper= 

soonvertelling die uitdieping van 'n karakter, met 

ander woorde karakterisering op die wyse _soos dit 

in die reisprosa aangetref word. 

Nerens in Elsa Joubert se reisskryfwerk kry 'n mens 

die idee dat sy die.pretensie het om spesifiek reis= 

joernalistiek·te skryf nie. Haar tweede reisboek, 

Die verste reis, getuig van stimulerende informasie 

wat sy onderhoudend vertel en stilisties keurig ver= 

sorg het. Sy sal eerder minder feite verstrek, 

maar in vervoering oor 'n waargenome situasie raak, 

byvoorbeeld die Paryse lente wat in 'n bespieeling 

uitloop: "Maar sommige dae langs die Seine, waar 

die plataanbome nou koel skaduwees oor-die warm 

kaaie gooi en die hengelaars hulle lyne oor die 

water span is dit dan nie lente in Parys nie? 

het ek gewonder: is daar werklik 'n vreemde? Is 

daar grense?" (Joubert, 1959:159). 

Elsa Joubert se reisboeke getuig geensins dat sy ·,n 

jagter na toeristiese aantreklikhede is nie, sy is 

geen kilometerverslinder nie, maar die misterie van 

menswees soos sy dit ook telkens in die vreemde er= 

vaar het, het haar in haar reisskryfwerk ook versig= 

tig laat "spel ••• aan die kort sillabe: mens" 

(Brink, 1964:40). Die skryfster se benadering van 
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'n reis en hoe dit uiteindelik in die geskrewe woord 

gestalte aanneem, kan nie vergelyk word met die van 

die Amerikaner wat glo met sy besoek aan Parys die 

Louvre binnegehol en uitgeroep het nie: "Where's 

the Mona Lisa? I'm double-parked outside!" (Anon. 

1960:24). Om Elsa Joubert se reisoeuvre, waarvan 

hier net enkele voorbeelde gebruik is, as reisjoerna= 

listiek te etiketteer, sou sekerlik 'n negatiewe by= 

drae tot die Afrikaanse reiswoordkuns wees. 

Andre P. Brink word oak soms daarvoor geblameer dat 

hy weens sy virtuositeit die informatiewe tot vlotte 

joernalistiek laat veryl. Uys Krige word deur 

Aucamp (1978:99) aangehaal om dieselfde verskynsel 

uit sy eie ervaring na aanleiding van Sol y sombra 

te illustreer: "Dis 'n ou joernalistieke true of set 

die, om inligting te verskaf, maar geen insig nie, 

om mee te deel maar nie uit-te beeld nie". 

Oor die bewering dat reisprosa en joernalistiek 'n 

eensoortige prosaverskynsel is, parodieer Brink ter 

aanvang van sy eerste skets, "Son in die winter", in 

sy bundel Parys-Parys: Retoer soos volg: "'n Effens 

onnodige- tradisie-=- so bietjie nouveau'-r·iche - wrl -
dit mos nou eenmaal dat reisboeke in Afrikaans met 

'n vliegrit begin, en wie is ek om af te wyk? Goeie 

geleentheid vir natuurbeskrywing en so. Desember= 

son -oor die Transvaal, soos vloeibare vuur uitgegiet 

oar veld en goue mynhope ••• " (Brink, 1969: 1). 

In dieselfde reissketsbundel, Parys-Parys: Retoer, 

vind 'n mens "Die nag van die barrikades" waarin die· 
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skrywer met "sy ontwyfelbare taalvirtuosite±t en ge= 

vatte geestigheid" (Van der Walt, 1970:81) die luime 

van die stad met die somberder aspekte, soos die op= 

stand van die studente, kontrastee~. In die skets 

vind 'n mens wel informatiewe passasies wat ook as 

knap joernalistiek kan deurgaan, maar dit is so on= 

derhoudend aangebied dat die gesprek tussen die waar= 

nemer-skrywer en die oppervlakte wat hy verken.nie 

verlore gaan nie. Die reisskets is baie meer as 'n 

statiese. weergawe van die waarnemer-skrywer se in= 

drukke van die studenteopstand, want 'n mens vind 

hierin insiggewende interpretasies: "Van oudsher af 

is die jeug revolusioner; as dit nie so was nie, 

sou die wereld lankal· verstar het. 'n Mens onthou 

Van Wyk Lauw se woorde dat die werklike gevaar vir 

'n samelewing daarin sou le dat 'n hele generasie. 

sander prates verbygaan" (Brink, 1969:33). Die 

progressie, informatiewe gegewens, eie vertolking 

van die waargenome gebeure, die verWysings na die 

filosofiee van Marcuse, Camus, Mao Ts·e-toeng en Che 

Guevara wat 'n betrokkenheid met die kontemporere 

internasionale politiek toon, soos dit alles in die 

teks gevind word, wys weer eens dat die reiswoordkuns 

nie in die eerste plek aan 'n bepaalde vorm gebonde 

is nie. Die vraag of die reisskryfwerk wel as 'n 

reisskets gekategoriseer kan word, moet aan die auto= 

nomie van die kunswerk self oorgelaat word en vanuit 

sigself beoordeel word. 'n Element van joernal~s= 

tiek kan in die reisskets nie ontken word nie, maar 

dat dit eerder as bellettrie onderskei kan word, is 

bewysbaar. 
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Die spesifieke ontstaanswyse,van die reisprosa en 

die eiesoortige konstituering van die struktuurele= 

mente wat daarmee saamhang, bewerkstellig vanselfspre= 

kend gebondenhede waaraan.die subgenre nie kan ontkom 

nie. Die wyse waarop 'n reisiger-skrywer sy herinne= 

ringe aan 'n sekere reis weergee, soos dit in die al= 

gemeen in die reisprosa gevind word, hou sterk verband 

met die joernalistiek. 'n Mens kan oak aanneem dat die his= 

toriese oorsprong van die reisprosa en die toender= 

tydse verskyningsvorm daarvan hier te lande 'n bydra= 

ende faktor was om die opvatting van reisjoernalis= 

tiek in die eietydse reisliteratuur te laat konti= 

nueer. Die joernalistiek wat 'n sterk verband met 

die stilistiese aanbod in die reisprosa het, kan nie 

as strukturele element ontken word nie. Om die sub= 

genre in sy geheel as reisjoernalistiek te beskou, is 

ongeregverdig: die seleksie van materiaal, die sti= 

listiese inkled.ing, spanning, die bekoring van die 

vreemde atmosfeer en in die goeie reisboek kan 'n 

mens boonop 'n idee vind wat die tydelike kan oar= 

leef om durend te word. Reisprosa moet dus deur= 

gaans as 'n unieke prosaverskynsel gesien word en in 

gy eie reg aanvaar en beoordeel word. 
------ -· ------

Die feit dat reisboeke uit vorige periodes, onder 

andere Totius se Bybellande deurreis, Op safari van 

Sangiro, Sol y sombra {Uys Krige) en' Ernst van Heer= 

den se Etikette op my kof fer die tyd weerstaan het 

en vandag, nog genotvofle leesstof is, gee aan die 

subgenre 'n meerdere waarde as joernalistiek ~ dit 

het deel van die verhaalskat van die Afrikaanse lite= 

ratuur geword. 
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fr •. 2. Kan - reisprosa tot li teratuur gerekerr word? 

6~2 ~ 1 Die begrip literatuur 

Wanneer N.A .. Donkersloot (1965:3) sy mening lug oor 

wat eintlik met die begrip literatuur bedoel .word: 

"Er is nu eenmaal een stilzwijgende afspraak over wat 

men globaal onder literatuur verstaan",· blyk die stil= 

swyende afspraak willekeurig te wees, want hy se ver= 

der: "wij verstaan niet allen hetzelfde 6nder lite= 

ratuur". Oor die vraag van wat literatuur·· is en wat 

dit nie is nie, is dit duidelik dat die interpretasies 

daarvan, soos 'n mens dit in verskillende lande se 

literatuurgeskiedenisse vind, sowel as uit •n·mens se 

eie leeservaring van die literatuur en die teoriee 

daaromtrent, daar selde 'n algemeen omlynde en reg= 

streekse antwoord van die betekenis van die begrip 

gegee word. Die rede dat elke opeenvolgende genera= 

sie die vraag oor wat die begrip literatuur nou eint= 

lik beteken op 'n eie wyse beantwoord het, kan daar= 

aan toegeskryf word dat "literature is a complex phe= 

nomenon different a·spect? of which are seen and 

emphasized by different ages" (Daiches, 1956:4). 

Dit blyk ook dat die begrip literatuur nie net ver= 

band hou met die oeuvre van 'n skrywer, 'n stroming, 

'n periode nie, maar kan ook afhangend van die situa= 

sie as woord meerduidig gebruik word. Maatje (1974: 

87) noem dit "polysemie", waarmee hy dan bedoel "dat · 

van een woord in verschillende situasies verschillen= 

de betekenisaspecten of -onderscheidingen word ge= 

actueerd". 
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Volgens die Moderne encyclopedie der wereldliteratuur, 

dl. IX (1970:124) is die woord literatuur aan L~tyn 

ontleen wat in die volgende vorme met gevolglik onder= 

skeie betekenisse voorkom: Zittera wat op .letter of 

letterteken dui; Zitterae wat letterkunde, letter= 

kundige kennis, beoefening van die l"etterkunde bete= 

ken; terwyl Zitteratura letterkundige opleiding;· 

kennis of wetenskaJ? beklemtoon. Die term lite;ra= 

tuur, waarvan "letterkundig" 'n letterlike vertaling 

is, is die naaste aan die Latyns·e woord Zittera ver= 

want, terwyl die Latynse woord Zitteratura eerder dui 

op die letterkunde wat by die onderrig van 'n taal 

as onderrigdissipline 'n algemene benoemingswoord is. 

Daar kan ook, wat die literatuur betref, van bellet= 

trie (Frans: beZZes-Zettres) gepraat word ~ dit be= 

teken "fraaie letteren" (Koenen en Endepols, 1960: 

103) of "works of literary art, esthetic rather than 

informational or didactic" (Funk, 1946:128). In 'n 

meer humanistiese en Erasmiaanse gees kan daar .ook 

van "de goede letteren (Latyn: bonae Zitterae)" 

(Wereldliteratuur, 1970:124) gepraat word. 

Die term woordkuns, wat veral deur die Tagtigers 

gebruik is om die outonomie van die literatuur te 

verkondig, dui ook op "de kunst om in een gestileerde, 

kunstige taalvorm gedachten en gevoelens te verwoor= 

den; in engere zin: letterkunde, literatuur of lite= 

raire kunst" (Wereldliteratuur, 1970:396) ·. 

Verder praat Wellek en Warren (1974:30) van litera= 

tuur "als alles wat gedrukt staan", terwyl Kayser 
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(1948:12) oor die vraag wat literatuur nou eintlik 

is, soos volg antwoord: "Dem Wortsinn nach umfaszt 

sie alles Sprachliche, da~ durch Schrift fixiert ist". 

Van Bergen (1968:5)' beskou weer op sy beurt litera= 

tuur as "het geheel van de taaldocumenten als 

schenkende een zeker schoonheidsgenot", en onder 

andere gebruik Potter (1967:48) ook "imaginative 

. literature" om die terminologie random die genoerride· 

begrip nog verder te verruim. 

Die mening van Polet (1972:60) dat die tweedeling 

wat daar tussen lektuur (taal as kommunikasiemedium) 

en literatuur (taal as kreatiewe medium) bestaan, 

"een opsplitsing.die de klo.of tussen taal el'). taal · 

alleen maar grater maakt en die bijdraagt tot de 

vervreemding van de maatschappij van de taal", kan 

nie aanvaar word nie. Die literatuur, wat.volgens 

die maatstawwe van die literatuurwetenskap onderskei 

kan word en aan "zijn stijl,, compositie en beeldend 

vermogen" (Wellek ~Warren, 1974:31) uitgeken kan 

word, kan nie met lektuur gelykgestel word nie. Daar 

bestaan dus die literer-wetenskaplike apparatuur om 

literatuur van byvoorbeeld 'n geskiedkundige of 

filosofiese werk·te onderskei. 

Die terminologiese verskeidenheid om die begrip lite= 

ratuur te presiseer, kan nogal tot 'n aansienlike lys 

uitgebou word: letterkunde, bellettrie, woordkuns, 

taaldokument (gerig op skoonheidsgenot).en "imagina= 

tive literatu_re". Die term woordkuns, wat as die 

algemene-gebruiksvorm (byvoorbeeld reiswoordkuns) in 

die proefskrif gebruik is, is 'n aanvaarbare en 
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nuttige >Word om die begrip literatuur te verstaan. 

Die maker van die literere werk is tog in die eerste 

instansie van die taal .as konununikasiemiddel afhank= 

lik; tweedens is die woord die primere semantiese 

eenheid waaruit die teks opgebou is. 

Om die literere werk in sy totaliteit te kan peil, 

het die "kreatiewe" leser nag altyd die metode van 

"close reading" gevolg "en di t beteken: 'respect for 

the words on the page'" (Van Rensburg, 1975:1). Die 

taal en die woord wat dus onontbeerlike elemente in 

die literere kunswerk is, het dan ook tot gevolg ge= 

had dat taalkunswerk en woordkunswerk hoogs bruik= 

bare terme binne die raamwerk van die literatuur ge= 

word het. Donkersloot (1965:6) aanvaar egter nie 

die mening dat literatuur ook taalkuns is, solank die 

eintlike kenmerke van die taalkuns onbeantwoord bly 

nie. Sy beknopte uitspraak oor die taalfunksie in 

die literere kunswerk: "het spel der verbeelding in 

de taal" (p. 6) is egter 'n heel toeligtende mening. 

6.2.2 Enkele onderskeidinge van die literatuur 

as kunssoort. 

Dit is 'n voldonge feit dat die enigsins geletterde 

mens in enige beskaafde gemeenskap in 'n mindere of 

m8erdere mate met die literatuur in aanraking·kom. 

Die omgaan met die literere teks kan 'n verskeiden= 

heid reaksies by die leser tot gevolg he: di.e leser 

kan deur die literere werk geboei word, terwyl som= 

mige tekste geen appel op die leser maak nie; dit 

kan geevalueer word en verskeie menings kan daaroor 
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geopper word; dit kan bespreek word; daar kan re= 

sensies oor indi~iduele werke geskryf word en die 

±dee in so 'n boek kan.direk tot sy leser spreek. 

Die voortbestaan van die literere kunswerk; hiermee 

word "goede literatuur" en nie "sub-literaire litera= 

"tuur" (Wellek en Warren, 1974 :46) bedoel nie, sal 

altyd verseker wees, want dit verskaf die mens "ge= 

noegen door de trefzekerheid waarmee allerlei dingen 

onder woorden worden gebracht waar hij zelf. ook mee 

besig is en door de bevrijdende werking die daarvan 

uitgaat" (Wellek en Warren, 1974:46). 

Groce het in sy La Poesia (1936) ook 'n dualiteit in 

die literatuur geponeer: hy het Poesia.en Letteratu= 

ra lynreg teenoor mekaar gestel ~ eersgenoemde het 

alles behels wat "men als hoge kuns en meesterwerken 

heeft te beschouwen", terwyl die tweede "in toch min 

of meer deprecierende betekenis voor al wat de hoogte 

der Poesia ni~t bereikt" (Donkersloot, 1965.:32). Die 

term literatuur omvat dus 'n kompleksiteit van 

taalgebruik, wat binne 'n soewereine, estetiese orde, 

'n sekere insig of waarheid wil openbaar. Wanneer 

•n·mens die vraag stel oor wat die literatuur nou 

eintlik.is en dit volledig wil probeer beantwoord, 

dan volg die ontnugtering dat 'n beskrywing of af= 

grensing daarvan nie so maklik is nie. 

Die literatuur kan nie deur 'n volled±ge, eindige, 

statiese definisie omskryf word nie, want dit word 

deur die evolusie, wat in die literatuur werksaam is, 

verhoed. Definisies van literatuur, waarin die klem 

op die basiese kenmerke gele is, het·nog altyd "in 
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conflict met het levende literaire feit" (Tynjanov, 

1977:264) gekom. Dat daar nie 'n sluitende defini= 

sie vir die literatuur bestaan nie en dat elke,opeen= 

volgende geslag sy besondere voorkeure het oor wat 

die literere feitlikhede moet wees, kan ten opsigte 

van die Afrikaanse prosakuns in "die oorgang van die 

ouer histories-romantiese verhale tot die realis= 

tiese uitbeelding van die boerelewe; later die uit= 

beelding van dorpsbestaan, en nog later die tema van 

die grootstad" (Louw, 1963:73) en die eksperimentele 

epiek van die sestigerjare gesien word. Die eien= 

skappe van die literatuur wat as fundamenteel beskou 

word, is voortdurend besig om te verander; gevolg= 

lik sal 'n beskrywing van die fenomeen nie vir alle 

tye kan geld nie. Tynjanov (1977:265) bevestig die 

stelling soos volg: "Literatuur is een taalcon= 

structie die ook als constructie wordt ervaren; dat 

wil zeggen, dat de literatuur een dynamische taal= 

constructie is". 

Literatuur behels die drie genres, naamlik epiek, 

dramatiek en liriek en die literatuurwetenskap is 

-verantwcordelik om-d±e- teoriee op te- stel -waa-r-aan- di-e 

literere verskyningsvorme getoets moet word. Sekere 

teoretici en skrywers, byvoorbeeld Breyten Breyten= 

bach wat onder die skuilnaam B.B. Lazarus in sy reis=· 

boek
1 

'n Seisoen in die Paradys
1 
die "grense" tussen 

die genres laat vervaag het, het 'n onsekerheid oor

wat tot die woordkuns behoort gebring. Die litera= 

tuur ·wat 'n kreatiewe, subjektiewe taalproduk is, 

is 'n kategorie van die algemene kunswetenskap en 
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die sogenaamde literatuurestetiek is meer. op die wys= 

gerige besinning van die literatuur in al sy ver= 

skyningsvorme gerig. Die literatuur, wat 'n geestes= 

produk van die mens is en boonop 'n estetiese gerigt= 

heid het, kan beswaarlik met al sy variasies in digte 

kompartemente afgesluit word; daarom kan die aan= 

vaarde genreonderskeiding (genres, subgenre, tipes) 

'n handige maatstaf wees om enigsins 'n literere sis= 

t"ematiek daar te stel. Die bydrae wat die sistema= 

tiese literatuurwetenskap gemaak het om 'n hierargie 

vir die literatuur daar te stel, word uit 'n didak= 

tiese oogpung as baie waardevol beskou. 

Of 'n literere subgenre, byvoorbeeld die reisprosa of 

'n tipe daarvan, byvoorbeeld die reisskets as litera= 

tuur onderskei kan word, word deur "de kontekst, dit 

wil se de tekst-performance in het (literaire) kom= 

munikatieproses, bepaalt in laatste instantie de 

'literaire' akseptabiliteit van een tekst" (Van Dijk, 

1971:67). Dieselfde auteur meen ook dat intuisie 

(p. 22) of insig van die leser in die bestudeerde ob= 

jek 'n sekere waarde kan he. Intuitiewe begrip kan 

wel literere onderskeiding teweegbring, maar uiter= 

aard is dit 'n hoogs subjektiewe en individuele kri= 

terium en kan dit nie aan wetenskaplike toetsing 

onderwerp word nie. 

Die literatuur en in die geval van hierdie besondere 

studie, wat hoofsaaklik net oor die epiek handel, 

het nie die intensie om die werklikheid soos hy is, 

weer te gee nie. Literatuur is hoogstens "een tas= 

tende, benaderende weergawe in woorden van een 
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bepaalde werkelijkheid middels suggestie ervan" 

(Polet, 1972:10). Die literatuur, soos dit in die 

reisprosa telkemale aangetoon is, kan nooit geheel en 

al objektief wees nie. Die geskiedenisboek, wat 

deur baie mense as 'n waarheidsgetroue dokument be= 

skou word, kan dit nie eers wees nie. Die persoon= 

likheid van die historikus gee aan die vertolking 

van die geskiedenisgebeure 'n subjektiewe kleur: 

"Die geskiedenis is nie net 'n koinpilasie en ordening 

van beskikbare inligting nie maar ook 'n vertolking 

van feite; nie die.beskrywing van die verlede in die 

laaste plek nie maar die verklaring daarvan" (Van den 

Bergh, 1977:3). 

Die fiktiewe wereld van die literatuur is geen af= 

beelding, SOOS Wolfgang K~yser (1948:5) se, van die 

verteller se waargenome werklikheid nie: "Eine 

Dichtung lebt und entsteht nicht als Abglanz von 

irgend etwas anderen, sondern als in sich geschlosse= 

nes sprachliches Geflige'l. Die hele probleem van die 

relasie tussen roman en werklikheid berus alleen op 

skyn en dat dit vir die skrywer nie om die werklik= 

_____ .!:eid gaan nie, ma~r om sy werkl:iJ~heid soos dit in die 

woordkunswerk gestalte aanneem. Dresden (1971:198) 

se oak dat wat in. die roman as werklikheid verskyn, 

"niet de werkelijkheid is, maar de wereld van de 

ror.lancier. Zelfs in de meest realistische romans 

is niet de realiteit·primair, maar de wereld die in 

de roman en alleen door de roman geschapen is". Die 

fiktiewe, outonome woordwereld wat uit die werklik= 

heid gegenereer is, impliseer 'n losstaande verbeel= 

dingswereld, maar om die illusie so werklikheidsgetrou 
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as moontlik voor te stel, moet daar raakpunte met 

die werklikheid wees. 

Wanneer Wellek en Warren (1956:25) se: "Time and 

space in a novel are not those of real life" is dit 

weer eens 'n duiding dat die inhoud van die illusio= 

nere woorduiting (woordkunswerk) nie in direkte ver= 

houding tot die werklikheid.staan nie ~ dit beklem= 

toon 'n belangrike aspek van die literatuur, naamlik 

fiksionaliteit. Om die rede besef die literatuur= 

beoefenaar dat die gerigtheid van die skrywer in die 

eerste instansie esteties moet wees; tweedens, dat 

die feitlikhede soos dit deur middel van taaltekens 

in die getransformeerde woordwereld gekonstitueer is 

"geheel of gedeeltelijk niet-referentieel zijn" 

(Maatje, 1974:71). 

Die uiteindelike kriterium om die literatuur te onder= 

skei, moet by die enkele literere werk gesoek word. 

Hier gaan dit om die opbou of konstruksie van die· 

werk, met ander woorde, die integrasie van die struk= 

tuurkomponente tot 'n samehang of totaliteit. By 

die interpretasie ~an 'n literere werk moet dit dui= 

delik blyk dat daar 'n onderlinge samehang van alle 

aspekte teenwoordig is, dit wil se die "Einstimmig= 

keit" of "Stirnmigkeit" waarvan Staiger en Kayser 

praat. Volgens Max Wehrli (1965:17) is 'interpreta= 

sie net moontlik wanneer die literere werk in.sy ge= 

heel die volgende vertoon: " .•. eine Einhelligkeit 

von Satzgefuge und Geqanke, von Personendarstellung, 

Raum, Metrum, Wortschatz, Aufbou usw., eine ilberzeu= 

gende Geschlossenheit und Stirnmigkeit des Werks". 
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Wellek en Warren (1956:243) se bekende samevatting 

van die .struktuur: "amount (and diversity) of mate= 

rial integrated" wys oak na die essensie wat in die 

geheel opgesluit le. 

Die samehang, die elemente wat in hulle funksionele 

verband op mekaar aangewys is, verhinder dat die aan= 

dag van die leser na die buitewereld afgetrek word, 

want die goeie werk moet sy eie ver..vysingsiste_em h.e. 

Die inklusiwiteit van 'n plusfaktor in die totaliteit 

van die literere werk word onder ahdere oak deur 

Cloete (1974:10) as onderskeidende kenmerk van die 

literere werk genoem. Die pluse.lement, wat oak die 

interpreteerbare inhoud van die teks insluit_, _kan in 

verskillende aansigte in die literere werk gevind 

word. Cloete (1974:10) noem in hierdie verband by= 

voorbeeld "die simboliek van die literere werk, selfs 

die argitektoniese patroon daarvan, of sy ritmies

melodiese weefsel". Die grootste moontlikheid van 

interpretasie, wat die literatuur oak verhef bo die 

joernalistiek, le in die idee van die literere werk 

opgesluit: "De idee is de probleemstelling van een 
-----

literair werk, die meestal in enkele abstracte be= 

grippen is samen te vatten" (Maatjie, 1974:240). In 

die slot van Anna M.-Louw se reisboek oar Israel, 

DiA derde tempel, kan die problematies dramatiese 

vrae oar die derde tempel verskillende interpretasies 

van die kant van die leser ontlok: "Is die Israeli's 

wat so ywerig bou aan iets wat na hulle mening nuut 

is,, nie God se miere nie wat klaar aan die bou is 

aan 'n plan wat in die Begin ontwerp is? Sal die 

314 



derde tempel nog in ons leeftyd gebou word?· Sodat 

die Messias deur die Goue Poort die tempel kan binne= 

kom? Of moet die derde tempel maar net in die harte 

van mense tot stand kom, en is die toegemesselQ.~ 

Goue Poort maar net simbolies van die geslote hart?" 

(Louw, 1978:124). 

6.2.3 Reisprosa as subgenre van die epiek 

Die slotsom waartoe 'n mens in die stud{e kom, is dat 

alle reisprosa wat as formidabel beskou word as 'n 

subgenre van die epiek beskou moet word. Hierdie· 

toebedeling van die reisprosa in die hierargie van 

die iiteratuur verklaar outomaties 'n volgende aan= 

name: die subgenre word as 'n kategorie van die 

woordkuns aanvaar. Die aandag moet egter weer op 

die voorgestelde skema en die bespreking daarna, 

soos dit in hoofstuk vyf uiteengesit is, gevestig 

word. In die afdeling word daar ten opsigte van 

die subgenre 'n duidelike onderskeid tussen reiswoord= 

kuns en nie-reiswoordkuns gemaak. Die uitgangspunt 

wat deurentyd in die studie gehandhaaf is om reisprosa 

as literatuur bo die joernalistieke reisdokument te 

verhef, is in 'n groot mate op die volgende uitspraak 

van Wellek en Warren (1974:304) gegrond: "Literatuur 

moet altijd belangwekk~nd zijn; zij moet altijd een 

structuur en een esthetisch doel hebben, een volle= 

dige samenhang en effect". 

Dat die subgenre 'n integrale deel van die literatuur 

hier te lande uitgemaak het en nie net 'n begelei= 

dingselement was nie, is baie duidelik uit die his-
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toriese oorsig van die Afrikaanse reisprosa waarge= 

neem. Die feit dat reisprosa in elke~onderskeie~ 

literere periode verteenwoordig was en in die meer= 

derheid gevalle die geskrifte van toonaangewende 

skrywers was, breek 'n verdere lans vir die belang 

van die prosaverskynsel. Vanuit die kant van die 

uitgewers moes reisprosa vir die lesers belangwekken= 

de leesstof gewees het, want hierdie instansies is 

tog immers op die sir.kulasiesyfer ingestel. Die 

ontwikkeling wat die Afrikaanse verhalende prosa 

deurgemaak het,· word ook duidelik in die reisprosa 

weerspiee+. Die vernuwingsaspekte, soos dit byvoor: 

beeld in die prosa van die sestigerjare gevind is, 

naamlik strukturele tegnieke, vorm, tydshantering, 

styl, simboliek en selfs betrokkenheid het ook in 

die reisprosa van die ooreenstemmende tyd beslag ge= 

vind. Die Afrikaanse literere geskiedskrywing het 

aan die reisskryfwerk, veral in die bespreking van 

die afsonderlike skrywers, ten volle erkenning en 

waardering gegee. As Kannemeyer (1978:64) onder 

andere die volgende van S.J. du Toit se Di koningin 

fan Skeba se, beoog hy immers meer as om die le~er 

-net van -die bestaan van die -boek -bewus --te maak: "Hy 

bring dus sy lesers op [die] hoogte met die geskie= 

denis en die volkekunde, maar terselfdertyd vermy hy 

op 'n behendi~e wyse dat die didaktiek 'n breuk.in 

die werk veroorsaak deurdat die informasie ~ gedeel=· 

telik, ten minste ~ esteties geregverdig word deur 

die tegniek van die raamvertelling". Op grond van 

die wyse van erkenning wat die Afrikaanse literatuur= 

geskiedenis aan die reisprosa gegee het, word die 
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prosasoort op grand van sy historisiteit as 'n kate= 

gorie van die liter~tuur beskou. 

Die Afrikaanse letterkundige kritiek, wat sy evalua= 

sie van die reisprosa betref, het oak nie agterwee 

gebly n.ie. Daar was wel ontwikkelinge en aksentver= 
. . . 

skuiwinge, socs dit van tyd tot tyd in. die kritiek van 

die reisprosa waargeneem is, maar die gehalte daarvan 

kan gelykgestel word aan dit wat N.P. van'Wyk Lauw as 

"norm" voorgehou het: "Sou 'n mens nie kon volstaan 

met se: 'Kritiek is·alles wat intelligent en waar 

oar die kuns gese word' nie? Dan kan elke benadering 

probeer om sy eie deugdelikheid te bewys .. Dan raak 

ans oak nie verblind deur modes en metodes nie" 

(Lauw, 1958:50). En as 'n mens voorts Shumaker 

(1964;12) se siening van die kritiek vergelyk: "We 

must be content to say that criticism is any intelli= 

gent discussion of literature", dan is daar nie 'n 

diskrepans tussen die waarde van ~ie kritiek van die 

reisprosa en die van die verhalende prosa nie. 

Die kritiek op die reisprosa, soos dit in tydskrif

en koerantresensies gevind is, het feitlik deurgaans 

die prosaverskynsel as 'n kategorie van die litera= 

tuur behandel. Sams is daar indringende resensies 

en besprekings oar reisboeke geskryf, wat dieper di= 

mensies van die subgenre vir die leser blootgele het, 

byvoorbeeld Elize Botha (1977:10) se "Die 'letterkun= 

dige waarde' van Bybellande deurreis" en die artikel 

van P.D. van der Walt (1977:31): "Totius se reis= 

woordkuns". Resensies wat baie lig werp op die aard 

van die reisverhaal as subgenre van die epiek, is 
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onder andere "Die rustelose Sjalom --Abraham H. de 

Vries" en "Ole - Andre P. Brink" van Henning Sny= 

man (1968:50). Dit is egter moeilik om enige toon= 

aangewende kritikus in d_ie Afrikaanse letterkunde ui t 

te sender wat nie op een of ander wyse 'n bydrae tot 

die evaluering van die reisprosa gemaak het nie. 

Rondom en oar die reisprosa, wat soms as 'n randver= 

skynsel of 'n oorgangsvorm van die literatuur gesien 

word, is. daar ook deur leidende figure op die gebied 

geteoretiseer. Die reisprosa, wat aan die struk:tuur 

van die subgenre onderskei kan word of aan die maat= 

stawwe van die prosaverskynsel beantwoord, word kon= 

sekwent as 'n kategorie van die literatuur beskou. 

Van'Heerden (1963:1-2), wat die karakteristiek van 

die reisprosa in "Die reisverhaal - teorie en praktyk" 

bespreek, toon in sy terminologie, naamlik "reislite= 

ratuur" en "prosakuns" dat·hy met 'n klassifikasie 

van die woordkuns te maak het. Elsa Joubert (1972: 

4), die produktiefste, Afrikaanse reisverhaalskryf= 

ster, meen dat die reisprosa wat die element besit 

wat "bo die tydelike en tydige uitstyg", tot die 

~tterkunde: 2ereken kan _::qord. Henning Snyman_(l969: 

16) veronderstel ook in 'n teoreties gefundeerde 

resensie dat reisprosa tot die literatuur behoort: 

"Die reisverhaal as letterkundige genre het sy eie 

ma~tstawwe soos maar alle ander sogenaamde genres ook 

het". Hennie Aucamp (1978:102), wat insiggewend oar 

die reisboek as voorgeskrewe werk op skool geskryf 

het, konstateer ook dat die subgenre binne sy struk= , 
turele verband as letterkunde gesien meet word: "Hoe 

'n reisboekskrywer sy tegniese probleme oplos, is 
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uiteindelik sy eie saak, solank hy nie 'n hibridiese 

produk lewer nie, maar letterkunde". Hierdie uit= 

sprake moet egter nie as .lukraak, subjektief of onwe= 

tenskaplik gesien word nie, want binne die konteks 

van die aangeduide geskrifte is dit gemotiveerd en 

oortuigend aangebied. 

Die reisprosa, net soos di t d.ie geval in enige ander 

literere werk is, maak ook deel van 'n kommunikasie= 

proses uit. Die volgende piramidale voorstelling, 

wat ook op die bepaalde outonomie van 'n literere 

werk dui, toon die verskillende stadia van die kom= 

munikasieproses aan: 

Werklikheid 

Sender/skrywer Ontvanger/leser 

Die skrywer, wat volgens Sartre (1950:10) so gekwali= 

fiseer word: "The writer is a speaker; he designat= 

es, demonstrates, orders, refuses,-interpolates, begs, 

insults, persuades, insinuates", is die instansie wat 

deur middel van die literere teks kontak maak met die 

leser wat eintlik "the universal reader" {Sartre, 

1950:49) veronderstel. Die werklikheid waaruit die 

skrywer deur persepsie die psigiese materiaal gene= 

reer, vind uiteindelik gestalte in 'n getrahsformeer=. 

de woordwereld. Die woordwereld {konteks) dra inhe= 

rent die idee wat 'n teleskopering is van dft waarin 

die leser belang stel. Omdat die inhoud van die 

reisprosa uit die aard van sy samestelling anders 
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is as die van die roman, kan. daar maklik 'n kommuni= 

kasiebreuk ontstaan. In die opsig word daar 'n 

groat uitdaging aan die reisboekskrywer gestel, want 

die reisiger-land-verhouding en die informatiewe as= 

pek moet struktureel so gehanteer word dat ±n plaas 

v·an 'n monotone gedreun die reisverhaal · eerder op 

sinvolle wyse 'n boodskap aan sy leser moet oordra. 

S.J. du Tait, J.D. du Tait, Abraham H. de Vries en 

Anna M. Lauw, soos di t voorheen in die studie br.eed= 

voerig bespreek is, het elkeen 'n reisboek oor Is.rael 

geskryf. Hoewel 'n mens· in die onderskeie reisboeke 

oppervlaktebeskrywings en informasie oor. die Heilige 

Land vind, is daar tog in elke boek vir die Christen

gelowige 'n boodskap te vind,.byvoorbeeld in'Die rus= 

telose Sjalom (A.H. de Vries) besef die leser dat Chris= 

tus in die land gebore is en daar geleef het en deural 

die eeue heen spreek Sy heilsboodskap nog tot die mens. 

Die veronderstelling tot dusv~r in die afdeling dat 

die reisprosa tot die literatuur behoort, is op die 

volgende uitgangspunte gebaseer: op grand van die 

historiese plek wat die subgenre in die Afrikaanse 

li_teratuurgeskied~nis_ verkry het; die gelykberegti= 

ging daarvan in di.e literere kri tiek; die aanname 

tot literatuur deur teoretici en dat die kommunika= 

sieproses werksaam in die prosaverskynsel id.enties 

aun die van enige ander literere teks is. Hierdie 

feitlikhede kan egter deur 'n meer betroubare en sis= 

tematiese insig gesteun word. Hier kom die belang 

van die literatuurwetenskap ter sprake, want gelyk 

aan die werkwyse soos dit by enige ander wetenskap 

die geval is, het dit die taak·om 'n bruikbaar-
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funksioneie terminologie daar te stel, om die ver= 

skynsel te benoem, te klassifiseer en te beskryf. 

Wanneer Maatje (1974:115) se dat "structuur de manier 

is waarop in een literair werk een wereld word opge= 

bouwd door middel van woorden", dan dui dit net so 

wel op pie uniekheid en eiesoortigheid van enige 

reisverhaal van formaat. Uit die afsonderlike struk= 

ture van aanwysbare literere werke, byvoorbeeld in , 

die geval van die reisprosa, kan nou gemeenskaplike 

kenmerke geabstraheer word, "die het ons liberhaupt 

mogelijk maken van een abstracte structuur te spre= 

ken" (Maatje, 1974:115). 

Uit die waarnemings wat daar dus van die kenmerke 

van die reisprosa gemaak is en op grand van die rela= 

sie wat daar tussen die geheel en onderdele in 'n 

reiswoordkuns bestaan, is 'n teoretiese model of 

struktuur onderskei en beskryf. Hoewel die basiese 

konstituerende struktuurkomponente van die verhalende 

prosa: karakterisering, tydruimte en gebeure ook in 

die reisliteratuur werksaam is, funksioneer dit op 

so 'n eiesoortige wyse dat die reisprosa daardeur sy 

eie intrinsieke wetmatighede verkry. Hiervolgens 

kan die reisprosa van ander letterkundige klassif i= 

kasies onderskei word. Wanneer hier van maatstawwe· 

gepraat word, moet 'n mens egter daarop bedag wees 

dat "vereistes" vir. 'n bepaalde literere genre rela= 

tief kan wees en dat die reisverhaal as.kunswerk ook 

nie aan 'n bepaalde vorm gebonde is nie. Andre P. 

Brink se Ole is 'n reisbeskrywing, maar vormlik gee 

dit die indruk van 'n reisroman, terwyl 'n mens ook 
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hierin tipiese voorbeelde van die dagboek,.reisskets 

en essay vind. In Ole kan die essay, "Dodefees", 

geheel en al op sy eie staan ~ dit word meer as net 

'n diskoers oor 'n stiergeveg. Die heroiek van 

stier en matador word na die hoogdans verby is soos 

volg beskryf: "i.ets wat bruut was, maar baie edel en 

magtig en groot" (Brink, 1969:100). Die skrywer · 

bied weens sy seleksie van materiaal 'n inhoud aan 

wat hom leen tot 'n verskeidenheid vorme en aan die 

reisboek die karakter van 'n potpourri gee. 

Wat die styl betref, is "Dodefees" geen vervelige 

relaas van re.isindrukke nie, maar die waargenomene 

word so om9kep dat die bewondering van die Span= 

jaard vir die stiergeveg so beeldend en met toenemende 

spanning aangebied word dat di t die l.eser deurentyd 

boei: II dit is of die skare begin Iewe '-- nie 

meer as tien- of twintigduisend toeskouers nie, maar 

as een enkele nuwe organisme wat as geheel amper 

elektries op elke impuls reageer" (Brink; 1969:94). 

'n Onderskeidende element van die reisprosa is karak= 

terisering. In die reisprosa gaan dit om die reisi= 

ger-verteller se ervaring en waarneming.van·die 

vreemde; hy is nie die fiktiewe verteller soos 'n 

mens dit byvoorbeeld in die roman vind nie,.maar kan 

in die reisliteratuur in verskillende verskynings'(or= 

me waargeneem word: objektiewe waarnemer-verteller 

(Leipoldt se Uit my Oosterse dagboek), 'n subjektief

georienteerde vertelwyse (Die verlange loop ver deur 

Audrey Blignaut~ die personale verteller waar die 

reisiger self as hoofkarakter funksioneer (Hennie 
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Aucamp se nMy tante wat in Chelsea woonn) en in'die 

laaste instansie kan die' reisiger-verteller fiktie.f 

wees, soos 'n mens dit byvoorbeeld in Etienne Leroux 

se Isis Isis Isis ..• aantref. 

In Audrey Blignaut se reisverhaa~ Die verlange loop 

~,vind 'n mens die nsage van oom Thysn, wat as 

krygsgevangene op Bermuda na die Tweede Vryheidsoor= 

log geweier het om die eed van getrouheid aan die 

Britse koning af te le en "na vier-en-twintig jaar 

van selfopgelegde bannelingskap is hy as die laaste 

bittereinder van_die Boerekrygsgevangenes op Bermuda 

dood" (Blignaut, 1969:67). Hierdie stukkie lewens= 

geskiedenis van 'n Boerepatriot sewentig jaar gelede 

word op grand van die enkele, nagelate getuienis so 

gekonstrueer dat dit 'n belangwekkend~ menslike ver= 

haal vir die leser word. Dit is geen dokumentere 

gegewe meer nie, maar dit is so omgeskep dat dit op 

die wyse van die strukturele maatstawwe van die reis= 

prosa as literatuur funksioneer. 

Die aanvang van Rennie Aucamp se rei,sskets, "Poskaa_r= 

te uit Valencia" (Karnaatjie) is 'n verder aanduiding 

van toenemende, subjektiewe betrokkenheid, want hy 

se: "Ek stuur vir jou 'n paar poskaarte uit Valen= 

cia. .Dis my eie, met eie oe afgeneem en in die don= 

kerkamer van die onbewuste ontwikkel" (Aucamp, 1972: 

13). Die inleiding skep die verwagting van 'n her= 

skape werklikheid en dat die visie van die skrywer 

hier voorop'gestel .word. Hoewel die reisiger-vertel= 

ler, weens sy gebondenheid aan die waargenome, vreem= 

de ruimte1 altyd uiterlike feitlikhede sal meedeel, is 
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die aard van die vertelwyse in die reisprosa s6 dat 

dit ook persoonlike besonderhede bevat. Die intieme 

kenmerk, soos dit in die reisprosa waargeneem word, 

maak reisliteratuur byna so persoonlik soos die kuns= 

brief en die poesie self. Karakterisering as struk= 

tuurkomponent funksioneer dus in die reisprosa eie= 

soortig ~ dit kan varieer van 'n objektiewe reisi= 

ger-verteller, wat as konstruerende faktor in d·ie 

reisverhaal optree, tot die fiktiewe vertelle~ wat as 
11 rm1de 11 karakter optree, soos 'n men.s dit by die 

knolskrywer in Isis aantref. 

Die intensionaliteit van die reisboekskrywer is.se= 

kerlik nie om 'n historiese of geografiese geskrif 

daar· te stel nie. Die bekoring wat 'n reis deur 'n 

bepaalde land vir 'n reisiger-skrywer ingehou het, 

wil hy taalmatig en in 'n vorm binne die strukturele 

omvang van die subgenre so oordra dat hy deur die 

reiswoordkunswerk geinteresseerde reisgenote kan 

werf. Karel Schoeman (1966:5) lewer in die verband 

die volgende kommentaar voorin Berig uit die vreemde: 

"Hierdie werk is dus nie werklik 'n dagb.oek nie, nog 

is dit,_ str!3ng gesproke, 'n reisbeskrywing, maar _ ~------

eerder 'n hangbrug oor die afgrond heen, •·n middel 

waardeur ek in aanraking kan bly met die dinge wat so 

ver was dat hulle byna verlore gelyk het". In hier= 

die "hangbrug" beskryf Schoeman die Ierse lewenswyse, 

veral hul godsdienstige agtergrond vanuit die Rooms-. 

Katolieke perspektief gesien. Die wyse waarop hy 

die Ierse Kersfeervieringe (p. 36-39) beskryf, impli= 

seer 'n estetiese gerigtheid en dat die dagboek uit= 

groei tot iets meer dan die informatiewe. Uiteraard 



het die reisboekskrywer merendeels nie 'n fiksionele 

uiting ten doel nie; hy vertolk sy waargenome werk= 

likheid Of> so 'n wyse dat hy daardeur· 'n eenheid skep 

wat in verdienstelike gevalle tot literatuur gereken 
. " 

kan word. As 'n mens die literere kwaliteit van die ' . 

kort-reiswoordkuns in Afrikaans in oenskou neem, dan 

is-shklovsky (1965:12) se formulering van kuns: 

"Art is a way of experiencing the artfulness of an 

object" 'n handige formulering om die estetiese ge= 

rigtheid van die skrywers te bewys. 

Die estetiese struktuuropset van 'n literere werk het 

nie ten doel om 'n fotobeeld van die werklikheid te 

gee nie, maar 'n illusie of skyn daarvan. Die lite= 

ratuur kan nooit objektief wees nie. Die roman is 

byvoorbeeld 'n verbeeldingswereld, met ander woorde 

dit berus nie op werklike feite nie, maar is "een 

wereld die er in zekere zin in het geheel niet is en 

zich in een vorm van niet-zijn aanwesig maakt" (Dres= 

den, 1971: 200). Die literere werklikheid is dus 

fiksioneel en kan alleenlik in die taal gestalte aan= 

neem. 

Die reisiger-waarnemer se gebondenheid aan die vreem= 

de, bereisde land is 'n wesenskenmerk van die reis= 

prosa. Wanneer die herinneringe aan 'n reis beskryf 

word, kan daar hoogstens sprake wees van 'n interpre= 

tasie of vertolking van die werklikheid. In Die 

nuwe Afrikaan (Elsa Joubert) vind 'n mens meer as 'n 

reisverslag, want die reisboek is die resultaat van 

waarneem, seleksie en bepeinsing ~ dit is om 'n kern 

gebou en groei uit tot 'n komposisie wat stilisties 
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keurig versorg is. 'n Fiksionele werk is dit egter 

nie. Weens die hibridiese karakter van die reis= 

prosa is die genoemde wesenskenmerk, naaml.ik d;ie· ver= 

tolking van die realiteit nie staties nie, maar di= 

namies. Die groot verskeidenheid verskyningsvorme 

van die reisprosa, kan varieer van die reisgids tot 

die reisroman. 

Elsa Joubert se Kompas-stuk, naamlik "Musiek in Ber= 

lyn", is 'n vertolking van die toestand in die na= 

oorlogse Duitsland waar die aandag uiteindelik op 

Berlyn gefokus word. Die sintese waartoe sy kom,. 

nadat sy die menslike lyding ervaar het, naamli~ 

."Dit ko'm my voor asof geluk die onwerklike is, en 

hierdie die enigste werklikheid" (Joubert, 1965:9:9) 

word aan die einde van die stuk gekontrasteer met 

"die fyn musiek van Mozart se Eine Kleine Nachtmusikn 

(p. 100). Hoewel sy toegee dat sy haarself hier 'n 

bietjie vryheid toegelaat het, het 'n mens hier met 

die illusionere te doen. In die mate wat die reisi= 

ger-verteller se subjektiewe betrokkenheid met sy 

ruimte toeneem, vind 'n mens 'n toenemende fiksiona= 

liteit. HieJ;van is_ Rennie Aucamp. se _kortverhaal,_ 

"My tante wat in Chelsea woon~ 'n goeie voorbeeld .• 

Die ontwikkeling van die reisprosa in Afrikaans het 

dan ook dusdanig ontwikkel dat dit uiteindelik in 'n 

outonome, fiksionele woordwereld met sy -eie verwy= 

singsisteem soos in Etienne Leroux se Isis gekulmi= 

neer het. 

Reisprosa is dus geen reis.dokument nie; di t is ook 

nie aanvullingsvakliteratuur vir die geskiedenis~ en 
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geogra~ieleerboeke aan die hoers'kooi' nie; , :n,pg. minder 

is dit toeristiese reisgidse wat op die kommersiele 

sy van die reis ingestel is nie en laastens is die 

prosaverskynsel nie 'n handige uitingsvorm ·vir styl= 

oefeninge om net prosa ter wille van die prosa te 

beoefen nie. Reisprosa het 'n plek binne die hier= 

argie van die literatuur en word as subgenre van die 

epiek beskou. Daar is ook bewys dat die subgenre sy 

eie onderskeibare struktuur met sy eie ·intrinsieke 

wetmatighede het. Elke reiswoordkunswerk word-as. 

outonoom beskou en binne die struktuur van so 'n 

reiswerk is die komponente eiesoortig tot 'n totali= 

teit georganiseer ~ 'n mens kan ook·van 'n'komposi= 

sie in taalgestalte praat. 

Orals op die gebied van die reisliteratuur .het '.n 

mens met hierdie totaliteit te doen, want hierin is 

die waarde van elke onderskeie reiswerk opgesluit. 

Die aangeduide kommunikasieproses, soos dit ook in 

die literatuur bestaan, poneer dat die literere kuns= 

· .werk eers. tot ware eksistensie kom as dit gelees word. 
. I 

. , Sartre ( 1950: 30) se ook in die verband: "Reading 

·seems, in fact, to be the synthesis of perception 

and creation". Die inhoud van 'n reiswoordkunswerk 

moet interpreteerbaar wees, want die waarde van die 

literere werk moet uiteindelik deur die leser bepaal 

word. Daar bestaan egter geen estetiese objek, 

waarby die literere werk ook ingesluit is, wat nie 'n 

interpreteerbare inhoud het nie. · M. Macdonald deel 

in sy Aesthetics and language dieselfde mening en 

word deur Dresden (1970:290) so aangehaal: " 

the work is what it is interpreted to be, though 
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some interpretations may be rejected. There seems 

to be no work apart from.some interpretation". 

Kan 'n interpreteerbare inhoud uit die reisprosa be= 

wys word? In Anna M. Louw·se Die derde tempel is 

alle onderdele in 'n hegte konstruksieplan georgani= 

seer wat om 'n sentrale tema gebou is, en in 'n poli

interpreteerbare idee kulmineer. Ernst van Heerden 

se woordregister, sy stilistiese en beeldingsvermoe 

in Etikette op my koff er om die Amerikaanse grootstad 

in taal te vergestalt het interpretasiemoontlikheid. 

Hennie Aucamp se sintuiglike observasie om·die evolu= 

sie in die natuur ekstaties te beleef en hierdi.e er= 

varing boonop in die vorm van die kortkuns aanbied, 

lei in "Die Vlaamse lente" (Karnaatjie)tot 'n inter= 

· preteerbare inhoud. Totius se lewensbeskoulike·in= 

stelling teenoor die Heilige Land, sy "innig-eenwor= 

ding" (Botha, 1977:20) met die Bybelse dinge, soos 'n 

mens dit in Bybellande deurreis vind, open 'n ander. 

interpreteerbaarheid wat in die reisliteratuur nie 

algemeen gevind word nie. 

Cloete C,:1Jl74:13) se mening dat "die meeste literere ___ . 

new~produkte le in die wereld van die prosa rond" 

kan met omsigtigheid oak op die reisprosa toegepas . 

word. Die groot verskeidenheid vorme, soos dit by= 

voorbeeld oak by die kortkuns die geval is, het prci= 

bleme gelewer, wap.t in baie.gevalle is dit nie so 

maklik om die reisskets en die reisessay van mekaar 

te onderskei nie. En waar beland 'n mens met streek= 

literatuur en die reisvertelling? In die prosa vind 

'n mens nie "vaste" vorme soos byvoorbeeld by die 
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sonnet en kwatryn in die poesie nie; daarom is iden= 

tifikasie van 'n vorm 'n probleem wat by elke subgenre 

in die epiek gevind word. Die vorm, hoewel dit 'n 

element is, bepaal nie die literere waarde van 'n be= 

paalde stuk skryfwerk nie, maar die totaliteit daar= 

van, soos dit deur die leser as 'n kreatiewe her= 

skepper geevalueer word. Die reisprosa het deuren= 

tyd vanaf die reformasie wat na die pre-lit"erere 

periode gevolg het. 'n konstante plek in die Afrikaan= 

se letterkunde gehad. Die reisprosa het oak 1n 
waardige plek in die hierargie van die literatuur as 

dit as subgenre.van die epiek binne die raamwerk van 

sy eiesoortige, strukturele ordeningsprinsipes be= 

oordeel word. Die reisboekskrywer het 'n estetiese 

gerigtheid en deur die taal en volgens die maatstawwe 

van die reisprosa wil hy sy lesers as reisgenote mee= 

neem om die betowering van die avontuur in die vreemde 

ruimte en die kronkelwee van die menslike gees te 

laat ervaar en beleef. Die essensie vir die leser 

oor die ware aard van die reisprosa as estetiese 

taalobjek het in groot mate ooreenkoms met Shklovsky 

(1965:12) se opvatting van kuns: " . art exists 

that one may recover the sensation of life; it 

exists to make one feel things, to make the stone 

stony". 
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