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H 0 0 F S T U K 6 

BOOM BOMER BOOMSTE 

van Elsabe Steenberg 

6.1 VERTELLERS EN FOKALISATORS 

6. 1 • 1 

The tendency of modern writers to multiply 

narrators or to circumvent the restrictions 

of emperical eye-witness narration are signs 

of the decline of 'realism' as an esthetic 

force in narrative (Scholes en Kellogg, 1978: 

262). 

Because the essence of the new way of looking 

is multiplicity. Multiplicity of eyes and of 

aspects seen. For instance, one person inter= 

prets events in terms of bishops; another ~n 

terms of the price of flanel camisoles 

Each sees, professionally, a different aspect 

of the event, a different lager of reality. 

What I want to do is to look with all those 

eyes at once(Huxley, Aldous aangehaal deur 

Dresden, 1971:146). 

Eenheid in 'n meervoudige vertell ing 

Die novelle verdeel in drie afdel ings met elf hoofstukke 

saam, vyf daarvan in die eerste afdel ing en drie elk in die 

tweede en derde afdel ings. Die hoofstukke gaan om die beurt 

oor Philla en Helet, sodat ses daarvan Philla-hoofstukke en 

vyf Helet-hoofstukke is. Helet vertel oor haarself vanself= 

sprekend in die eerstepersoon,terwyl daar in Philla se hoof= 
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stukke 'n eksterne anonieme verteller oor Philla in die 

derdepersoon vertel. Die drie afdel ings verteenwoordig 

drie bewegings met betrekking tot die gebeure: Philla tuis 

en haar reis na Oupa wat siek is in 'n hospitaal op Makierie, 

Oupa se verblyf in die hosptiaal en sy ontvoering deur 

Philla, hulle samesyn in die bos en Oupa se dood. Die drie 

dele voltrek hulle globaal gesien in drie ruimtes: tuis, 

hospitaal en bos. 

Of dit nou gaan om veelvuldige ek-vertell ings of om die 

kombinering van 'n eksterne anonieme verteller (Philla se 

hoofstukke) met h interne verteller (Helet se hoofstukke), 

die leser moet as gevolg van hierdie signs of the decline of 

'realism' (vergelyk bo) in 'n groter mate bewus word van die 

impl isiete outeur of dialektikus agter die skepping. Een 

verhaal kan tog nie meer as een verteller he nie. Die primere 

verteller kan wel die woord afstaan aan 'n sekondere verteller 

soos dit dikwels in die raamvertell ing voorkom, maar dan is 

die sekondere geskiedenis nog ingebed in die geskiedenis van 

die primere verteller. Hierdie novelle kan nie beskou word as 

'n raamvertell ing nie, omdat 'n raamgeskiedenis een of meer ander 

geskiedenisse omsluit wat in 'n ander tyd-ruimtel ike verband en 

met ander karakters afspeel as die primere geskiedenis. Hier 

kom h eenheid van tyd, ruimte en karakter voor - saam vorm 

Philla en Helet se hoofstukke een geskiedenis (kyk 6.2.2 oor die 

inbedding van die gekursiveerde teks). 

Die onmoontlike van 'n veelvoud van primere vertellers, sonder 

inbedding, kom dus hier voor. Die veelvoud van vertellers 

moet beskou word as h bepaalde kunsgreep in die ordende hand 

van die impl isiete outeur. Die lengte van elke vertell ing en 

die feit dat hulle mekaar komplementeer om een geskiedenis te 

vorm, maak dit makl ik vir die leser om sy agterdog op te skort. 
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Juis omdat beide Philla en Helet en al die karakters random 

hulle deel het aan dieselfde geskiedenis, ontkom die teks 

aan die gevaar van verbrokke1 ing, wat wesent1 ik is by die 

hantering van meervoudige vertellers. Die oar en weer ver= 

wysing na mekaar (He1et na Phi11a en andersom) en na diese1fde 

insidente oorbrug oak die prob1eem: In elk geval word een 

nieuw perspectief geopend, aangezien zij ook voortdurend na 

elkaar verwijzen. Alleen daardoor kan binnen de verbrokkeling 

een geheel ontstaan (Dresden, 1971 :147). 

In hierdie opsig het He1et as interne ek-verte11er oak~ ro1. 

Die grootste gedeelte van haar teks word afgestaan aan 'n 

ooggetuie-vers1ag van die doen en late van die mense random 

haar. Op hierdie wyse verskaf sy noodsaak1 ike agtergronds= 

in1 igting vir die begrip van haar eie en Phi11a se verhaa1 en 

sodoende word die eenheid binne die geskiedenis verder versterk. 

As dit ~ b1ote truuk van die imp1 isiete auteur was om in1 igting 

by die 1eser te bring, sou dit as 'n 1eemte in die werk beskou 

kon word. Maar hier is struktuur oak betekenisdraend: dit 

weerspiee1 'n wesenskenmerk van die persoon van He1et. Sy is 

'n gebore vredemaker, a1tyd besorg oar ander se ge1uk. Vandaar 
/ 

da t sy bedag sa 1 wees op die we 1 en wee van e 1 ke 1 i d vap- 'haa r 

gesin, Oar Phi11a: Sy lyk so ... verfrornmel, binnek6nt. Die 

hele dag slaat Ouma as duike in haar siel, en selfs Ma het geraas 

oor sy in die nag uit was. As hulle maar weet hoe dikwels sy 

snags koers kry (31); oar Ma: 'Ek het nie vandag lus gevoel 

om iets te maak nie,' se Ma en kyk moedeloos na my, maar ek 

weet nie hoe om te help nie (46) en Al weet ek nie mooi waarteen 

nie, voel ek net aan dat ek Ma moet beskerm (47); oar Ouma: 

Arme Ouma, sy kan dit seker ook nie help dat sy baasspelerig is 

nie. Oupa het haar bitterlik teleurgestel. Ons is nie altyd 

baie vriendelik met haar nie (53); oar Pa na huwe1 iksonmin: 

Ek sien dat hy vir Ma glimlag en dat sy teruglag (77) en 

Hy's stil, maar hy sien baie raak- veral wat Philla betref. 
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Hy praat nie veel met haar nie, en veral nie sy met hom 

nie, maar hy's altyd bewus van haar (14). 

Op 'n heel ander manier word die twee vertell ings ook tot 'n 

geheel saamgesnoer. Van ware alomteenwoordigheid van 'n 

verteller is daar in die epiek nie sprake nie: a narrator 

in fiction is imbedded in a time-bound artifact. He does 

not 'know' simultaneously but consecutively (Scholes en 

Kellogg, 1978:272). Met meervoudige vertellers kan die 

illusie van alomteenwoordigheid, van gelyktydige waarneming 

versterk word, deurdat die verskillende vertellers oorvleuend 

oor dieselfde saak, tyd en plek kan vertel (wel iswaar steeds 

opeenvolgend, gebonde aan die opeenvolging van woord na woord 

en sin na sin in die narratief). 

In hierdie novelle kom sodanige oorvleuel ings veelvuldig voor. 

Die verskillende hoofstukke oorvleuel gewoonl ik in tyd, maar 

nie in plek of saak nie (vergelyk al die hoofstukke in die 

tweede afdel ing, waar Helet tuis is en Philla by Oupa, sowel 

as die vierde en vyfde hoofstukke in die eerste afdel ing; die 

vyfde hoofstuk hier oorvleuel met die eerste hoofstuk in die 

tweede afdel ing). Behalwe vir die tweede en derde hoofstukke 

in die tweede afdel ing is al die ander slegs gedeeltel ike oor= 

vleuel ings. Hiermee word die twee vertell ings, soos 'n ketting, 

deur veral die tydsoorvleuel ing aanmekaar geskakel. Dit onder= 

streep ook die feit dat die twee vertellers nie twee onafhankl ik 

lopende geskiedenisse veronderstel nie. 

Hierbo is nie melding gemaak van die hoofstukke in die derde 

afdel ing nie. Die drie hoofstukke sluit aaneenlopend bymekaar 

aan. Oak dit is nie maar toeval nie, dit lees as gevolg hiervan 

byna soos een aaneenlopende scene. Die gebeure is hier van so 
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'n dramatiese aard dat dit geen onderbrekings, weglatings 

of oorvleuel ings meer kan duld nie, dit loop aaneen soos die 

beweging en opbou van 'n golf, wat met 'n slag begin verskuim 

as Oupa inmekaarsak. 

Die probleem van verbrokkel ing van die eenheid as gevolg van 

meer as een verteller is in hierdie novelle suksesvol en 

betekenisdraend vermy. 

6. 1.2 Meervoudige vertellers: tematies verantwoord 

In die meeste romans waar meervoudige vertellers ingespan word, 

illustreer dit die eilandbestaan van die mens (vergelyk hier 

Menuet van Lous Paul Boon), die relativiteit van elke mens se 

perspektief of kommunikasiestoornisse tussen mense onderl ing 

(vergelyk hier ook Anbeek, 1975:54; Dresden, 1971:146). In 

hierdie novelle kom nie een van die temas indringend ter sprake 

nie. 

Die hantering van twee vertellers, waar die een in die derde= 

persoon ocr Philla vertel en die ander cor haarself, wil primer 

die verskil in die twee persoonl ikhede onderstreep. Met die 

meervoudige vertellers word meer gese ocr die kontras tussen 

twee karakters. 

Maar dit gaan nog verder, want Helet en Philla verteenwoordig 

ook iets van die samestell ing van die samelewing: die groep 

wat gemakl ik konformeer met die reels, regulasies, die hoort 

en die hoort-nies van die maatskappy en die groep wie se 

besonderse individual iteit dit vir hulle haas onmoontl ik maak, 

die buiteperde (44) wat nie in gelid kan loop nie. 
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Myns insiens hou die verstommende uiteenlopende aard van die 

resensies oor die novelle ook verband met die kraal in die 

samelewing waarin die resensent hom bevind. In Die Transvaler 

van 13 November 1980 laat Wille Martin haar so uit oor Philla: 

Kinders is kinders en hulle sal gaande wees oor hierdie rebelse 

kind, Philla, wat aanvaarde norme - wat ons as ouers so sukkel 

om by ons kinders tuis te bring - met soveel nonchalante self= 

versekerdheid omver gooi. Klink dit nie net soos Ouma nie? 

Seide die vertell ing oor Philla en Helet se standpunt in haar 

vertell ing word ewe simpatiek aangebied. Die een word nie 

subjektief bevoordeel bo die ander nie. Was dit so, sou die 

novelle moes inboet aan trefkrag. Volgens Greimas se aktansiele 

model sou Philla as subjek en Helet naas haar as anti-subjek 

gekwa11fiseer kon word. Subjek en anti-subjek het presies 

dieselfde doel (of objek) voor oe, naaml ik die soek en vind van 

'n persoonl ike en sosiale identiteit. By beide funksioneer ook 

dieselfde akteur in die aktant mag (dit is die faktor wat beheer 

uitoefen oor die hele proses van bereiking van sy doel deur 

die subjek of anti-subjek), naaml ik die wil tot groei. Ook in 

die opsig is daar gelyke behandel ing van die twee parallel lopende 

tekste. Die twee pole reik ook uit na mekaar om tot groter weder= 

sydse begrip te kom. Helet, maar veral Ma, ontwikkel 'n begrip 

vir die weerbarstige Philla (47) (26), en Philla se oe gaan oop 

vir die andersoortige behoeftes van die geroetineerdes en 

ordel ikes (86, 88). 

Die objektiwiteit word ook weerspieel in die aard van elke 

verteller. Aan Helet wat nie so 'n dominerende persoonl ikheid 

as Philla het nie, en gevolgl ik dikwels voel dat sy tweede 

viool speel, word die ek-vertell ing toegese. Met 'n ek-vertell ing 

en fokal isering deur die bewussyn van die ek kan sy haar eie= 

soortige behoeftes en onuitgesproke kwell inge meer direk verwoord. 
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In die geval vergemakl ik dit ook identifisering. Philla 

vertel nie self nie, maar daar word deur n anonieme eksterne 

verteller oor haar vertel, vanselfsprekend in die derdepersoon. 

Philla het nie die eerstepersoonvertell ing nodig nie- haar 

kragtige persoonl ikheid, maar veral haar uniekheid, laat hom 

nie aan bande le deur die vertelwyse nie. 

Veral dan die anders-wees (79) van mense word deur die twee 

vertell ings vergestalt, maar ook die eenders-wees (79). Philla 

en Helet, die twee teenpole, het elk haar besondere geaardhede 

van haar voorsate geerf en is in die opsig eenders met hulle, 

maar tog kry elkeen ook haar persoonl ike tinte wat haar anders 

maak. 'n Mens kan sy eenders-wees en anders-wees nie verwyt 

word nie, maar meet ten spyte hiervan aanvaar word deur sy 

medemens. 

Nie net die aardsverskille tussen Helet en Philla word met die 

twee vertell ings weergegee nie, maar ook die uitreik van die 

een na die ander, totdat pool en teenpool versoen word in weder= 

sydse aanvaarding (kyk ook 6.1.3 en 6.2.2). 

6.1.3 Fokal isering 

Die gelykmakende proses tussen die twee vertell ings voltrek 

hom ook hier. Helet se teks bestaan byna in sy geheel uit 

scene, wat, soos reeds aangedui, in hierdie studie nie net 

op dialoog dui nie maar alle beskrywings gemaak vanuit die 

nou van 'n belewende karakter. Die voorkoms van vertellersteks 

is so raar dat dit geen rol speel nie. Die interne verteller 

identifiseer so intens met sy belewende self dat hy sy teks 

deur hierdie bewussyn fokal iseer en homself as vertel instansie 

onttrek. Op die wyse word die illusie van mimesis, van direkte 

en dramatiese gebeure, versterk. 
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Die stem van die eksterne anonieme verteller is aan die 

anderkant duidel ik hoorbaar in Philla se teks: Philla 

staan op, gaan skakel die televisie hard aan en sit n ruk 

en kyk. Toe gaan werk sy verder aan n geskiedenistaak, 

leer aardrykskunde en heantwoord vrae uit haar Engels

voorgeskrewe hoek (23); Die volgende dag en n half teken 

Philla sonder ophou (28); Die grootste gedeelte van die dag 

moet sy ook maar in die gangetjie staan, en Philla voel gedaan 

toe die trein einde ten laaste op Bethlehem-stasie stilhou (35); 
n Hele ruk jag hulle hekse. Lindie vang elf-en-vyftien en Philla 

net twee (36). Die gebruik van Ma, Pa, Duma en Oupa is in die 

teks van die anonieme verteller nie altyd aanduidings van foka= 

l isering deur Philla nie. Dit word nooit anders gebruik nie, 

en die benamings neem in die vertellersteks die rol van~ naam 

oor en dui nie net~ bepaalde famil ieverband met Philla aan nie: 

Die huis is gesluit, maar Philla weet waar Oupa sy sleutel 

here (58) -ten spyte van die Oupa bly dit vertellersteks. 

Tog maak die verteller ook 'n toegewing aan Philla: hy skryf 

nooit meer as waarvan Philla self bewus is nie, alhoewel hy 

weens sy alomteenwoordigheid geregtig is op allerlei uitweidings 

oor sake waarvan sy onbewus is. Die verteller neem nooit sy oog 

van Philla af weg nie. 

In beide die tekste speel dialoog ~ oorheersende rol. In Helet 

se geval is die dialoog ingebed in haar meestal gefokal iseerde 

teks, en by Philla ingebed in die vertellersteks. Dialoog 

veronderstel fokal isering van elke spreker om die beurt en is 

daarom meer direk en dramaties. Verteltyd en vertelde tyd kom 

hier ooreen sodat die illusie van mimesis tot sy uiterste gevoer 

word. 
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Hoewel Helet, in teenstell ing met Philla, byna voortdurend 

fokal iseer, is daar tog~ betekenisvolle verskil. Soos 

reeds gedeeltel ik aangedui neem Helet se fokal isering 

gewoonlik die vorm aan van~ ooggetuie-verslag. Dit is 

basies deur haar toegewyde oog dat die gesin vorm aanneem; 

Ons twee aard nie lekker so saam in een kamer nie. Ek probeer 

hard om dit nie te doen nie, maar elke kort-kort baklei ek 

met haar omdat haar laaie slordig is, omdat sy vergeet om 

haar bed op te maak, omdat die lessenaar waar ons altwee moet 

werk, ewig gesaai le aan hddr boeke en tekenpapier (14); 

Sy't skoene aan maar nie sokkies nie. Sulke tye maak ek of 

ek haar nie ken nie; loop sommer n koers in (17); hy en Ma 

staan in die kombuis en stry. Dis nie iets wat dikwels gebeur 

nie; ek wonder wat is verkeerd (49); Sander om eers te eet 

(en vir OUma is dit erg) gaan sy kamer toe ( 46) ; Ouma sit op 

die stoep toe ek terugkom~ maar sy kyk skaars op. Suutjies 

gaan ek die huis binne en kry Ma by die tafel besig om te dek. 

Ouma help al weer nie (75). 

Die belangrikste ander bron van inl igting oor die mense om 

Helet en Philla kom uit die dialoog, wat veral in Ouma se 

geval dikwels die vorm van retrospektiewe verwysings na 'n 

onaangename verlede met Oupa aanneem: 'Daardie leegloper wat 

nooit in sy lewe n ordentlike dag se werk gedoen het nie, wat 

nie omgegee het dat sy vrou in n rokwinkel moet swoeg om hom 

en sy kind te onderhou nie ' (2) (kyk ook 3, 20, 35, 47, 

48, ensovoorts). 

Die terugverwysings is onafgerond of onvolledig, dit wil se 

dit sluit met 'nell ips by die basisverhaal aan. Getrou aan sy 

aard verskaf die onafgeronde analepsis ook in die geval geiso= 

leerde inl igting, wat gewoonl ik nodig is om Ouma en Oupa se 

verhouding beter te begryp. Ook in die geval van die ander 
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onvoltoo ide terugverwysings word insidentele agte rgronds= 

inl igting verskaf oor die ander kara kters. Dit ges k ied ook 

gewoonl ik in die dialoog, maar nie a l tyd nie: Hy het vir 

PhiZZa n paar karatehoue geZeer so asof hy besef sy mag dit 

nodig he op haar omswerwinge (14), Dis snaaks dat Jimmie so 

besZis was daaroor dat sy kamer moet Zeeg staan terwyZ hy tog 

net hier en daar n naweek kan kom (14). 

In Philla se teks, gaan die gefokaliseerde gedee l tes selde 

oor ander mense, behalwe waar dit haar direk raak. Dit gaan 

hier vir Philla oor die pynl ike vrae wat met h~~r grootword= 

proses gepaard gaan: Maar moet sy nie pr obeer aanpas nie? Is 

sy anders omdat sy anders gebor e is , of net uit rebeZsheid en 

omdat Oupa daar groat waarde aan heg dat sy is soos sy is? (5) 

(kyk ook 37, 45). Sy voel verworpe: Mens het iemand nodig wat 

met jou tevrede is , wat jou nie heeZdag probeer verstaan of 

verander nie maar jou sommer net vat soos jy is (26 ) . Dit is 

om die rede dat sy vir Lien, Jimmie se nooient jie , as~ bedrei g ing 

beskou, want Jimmie het nooit omgegee dat sy is soos sy is nie (26 ) . 

Die verhouding bring by haar vertwyfel ing: Jimmie en sy was aZtyd 

maats ,, vandat sy kon onthou , tot hy die aand kom verteZ het dat hy 

en Lien nou vas uitgaan (8) (kyk ook 7, 26). Sy i s ook deegl ik 

bewus daarvan dat sy minder gel iefd is as Hele t by hu l le ouma . 

Helet word aanvaar, waar sy verworpe voel: HeZet word nie makZik 

kwaad nie . Sy sal eendag n goeie juffrou wees . Dis een rede 

hoekom Ouma van haar hou ... (8) (kyk ook 5) . Diese lfde voorkeur= 

gevoelens dig sy aan haar pa toe: ' O - haUo. I Hy wens seker 

dit was Ziewer HeZet ( 7) • Verde r word die f oka l ise r ings oorheers 

deur be langrike sake wat haar lewe vir haar sinvol maak, haa r 

tekenwerk (4, 28, 70), Oupa se bos en borne oor d ie algemeen (1 0 , 12, 

57 , 58 , 60 , 66 , 67 , 87) en Oupa self (1 3 , 23 , 42, 66, 81 , 84, 90) . 
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Veel meer gefokal iseerde teks word by Philla afgestaan 

aan sake wat haar persoonl ik raak as by Helet, hoewel dit 

by Helet, soos later aangetoon sal word, nie uitgesluit 

is nie. Op grond van die vergelyking kan die gevolgtrekking 

gemaak word dat Philla 'n meer egosentriese persoonl ikheid as 

Helet het. Op hierdie wyse, al kry Helet die ek-perspektief 

en is haar teks grotendeels gefokal iseerd, is dit steeds 

Philla wat as persoon die aandag van die Ieser opeis. Haar 

buitengewone gedrag speel hier vanselfsprekend ook 'n rol. 

Uit die kleiner dele gefokal iseerde teks wat aan Helet se 

persoonl ike gevoelens afgestaan word, kry die Ieser nogtans 

'n volledige beeld van die probleme en kwell inge wat haar 

bestaan versuur. So aanvaarbaar vir haar huisgenote as wat 

Helet vir Philla lyk, so be~reig voel sy deur Philla (49, 31) 

en dan vera] in haar verhouding met Leon (34, 51). Sy het 

begrip vir Philla, maar terselfdertyd is Philla dikwels vir 

haar h verleentheid, h ergernis en h oorlas (17, 31, 34, 51). 

Soos Philla voel sy dat sy nie aanvaar word nie (49, 31, 74). 

Dit is opvallend hoeveel van Helet se gefokal iseerde teks juis 

aan Philla afgestaan word. Saam met Jimmie het sy begrip vir 

Philla se probleme tussen gewone geroetineerde mense: sy's 

net n wildsbokkie wat per ongeluk tussen die hokke in n 
dieretuin verdwaal geraak het. Baie het haar al probeer vang 

en in enige soort hok ingedruk, en as hulle weer kyk, is sy 

weg. Net so. Nie uit moedswil nie, doodgewoon omdat sy nie 

anders kdn nie (17) (kyk ook 20). Sy vertel hoe mooi Phil la 

kan fluit en hoe goed sy kan opstelle skryf; sy is verruk oor 

Philla se tekeninge: Bome. Kindergesigte. Hande van verskiZ= 

lende mense. Ek kan nie help om te giggel t~e ek een hand sien 

wat toegeknyp is om n stuk kryt nie: as dit nie juffrou 

Gillaume s'n is nie, weet ek nie (50). Vanuit hierdie oord 

word Philla ook nog ondersteun. Sander die ek-vertell ing sou 

daar van Helet weinig oorgebly het. Hierby moet darem vermeld 
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word dat Philla tog soms vir Helet ook raaksien. Helet 

word nie maklik kwaad nie. Sy sal eendag n goeie juffrou 

wees (8) (kyk ook 86). 

Dit is uit bostaande dan ook verstaanbaar dat dit eerder 

Philla se _oe sal wees wat sal oopgaan vir die behoeftes 

en eiesoortige probleme van haar huisgenote, as andersom 

Sy het nooit besef dat sy iets het wat hulle haar miskien 

beny nie (86) en Sy raak met haar vingers aan Ma se wang -

Ma wat sy beter moet leer ken (89). 

6.2 PHILLA- 'N STRUWWELPETER? 

Dit wil voorkom asof die fantasie - die behoud 

van die droom - n wesenskenmerk van Elsabe Steenberg 

se kuns is. En miskien moet ons iets van geloof daarin 

sien - die geloof om in die wrangste lewensituasie iets 

mooi te ontdek (Bosman, 1982:99). 

Ten spyte van veldtogte daarteen deur opvoeders 

en sielkundiges, is die boek (Struwwelpeter) reeds 

vir meer as 130 jaar een van die gewildste kinderboeke 

van alle tye (Totemeyer, 1979:34) (invoeging: M.H.W.). 

In die negatiewe resensies oor die novelle word Philla gewoonl ik 

uitgemaak as 'n karikatu~r: Trouens, sy is s6 ongetemd dat sy 'n 

karikatuur word en geen geloofwaardige mens nie (Snyman: 1982:232); 

Veral in die eerste gedeelte wonder die leser of sy werklik anders 

is en of haar gedrag nie van blote moedswilligheid getuig nie. Dit 

gebeur omdat Philla nie genoegsaam van binne uit geteken is nie 

(Gilfillan, 1980:16). 
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As slegs die eerste afdel ing geraadpleeg word, lyk die bewerings 

nogal gegrond. Philla eet op ongereelde tye en dikwels dan nag 

eienaardige voedselkombinasies daarby: Sy bak n paar eiers, roer 

rys en wortelslaai daarin, gooi slaaisous oor en eet hongerig (22) 

(kyk oak 3, 9). Phil lase slaap en opstaan word nie deur dag en nag 

gereel nie: Mens sou nou gereken het Philla moet lank slaap - dit 

was nd middernag toe sy teruggeklim het deur die venster en En hier 

is sy sowaar voor dagbreek weer onder die komberse uit (14) en as 

dit tyd word om op te staan vir skoal le Philla uitgestrek en slaap, 

sommer bo-op die komberse en nog geklee in die langbroek en trui. 

As sy so diep slaap, kry geen aardbewing of sirene haar wakker nie (15). 

Philla klim deur 'n venster waarvan sy die sif en houtraam losgewikkel 

het om dit te vergemakl ik: Ek moes help om die sif weer op sy plek 

te kry. As Ma-hulle, en veral Ouma, moet weet dat sy die skroewe 

losgedraai het sodat die houtraam net op genade teen die venster 

leun! (14) (kyk oak 10). Sy sander haarself op die volgende manier 

van haar gesinslede af: Sy het n manier ontdek om die slot van die 

binnekant af te wikkel sodat niemand die deur kan oopkry nie behalwe 

Pa met n skroewedraaier, en dis nog lank voordat Pa kom (3) (kyk oak 7). 

Sy doen skoolwerk in die vakansie (23) en in skooltyd lyk dit of sy 

minder flink is (7); sy trek haar voorgeskrewe boek met groen papier 

oar in plaas van bruin papier (5); sy weier om 'n opstel oar 'n vakansie 

op 'n plaas te skryf want 'Hoeveel van die ouens in ons klas was al 

op n plaas, dink jy? En dan n vakansie. Mintig, Helet, as ek dit 

geskryf het, sou sy die volgende tien jaar daardie opstel vir die 

standerd sewes gegee het!' ( 18). Oar die j uff rou se sy: 'Sy laat 

die kommas in gelid staan, en dan marsjeer die hoofletters verby en 

wee die een wat uit pas is' (19). Selfs haar kleredrag getuig van 'n 

onortodokse natuur; Sy kom pouse by die skool aan met haar hare 

heeZtemaZ los, n herfsblaar aan haar rok gespeld en n pajamakoord (Pa 

s'nl) om haar middel. Sy 1 t skoene aan maar nie sokkies nie. Sulke 

tye maak ek of ek haar nie ken nie (17). 
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lnderdaad, 'n mens oor wie jy jou hande in die lug kan gooi 

soos die hoof van die skoal (21), wie jy net nie kan verstaan 

nie, soos Ma (16). Helet, wat wel verstaan, som die situasie 

raak op: Dis so goed of jy n sam probeer maak deur op te tel 

terwyl dit eintlik afgetrek en gedeel en vermenigvuldig moet word 

( 16) . 

In die eerste afdel ing leer die Ieser Philla ken primer uit wat 

sy doen, uit uiterlike gedragspatrone. Die Ieser weet egter ook 

reeds in die afdel ing dat daar 'n ander wereld is waar Philla nie 

so uit pas is as hier nie - by Oupa en sy bos: Miskien is sy 

daarom soos Oupa, omdat sy so baie by hom was toe sy klein was, 

in sy bas waar die voels altyd sing en waar sy hande beduie en 

met haar hare speel (4). Dit is belangrik om te onthou dat hierdie 

eerste afdel ing tuis afspeel, en tuis beteken net een ding: 

die wereld van 'n geroetineerde samelewing. Omdat hierdie wereld, 

selfs haar eie gesinslede, haar moeilik van binne af kan verstaan, 

manifesteer sy haarself op die enigste manier waarop hulle haar 

waarneem- van buite af. Die eerste afdeling funksioneer groten= 

deels as die oog van h geroetineerde samelewing. 

Nogtans word sy met grater genade ontvang as wat 'n mens sou 

verwag: En t6g hou hulle van haar en maak die verstommendste 

toegewings. Miskien weet hulle oak al wat ek ingesien het toe sy 

hier in die eerste standerds van die laerskool was: sy's net n 
wildsbokkie wat per ongeluk tussen die hokke in die dieretuin verdwaal 

geraak het. Baie het haar al probeer vang en in enige soort hok inge= 

druk, en as hulle weer kyk, is sy weg. Net so. Nie uit moedswil n&e; 

doodgewoon omdat sy nie anders kan nie (17). Die hoof se geduld 

is werkl ik bewonderenswaardig na Philla se herhaalde ek-wil-nies en 

ek-sal-nies (21), maar uit voorgaande verwysings lyk dit of sy en die 

hoof al 'n lang pad saamgeloop het: Die meeste (onderwysers) het haar 
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al kantoor toe gestuur en dan preek die hoof ook langdurig oor 

haar sondes (17; kyk ook 4, 5) (invoeging: M.H.W.). By 'n later 

geleentheid merk Leon ook oor Philla op: 'Sy is net eenvoudig nie 

die soort mens met wie iemand spot nie' (74). Miskien begryp die 

mense iets wat vir Philla self langer neem: dat sy nie opsetl ik 

probeer uitlok nie, maar dat sy van nature nie anders kan nie. 

Net Ouma is hier ~ ongelukkige uitsondering. Sy is die spreekbuis 

van 'n konvensionele en onversetl ike maatskappy: 'Sy's moedswiUig, 

dis wat sy is. Niemand het die reg om soveel sonde en ergernis te 

veroorsaak nie, en dit net omdat hulle kastig nie eenders is nie. 

Waarvoor is daar n beskawing met wette as almal dit nie wil gehoor= 

saam nie? Hoekom moet die wetsgehoorsames ly omdat mense soos sy 

weier om aan te pas?' ( 5) • Ouma is 'n onge 1 ukk i ge mens. Haa r stutte 

(88, 89) is haar foutvinderigheid. Sy het twee stutte, Philla en 

Oupa, oor wie sy voortdurend seur. Oor Philla omdat sy nie wil 

konformeer met Ouma se idee van 'n aanvaarbare lewenswyse nie, en 

oor Oupa omdat hy dit jare gelede nie wou doen nie. By Ouma se 

wrokkigheid word die pap miskien te dik aangemaak; as Ouma se mond 

oopgaan, maak sy beswaar of sy verwyt. Soos reeds in die vorige 

hoofstuk aangedui, moet 'n mens nie summier 'n minder geronde (flat) 

karakter afkeur nie- dis dikwels uit hulle wat die onvergeetl ike 

karakters in die 1 iteratuur bestaan. Dis makl ik vir die leser om 

die karakter te objektiveer omdat hy so voorspelbaar is. Maar Ouma 

is te voorspelbaar, te eendimensioneel. Die leser is totaal onvoorbe= 

reid op Ouma se skiel ike toegewing ten opsigte van Oupa: 'En tog. 

Daar straal iets uit hom uit, dit kan niemand ontken nie. Vandat 

ek hom ken het hy altyd SOOS n koning 00r die Wereld getrap ••• I (53). 

Die novelle bestaan egter nie net uit die eerste afdel ing nie, en 

met die geografiese verskuiwing in die ander afdel ings verskuif 

Philla haar ook na die wereld en die mens waar sy tuis voel. Skiel ik 

is Philla se onkonvensionele optredes minder skokkend. Dit is asof die 
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blote teenwoordigheid van Oupa en sy bos haar genadigl ik tegemoet= 

kom. Dit is nie net 'n geval van toenemende getalsterkte nie, maar 

veral van die beskerming van 'n man wat nog altyd die meed gehad 

het om homself te wees (33), wat homself en vir Philla aanvaar. 

In hierdie kl imaat kan Philla dit waag om van binne uit te lewe, 

want hier word sy begryp. 

Haar anders-wees, wat so 'n irritasie vir almal is, kan sy openlik 

met Oupa bespreek, want hy moes dieselfde probleme in sy lewe gehad 

het: 'Maar ek kry swaar oor ek soos jy is, OUpa,' fluister sy. 

'Ek maak almal gedaan. Hulle wil my in die koshuis laat studeer. 

Moet ek Ziewer verander, OUpa? Moet ek soos aZ die ander probeer 

wees?' (45). By Oupa kan die oenskynl ike selfversekerde Philla 

van die eerste afdeling die onsekere kind wees wat sy in der waarheid 

is. Oupa se sug en 'Boomste kind' (45) verraai nie net sy 1 iefde 

nie, maar ook begrip vir die probleem. Sy het tuisgekom. Soos 'n 

klein kindjie vergeet sy haar kwellende vrae krul haar op die anderkant 

van sy bed op, vroetel haar hand knus tussen sy ou voete in en sZaap (45). 

Een van die mees omstrede probleme van die mensl ike bestaan, is ook 

Phi lla se probleem: het die mens enigsins 'n se oor die verloop van 

sy lewe of sit hy vasgevang in sy oorgeerfde genes: 'Is elke mens 

net wat hy is en klaar?' (80). Oupa leer vir Philla om wat sy is te 

aanvaar, maar dat sy steeds die koers van haar groei vorentoe kan bepaal, 

omdat sy meet besluit daaroor: 'By die is het hy nou nie juis n keuse 

nie, maar wel by die word' (80). As Philla tot groter aanvaarding van 

haarself kom is sy ook ryp om ander mense se eiesoortigheid nie as 

h bedreiging te sien vir haarself nie, maar om dit te aanvaar. Waar 

sy vir Helet vroeer as die gel iefde dogter beskou het, en terselfder= 

tyd haar goedhartigheid ietwat misbruik het (Helet sal weZ sorg dat 

die ander nie uitvind sy's weg nie (10)), is sy nou gereed om haar 

suster se eiesoortige probleme te begryp. Nou kan sy verstaan dat sy 

daa r 'n aandee 1 in gehad het: Sy was ryk omdat sy en OUpa aan mekaar 
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behoort het, mekaar verskriklik goed verstaan het - maar haar 

rykdom was hulle armoede (86). Sy verstaan Helet se frustrasie 

as sy die kamer so omkrap, of snags rondloop: S6, nie heeltemal 

dieselfde nie, maar min of meer, moes Ouma oar Oupa gevoel het (86); 
sy begryp, na die gesprek met haar rna (88), dat Helet vroeer tog reg 

was toe sy gese het dat Ouma vir Oupa omgee. In die bos het sy 

dieselfde vermoede gekry oor Oupa se gevoelens teenoor Ouma. Dit 

was nie so moeil ik om te maak of Ouma die bonsai aan Oupa gestuur 

het nie, omdat Oupa se geluk vir haar van die uiterste belang was. 

By Ouma is dit 'n ander saak: Weer worstel sy -maar swaarder hierdie 

keer, baie swaarder (89). Nogtans kry sy dit reg: Sy hou die boompie 

na Ouma uit; vir die tweede keer lieg sy: 'Kyk, Ouma, dis n boompie 

wat Oupa vir jou wou gee- vir n persent' (89). Hierdie leuen wat 

eintl ik nie 'n leuen was nie - die oumense het mos vir mekaar omge= 

gee- weerspieel die diepgang van Philla se groei: sy ontwikkel 

tot soveel begrip vir haar angel iefde ouma dat sy op die manier ook 

h~'r geluk soek. Sy het ~ ver pad gekom van die Philla wat vroeer 

kon se 'Te dinges met Ouma! Sy ... sy's nes daardie Kgatala, alewig 

op die oorlogspad en bo-op ander se tone!' (9) tot nou. Philla 

se groei tot hier word ook gestimuleer deur die grater aanvaarding 

deur haar rna, wat tuis voel in die wereld van wet en orde, van reel 

en regulasie: 'Philla het bestendige mense om haar nodig, en n 
ordelike wereld, waarteen sy versteurend kan inwerk' (47). Sy reel 

dat Philla Jimmie se kamer sal gebruik, omdat sy besef dat elke kind, 

soos wat sy persoonlikheid verskil, oak sy eie groeiruimte nodig het

'n plek waar hy sander steurnisse volkome homself kan wees. Daarom 

kan sy nou aan Philla se: 'Ons het jou nodig nes jy is' (62). 

Philla se eerste keuse na Oupa se dood, naaml ik om toenadering te 

soek tot diegene wat eintl ik haar teenpool vorm, is 'n baken in haar 

ontwikkelingsproses: 'Al behoort ek en Oupa aan mekaar, Helet, 

al kies ek om soos hy en soos ek self te wees hou ek tog van 

julle almal ook. Ek hou van j6u' (86). Haar tweede keuse kom uit 

haar insig in haar ouma (Ja, mens kan sien dat haar stutte weg is en 
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dat sy binnekant inmekaargeval het (89)) en haar begrip van die 

slot van die storie wat Oupa altyd vertel het: 'Gouelokkies dink 

dat as sy seerplekke kry, hulle weer m6et gesond word, al is dit 

hoe swaar. So sal dit vir haar en almal in die bos die beste wees. 

En toe sy dit dink, is sy skielik nie meer alleen nie al is sy 

alleen: oral om haar lag die robyne' (90). Sy verstaan dat dit 

groei belemmer en ~ vorm van selfsug is om ~ wrok te troetel en 

soos Gouelokkies besluit sy om haar wonde van nou en later te 

laat genees. 

Uit die bogenoemde moet dit reeds duidel ik blyk dat dit ~ mistas= 

ting is om Philla as 'n blote rewolusionere figuur te sien wat ouers, 

soos met Pipi Langkous, met die hande in die hare laat sit om die 

sogenaamde bedorwende invloed wat van haar uitgaan. 

Die groat hoeveelheid korrektiewe verhoed dat die novelle afgemaak 

kan word as slegs van anti-outoritere aard: 

Philla verheug haar nie in die ongelukkigheid wat haar 

doen en late veroorsaak nie. Sy verknies haar oor Ouma 

se skellery: Sy is nie beskaaf nie. Sy is nie wetsge= 

hoorsaam nie. SkieUk voel sy bedruk en 'n paar reels 

verder, Maar moet sy nie probeer aanpas nie? Is sy anders 

omdat sy anders gebore is, of net uit rebelsheid en omdat 

Oupa daar groot waarde aan heg dat sy is soos sy is? (5). 

Reeds in die vorige paragraaf is dit duidel ik dat daar 

~ uitreiking is tussen pool en teenpool. Soos reeds 

vroeer aangedui, word die een nie bo die ander bevoordeel 

deur 'n meer positiewe of simpatieke uitbeelding nie. 
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Phil la breek deur haar selfgesentreerdheid en kan die 

behoeftes van haar gesinslede, al sou dit radikaal van 

hare verskil, verstaan. Sy begryp ook waarom sy hul le 

kan aanstoot gee. 'n Hele positiewe groeiproses voltrek 

hom op die wyse in hierdie frats (17) en verpesting (51). 

As Philla se teenpool orde veronderstel, wil dit nie se 

dat haar en Oupa se wereld 'n wereld van wanorde en chaos 

is nie. Bets Bosman (1982:100) se dit goed raak: En binne 

hierdie wereldjie bestaan daar wonderbaarlik n eie (maar 

ongekunstelde!J orde, bedagsaamheid, vlyt, selfverloening, 

beplanning, begrip, verantwoordelikheidsbesef - nie omdat 

dit m6et nie, maar omdat dit s6 deel vorm van die orde van 

God se skepping. Philla maak byvoorbeeld uit eie vrye wil 

die houthuis aan die kant; sy was haar hare (al is die water 

koud!); beplan haar en Oupa se eenvoudige maaltyd en die 

nodige inkope; ook die klere waarmee hy moet 'ontsnap'; 

sy begryp haar verantwoordelikheid ten opsigte van sy 

toestand ... 

T5temeyer (1979:212-217) het na haar ontleding van ~ groat aantal 

outoritere en anti-outoritere kinderboeke, wat die toets van die 

tyd deurstaan het, bevind dat hulle veral twee elemente in gemeen 

het. Die boeke gryp eerstens die verbeelding van die leser aan: 

n Boek wat egter nie n kind se verbeelding prikkel nie, of dit nou 

realisties of fantasties is, is tot vroee vergetelheid gedoen (op. 

cit.:212). Tweedens plaas sy 'n hoe premie op die rol van humor. 

Boeke soos Pinokkio, Max en Moritz, Pipi Langkous en Struwwelpeter 

het almal ~ basiese soort humor in gemeen wat vir~ kind aantrekl ik 

is. 
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As gevolg van die bogenoemde korrektiewe kan Philla nie sander 

meer beskryf word as 'n anti-outoritere figuur nie. Dit lei egter 

geen twyfel dat sy in haar botsing met aanvaarde norme eienskappe 

met 'n StruUJWelpeter in gemeen het nie. Maar oak hier gryp haar 

onortodokse maniere die verbeelding aan. Die fantasieruimtes 

van die Gouelokkiessprokie en Oupa se verhale, sowel as die vreemde 

bekoring van die bas doen oak ~ beroep op die verbeelding van die 

leser. 

Philla se uiterl ike voorkoms en haar manier van doen sal nie net 

die bewondering van bale jong lesers afdwing nie, maar oak die 

lagspiere prikkel. Oupa se segetog na sy bas op 'n kruiwa wat 

Philla stoat bly skreeu-snaaks hoe jy oak al daarna kyk. 

Op grand van die voorkoms van die twee elemente alleen, sal 

Boom bomer boomste sander twyfel nie op 'n rak staan en stof vergaar 

nie. 

6.2.1 Boom bomer boomste 

Die bome van die Here ~ord versadig, die seders 

van die Libanon wat By geplant het; ~aar die 

voels hulle neste maak, die ooievaar ~ie se huis 

die sipresse is (Psalm 104:16, 17). 

In hierdie novelle word~ jubelende lofl ied aan die boom 

gesing: 'God het bome gemaak as die kroon van alle natuur= 

dinge' (4). Hierdie kroon van alle natuurdinge word deur 

Philla en haar oupa op byna poetiese wyse besing: Die 

ouhout staan trots by die venster. Die den is donkerder 

as die ander bome en lyk soos n dun skadu~ee teen die 
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ligtende geel-en-groen van die populiere. 0, en daar 

hang appels aan die takke van die appelbome! (58). 

Die titel het dus allereers met die wonderbare boom self 
·~ 
~ 

te make. Maar ook meer. Hiermee word 'n ongrammatikale 

trap van vergelyking geskep wat 'n wereld aandui waar normale 

wette nie meer geld nie. Dit is eerstens Oupa en Philla 

se pretensielose en vryer wereld wat op 'n spontane wyse sy 

eie wette genereer. Dan dui dit ook op God self by wie die 

onmoontl ike moontl ik is, waar die wonder bestaansreg het: 

Oupa se God is n groot God wat ~n home woon (23). Dit is na 

hierdie volgende lewe (55) wat Oupa reikhalsend uitsien. 

Derdens het die titel ook te make met die fantasiewereld van ..--·---
d~~e__!:g_~_i.e, soos dit inderdaad in die novelle opgeneem word; 

die fantasie-agtige robyne en kgatas word as simbole van goed 

en kwaad ook deur Philla in haar alledaagse bestaan hanteer. 

Op 'n meer aardse vl~-~-- verwys die titel na Oupa, maar veral 

Philla se onortodokse lewenswyse, waarin dinge gebeur wat 

uit die oogpunt van h ordel ike samelewing aan die onmoontl ike 

grens. Bosman (1982:99) gee h aanduiding van nog h verband 

met die titel: Omdat die bas en die home vir Oupa en Philla 

die kosbaarste en mooiste besittings in God se skepping is, 

word die boom juis die norm waaraan hulle dinge meet, en verder 

Daarom is Philla vir Oupa (en Oupa vir Philla) die boomste 

kind (die boomste Oupa), en die bonsai-sedertjie die boomste 

boom en sy ontsnapping uit die hospitaal die boomste ding 

wat hy in jare gedoen het en sal die sterwe uiteindelik die 

allerboomste ervaring wees (invoegings: M.H.W.). Henriette 

Roos (1980:16) is van mening dat Daardie voortdurende leef 

asof in die oortreffende trap ten beste deur die titel weerge= 

gee v.JOrd. 
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Uit die bostaande is dit duidel ik dat hierdie ~ betekenis= 

valle titel vir die valle omvang van die boek is. Die verband 

tussen die titel en die rel igie is reeds aangeroer. Vir 

Oupa is God teenwoordig in Sy skepping: 'Hy woon in borne. 

As ek met die borne praat, praat ek heeltyd met Homself ook. 

Hy is die Boomste Wese, g'n skepseZ kan sonder Hom klaarkom 

nie' (4). Oupa praat met God, hy bid en sing nie op vasgestelde 

tye nie. Dis by hom~ voortdurende lofl ied en ~ voortdurend~ 

gesprek: 'Kokkewiete by die spruit; mens hoor huZZe tot hier. 

A, God, U is goed, U is goed' (66). PhiZZa en OUpa is uit 

dieselfde hout gesny (60) (onderstreping: M.H.W.). Miskien 

sal sy later ook leer om soos hy met God te praat (57). Tans 

is God nog te groat vir haar, sy bid tot die Here vir haar 

Oupa se behoud tot in die bos (65). Hier aanskou hy die mooiste 

herfs van al die jare. Hy steek sy arms uit na die eerste 

populiere wat hulle met roerende, kopergeel toppe verwelkom (66). 

Dit is asof hierdie herfs in die borne hulle verheug oor ~aZZer= 

mooiste (66) herfs in Oupa se lewe, 'n voorspe1 tot sy reis die 

grens oor - die aZZerboomste ervaring van die sterwe. 

Die k .!::...!!:!_~_C)!} Sa i -:-seder, die geurigste en trotsste boom met 

naalde wat daar bestaan (12), word hier onder die borne uitge= 

sander as ~ teken. Eerstens as ~ teken van 1 iefde tussen ---
mense: Liefde sit in die boompie: hare vir OUpa, maar ook 

mevrou Hagerer s'n vir haar man wat Zankal dood is en oor wie 

sy nog treur, en sommer net Ziefde van mense vir borne (66). 

Deur die bonsai aan Oupa te gee asof dit van Ouma kom en nie 

soos oorspronk1ik beplan van haar af nie, sit sy nog ~ 1 iefde 

by die reeks hier bo by: Ouma s•n vir Oupa. Die bonsai word 

ook ~ teken van geloof, en wat is gebed anders as ~ ge1oofsdaad? 

Wat mevrou Hagerer oorspronk1 ik van die boompie gese het, word 

hier op 'n besondere wyse bewaarheid: 'As mens n gebed kon sien, 

sou dit soos hierdie klein seder gelyk het' (13). Later sou 
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Philla na die klein seder as die gebed (29) verwys. 

Die grootste offer maak Philla as sy na Oupa se dood 

dieselfde bonsai aan Ouma gee as komende van Oupa. 

Hiermee bring sy versoening tussen twee mense wat mekaar, 

afgesien van die verwydering, tog 1 ief gehad het. Ouma se 

reaksie, soos Oupa s'n, bevestig dat sy met hierdie geloofs= 

daad reg besluit het. In die laaste geval hou die daad 

ook belofte in ten opsigte van Philla self: begrip nie net vir 

die eenderses nie, maar ook vir die anderses as sy. 

In Psalm 80 vers 11 word die borne uit Libanon beskryf as 

seders van God. Philla loop met die boompie van God as 

teken van geloof en hoop en 1 iefde vanaf haar huis na Oupa, 

en dan moeil iker, van hier af terug na Ouma. Die boompie 

is lewegewend; sy omswerwinge word ook beeld van 'n reis na 

h bestemming vir Philla self. 

Daar word nog 'n betekenisvolle reis in die novelle afgele. 
'• ·""'~"''· .,. ,.,'"'··'·' . "·~·--:~"·-~---

Op h eerste vlak reis Philla vanaf die stadsruimte in die 

eerste afdel ing na Oupa en sy bos in die tweede en derde 

afdel ings. Vir Philla gaan die reis na haar klein verblyf in 

die bos, met verdiepte insig, terug na haar ouerhuis. Maar 

daar gaan nog 'n pad vir haar oop wat nie verdwyn met geografiese 

verskuiwings nie: dit is die pad deur h inner] ike landskap 

wat blywend is. As Philla nie wil he dat Oupa moet doodgaan 

nie, omdat sy nie sonder hom kan lewe nie, antwoord hy haar; 

'Dis oak mas nie of ek totentaal weg sal wees asof ek nooit 

bestaat het nie. Jy sal my met jou saamdra, Philla' (55). 
Nog 'n keer moet Helet haar na Oupa se dood verseker: 'Die 

eintlike Oupa lewe sekerlik nag - oral, in jou oak. Miskien 

meer in jou as in enigiemand anders, want julle het mekaar 
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so diep geken' (85). Met die bas loop Philla dieselfde 

paadjie. Sy wil d it nie verloor nie, maar wat sal gebeur 

as a l haar pogings om dit te behou nie slaag nie?: ' Dan lewe 

die bas nag in jou,' se Pa nd n ruk . ' Soos Oupa,' verstaan sy 

(87). Hierdie inner] ike skatte word nie deur mot en roes 

bedreig nie, nag deur mensl ike konvensies, wette en reels. 

Daar is iets van die reis van elke wens in hierdie novelle: 

die eerste soeke na h eie identiteit, die aanvaarding van 

jouself en jou naaste, en dan ten einde , die laaste reis 

die grens oar. Die drie bewegings val presies ooreen met 

die drie afdel ings van die werk. 

Uit die bas kom Philla min of meer tot dieselfde insig as 

Helet deur bemiddel ing van Leon. Die geslag ongetemdes, 

Oupa se oupa, sy ma en hyself wat soveel in gemeen het (die 

eenders- wees ), het elkeen iets anders in die bas aangeplant: 

En skrik toe sy besef: presies soos sy het niemand nag oar 

die bas gevoel nie , sal oak nie later nie . Oupa se oupa en 

sy ma en Oupa self en nou sy: elkeen het die bas n ruk geken 

en liefgehad, maar die ken en die liefhe is tog elke keer 

anders omdat elkeen van hulle n bietjie anders i s (79). Dit 

is betekenisvol dat Helet en Philla as gevolg van die anders

wees met verskillende wee tot dieselfde bevrydende insig kom. 

So val as wat Philla se teks van die bas is, so afwesig is 

dit in die geval van Helet. Nogtans kan Helet oak se 

sy-is-sy-en-ek-is-ek (77). Philla se filosofiese inslag 

laat haar net nag h stappie verder vra: met jou oorgeerfde 

eenders-wees en jou eie tinte wat jou anders maak (79), 'Is 

elke mens net wat hy is en klaar? ' (80). Die antwoord wat 

Phil la uit die kettings van h vasgelegde aard verlos, bring 

terselfdertyd 'n verantwoordel ikheid: 'Dis nie altyd maklik 



263 

om te wees en te word nie , Oupa ' (80), want by die word 

moet die mens sy eie keuses maak. Een van die moeil ikste 

keuses, omdat dit nie altyd makl ik is om te onderskei n ie, 

is tussen goed en kwaad. Oupa se laaste boek eind ig met die 

goue popul ier wat sy kleur aan die oorwinning van die robyne 

oar die kgatas te danke het. Maar selfs Oupa moet erken 

dat die kgatas weer sal terugkom: 'Mens kr y hekse nooit klaar 

uitgeroei nie ' (81). 'n Mens se verantwoordelikhe id om te 

kies sal dus nooit ophou nie, omdat die goed en die kwaad sal 

bly voortbestaan. Dit is nie net Oupa se boek wat met 'n 

goue boom eindig nie, maar by wyse van spreke, oak sy l ewe. 

Minute voor sy dood kom die klein seuntjie vir hulle kuier 

met die nuus 'Ek het n goue boom gesien, '·vertel hy . 'Oom 

jong , hy is heen- ten- ma'l goud!' (80). In Oupa se lewe het 

die robyne oak oorwin. 

Philla koppel die kreatiewe aksie aan die hand. Sy beskik 

self oar skeppende vermoins: sy kan goed opstelle skryf, sy 

fluit pragtig, maar boweal teken sy besonder goed. Dit geskied 

weer met die hand. 

Die grootste Skepper is God. Hy het die seders van die 

Libanon geplant ' as die kroon van alle natuurdinge ' (4). 
Oupa se oupa het die raasblaar- en silwer popul iere geplant, 

en~ handjievol wilgers, sy ma die Chileense popul iere en die 

seders , hyself di e witstinkhout en die den. Philla 1@ ~ 

wilge rlat in en sal nag~ rietbos plant. Me vrou Hage re r skep 

haar eie miniatuur woudjie met die bonsaiboompies. In die 

foto van meneer Hagerer wat sy moet nateken om die bonsai te 

verdien is dit sy hande wat haar beetpa k: Daardie hande . Die 

greep is f erm, ja , maar ook baie bedagsaam. By 's bang die 

plantjie kry seer. Vir daardie plantjie is hy lief; hy gee 

meer daarvoor om as vir die kanker in sy maag (28). Op la a s ~ 
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as sy in die nag by Oupa sit en teken, i s dit weer sy 

skrywende hand wat haar boei: Toe sit sy n ruk doodstil 

na Oupa se be~egende hand en kyk , en stilletjies te l sy die 

boonste vel papier open teken die hand (70). Hier saam 

met Oupa in sy bos wen sy die Kgatala, waaraan sy so 

lank al oefen. Nou sal sy uiteindel ik Oupa se boeke illustreer. 

Vera! by wyse van die koesterende hand van die planter, word 

die mens as skepper-in-die-kleine opgeroep. Soos God moet 

hy I iefwees vir wat hy geplant het; Oupa se God is n groot 

God ~at in bome ~oon en mense liefhet omdat Hy hulle , soos 

die bome , self gemaak het (23). 

6.2.2 Philla, Gouelokkies en die tema 

This story l acks some of the most important 

features of true fairy tales: at its end t here 

~s neither recovery nor consolation ; there is 

no resolution of conflict , and thus no happy 

ending. But it is a very meaningful tale because 

it deals symbolica l ly ~ith some of the most 

important gro~ing-up problems of t he chi l d: 

the struggle ~ith the oedipal predicaments ; 

the search for identity ; and sibling r ivalry 

(Bettelheim, 1978:215). 

Uit die voorgaande afdel ings het die tema van die novelle 

dikwels ter sprake gekom. Hier sal merendeels die ro l van 

die gekursiveerde verhaal van Gouel okkies in die verge= 

stalting daarvan behandel word. Van Luxemburg et al . 

(1981 :78) omskryf die begr ip tema soos volg: De ver onder= 
' -
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steZde semantische eenheid die aan een tekst wordt toegekend 

is het O?Jerkoepe lende tema. Met die term duiden we dat idee 

of die handeZing aan die kan dienen aZs de kortste samevatting 

van de tekst. So 'n kort samevatting in die geval sou kon lui: 

die soeke na 'n eie identiteit deur die twee susters Phi lla en 

Helet. Dit is 'n proses wat ook 'n wisselwerking tussen die 

individu en die maatskappy veronderstel: mens moet nie net weet 

wie hy is nie maar waar en hoe hy gaan inpas by die mense met 

wie hy moet saamleef. Snyman (1982:232, 233) onderskei drie 

temas in die novelle, wat uit die aard van die bostaande uiteen= 

setting 'n saak van onmoontl ikheid is. Die tweede tema (die 

wisseZwerking van karakters en huZ aanvaarding van mekaar), 

sowel as die derde tema (die behoud van die bos) is beide 

ondersteunende _111Q,$JE;,we by wat as hooftema aangegee is. Hierby 
-"?;}},t'],·<<"·'~~~ 

kan nog ander motiewe gevoeg word soos die verwerking van die 

dood en die rol van die godsdiens, wat almal steeds verband 

hou met die bestaansproblematiek. 

Soos aangedui sal word,hou die gekursiveerde Gouelokkiesteks 

ten nouste verband met die identiteitskrisis van Philla. In 

die teks het ons met die derde verteller in een teks te doen: 

Oupa vertel aan Philla sy voorstell ing van~ uitgebreide slot 

van die tradisionele Gouelokkiessprokie. Terwyl Philla en Helet 

se tekste nie bymekaar ingebed is nie, maar onafhankl ik naas 

mekaar le, is die teks ingebed in die teks van die anonieme 

eksterne verteller. Oupa as sekondere verteller is nie anoniem 

nie maar steeds ekstern ten opsigte van die geskiedenis wat hy 

vertel, omdat hyself nie ~ rol daarin speel nie. Die ingebedde 

geskiedenis speel af in ~ ander tyd-ruimtel ike verband as die 

basisverhaal en bevat ander karakters en kan daarom met reg as 

'n i ngebedde gesk i eden is beskou word (kyk 6. 1). 
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Afhangende van die plek in die teks, byvoorbeeld aan die 

begin, middel of einde.sal die funksie van die ingebedde 

geskiedenis kan verskil. Die ingebedde geskiedenis kom 

eerstens slegs in Philla se teks voor, en tweedens deurlopend. 

Hierdie plasing is betekenisdraend: dit hou verband met 

Philla en dit vorm ~parallel met haar eie verhaal. 

Die verhouding tussen die basisverhaal en die ingebedde 

geskiedenis word bepaal deur die felt dat hulle ooreenkomste 

toon, sander om identies te wees. Bal (1980:144) praat in 

so ~ geval van ~ spie~lteks. Jn beide tekste gaan dit om die 

groeiproses, wat nie altyd sander ongemak geskied nie, maar tog 

uiteindel ik die moeite loon. Die tema van die basisverhaal 

en die ingebedde geskiedenis is daarom identies. 

Die meeste van die afleidings en vertolkings wat in verband 

met die ingebedde teks gemaak word, berus op inl igting wat 

bekom is uit die Freudiaans georienteerde Bruno Bettelheim se 

The uses of enchantment (1978). 51 vertolking het op ~ 

merkwaardige wyse betrekking op die novelle. Bettelheim (op. cit.: 

218, 224) skryf die populariteit van Gouelokkies toe aan twee 

feite: die mens kan hom as gevolg van die besondere sosiale 

kl imaat makl iker identifiseer met Gouelokkies as 'n outsider= 

figuur wat nerens hoort nie, en hy kan die sogenaamde oop einde 

sander ~ oplossing makl iker hanteer. 

Dieselfde twee pole wat in die basisverhaal voorkom, naaml ik 

die samelewing met sy konvensies en lnstell ings en daarteenoor 

die dwarse enkel ing, vind ons terug in die ongevarieerde Goue= 

lokkiesverhaal: The contrast in 'Goldilocks' is between the 
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well-integrated family represented by the bears, and the 

the outs-ider in search of himself (Bettelheim, op. cit.: 

218). In die sprokie word nie kant gekies nie: The story 

is particularly timely because it depicts the outsider, 

Goldilocks, in such appealing form. This makes it as 

attractive to some as it is to others because the insiders, 

the bears, win. Thus whether one feels like an outsider 

or an insider, the story can be equally enchanting (op. cit.: 

274). Soos reeds uiteengesit (kyk 6. 1. 1) word ook in die 

novelle nie een van die twee pole bevoordeel nie. 

Die getal drie kom weer hier, soos by Albert se duifgesin, 

sterk na vore. Eerstens dui dit, soos in Skrik kom huis toe, 

op die voltooide gesin: Ma, Pa en kind. Dit is om die rede 

sinvol dat die bere in die sprokie nie name het nie, maar 

genoem word volgens hulle gesinsverband. In Philla se verhaal 

het Ma en Pa ook nie name nie, Helet wel. Sender Jimmie, wat 

as gevolg van militere diensplig selde tuis is, is Philla) soos 

Gouelokkies,die vyfde wiel aan die wa. Sy wil so graag deur 

hulle aanvaar word, maar kan terselfdertyd nie soos hulle wees 

nie. Net so probeer Gouelokkies haar besom deur die beergesin 

aanvaar te word, sender sukses, want sy is immers nie 'n beer 

nie, maar 'n mens. 

Bettelheim (op. cit.:220) wys ook daarop dat die getal drie 

op ~ ander betekenisvolle vlak in Gouelokkies funksioneer: 

'The number three is central in 'Goldilocks', it refers to 

sex, but not in terms of the sexual act. On the contrary, 

it relates to something that must precede mature sexuality 

by far: namely finding out who one is biologically. Three 

also stands for the relations within the nuclear family, and 

efforts to ascertain where one fits in there. Thus, three 

symbolizes a search for who one is biologically (sexually), 



268 

and hlho one is in relation to the most important persons 

in one's life. Broadly put, three symbolizes the search 

for one's personal and one's social identity. Die getal 

drie kom ook voor in die drie borde pap, die drie stoele en 

die drie beddens. In die ingebedde teks word die gebeure 

rondom die drie borde pap weer herhaal. Sonder gedetailleerde 

beskrywing word ook na die stoele en die beddens verwys (5). 

Hoewel die getal nie so opvallend is in die basisverahaal nie, 

is dit ongetwyfeld so dat Philla op soek is na haar persoonl ike 

of biologiese en haar sosiale identiteit. 

Bettelheim (op. cit.:221, 222) verklaar die feit dat die Pa-

en Ma-beer se kos, stoele en beddens vir Gouelokkies onaan= 

vaarbaar is so, dat sy uitreik na kontak met die ouers en ook 

na hulle rol en dat dit buite haar bereik bly. Die feit dat 

alles by die bababeer haar pas, dui daarop dat sy nog self~ 

kind is. Sy kan nog nie verwag om die rol van 'n volwassene 

te vertolk nie. Dit is betekenisvol dat Philla juis met die 

ander kinders in haar gesin sinvolle verhoudings aangaan en 

nie met een van die volwassenes nie. Om te besef dat sy 'n 

kind is en nog nie gereed is om die rol van die volwassene 

oor te neem nie is nie genoeg nie: For grohlth realization 

that one is still a child must be coupled hlith another recog= 

nition: that one has to become oneself, something different 

from either parent, or from being merely their child (op. cit.: 

221) . 

En hier kom die groot verskil met die Gouelokkiessprokie: 

Gouelokkies vlug weg vir haar probleme; sy spring deur 'n 

venster om nooit weer gesien te word nie, terwyl die vlug van 

Gouelokkies in die ingebedde teks die begin aandui van haar 

grootwordproses. Soos die werkl ike Gouelokkies uit ~ bos aangekom 
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het by die berehuis, so vlug sy weer die bos in. lets 

hiervan kry ons ook in die basisverhaal: Philla vlug weg 

van haar gesin waar sy nie tuis kan voel nie, na Oupa en sy 

bos. In fairy tales , being lost in the forest symbolizes 

not a need to be found , but rather that one must find or 

discover oneself (op. cit.:220). In die bos in die ingebedde 

teks is die dogtertjie inderdaad op soek na haarself, maar 

ook Philla, al is haar en Oupa se bos nou nie die vreesaan= 

jaende ruimte van die sprokiebos nie, vra aan Oupa hier 

indringende vrae wat bepalend vir haar groei sal wees. Oupa 

is, soos die robyn in die sprokie vir Gouelokkies, Philla se 

begeleier op haar reis na volwassenheid. Dit is ook beduidend 

dat Philla aanvankl ik van dieselfde probleme as wat sy by 

Oupa opper= aan mevrou Hagerer, die eienares van nog 'n bos-in

die-·kleine, stel (13). 

Die sprokie kan volgens Bettelheim (op. cit. :223) ook vanuit 

die oogpunt van wedywering tussen die kinders van 'n gesin 

vertolk word: Gouelokkies ontneem die bababeer van sy kos, 

sy breek sy stoel, en sy eien sy bed vir haarself toe. In 

die basisverhaal kom daar tussen Philla en Helet ook 'n mate 

van afguns voor. Ironies genoeg dink beide dat die ander een 

die bevoorregte en gel iefde dogter in die gesin is. Philla 

neem inderdaad ook Helet se kamer oor, 'n mens sou byna kon se , 

op horings. ln die opsig word Helet se reg op selfbeskikk ing 

haar deur Phi lla misgun. Maar dit is eintl ik 'n tweesnydende 

swaard : deurdat Philla van haar kamer ontneem word, het sy ook 

nie 'n ruimte waar sy volkome haarself kan wees nie. Op die 

manier word sy, soos Gouelokkies, deur die ouers VeY"Werp . 
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Die pap, stoel en bed omvat op skematiese wyse alles wat 

nodig is vir selfversorging. Maar eers moet mens 'n huis 

he. Die robyn sal aan Gouelokkies n huisie wys waar sy 

kan bly (25). Op die stadium hoor sy steeds die kwaai stem 

die bose s tem, die bruls tem (6) van die Ma-beer wat haar 

verwerp. Hierdie stem wil Philla as toehoorder van die storie 

telkens eien as waarskynl ik behorende tot Ouma (6, 38). Sy 

kan op die eerste tree van haar groeiproses net een kwal iteit 

in die stem herken, naaml ik 'n volstrekte verwerping van haarself. 

Soos Philla by Oupa en die boshuis in Makierie aangekom het, 

kom sy aan by haar eie huis: Gouelokkie s weet sommer dat die 

huis spesiaal vir haar bedoel is (38). Sy moet self, sonder 

die hulp van die robyn, die deur oopstoot: elke mens is alleen 

verantwoordel ik vir sy groei. Oupa onderstreep in die basis= 

verhaal vir Phil la die feit dat sy verantwoordel ikheid moet 

aanvaar vir haar word, omdat dit sy is wat hier deur middel 

van haar eie keuses haar groeiproses bepaal (20). 

Gouelokkies kies agtereenvolgens om die huisie binne te gaan, 

om die groen en klonterige pap te eet (57), om die stoel in te 

groei wat vir haar te wyd is (80) en om oplaas haar eie bed 

te bou: Gouelokkies bese f dat sy self di e bed moet maak sodat 

dit spesiaal net vir hddr sal r eg wees (90). 

Nie een van die keuses gaan sonder ongemak en selfs pyn gepaard 

nie: die pap is bitter, maar sy eet dit op; dis pynl ik om 

die stoel vol te groei en moeil ik om die bed aanmekaa r te 

t immer - nogtans doen sy d it. In die basi sverhaa l se Phi lla 

vir Oupa dat dit nie altyd makl ik is om te wees en te word nie (80) ' 

'Maar hoekom moet dit maklik wees? ' (80) vra Oupa. In d ie ingebedde 

teks wil Philla ook van Oupa weet hoekom Gouelokkies moet seer kry : 
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'Partymaal is dit seer om te groei, vulletjie. Maar dis 

nodig ook,' kom Oupa se antwoord. 

Die ongerief is wel nie sander beloning nie: van die pap 

voel sy wonder] ik sterk en sy sien dat daar oral op haar 

rok klein vlerkies kom sit het (58). Daar tree ook ~ ver= 

andering in haar ervaring van die kwaai stem in: sy twyfel 

of dit die Kgatala of rna-beer se stem is maar nou hoor sy ook 

diep binne-in die kwaai iets anders, iets treurigs, asof daar 

n klein stukkie van n robyn erens in die kwaai wegkruip (58). 
As sy kans sien om die pynl ike groei in die stoel te deurstaan, 

kom die stem steeds nader, maar nou hoor sy nog duideliker as 

voorheen die stukkie hartseer van n robyne-stem, en sy is nie 

bang nie (80). Omdat sy in haar groeiproses haarself toenemend 

vind, kan sy bekostig om ander fasette va·r~ die stem ook raak 

te hoor. Hoe sterker sy in haarself voel, hoe minder word haar 

omwereld vir haa r 'n bedreiging: Dis oor die groei dat Goue= 

lokkies nie bang is toe sy weer die stem hoor roep nie (80). 

Uiteindel ik, nadat sy haa r eie bed gemaak het (wat laat dink 

a an die Engelse spreekwoord to Ue in the bed one has made),. 

besef sy dat die stem niks meer aan haar kan doen nie: Sy weet 

ook dat dit die ma-beer se stem is, en dat dit baie soos Kgatala 

klink en n bietjie soos n robyn omdat daar van lank gelede af n 
verlange in die ma-beer is wat n seerplek geword het (90). Die 

stem wat eers net bedreiging was, verander tot iets wat self 

weerloos is en onderskraging nodig het. Die stem van 'n heks 

verander met haar toenemende volwassenheid in die stem van ~ 

moederfiguur. Presies dieselfde proses voltrek hom in die 

basisverhaal en Philla se siening van al haar gesinslede. Vanaf 

'n selfgesentreerde persoonl ikheid wat veral haar ma en ouma 

eendimensioneel as hindernisse op haar weg sien, kom sy met 

grater volwassenheid onder die indruk van elkeen se eiesoortige 

behoeftes en probleme. Die diepgang van haar insig word weer= 

spieel in die bonsai wat sy uiteindel ik aan Ouma gee asof dit 

van Oupa kom. 
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In die basisverhaal sien sy iets by Ouma raak wat haar 

die slot van Oupa se verhaal laat begryp: mens kan sien 

dat haar stutte weg is en dat sy binnekant inmekaargeval 

het (89). Vroeer het haar ma gese (88) dat die boosheid 

en bitterheid stutte was wat haar aan die gang kon hou. Sy 

besef, soos Gouelokkies, dat dit vir haar eie en vir almal 

om haar se beswil beter is om te sorg dat die seerplekke 

gesond word. Die koestering van ~ wrok het nag nooit tot 

enige iemand se voordeel gestrek nie. 

Die waarde van hierdie insig word bevestig deur die robyne: 

oral om haar lag robyne rond (90). Hierdie sinsnede is 'n 

eggo van~ soortgelyke gebeurtenis in die basisverhaal kart 

na Oupa se dood. As dit tot haar deurdring dat Oupa werkl ik 

vir altyd weg is, hardloop sy die bosse in. Haar alleenheid 

word, net soos in die Gouelokkiesteks, besweer deur die teen= 

woordigheid van die robyne:Toe sy lank daarna gekyk het en 

uiteindelik haar o(} terugbring grond toe, dans robyne opeens 

oral om haar rond (87). Met haar verdiepte insig in haarself 

en die mense om haar en haar bereidwill igheid om haar seerplek 

te laat genees (sy begryp dat Oupa in haar bly voortleef al is 

hy dood), sal sy nie meer uitgeworpe en aileen voel nie. 

Oak Gouelokkies se alleenheid wat in al die gekursiveerde 

invoegings ter sprake kom, word deur haar insig opgehef. 

Alleenheid, soos oak by Philla, is nodig om te groei (25), maar 

die belofte van vervul ling en die opheffing van eensaamheid 

is daar as 'n mens kies om aan te hou groei. 

Soos by al le sprokies het ~kind gelukkig nie ~ ekspl isiete 

verduidel iking nodig om dit te begryp nie. Sprokies speak 
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about his severe inner pressures in a way that the child 

unconsciously understands, and - without belittling the 

most serious inner struggles which growing up entails -

offer examples of both temporary and permanent solutions 

to pressing difficulties (Bettelheim, 1978:6). Die sprokie 

in die novelle begin by die oop slot van die oorspronkl ike 

Gouelokkies en voer dit tot die normale gelukkige einde van 

die sprokie. Omdat Gouelokkies so~ oorbekende sprokie is, 

sal die aanvang van die eerste episode gekursiveerde teks die 

hele verhaal met sy impl ikasies vir enige Ieser oproep. 

Dit is moontl ik dat die Ieser die draad van die ingebedde 

sprokie sal verloor, omdat dit baie kort is, en behalwe vir 

die laaste twee elkeen min of meer twintig bladsye uitmekaar 

le. Die gebeure is ook nie so dramaties of spannend dat elke 

episode dwingend na 'n volgende een vra om voltooiing nie. 

Myns insiens was dit waarskynl ik die bedoel ing dat die teks 

glad nie met die basisverhaal kompeteer vir die aandag van die 

Ieser nie. Dit moet dien as 'n ver af ego van die basisgeskiede= 

nis en op onbewuste vlak soos die sprokie begryp word. 

In teenstell ing met die aangehaalde tekste in Woorde is soos wors, 

is daar in die novelle sprake van intertekstual iteit. Die teks 

van die basisverhaal en die van die ingebedde geskiedenis is oor 

en weer aangewese op mekaar. Beide die tekste veronderstel nog 

'n verdere kennisname van 'n teks wat nie volledig in die novelle 

opgeneem word nie, maar waarna verwys word: die teks van die 

sprokie van Gouelokkies. 
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6 . 3 HELET 

Maar hy antwoord en se vir sy vader : Kyk , 

ek dien u so baie jar e en ek het nooit u gebod 

oortree nie , en vir my het u nooit n bokkie gegee 

nie , sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees 

nie (Lukas 15:29). 

By fokal isering (kyk 6. 1.3) moes noodwendig heelwat van Helet gese 

word, omdat haar teks byna uitsluitl ik gefokal iseerde teks is. Daar 

is reeds vermeld dat die gesin, maar veral Philla, deur haar oog 

gestalte aanneem en dat dit as sodanig tekenend vir Helet se persoon= 

1 ikheid is. Helet is nie net 'n geriefl ike bran van inl igt ing nie , 

maar haar inherente sorgsaamheid maak haar meer bewus van spanninge 

in die gesinsverband. Sy is ook veel minder selfgesentreerd wat 

weerspieel word in die feit dat daar in vergelyking met Philla minder 

gefokal iseerde teks aan haar persoonl ike probleme afgestaan word. 

Die volgende opmerking van Snyman (1982:2321 hou myns insiens nie 

stand nie: Soos met die ander karakters, word hul reaksies (Philla 

en Pa s'n) en per soonlikhede nie uitgebeeld nie~ maar die ander 

karakters of die ver teller direk i n die mond gele (invoeging: M.H.W.). 

Die meervoudige vertell ing bied juis aan die impl isiete auteur die 

geleentheid om op 'n natuurl ike wyse sy karakters in te span om invul= 

wer k oor mekaar te doen. Vera] Helet vervul die funksie, maar dan 

geintegreerd met haar persoonl ikheid. Dit is in die aanhal ing nie 

duidel ik watter verteller bedoel word nie. Die enigste verteller 

wat soms opsigtel ik is, is die anonieme eksterne verteller in Philla 

se teks en hy hou sy oog getrou slegs op d ie doen en late van Phi ll a 

self. Wat Philla dink en voel word by wyse van gefoka l i s eerde te ks 

of dialoog aangebied. Dit sou nog 'n punt van kritiek kon wees as 

die woorde wat die karakters in die mond gele word nie gestand gedoen 
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word deur die karakters om wie dit gaan nie. Maar as Hele t 

beweer dat Philla ~ wildsbokkie is wat per ongeluk in die 

dieretuin se hokke beland het (17), dan bewys Philla se 

optrede en haar segoed dit. En as Philla beweer dat Helet 

se geduldigheid van haar 'n goeie onderwyseres behoort te 

maak (8), dan het die leser alreeds vir Helet om die rede 

bewonder. Wat anders is dit as effektiewe uitbee l ding? 

Die kern van Helet se probleem vat sy self saam, nadat haar 

pa aan haar geld vir Philla gegee het: Ek vat die ge l d en dink 

aan die Verlor e Seun se broer (31) (onderstreping: M.H.W.). 

Helet staan soos ~buffer tussen Philla en die ges in: Die hele 

dag slaat Ouma al duike in haar sie l , en selfs Ma het geraas 

oar sy in die nag ui t was . As hu lle maar weet, hoe dikwe l s sy 

snags koers kry. Die feit word deur Helet geheim gehou. Dis 

ook Helet wat by Pa gaan voorspraak maak as sy sien dat niks 

vir Philla van Oupa sal weghou nie: ' Sy 't dit nodi g om n6u 

te gaan - ek dink sy sal vandag of mo:J:'e al in die pad val ' (30 ) . 

Om te keer dat sy begin loop, voel Helet' dis beter dat Pa vir 

haar geld gee om met die trein te gaan ' (30). En as Ouma vas= 

beslote is dat Philla in die koshuis op gereelde tye moet gaan 

studeer en boonop moet gaan korfbal speel, is dit He let wat 

haar mismoedige suster tegemoet kom : 'Jy sal g ' n in die koshuis 

gaan s t udeer nie , man . Oak nie korfbal speel nie. Tensy hulle 

jou oar my lewelose karkas baan toe s leep ' (20). Om Philla 

se ontstuimigheid te laat bedaar speel sy vir haar klavier. 

Helet weer selfs die onbeteuelde aanvalle van Ouma op Phill a 

met 'n ka 1 me woord a f : 'Ag, los haar tog maar, Ouma . Mense is 

nie eenders ni e ' (5). Behalwe om tussen Philla en die res van 

die gesin te probeer vrede hou, doen sy dit ook nog tu ssen d ie 

gesinsl ede onderl ing. Sy weer 'n kon f rontasie tus sen haar moee 

rna en Ouma af de ur aan te bi ed om se l f ie ts te bed ink wa t Phil la 

se af we sighe id va n di e ontbyttafe l sal ve rkl aa r: Ek slaan my 

arm om haar . 'Jy ' s lief~' se sy dankbaar (16). Sy verl e i vi r 
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Ouma om saam met haar 'n brood te gaan koop sodat Ouma nie 

vir Ma oor die telegram wat nie weggestuur is nie, onder skoot 

kan kry nie (47). Selfs vir Ouma het sy simpat ie; Oupa het 

haar bitterlik teleurgestel . Ons is nie altyd baie vriendelik 

met haar nie (53). Ouma is nie regtig so hardvogtig as wat 

dit lyk nie. ' Sy hou nog van Oupa , man , en sy ' s bekommerd 

omdat hy die har taanval gehad het . Sy wil dit net nie wys 

nie ' (8), verdedig sy vir Ouma teen Philla wat reken dat 

Ouma nie h flenter vir Oupa omgee nie. 

Nogtans voel Helet soos die broer van die Verlore Seun. Met 

hierdie reusagtige verantwoordel ikheid wat sy so spontaan op 

haar skouers neem, word sy nie na behore gewaardeer nie: 

Vir Jimmie koop hy n vliegkaartjie terug Kaap toe ; Philla 

kan na Oupa t oe gaan . Wat van my? Selfs tien Rand om boeke 

en n plaat of twee t e koop , sal welkom wees (31). Haar pa is 

1 iewer vir Philla want sy kry die troetelnaam poppie , terwyl 

Helet maar Helet bly. Selfs Jimmie verkies sy wilde suster bo 

haar, maak met haar spesiale grappies en praat met haar 'n 

gehe i me taa 1 ( 1 5) • 

Soms is Helet so ontevrede met haarself dat sy wens sy was 

Philla (32) of sommer enigiemand anders in die wereld behalwe 

nou jui s ek (18). 

In 'n gesprek met Ouma dring dit vir die eerste keer tot haar 
( ~ 

deur dat sy jaloers is op Hjlla : Noudat ek daaraan dink was 

ek my lewe lank dikwels jaloer s op Philla: oor Oupa , oor Jimmie . 

Miskien net oor sy is soos sy is , en ek is so doodgewoon (48 ) . 

Helet i s 'n ordel ike ge roetineerde me ns wat maak soos bai e ande r 

mense maak : Soms is ek nogal tevrede met die gang van my lewe , 

en dan sal Philla die kamer inkom terwyl ek ewe pligsgetrou 
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sit en skoolwerk doen , sy sal begin fluit soos n voel of 

haar ar ms bokant haar kop uitstrek asof sy die wereld wil 

gryp , en skielik voel ek vaal en gewoon (48). 

Hierdie insig is van nul en gener waarde as sy voel dat 

Philla haar vriendskap met Leon aantas: Hoekom moet ons 

alewig oor Philla praat as ons mekaar sien? Het ek regtig 

gister nog gedink dat ek jaloer s is op haar ? Goeie genade (51) . 

Nou is Philla n verpesting en sy gee my n pyn (51) en sy wens 

haar die korfbalbaan en die geroetineerde studietye by die 

koshuis van harte toe. 

Leon self gee haar vrede: 'Ek hou van Philla , op n ander . 

manier as wat ek van j6u hou. Sy is sy en jy i s jy ' (74). 
Die Stelling wat sy self vroeer teenoor Ouma gemaak het 

'Men se is nie eenders nie ' (5) kan sy eers regtig begryp as 

haar andersheid deur Leon aanvaar en waardeer word. Dit 

bevestig Philla se vroeere woorde: Mens het iemand nodig wat 

met jou tevr ede is (26). Die ontluikende verhouding tussen 

Helet en Leon word oortuigend weergegee en dit is ook 'n 

welkome afwissel ing van die soms neerdrukkende situasie in 

die gesin. Helet se reaksie na Leon se opmerkwng is ook tipies 

van die tiener wie se gemoedsgrafiek binne ~kart tydjie van 

die een uiterste na die ander kan beweeg: Nou skaam ek my weer 

nie oor Philla nie , oor myself. Ek gedra my nou al jare soos n 
kind van vyf. En gister was ek kamma so ... volwasse toe ek en 

Ma oor Philla gepraat het (74). 

Soos Philla, maar nie met soveel fasette nie, het Helet ook 

'n identiteitskrisis (Hoe gebeur dit dat elke mens n ek is , 
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en juis een besondere ek? (18)) wat op 'n ander manier as 

di~ van Philla opgelos word, omdat sy h andersoortige mens 

is. Afgesien van haar suur reaksie oar Philla by Leon het 

sy eintl ik al vroeer die waarheid beetgehad. Op Ma se 'Philla 

het bestendige mense om haar nodig , en n ordelike wereld, 

waarteen sy versteurend kan inwerk ' antwoord sy 'Miskien het 

ons haar weer nodig ( ... ) 'om ons reels te verbreek? n 
Reel is mos eers iets werd as dit deur n uitsondering ... 

dinges ... bevestig word ' (47). Die reel en die uitsondering 

is nodig en het oak mekaar nodig. In haar vertroosting van 

Philla na Oupa se dood gun sy vir Philla haar Oupa~'Julle het 

meer aan mekaar behoort as hy en OUma of hy en Pa' en 'Die 

eintlike Oupa lewe sekerlik nog - oral , in jou ook ' (85). As 

Philla skielik besef dat sy veel gehad het wat die res van 

die gesin kon beny (86) en haar spyt uitspreek oar haar kart= 

sigtigheid, kan Helet met oortuiging antwoord; ' Jy hoef nie te 

wees nie . Niemand hoef jammer te wees omdat hy is soos hy is 

nie (86). 

6.4 SLOTSOM 

In die novelle word 'n meervoudige vertelling gebruik om die vers kil 

tussen twee persoonl ikhede, naaml ik di~ van Helet en haar j onger 

suster Philla, op 'n funksionele wyse weer te gee. Terselfdertyd word 

die verski 1 tussen twee lae van die maatskappy, naaml ik 'n georgan i= ----------- - - - . - -
seerde geroetineerde groep en diegene vir wie dit haas onmoontl ik is 

om volgens di~ orde te leef, met behulp van twee vertell ers verge= 

stalt. 'n Derde ekstern~ verteller funksioneer in die ingebedde Goue= -........-- ....... 

lokkiesteks wat die vorm van herinnerings van Philla aanneem. Hierdie 

derde gekursiveerde teks-in-die-kleine is h raamvertell ing wat as h 

spieelteks beskryf kan word, omdat dit Philla se groei in d ie basis= 

verhaal kaats. Dit f unks ioneer oak as hanker en h ondersteuning wat 

die ongemak van groei vi r Philla ve rl ig, omdat sy dit waarskynl ik op h 

onbewustel ike vlak begryp. Die s_lot van Oupa se sprokie is hier 'n 
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uitsondering: soos Gouelokkies begryp Philla dit op ~ bewustel i ke 

vlak (90). 

Die gevaar van verbrokkel ing by 'n veelvoud van vertellers word 

oorbrug omdat al die vertell ings saam een geskiedenis vorm. Om 

elkeen losstaande te lees sou nie sinvol wees nie. Verder word 

die eenheid versterk omdat die tekste van Helet en Philla dikwels 

in tyd oorvleuel, sodat dit soos die skakels van ~ ketting bymekaar 

inskakel. Hierby meet ook die feit vermeld word dat die twee pole 

wat in die twee tekste verteenwoordig word na mekaar uitreik en 

uiteindel ik tot ~ wedersydse begrip kom. 

Daar is bevind dat daar geen partydigheid van 'n impl is ie t e auteur 

ten opsigte van een van die vertell ings voorkom nle. Aan Helet, 

wat 'n minder opvallende persoonlikheid het, word die ek-vertelling 

toegese, byna as 'n prates teen die aandag wat Philla uit die aard 

van haar persoonl ikheid opeis. Helet word ook bevoordeel in die 

sin dat haar teks byna volledig gefokal iseerd is, terwyl die verteller 

in Philla se teks teenwoordig is al laat hy sy alomteenwoordige oog 

nooit verlei deur meer te seas waarvan Philla self bewus is nie. 

Jn vergelyking met Helet word Philla se fokal iserings meesta l geken= 

merk deur haar eie persoonl ike probleme. Die aard van die fokal isering 

is betekenisdraend vir die aard van elke persoonl ikheid. Philla is 

meer egosentries as Helet. Van Helet, wat in staat is om haar met die 

probleme van die mense random haarself te identifiseer, verneem die 

Ieser die doen en late, die wel en wee van die gesin. Haar teks neem 

dikwels die vorm van ~ ooggetuie-verslag aan. 
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Die terna wat handel oar die soeke na 'n eie identiteit en d ie -ple'I<'Vciii" die persoon in die maatskappy word deur albei susters 

verwoord. Die verskil lende maniere waarop hulle hulself vind is 

oak begrypl ik in die 1 ig van hulle verskillende persoonl ikhede. 

By Philla word die saak 'n ent verder gevoer. Sy is nie net tevrede 

met die somtotaal van eenders-wees en anders-wees nie, want so 'n 

totaal veronderstel dat die mens daarmee afgehandel is, en dat dit 

alleen bepalend is vir sy toekoms. Met Oupa en die sprokie saam , 

leer sy dat daar behalwe die is oak 'n word is, en hier het die 

mens die verantwoordel ikheid om self te besl is oar sy toekoms: 

hier is hy verpl ig om te kies. 

By beide meisies, soos by Gouelokkies in die ingebedde sprok ie, 

gaan selfaanvaarding gepaard met 'n grater aanvaarding van ander 

mense. In Philla se geval is dit vanselfsprekend meer dramaties 

omdat sy ~ meer selfgesentreerde persoonl ikheid het; daarby het sy 

meer teestanders om te aanvaar as Helet: Pa, Ma, Ouma en Helet hoort 

by die linies van die geordende samelewing. 

Onderl iggende kleiner motiewe in die teks is die geveg om d ie 

behoud van Oupa se bas en Philla se konfrontasie met die dood. 

Seide motiewe word met die terna geintegreer. 

Behalwe vir 'n aantal onvoltooide terugverwysings wat fun ks ioneer 

as inl igtingsbron van veral Oupa se vroeere lewe, verloop d ie ve rhaal 

chronologi es . Dialoog is oorwegend sodat die illusi e van d ie mimet iese 

die oorhand het. Veral Helet se teks is byna in sy geheel scenies va n 

aard. 



281 

Ruimtel ik speel die reis as simbool van dinam iese groei in 

veral Philla se teks met die ingebedde Gouelokk iessprok ie, 'n 

groot rol. 'Ek moes kom uitvind hoekom ek ek is ', se Ph ill a 

aan Helet. Hiervoor moes sy die alleenreis vanuit die stadsrui mte 

(plek van die geordende samelewing) na Oupa se bos (plek met sy eie 

natuurl ike wetmatigheid) onderneem. 
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SAMEVATT I NG 

Die onderskeid tussen verteller en fokal isator soos deur 

Genette getref, blyk 'n uitstekende instrument te wees in die 

hantering van 'n 1 iterere teks. Die bestudering van die twee 

eiesoortige werelde wat so te voorskyn tree werk openbarend en 

verklarend ten opsigte van die teks. 

Nogtans berus die begrip van die teks nie al leenl ik op die al 

te simpl istiese verdel ing nie. Hier word ander sake by betrek 

wat noodsaakl ik is vir ~ nog fyner vertolking van die teks. 

Nadat verteller en fokalisator in 'n teks onderskei is, is dit 

verder nodig om te bepaal watter instansie die meeste aandag opeis, 

sowel as om te bepaal in watter mate die verteller teenwoordig is 

in die teks en wat sy funksie is. 'n Saak soos die inbedding van 

verskillende vertellers of die kombinering van meer as een verteller 

in dieselfde teks kan ook betekenisdraend wees. Die objek van 

fokal isasie dra ook funksioneel by tot ~ begrlp eerstens van die 

fokal isator, maar ook vir die teks in sy geheel. 

Die drie tekste wat in Afclel ing B bespreek is, hou tematies verband. 

Tog word daar by wyse van die bepaalde hantering van al die bogenoemde 

sake deur elke teks iets anders gese. By al drie die tekste gaan 

dit inherent om 'n groeiproses wat hom voltrek vanaf 'n min of meer 

egosentriese persoonl ikheid tot 'n meer volwasse individu wat gekom 

het tot ~ grater begrip van die eiesoortigheid en die bepaalde 

behoeftes van die mense in sy omwereld. 

In Skrik kom huis toe identifiseer die verteller hom in so~ mate 

met sy jonger self dat hy so te se van die toneel verdwyn. In die 

teks oorweeg die gefokal iseerde teks van die jonge Albert. As gevolg 

van die direkte belewing kan die leser hom vereenselwig met Albert se 
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eiesoortige bestaanskrisis. As objek van fokal isasie het Albert 

homself, sy duiwe, die enkel inge om hom en die beperkte benouende 

ruimte waarin hy hom bevind. Dit verraai iets van sy eie ego= 

sentriese aard, maar ook van sy isolas ie en sy gevangeneskap in 'n 

uitsiglose situasie. 

In Woorde is soos wors le die aksent as gevolg van die volgehoue 

gebruik van het ge- in die teks op die vertel ler eerder as op h 

jonger belewende fokal isator. Die verteller rapporteer 'n verbygegane 

tydperk in sy lewe, asof hy wil se dat dit in die hede van die huidige 

verteller nie meer van deurslaggewende belang is nie. Hoewel die 

verteller soms in die vorm van algemene waarhede of van kommentaar 

die aandag op sy huidige self plaas, is dit nogtans sy vertelling 

oor 'n vroeere tydperk in sy lewe wat oorweeg. Hierdie bepaalde 

hantering van die ek-vertell ing is ook betekenisdraend vir die 

persoonlike aard van die seun, wat geneig is tot objektivering: die 

felt wat na besinning gekonstateer word is 'n veiliger en 'n meer 

betroubare bron van inl igting. Dit hou ook verband met die titel 

wat onder andere wil se dat die uitgesproke woord nie noodwendig soveel 

waarde hoef te he nie. Die vertell ing sentreer in hoofsaak om die 

rapportering van 'n reeks gebeure wat rondom die protagonis Josias 

plaasvind, en sy hantering daarvan. In teenstel 1 ing met Albert is hy 

'n sterk en afgeronde persoonl ikheid. Die wyse waarop die verteller 

hanteer word is betekenisdraend vir die karakterisering, die titel 

en die tema. 

In Boom bomer boomste word meer vertellers in dieselfde teks 

gekombineer. In teenstell ing met die verwagting word die ek-vertell ing 

toegese aan die anti-subjek (Greimas se term). Op hierdie subtiele 

wyse word 'n uitspraak gemaak oor die belangri khe id van die onderge= 

sk ikte persoonl ikheid van Helet. 'n Anoni eme eksterne verteller vertel 

in die derdepersoon oor die subjek Phil la. Die kombinering van die 
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twee vertell ings is oak betekenisdraend vir die tema . Hierdeur 

word die identiteitskrisis van twee uiteenlopende persoon l ikhede 

parallel aangebied, maar terselfdertyd geintegreer om een geskieden is 

te vorm. Afgesien van andersoortigheid is elke persoonl i kheid in sy 

eie reg van belang. Terselfdertyd verteenwoordig elke vertell ing 

oak twee uiteenlopende fraksies van die samelewing wat dan ten 

slotte, soos die karakters, in wedersydse begrip versoen word. 

Die objek van fokal iser ing, is in beide gevalle oak betekenisdraend: 

vir Philla le die brandpunt op sake waarby sy persoonl ik van belang 

is, terwyl dit by Helet merendeels gaan om die wel en wee van haar 

huisgenote. Op die wyse se die fokal isering iets oar die meer self= 

gesentreerde persoonl ikheid van Philla en die minder selfsugtige 

aard van Helet. 

h Derde sekondere verte l ler kom in h ingebedde vorm in die teks 

van Philla voor in die gevarieerde en uitgebreide slot van die Goue= 

lokkiessprokie. Die ingebedde geskiedenis funksioneer as spieelteks 

van die groeiproses van Philla in die raamgeskiedenis. As gevolg van 

haar begrip (eers onbewustelik en ten slotte bewustel ik) van Oupa se 

sprokie, dien dit oak vir haar as aanmoediging. 

Hieruit is dit duidel ik dat die vertellersteks waarby die teks van 

'n fokalisator normaalweg ingebed is, 'n betekenisvolle inspraak kan he 

op alle vlakke van die 1 iterere werk. Die vertel instansie beheer di e 

ganse teks en saam met Aucamp (1978:78) kan nag eens bevestig word dat 

die keuse van die juiste vertelhoek byna vanselfsprekend die regte 

woorde tot gevolg sal he. 




