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The representation of multifaceted masculine imagos in Eben Venter’s novel 

oeuvre 

ABSTRACT 

This study focuses on the representation of masculine imagos in the South African 

novelist Eben Venter’s novel oeuvre and more specifically on the multifaceted nature of 

Venter’s delineation of masculinity. His novels Foxtrot van die Vleiseters (1993), Ek 

stamel ek sterwe (1996) (translated into English as My beautiful death ((2004)) and 

Santa Gamka (2009) were selected to represent Venter’s novel oeuvre. The male 

protagonist in each novel may be viewed as typical representations of masculine 

imagos in his novels. 

The workability of cognitive narratology as a literary approach to analyse and interpret 

novels is tested by identifying the frames and scripts within the selected novels. 

Cognitive frames in narratives are those backdrops against which the events take place, 

while the actions executed by the characters are read as cognitive scripts. These scripts 

create the projected masculinity imagos of the male protagonists. When reading the 

novels, the reader is confronted with various cognitive choices of which three are 

especially important. The first is the choice to discard existing ideas and perceptions in 

order to make room for new ideas and perceptions. The second choice is to modify 

existing ideas and adjust them by means of the cognitive processing of information in 

the novels. The last choice entails the total rejection of the new ideas. Irrespective of the 

cognitive processes that occur during the reading process, the representation of 

masculinity in the novels will inevitably have an effect on the way in which the reader 

will experience masculinity in future. 

In the characters of Petrus Steenekamp (Foxtrot van die Vleiseters), Konstant 

Wasserman (Ek stamel ek sterwe) and Lucky Marais (Santa Gamka) Venter illustrates 

the complexity of the masculinity issue due to the cultural, social and political frames 

with which people are encoded. This encoding is also reflected in the scripts that are 

determined by the characters’ behaviour and actions. Venter demonstrates sensitivity 

and compassion for all the characters in his novels and his representation of masculinity 

instils sensitivity and compassion in readers. This instilment will most probably create a 

better understanding of masculinity, as well as humanity, within the cognition of the 

reader. 
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The most important finding is that it is indeed possible to use cognitive narratology as 

literary approach to analyse and interpret the chosen novels in order to make valid 

conclusions – in this case with regard to the complex delineation of multifaceted 

masculine imagos within Eben Venter’s novel oeuvre. Further deductions include those 

made about the appearance of different images of masculinity within Venter’s novel 

oeuvre and especially how the farm frame and the father/son relationship frame 

manifest prominently in Venter’s novels. 

Key words: cognitive narratology, Eben Venter, Ek stamel ek sterwe, Foxtrot van die 

Vleiseters, frames, masculine imagos, masculinity, Santa Gamka, scripts  
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OPSOMMING 

Die fokus van hierdie studie val op die representasie van manlikheidsbeelde in Eben 

Venter se romanoeuvre en spesifiek op die veelfasettigheid van Venter se uitbeelding 

van manlikheid. Foxtrot van die Vleiseters (1993), Ek stamel ek sterwe (1996) en Santa 

Gamka (2009) is gekies as verteenwoordigende romans van Venter se romanoeuvre en 

die manlike hoofkarakters van elke roman kan beskou word as eksemplaries van die 

wyse waarop Venter manlikheidsbeelde in sy romans representeer.  

Die werkbaarheid van die kognitiewe narratologie as literêre benadering om romans te 

analiseer en interpreteer word getoets deur die konsepte van rame en skripte binne die 

geselekteerde romans te identifiseer. Die agtergronde waarteen gebeure afspeel in die 

roman word gelees as die kognitiewe rame in die narratief en die handelinge wat deur 

die karakters uitgevoer word, word gelees as die kognitiewe skripte wat lei tot die 

geprojekteerde manlikheidsbeelde van die manlike hoofkarakters. Die leser word met 

die lees van die romans voor verskeie kognitiewe keuses gestel, waarvan veral drie 

belangrik is. Eerstens is die keuse om bestaande idees en persepsies te verwerp en 

ruimte te maak vir nuwe idees en persepsies. Tweedens is die keuse om bestaande 

idees te wysig en aan te pas deur die inligting in die romans kognitief te prosesseer. Die 

laaste keuse behels die totale verwerping van die nuwe idees. Ongeag watter 

kognitiewe prosesse wel plaasvind by die leser, gaan die representering van manlikheid 

ŉ effek hê op die wyse waarop die leser in die vervolg manlikheid in die werklikheid 

ervaar. 

In die karakters van Petrus Steenekamp (Foxtrot van die Vleiseters), Konstant 

Wasserman (Ek stamel ek sterwe) en Lucky Marais (Santa Gamka) illustreer Venter 

hoe kompleks die kwessie van manlikheid is en dat dit gevorm word deur die rame 

waarmee mense kultureel, sosiaal en polities gekodeer is. Hierdie kodering word ook 

weerspieël in die skripte wat hul optrede en handelinge bepaal. Venter toon ŉ fyn 

aanvoeling en deernis vir die karakters in sy romans en deur manlikheid op ŉ bepaalde 

wyse voor te stel, slaag hy daarin om by die leser ook hierdie aanvoeling en deernis te 

ontwikkel en ŉ beter begrip van manlikheid, sowel as menslikheid, te hê. 

Daar is bevind dat dit wel moontlik is om die kognitiewe narratologie as literêre 

benadering te gebruik om die geselekteerde romans te analiseer en interpreteer ten 

einde tot geldige gevolgtrekkings te kom, in hierdie geval ten opsigte van die komplekse 

uitbeelding van veelfasettige manlikheidsbeelde in Eben Venter se romanoeuvre. Daar 
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is verder afleidings gemaak oor die voorkoms van verskillende manlikheidsbeelde binne 

Venter se romanoeuvre en hoe veral die plaasraam en die pa/seun-verhoudingsraam 

prominent figureer in Venter se romans. 

Trefwoorde: Eben Venter, Ek stamel ek sterwe, Foxtrot van die Vleiseters, kognitiewe 

narratologie, manlikheid, manlikheidsbeelde, rame, Santa Gamka, skripte  
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 HOOFSTUK EEN: INLEIDING 

1.1 Inleiding 

In hierdie verhandeling word die komplekse representasie van veelfasettige manlikheidsbeelde 

in Eben Venter se romanoeuvre ondersoek met spesifieke verwysing na die representasie van 

manlike karakters in Foxtrot van die Vleiseters (1993), Ek stamel ek sterwe (2005) en Santa 

Gamka (2009). Daar sal ook verwys word na manlike karakters in Venter se ander romans ten 

einde sy hele romanoeuvre te dek. Die rede vir die keuse van die drie romans is tweeledig: 

eerstens omdat dit Venter se eerste roman, belangrikste roman en een van die twee mees 

onlangse romans is; en tweedens omdat al drie romans wyd uiteenlopende manlikheidsbeelde 

bevat wat representerend is van die manlikheidsbeelde in sy oeuvre. Hierdie manlikheidsbeelde 

kan ontleed word met behulp van die kognitiewe konsepte van rame en skripte wat dit moontlik 

maak om geykte sieninge en verstaansraamwerke te stel teenoor die representasies daarvan in 

die tekste. Hoewel die romans in hierdie studie geanaliseer en geïnterpreteer word deur middel 

van ŉ stiplees van die rame en skripte daarin, moet dit verstaan word dat die gegewens in die 

roman nie afsonderlik kan staan nie – alles binne die roman hou verband met mekaar en 

uiteindelik vorm die afsonderlike dele wel ŉ eenheid. 

1.2 Agtergrond en kontekstualisering 

Genderkwessies word al sedert die begin van Modernisme ondersoek in verskeie dissiplines, 

maar dit lyk nie of dit binnekort, indien ooit, waarlik klaar beredeneer sal wees nie. Die rede 

hiervoor is dat die idees rondom gender, soos die aard van manlikheid en vroulikheid, bepaal 

word deur verskillende psigologiese, sosiologiese, politieke, kulturele en historiese kontekste en 

juis vanweë hierdie inkonsekwentheid is die teorie rondom byvoorbeeld manlikheid vaag. 

Volgens Visagie (2004:2) is die uitbeelding van manlikheid in die Afrikaanse literatuur lank nie 

meer ŉ vanselfsprekende en deursigtige gegewe nie. ŉ Letterkundige studie van manlikheid is ŉ 

uitdaging aangesien die fokus heeltyd op die literêre teks moet bly – anders kan dit maklik 

ontaard in ŉ studie wat die saak vir ŉ ander dissipline bevorder of ondersoek. Die doel van 

hierdie studie is dus om ŉ werkbare metode te vind waarmee die kwessie van manlikheid 

ondersoek kan word sonder om ŉ empiriese sosiologiese of antropologiese studie te moet 

uitvoer, en sonder om in stereotipes te verval. Hier gaan dus gefokus word op die inhoud van 

die literêre teks en hoe die leser dit sou kon verstaan, insien en interpreteer. 

Die hoofkarakters in die geselekteerde romans van Eben Venter is mans en verskillende fasette 

van manlikheid word uitgebeeld deur sy hele romanoeuvre heen. So bevat die uitbeelding van 

die verskillende mans van die Steenekamps en die Xhosa-werkersfamilie in Foxtrot van die 
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Vleiseters (1993) ongewone aspekte. Petrus Steenekamp se fassinasie met Buziwe is 

byvoorbeeld ŉ duidelike destabilisering van die geïdealiseerde beeld van die stoere 

Afrikanerboer. In Ek stamel ek sterwe (1996) is daar die verskynsel dat gender heeltemal 

ondergeskik word aan die dood en veral die voorbereiding vir en aanvaarding van die dood. 

Robert Mackie en Roland Cox in My simpatie, Cerise (1999) is twee karakters met verskillende 

waardes: Mackie is die sensitiewe en simpatieke man en Cox die magnaat met ŉ sin vir wraak. 

Die nonchalante held in Begeerte (2003), Bill Scheiffer, kan beskryf word as ŉ tipiese macho-

man (egosentries en begeerte-gedrewe) en hoewel hy Madelein keer op keer seermaak, bly sy 

steeds lief vir hom. Daar kan selfs gedebatteer word dat Madelein moontlik die hoofkarakter in 

die boek is. In Horrelpoot (2006) word twee beelde van manlikheid ontwikkel – dié van die 

gestremde Marlouw en die komplekse manlikheid van Koert wat ŉ diktator word en ŉ 

pervertering van die beeld van die tradisionele patriarg daarstel. Lucky Marais in Santa Gamka 

(2009) kan beskou word as die vergestalting van manlike vryheid en ook losbandigheid op 

grond van die duidelike seksuele ondertoon van die roman. Hy representeer ook ŉ 

geobjektiveerde manlikheid. In Venter se mees onlangse roman Wolf, wolf (2013) kan Mattheüs 

se verhouding met sy pa beskou word as ŉ komplekse verhouding tussen twee manlikhede wat 

met mekaar bots. Hierdie botsing dra ook by tot die spesifieke manlike identiteit van Mattheüs. 

Dit is relevant om ŉ verhandeling oor Venter se oeuvre te skryf aangesien daar nog relatief min 

studies oor sy werk gedoen is. Ná ŉ omvattende soektog deur elektroniese databasisse, dien 

die volgende lys as ŉ oorsig van sommige studies wat reeds van sy werk gemaak is en in 

verhouding is dit eintlik weinig in vergelyking met Venter se statuur as outeur: 

a) Agt akademiese artikels wat spesifiek oor Venter se werk handel het verskyn waarvan 

die meeste handel oor Horrelpoot: 

 "Vanaf die enigmatiese na die ongerieflike: Die 'gevaarlike kennis' van Eben Venter 

se Twaalf" (John, 2002) 

 "Apokalips nou of later? Eben Venter se siening van die Suid-Afrikaanse 

samelewing in Horrelpoot" (Gräbe, 2007)  

 "Memory, history and oblivion in Horrelpoot by Eben Venter" (Postma & Slabbert, 

2008) 

 "‘Against extremity’: Eben Venter’s Horrelpoot (2006) and the quest for tolerance" 

(Van Schalkwyk, 2009) 

 "Horrelpoot (2006) van Eben Venter: ŉ Verkenning van die grense tussen utopie en 

distopie" (Visagie, 2009) 
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 "Homo sacer: Uitsondering en relasie in Eben Venter se Santa Gamka (2009)" 

(Van Schalkwyk, 2011) 

 "Eben Venter as gewete van die vleiseters" (Crous, 2012) 

 “The aid of rhetoric and the rhetoric of AIDS: Eben Venter’s Ek stamel ek sterwe” 

(Van Schalkwyk, 2013) 

b) Vyf nagraadse studies (afgehandel en lopend) handel oor Venter se werke: 

 "Skryf as terapie by twee vertellers uit ŉ postkoloniale bestel: ŉ vergelykende 

studie van Een vlek op de rug deur J. van de Walle en Eben Venter se Foxtrot van 

die Vleiseters" (Schoeman, 2001) 

 "Elemente van die groteske en karnavaleske in Foxtrot van die Vleiseters deur 

Eben Venter" (Heyns, 2007) 

 "ŉ Ondersoek na toleransie en die abjeksie in Santa Gamka (Eben Venter) en Een 

schitterend gebrek (Arthur Japin)" (Coertzen, 2011) (lopend) 

 "Die verhouding tussen ruimte en identiteit in Eben Venter se prosakuns: 

ballingskapliteratuur en die postkoloniale diskoers" (Joubert, 2011) (lopend) 

 "Horrelpoot (2006) van Eben Venter as apokaliptiese roman: ŉ intertekstuele 

studie" (Röth, 2011). 

c) Daar is wel ŉ groot aantal kort resensies in akademiese en gewone tydskrifte en    

    koerante oor Venter se romans gepubliseer wat almal geraadpleeg is. 

Uit bostaande soekresultate is dit duidelik dat daar ŉ leemte is wat betref intensiewe nagraadse 

ondersoeke oor Venter se romanoeuvre en juis daarom is dit belangrik om ŉ bydrae te maak tot 

verdere studies oor Venter se werk. 

Volgens Connell (2001:141) word die term "manlikhede" (masculinities) gebruik om te verwys 

na die verskillende fasette of variante van manlikheid. Dit verwys na verskillende definisies en 

patrone van manlikheid soos dit in die wêreld manifesteer. Hy verwys ook na die spanning 

binne hierdie manlikhede wat dikwels veroorsaak word deur ŉ spanning tussen teenstrydige 

begeertes en praktyke (Connell, 2001:142). Die hoofkarakters in Venter se oeuvre is inderdaad 

uiteenlopende beelde van manlikheid en daarom is dit ŉ tema wat met groot vrug ondersoek 

kan word. 

Die verband tussen opvattings oor manlikheid in die werklikheid en die representasies van 

manlikheid in die literatuur is onvermydelik deel van ŉ ondersoek soos hierdie. Venter se 

huidige romanoeuvre strek van 1993 tot 2013 – d.w.s. oor 20 jaar. Dit sal dus baie interessant 

wees om hierdie komplekse representasie van manlikheidsbeelde sinchronies te ondersoek, 
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maar wel met inagneming van die kontekste waarin die romans geskryf is. Hierdie kontekste is 

egter ekstratekstueel en daarom voortdurend besig om te verander. Opvattings in die 

ekstratekstuele konteks sal op empiriese wyse ondersoek moet word en ten geldige aannames 

te kan maak, sal groot hoeveelhede empiriese data vereis. Daarom is besluit om in hierdie 

studie te fokus op romananalises en om interpretasies te laat rig deur die tekste en nie primêr 

deur die konteks waarin die teks geskryf is nie. Daar sal dus gekyk word na die rame en skripte 

wat in die tekste self geskep word en ook ondermyn word. Omdat hierdie studie met die rame 

en skripte van die kognitiewe narratologie gaan werk, kan die resepsie van die tekste nie 

heeltemal buite rekening gelaat word nie. Om hierdie aspek van die betekenis wat die tekste tot 

stand bring te ondersoek, sal ander tekste soos resensies, resepsies, diskussies en 

onderhoude geraadpleeg word. Teoretiese werk en studies wat verwante temas ondersoek en 

wat empiriese materiaal verwerk, sal geraadpleeg en bestudeer word. 

Hierdie studie bly egter eerder ŉ teksstudie as ŉ empiriese ondersoek. Die manlike karakters in 

die romantekste sal met mekaar vergelyk word – nie net karakters in verskillende romans nie, 

maar ook manlike karakters wat binne dieselfde roman aangetref word om die 

teenoormekaarplasing van soorte manlikheid te kan analiseer en interpreteer. Hieruit behoort ŉ 

taamlik omvattende beeld na vore te kom van die gerepresenteerde "manlikhede" in Venter se 

romanoeuvre. 

Dit is noodsaaklik om die verhouding tussen die verhandeling en genderstudies duidelik te 

maak: genderstudies is die bestudering van gender (manlikheid in hierdie studie) as ŉ kulturele 

konsep en die problematiek daarrondom. Die beoogde studie is onvermydelik deels gemoeid 

met die problematiek van genderstudies, maar dit is nie die primêre fokus daarvan nie. Die 

studie is veel eerder ŉ oeuvrestudie en daar gaan primêr hermeneuties te werk gegaan word. 

Hoewel die hermeneutiese interpretasies, soos dit verkry word vanuit die teksanalises, deels 

gemoeid is met genderkwessies, wil hierdie studie juis ŉ breër blik daarop bied. Dié studie is nie 

daarop gemik om die teoretiese aspekte van die genderproblematiek te bespreek en toe te lig 

nie. 

Hoewel Venter ŉ (self-)erkende homoseksuele man is, is dit asof hy in sy romanoeuvre juis 

wégskryf van sy eie seksualiteit en konsentreer op die uitbeelding van die eiesoortige 

manlikheid van elke manlike karakter as mens. Venter is deurentyd betrokke by die mense 

waaroor hy skryf en dit is asof sy diepsinnige betrokkenheid by die mensdom manifesteer in die 

manier waarop hy karakters, en in die besonder manlike karakters, uitbeeld. Die beeld wat uit 

die romans na vore kom, is dus ŉ breër siening van menslikheid hoewel daar oor manlike 

karakters vertel word. 
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1.3 Probleemstelling 

Uit die voorafgaande motivering vir die onderwerp van die verhandeling, blyk dit dat Eben 

Venter se romanoeuvre komplekse tekste bevat. Enige adekwate analise en interpretasie van 

die tekste sal moet aandag gee aan ŉ hele aantal uiteenlopende betekenisgenererende 

prosesse wat gelyklopend in die tekste werksaam is.  

Navorsingsvrae 

Die volgende navorsingsvrae kan gevra word: 

- Watter verskillende manlikheidsbeelde kom voor in Venter se romanoeuvre? 

- Hoe word manlikheidsbeelde in die tekste gerepresenteer?  

- Watter teorie kan gebruik word om die komplekse representasie van 

manlikheidsbeelde in Eben Venter se romanoeuvre te ondersoek? 

- Hoe aktiveer Venter kognitiewe rame en skripte van manlikheid in die tekste? 

- Hoe word hierdie rame en skripte gekwalifiseer en ondermyn in die tekste nadat dit 

geaktiveer is? 

- Watter gevolgtrekkings kan gemaak word oor die komplekse uitbeelding van 

manlikheid in Eben Venter se romanoeuvre? 

1.4 Doelstellings 

Die navorsingsdoelstellings, soos dit voortvloei vanuit die navorsingsvrae is: 

- Om verskillende beelde van manlikheid soos gerepresenteer in karakters in Venter se 

romanoeuvre te ondersoek 

- Om te ondersoek hoe die manlikheidsbeelde in die tekste deur Venter gerepresenteer 

word 

- Om die werkbaarheid van die kognitiewe narratologie as teoretiese raamwerk in hierdie 

studie te toets 

- Om te ondersoek hoe die manlikheidsbeelde beskou kan word as aktiverings sowel as 

ondermynings van rame en skripte vanuit die teoretiese raamwerk van die kognitiewe 

narratologie 
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- Om die geaktiveerde rame en skripte verder te ondersoek deur die tegnieke wat Venter 

gebruik vir die kwalifisering en/of ondermyning van die manlikheidsbeelde te ondersoek 

- Om gevolgtrekkings te maak van die komplekse representasie van manlikheid in Eben 

Venter se romanoeuvre. 

1.5 Sentrale teoretiese argument 

Die sentrale argument hier is dat Eben Venter tegnies ŉ baie vaardige outeur is wat bewustelik 

en op interessante wyse die kwessies rondom manlikheid in sy romanoeuvre uitbeeld en 

problematiseer. Vanuit die kognitiewe narratologiese teorie word sekere rame en skripte van 

manlikheid binne die teks geaktiveer en daarna verder gekwalifiseer en/of ondermyn. Venter het 

ŉ fyn aanvoeling en waardering vir menslikheid in die breë en met hierdie studie word gepoog 

om ŉ bydrae te lewer deur veral te fokus op die manifestasies van menslikheid in verskillende 

vorme van "manlikheid" in sy romanoeuvre. 

1.6 Metode 

Die studie sal eerstens teoreties begrond word vanuit die kognitiewe narratologie wat veral 

verwys na skemas – die kognitiewe strukture wat interpretasies rig – soos byvoorbeeld rame en 

skripte. David Herman se uiteensetting in “Scripts, sequences, and stories: elements of 

postclassical narratology” (1997), Narrative theory and the cognitive science (2003a) en 

"Cognitive Narratology" (2013) sal dien as basis vir die teoretiese raamwerk in die verhandeling. 

Ander belangrike bronne wat gebruik word, is Jahn se “Frames, preferences, and the reading of 

third-person narratives: towards a cognitive narratology” (1997) en “‘Speak friend, and enter’: 

Garden paths, artificial intelligence, and cognitive narratology” (1999), sowel as Palmer se 

Fictional Minds (2004) en Gerrig en Egidi se “Cognitive psychological foundations of narrative 

experiences” (2003). Daar is egter vele ander akademiese bronne geraadpleeg ten einde die 

teoretiese raamwerk te ontwikkel. 

Die doel van die kognitiewe narratologie is om te toon hoe bestaande idees en stereotipes 

bevestig of gedestabiliseer word deur die narratiewe strategieë wat ŉ outeur in sy romans 

gebruik. Belangrike bronne wat geraadpleeg sal word vir beskrywings van beelde van 

manlikheid, is onder meer R.W. Connell se “Masculinities and men’s health” (2001), R. Morrell 

se “Of boys and men: Masculinity and gender in South African studies” (1998), L. Walker se 

“Men behaving differently: South African men since 1994” (2005), M.L. Crous se “Presentations 

of masculinity in a selection of male-authored post-Apartheid novels” (2005) en A.G. Visagie 

(2004) se “Manlike subjektiwiteit in die Afrikaanse prosa 1980-2000”. 
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Die analise en interpretasie van die romans sal hermeneuties en krities geskied binne die 

parameters van die teoretiese raamwerk ten einde te illustreer hoe die kognitiewe narratologie 

gebruik kan word om die komplisering van beelde van "manlikheid" in Eben Venter se romans 

te bestudeer. 

1.7 Hoofstukindeling 

Hoofstuk Een van die studie is inleidend en skets die agtergrond waarteen en konteks 

waarbinne die studie geskied. Die probleemstelling, navorsingsvrae, doelstellings, sentrale 

teoretiese stelling, metode en hoofstukindeling word in hierdie hoofstuk uiteengesit. Hoofstuk 

Twee behels die teoretiese begronding vir die studie en val in twee hoofdele uiteen, naamlik 

eerstens kognitiewe narratologiese teorie (met ŉ historiese oorsig van die teorie, twee 

strategieë om narratiewe te analiseer, ŉ bespreking van kognitiewe narratologie as teoretiese 

raamwerk en ŉ uitgebreide bespreking van skemata, rame en skripte as konsepte waarmee die 

romans geanaliseer en geïnterpreteer word); en tweedens manlikheid as genderkonstruk (met 

die fokus op hegemoniese manlikheid, die destabilisering van manlikheid, manlikheid in Suid-

Afrika en manlikheidsbeelde). Hoofstuk Drie behels eerstens ŉ biografiese oorsig van Eben 

Venter as outeur en ŉ kort oorsig van elkeen van sy romans. Daarna volg ŉ bespreking van die 

geselekteerde romans (Foxtrot van die Vleiseters, Ek stamel ek sterwe en Santa Gamka) met 

betrekking tot die manlikheidsbeelde wat daarin voorkom en hoe dit representerend is van 

Venter se romanoeuvre. Hoofstuk Vier is die slothoofstuk waarin ŉ samevatting van elke 

hoofstuk en die bevindinge daarin weergee word, sowel as die gevolgtrekking waartoe in hierdie 

verhandeling gekom is. 
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HOOFSTUK TWEE: TEORETIESE BEGRONDING 

Hierdie hoofstuk dien as literêr-teoretiese begronding vir die studie. Daar word dus in die 

hoofstuk ondersoek ingestel na die werkbaarheid van die kognitiewe narratologie as literêr-

teoretiese benadering tot die romanoeuvre van Eben Venter. Ten eerste sal ŉ kort historiese 

oorsig van die kognitiewe narratologie as ’n teoretiese benadering binne die postklassieke 

narratologie gegee word. Daarna sal die konsepte "rame" en "skripte" as kognitiewe skemata 

bespreek word. Derdens sal die genderkonstruk "manlikheid" bespreek word en laastens sal 

biografiese inligting oor Eben Venter en sy romanoeuvre gegee word. Daar word uitvoerig 

gebruik gemaak van David Herman se seminale boek Narrative theory and the cognitive 

sciences (2003a) aangesien Herman tans as die mees gesaghebbende teoretikus op die 

gebied van kognitiewe narratologie beskou word. 

2.1. Kognitiewe narratologie 

Die konstruksie van narratiewe is uiters belangrik in uiteenlopende praktyke en aktiwiteite en 

juis daarom word dit oral in mense se lewens gevind. Kognitiewe narratologie is daarop ingestel 

om die prosesse waardeur narratiewe geprosesseer en verstaan word, te beskryf en te ontleed. 

Die benadering dwing dus ŉ bepaalde soort lees af, naamlik die manier waarop die narratiewe 

inhoud van ŉ roman verstaan en nagevors word en hierdie proses sluit dus ŉ fokus op sowel die 

teks as die waarskynlike leser in. Mense kan afleidings van hul eie en ander mense se 

gedagtes maak deur hulself, en die mense om hulle, as karakters in ŉ narratief te konstrueer 

(Herman, 2003a:3). Wanneer mense verhale lees, is dit dikwels waar dat hulle daarmee 

identifiseer en hulle in dieselfde situasies en agtergronde indink en ook hulle vereenselwig met 

die karakters binne hierdie narratiewe. Die outeur het dus die geleentheid om met sy/haar 

verhaal sekere idees en voorstellings van sommige lewensaspekte te neem en dit te 

representeer op innoverende en kreatiewe wyse ten einde die leser van die narratief se aandag 

te hou en moontlik sy/haar idees en gedagtes te wysig tydens die lees van die verhaal. As 

gevolg van die menslike vermoë om representasies van gebeurtenisse te produseer en te 

verstaan, ontwikkel mense ŉ narratiewe kompetensie (ibid). Hierdie narratiewe kompetensie stel 

lesers in staat om dinge uit die lees van die teks te neem, dit te verwerk en mentale 

representasies daarvan te maak ten einde die teks op ŉ meer intense vlak te ervaar en iets van 

waarde daaruit te haal. Volgens Todorov (soos aangehaal deur Herman, 2003a:3) volg ŉ 

narratief prototipies ŉ trajek wat beweeg vanuit ŉ toestand van ekwilibrium, deur ŉ fase van 

disekwilibrium, tot ŉ eindpunt waar die ekwilibrium weer herstel word as gevolg van 

tussengebeurtenisse. Hierdie trajek in ag genome is dit duidelik dat die leser dikwels ŉ teks 

benader op een manier maar dat sy/haar idees moontlik kan verander ná die lees daarvan. Die 
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leser kom met sy/haar bestaande idees na die teks (ekwilibrium) en word binne die teks 

gekonfronteer met nuwe idees wat dalk in teenstelling is met die reeds bestaande idees. Daar 

volg dus ŉ fase van disekwilibrium waartydens die leser die keuse het om hierdie mentale 

wysigings in sy/haar denke te aanvaar of te verwerp of gedeeltelik te aanvaar of te verwerp. 

Hierdie veranderinge of wysigings van bestaande idees en voorstellings, kan neerslag vind in 

die wyse waarop die leser oor sekere sake dink of voel. Wanneer die leser klaar die narratiewe 

teks gelees het, gaan hy/sy stelselmatig weer ŉ fase van ekwilibrium binne waarin die nuwe 

idees deel uitmaak van sy/haar bestaande idees, maar dit kan natuurlik ook gebeur dat so ŉ 

leser bloot bly by die reeds bestaande idees. 

Lees, volgens Iser (1974:44-45), is ŉ kreatiewe proses waartydens die leser al die dele in die 

teks wat nie geskryf is nie formuleer, voltooi en/of invoeg deur aktiewe deelname. Hieruit blyk 

dit hoe die kognitiewe benadering voortbou op die basiese insigte van die resepsieteorieë wat 

ook as voorgangers van die kognitiewe benadering beskou kan word. Hierdeur word die 

“geformuleerde” betekenis ŉ direkte produk en ŉ direkte ervaring van die leser (Kardela & 

Kedra-Kardela, 2004:15). Die literêre wêreld aktiveer ons eie vermoëns wat ons in staat stel om 

die wêreld wat dit voorstel te representeer vir onsself (Iser, 1974:279). Die leser skryf egter nie 

altyd sy interpretasie neer nie, maar daar word verbeeldings- en kognitiewe konstrukte gemaak 

wat betekenisvol is. 

Volgens Rimmon-Kenan (1994:46) is die betekenis van die teks nie ŉ onafhanklike objektiewe 

realiteit nie, maar eerder iets wat geformuleer moet word deur die leser self (Kardela & Kedra-

Kardela, 2004:15). Alle betekenisvorming word egter nie altyd geformuleer nie, maar dit word 

wel altyd gekonstrueer ten einde waarde te haal uit die narratiewe teks. Rimmon-Kenan 

(1994:121) stel verder dat lees ŉ hipotesevormingsproses is wat daartoe lei dat die leser se 

hipoteses aangepas, ontwikkel en soms deur ander vervang kan word of selfs verwerp kan 

word. Deur die leidrade in die teks te analiseer, kan die leser stukke inligting integreer en ŉ 

finale hipotese skep (Kardela & Kedra-Kardela, 2004:15). 

Kardela en Kedra-Kardela (2004:23) maak die volgende aannames oor die fiksionele wêreld: 

i) Elke fiksionele wêreld bestaan uit verskeie vlakke: die werklike vlak en een of meer 

virtuele vlakke wat afwykings van die werklike vlak op so ŉ wyse representeer dat ŉ 

“alledaagse” storiegebeurtenis struktureel meer kompleks word a.g.v. onder andere 

fokalisasie, tydverskuiwings, verskillende spraakrepresentasies en die 

onbetroubaarheid van die verteller. 
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ii) Die virtuele vlakke is geskakel met die werklike vlakke d.m.v. subjektifikasie1 op so 

ŉ wyse dat die teenwoordigheid van die leser in ŉ literêre werk duideliker word 

namate die virtuele vlakke verwyder word van die werklike vlakke. 

iii) Omdat die leser deurentyd probeer om die fiksionele wêreld van die literêre teks te 

rekonstrueer ten einde ŉ finale, geslote teks te produseer, gebruik die leser sy/haar 

hipotese van die wêreld waarin hy/sy leef en toets dit teen kognitiewe 

narratologiese rame (wat analoog aan die bekende realiteitsmodelle is) wat bekend 

is aan hom/haar. Kognitiewe narratologiese rame (KNR’e) is dus bekende, déjà vu-

modelle van koherensie (van die wêreld) (Kardela & Kedra-Kardela, 2004:23).  

Die kognitiewe narratologie is ŉ benadering binne die postklassieke narratologie wat die ideale 

of geïnternaliseerde konstrukte van rame en skripte gebruik om juis hierdie trajek van die 

narratief te bestudeer. Alvorens hierdie konstrukte grondig bespreek gaan word, is dit van 

belang om ŉ kort historiese oorsig van die kognitiewe narratologie as teorie te gee ten einde te 

verstaan wat die moontlikhede is wat dit kan ontsluit binne analises en interpretasies van 

letterkunde. Dit is belangrik om te toon dat kognitiewe narratologie wel ŉ geldige literêre 

benadering tot narratiewe tekste kan wees. 

2.1.1. Historiese oorsig 

Die wending wat die afgelope paar dekades aan die gang is op die gebied van narratiewe 

studies bring mee dat die narratief ŉ sentrale plek inneem in ŉ verskeidenheid dissiplines en 

navorsingkontekste (Herman, 2003a:4). Herman (2003a:4) stel dat, volgens Wilson en Keil se 

taksonomie van kognitiewe dissiplines, die volgende ses dissiplines veral as belangrik beskou 

word: filosofie; psigologie; neurowetenskappe; rekenaarverwerkingsintelligensie; linguistiek en 

taal; en kultuur, kognisie en evolusie. Navorsers het algaande begin om lesers se prosessering 

van uitgebreide narratiewe, in teenstelling met die kort, kunsmatig gekonstrueerde narratiewe 

wat ontwerp is deur vroeë kognitiewe teoretici, meer in besonderhede te ondersoek (ibid). 

Phelan (2009:1-2) noem dat die skopus van die toonaangewende akademiese joernaal 

NARRATIVE uitgebrei is om die volgende bydraes te aanvaar: werke/artikels oor navorsing wat 

binne die domeine van literêre narratologie en literêre geskiedenis val; nonliterêre narratiewe 

soos dié in media wat nie gedruk is nie; en werk wat die navorsingsbevindinge op die volgende 

terreine ondersoek: wetenskap, regte, medies, sakebedrywighede of ander dissiplines wat kan 

bydra tot begrip van individuele narratiewe (beide literêr en nonliterêr) of algemene narratiewe. 

                                                           
1
 Kardela & Kedra-Kardela (2004:20) verduidelik hierdie term in navolging van Langacker se werk as een van die 

basiese menslike kognitiewe vermoëns wat sogenaamde objektiewe of subjektiewe konstruksies van ’n toneel deur 
’n taalgebruiker behels. 
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Die fokus val dus op ŉ bewustheid van die narratiewe aard van betekenisvorming en 

betekenisgewing in ’n wye spektrum van wetenskappe. 

Herman (2003a:5) beskou veral drie navorsingsinisiatiewe as seminaal vir die ontwikkeling van 

die kognitiewe narratologie. Dié drie inisiatiewe, wat min of meer tegelykertyd plaasgevind het, 

is die opkoms van strukturalistiese teorieë in Frankryk vanaf die middel tot laat 1960’s; die 

sosiolinguistiese studie van persoonlike-ervaringnarratiewe deur Labov en Waletzky in die laat 

1960’s en 1970’s en die fokus op narratiewe deur kognitiewe psigoloë en navorsers van 

kunsmatige intelligensie wat gemoeid was met storiegrammatika en skripte en skemas in die 

vroeë 1970’s. Herman (2003a:5) stel dat ŉ geïntegreerde interdissiplinêre raamwerk vir 

narratiewe analise kan help om probleme te omseil wat manifesteer wanneer stories op ŉ 

gekompartementaliseerde manier bestudeer word. Dié volgehoue benadering tot die narratiewe 

teorie en kognitiewe wetenskappe kan beskou word as ŉ resultaat van die poging om ŉ 

verenigde program vir navorsing te skep wat groter is as die som van sy dele. Vervolgens ŉ kort 

bespreking van die drie paradigmas wat, volgens Herman (2003a), die kognitiewe narratologie 

moontlik gemaak het.  

Die strukturalistiese paradigma 

David Lodge (1999) som die sogenaamde Strukturalisme-projek soos volg op: Strukturalisme is 

of was ŉ beweging in die lettere en wysbegeerte wat daarna gestreef het om kulturele 

fenomene (van digkuns tot spyskaarte, primitiewe mites tot moderne advertensies) te 

verduidelik en te verstaan as manifestasies van onderliggende sisteme van betekenis waarvan 

verbale taal die beste voorbeeld is2. 

Die literêre variant van die strukturalisme is gebaseer op die basiese uitgangspunte van 

Ferdinand de Saussure se strukturele linguistiek. In die Franse strukturalistiese narratologie is 

die strukturalistiese konsepte aangepas en verder uitgebou met die oog op die analise van 

verhalende tekste deur onder meer teoretici soos Tzvetan Todorov, Roland Barthes; Gérard 

Genette; A.J. Greimas (Herman, 2003a:6) en Claude Bremond (vgl. Du Plooy, 1984). Volgens 

De Saussure het die vroeë strukturaliste daarna gestreef om die onderliggende kode (la langue) 

te verduidelik wat die ontwerp en interpretasie van die boodskap in bepaalde taaluitinge (la 

parole) ondersteun. Die hoofdoel van strukturalisme was nie om ŉ tegniek van interpretasie te 

gee wat verklaar wát ŉ gegewe teks of narratief beteken nie, maar veel eerder om ŉ raamwerk 

daar te stel waarmee sistematies ondersoek kan word hóé taaluitinge of narratiewe iets 

beteken. 

                                                           
2
 Vir meer oor die strukturalisme, sien Du Plooy (1984), Van der Merwe & Viljoen (2008) en Barry (2009). 
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Toegepas op narratiewe is daar gesoek na ŉ metode om te beskryf hoe taal as ’n semiotiese 

sisteem gebruik kan word om stories as stories te skep wat herken kan word (Herman, 

2003a:6). Volgens Barthes sou hierdie sisteem egter baie meer stories bevat as slegs dié wat 

behoort tot die domein van die literêre narratief (ibid). Hierdie besef het gelei tot die argument 

van Barthes dat daar ŉ benadering tot die analise van stories ontwikkel moet word wat nie 

gebonde is aan grense in die dissipline nie – dus ŉ benadering waarmee stories beskou kan 

word as ondersteunend tot ŉ wye verskeidenheid kognitiewe en kommunikatiewe aktiwiteite 

soos spontane gesprekke, hofgetuienisse, visuele kunste, dans, mitiese en literêre tradisies. 

Die strukturalistiese narratologie het so die grondslag gelê vir interdissiplinêre navorsing oor 

stories, juis deur te voorsien in die behoefte aan ŉ sistematiese ondersoek van narratiewe in 

enige milieu, medium of genre waarin die storie geleë is (ibid). Die einste narratoloë was egter 

vasgevang in hul eie strukturalistiese metodologie aangesien hulle uit pas geraak het met 

ontwikkelings in die veld van taalteorie en verwante studievelde (ibid). Baie kontemporêre werk 

in interdissiplinêre narratiewe teorie kan beskou word as ŉ poging om die klem op narratief as 

struktuur of semiotiese sisteem te versoen met twee komplementêre klemplasings wat begin 

het in die 1960’s en 1970’s, naamlik die klem op beide kontekstuele en kognitiewe aspekte 

(Herman, 2003a:7).3 

Die kontekstuele paradigma 

Teoretici wat begaan was oor die sosiale kontekste van taalgebruik het begin om die grondslag 

te lê van “ŉ linguistiek van parole” soos voorgestel deur De Saussure, maar wat hy self nooit 

geïmplementeer het nie (Harris, 2001; Herman, 2003a:7). Vanuit hierdie perspektief word 

boodskappe of uitinge (veral die lang uitinge wat 'n narratiewe vorm aanneem) nie beskou as 

die manifestering van ŉ kode wat alle kommunikasie voorafgaan nie, maar eerder as ŉ 

interaksionele uitvoering, onderhandel deur die deelnemers met behulp van ŉ inherent 

veranderlike linguistiese kode in gesitueerde kontekste. Hierdie benadering tot taal-in-gebruik 

het gelei tot die ontwikkeling van linguistiese pragmatiek, diskoersanalise en sosiolinguistiek 

(Herman, 2003a:7). Labov en Waletzky het gefokus op sake rakende die narratiewe struktuur, 

maar die hoofdoel was om ŉ benadering te konstrueer wat stories-in-gebruik kon bestudeer en 

wat beide strukturele en kontekstuele faktore kon akkommodeer (ibid). 

Die model is gebruik om strukturele komponente van persoonlike-ervaringsnarratiewe (abstrak, 

oriëntering, kompliserende optrede, evaluasie, resultaat) te etiketteer (Herman, 2003a:8). Die 

model identifiseer ook bysin- en sinvlakstrukture wat neig om na die oppervlak te kom in elk van 

hierdie strukturele komponente. Dit suggereer dat storieontvangers die diskoers van tekens, wat 

                                                           
3
 Die volgende uiteensetting steun op Herman (2003a) se besondere heldere oorsig. 
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hul in staat stel om dít wat gesê word te begryp, te verdeel in eenhede binne ŉ narratiewe 

patroon en om hierdie eenhede te monitor (ibid). Labov se model het die grondslag gelê vir 

verdere ondersoek in beide die linguistiese (of strukturele) én die interaksionele (of 

kontekstuele) profiel van narratiewe wat vertel word in aangesig-tot-aangesig ontmoetings. 

Vanuit die kontekstuele paradigma kan ’n narratief beskou word as fasiliteerder vir intelligente 

gedrag (Herman, 2003a:8). Stories a) ondersteun die (sosiale) proses waardeur die betekenis 

van gebeure bepaal en evalueer word; b) aktiveer die verspreiding van gebeurteniskennis via 

storievertellinghandelings van daardie gebeure in tyd en ruimte; en c) help met die regulering 

van kommunikatiewe gedrag op so ŉ wyse dat die aksies van deelnemers in kennisproduksie 

en -oordrag koördineer word (Herman, 2003a:8). 

Narratiewe val dus ook binne die skopus en konteks van vele sosiaal-wetenskaplike, 

humanistiese en ander subdissiplines wat insluit: sosiolinguistiek, diskoersanalise, 

kommunikasiestudies, literêre teorie, mens-rekenaarinteraksie, filosofie, kognitiewe, sosiale en 

kliniese psigologie, filmstudies, etnografie, sosiologie, mediastudies, historiografie, regstudies 

en die studie van instellings en organisasies (ibid).  

Die kognitiewe paradigma 

Afgesien daarvan dat die strukturaliste teruggehou is deur hul verarmde idees van die 

kommunikatiewe funksies van stories in die konteks van gebruik, is die strukturalistiese model 

beperk deur mislukte pogings om die presiese status van die kode (die struktuur/die taal), wat 

die produksie en verstaan van sekere narratiewe reguleer, te spesifiseer (Herman, 2003a:9). 

Die narratoloë het nie volledig genoeg die implikasies van De Saussure se konsep van la 

langue ondersoek nie, hoewel hulle self die sisteem gekarakteriseer het as ŉ model vir die 

sisteem wat die gebruik en interpretasie van sekere narratiewe tekste of diskoerse dikteer (ibid). 

Vir De Saussure was die linguistiese sisteem ŉ mentale konstruksie en ŉ sosiale feit (Herman, 

2003a:9). Volgens hom is linguistiese kompetensie ŉ funksie van die kognitiewe toerusting wat 

sprekers kry wanneer hulle die linguistiese sisteem geassosieer met ŉ taal (byvoorbeeld die taal 

se fonologiese, morfologiese en sintaktiese beginsels, tesame met die semantiese en 

pragmatiese eienskappe geheg aan uitdrukkings) internaliseer of assimileer. Maar die 

linguistiese sisteem self bestaan nie, behalwe soos gevestig in die (gedagtes van lede van die) 

spraakgemeenskap wat die taal gebruik (Herman, 2003a:9). Die taalsisteem is tegelykertyd 

gesetel in kognisie, maar ook gevorm in die sosiale konteks – dus ŉ mentale bron vir individue 

en gewortel in die sosiale lewe van gemeenskappe se sprekers (ibid). Juis om hierdie rede 

moet feite oor die linguistiese sisteem nie verwar word met feite oor die idiolekte wat gebruik 

word deur sekere sprekers nie (ibid). Hoewel strukturalistiese narratoloë nie hierdie aspekte van 
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De Saussure se raamwerk ontgin het nie, het storie-analitici wat in ander velde werk die 

kognitiewe dimensies van die narratiewe kode en ook die sosiale onderbou van daardie kode 

beklemtoon (Herman, 2003a:9). 

In die 1970's en 1980's het beide kognitiewe psigoloë en kunsmatige intelligensie-navorsers 

hipoteses ontwikkel oor die mentale toerusting geassosieer met die bemeestering van die 

sisteem van narratiewe (ibid). Aan die een kant het navorsers soos David E. Rummelhart 

(1975) en Jean Matter Mandler (1984) die bestaan van wat hulle gekarakteriseer het as 

kognitiefgebaseerde storiegrammatikas of narratiewe reëlsisteme gepostuleer (Herman, 

2003a:9). Hierdie grammatikas of grondbeginsels is formele representasies van die kognitiewe 

meganismes wat gebruik kan word om stories in stelle eenhede (bv. agtergronde en episodes) 

te organiseer en die beginsels om daardie eenhede in sekwense te plaas en vas te lê (Herman, 

2003a:10). Mandler (1984:22) verduidelik dat storiegrammatikas stories is wat ŉ onderliggende 

of basisstruktuur het wat relatief konstant bly ten spyte van groot verskille in die inhoud van 

storie tot storie. Die struktuur bestaan uit ŉ aantal geordende konstituente (Mandler, 1984:22). 

Hierdie navorsing het steeds gefokus op die kognitiewe toerusting, die intelligente aktiwiteit van 

gebruikers en interpreteerders van die narratief wat as ŉ sisteem vir kommunikasie en kognisie 

(laasgenoemde sluit ook emosionele kennis in) gebruik kan word. Navorsing oor kunsmatige 

intelligensie het ook begin fokus op die kognitiewe basis vir die skep en verstaan van stories. In 

1977 publiseer Schank en Abelson die werk Scripts, plans, goals and understanding: An inquiry 

into human knowledge structures – ŉ fundamentele studie wat toon hoe stereotipiese kennis die 

kompleksiteit en duur van vele prosesseringstake verminder. Een van hierdie take is, volgens 

hulle, die interpretasie van narratiewe (Herman, 2003a:10). Die konsep van die skript is ontwerp 

om te verduidelik waarom mense komplekse interpretasies van stories kan bou op die basis van 

baie min tekstuele of diskursiewe aanwysings (ibid). Vanuit hierdie perspektief, kan dít wat van 

ŉ storie ŉ storie maak (dus die graad van narratiwiteit), verduidelik word ingevolge die 

verhouding tussen die eksplisiete aanwysings ingesluit in ŉ teks of ŉ diskoers en die skripte 

waarop die lesers of luisteraars steun om hierdie aanwysings te prosesseer (Herman, 2002:85-

113). Meer onlangse navorsing oor kennisrepresentasie dui op die beperkings sowel as die 

moontlikhede van die oorspronklike skriptkonsep (Herman, 2003a:11). Stories moet 

gekonstrueer word as die paring of vermenging van sekere soorte semiotiese strukture met 

sekere soorte kognitiewe bronne (ibid). 

Integrasie en sinergie 

Narratiewe teoretici is van mening dat semiotiese strukture en kognitiewe bronne getrianguleer 

moet word met ŉ derde komponent, naamlik sosiale toestande en prosesse (Herman, 
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2003a:11). ŉ Kombinasie van bogenoemde paradigmas moet dus gevorm word sodat nuwe 

insigte in tekste verkry kan word (ibid). De Saussure beklemtoon ook dat tekensisteme ŉ 

belangrike bron vir denke is en dat dit sosiaal gevestig en gepropageer word omdat dit ingebed 

is in sosiale groepe en sosiale ontmoetings (la parole) (ibid). Gesien vanuit albei bogenoemde 

teoretici se standpunte, kan die projek om narratiewe teorie en die kognitiewe wetenskappe te 

integreer beskou word as ŉ poging om te verstaan hoe mense tapisserieë weef van stories deur 

te steun op hul taalgebruikvermoë, denke en sosiale vaardighede (ibid). Dit gaan dus om ŉ 

interdissiplinêre benadering tot stories wat kan help om die mate waartoe intelligensie self 

geanker is in die narratiewe manier van weet, wisselwerking en kommunikasie bewerkstellig. 

Every time we experience a work of literature we are reminded how much more progress 

cognitive psychological research must make to meet the goals... (Gerrig & Egidi, 2003:52). 

Dit is juis hierdie onsekerheid wat die daarstelling van kognitiewe narratologiese teorieë so 

problematies maak. In teenstelling met literêre benaderings soos postkolonialisme, psigologie, 

strukturalisme en dekonstruksie, liminaliteit en dies meer, is die kognitiewe narratologie nog in ŉ 

groeifase met slegs enkele konsepte wat reeds gedefinieer is – soos byvoorbeeld dié van rame 

en skripte wat in hierdie verhandeling hanteer sal word. Konseptuele versmelting (blending), 

soos veral geteoretiseer deur Turner en Fauconnier (2002) kan ook beskou word as so ŉ 

gedefinieerde konsep, maar val buite die bestek van hierdie verhandeling. 

2.1.2. Twee strategieë om narratiewe te bestudeer 

Herman (2003a:12) stel dat narratiewe analitici aan die een kant die mentale representasies en 

kognitiewe prosesse instrumenteel tot mense se vermoë om sin te maak van stories, bestudeer. 

Relevante representasies sluit in mentale modelle van (manlike of vroulike) karakters, episodes 

en storiemilieus; en relevante prosesse sluit in die stoor van situasies en gebeure in die kort- en 

langtermyngeheue en die interpretasie- of verwysingsuitdrukkings (bv. eiename) wat gebruik 

word in ’n narratiewe diskoers. Aan die ander kant bestudeer analitici narratiewe as instrumente 

vir verstaan, as semiotiese en kommunikatiewe bronne wat mense in staat stel om hul weg te 

vind in ŉ dikwels verwarrende en moeilike wêreld. 

Die verstaan van stories 

Die verstaan van lang, gedetailleerde en formele gesofistikeerde literêre narratiewe is vir baie 

mense ŉ natuurlike, skynbaar outomatiese proses. Vroeër het navorsers in kunsmatige 

intelligensie egter bewys dat daar in der waarheid komplekse linguistiese en kognitiewe 

prosesse nodig is om selfs die mees simplistiese minimale stories te genereer of te verstaan. 

Vir lesers/luisteraars se vermoë om narratief-georganiseerde diskoerse te interpreteer, moet die 
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volgende generiese kognitiewe kapasiteit sowel as gespesialiseerde meganismes in werking 

tree (Herman, 2003a:12): 1) korttermyn- en langtermyngeheuestoring (soos nagevors deur 

Gerrig en Egidi); 2) mentale representasies van plekke en bewegings in storiewêrelde (soos 

nagevors deur Ryan); 3) konseptuele vermenging/versmelting van outonome narratiewe in 

dubbelomvangstories (soos nagevors deur Turner); en 4) gevolgtrekkings oor mentale 

funksionering van en sosiale verwantskappe tussen karakters voorgestel in stories (soos 

nagevors deur Emmott, Margolin, Palmer). 

Vanuit ŉ standpunt ingelig deur diskoersanalise en kognitiewe linguistiek, kan narratiewe 

beskou word as diskoersomgewings waarin skeppers sowel as interpreteerders van stories baie 

verskillende linguistiese bronne (of koderingstrategieë) gebruik om ŉ verwysing na 

diskoersentiteite te vestig en te onderhou wat met mekaar op narratief-spesifieke wyses in 

wisselwerking tree (Herman, 2003a:13). Narratiewe onderlê inderdaad die volle reeks van 

koderingstrategieë verbind met taalgebruik in die algemeen omdat stories toestande, gebeure, 

plekke, objekte en deelnemers omring wat, weer op hul beurt mentale representasies kan 

opbou van toestande, gebeure, plekke, objekte en ander deelnemers (Herman, 2003a:13). Om 

die reeks prosesseringsmeganismes betrokke hierby in gedagte te hou, het teoretici van die 

kognitiewe narratologie voorgestel dat luisteraars en lesers, wat probeer sin maak van 

gespreks- en literêre narratiewe, moet steun op ŉ stel kernbeginsels en parameters wat Emmott 

in 1997 beskryf as kontekstuele rame, wat Fludernik in 1996 beskryf as vertel-, kyk-, handeling-, 

ervaring-, reflekteerrame en wat Herman in 2002 beskryf as mikro- en makro-ontwerpte 

beginsels geassosieer met storie-logika (Herman, 2003a:13). 

Stories as verstaan 

Narratiewe kan ook beskou word as instrumente om kognitiewe vermoëns te versterk en in te 

oefen. Vanuit hierdie perspektief funksioneer ŉ narratief as ŉ basiese bron vir intelligente 

aktiwiteit oor ŉ verskeidenheid agtergronde, sowel as ŉ basiese strategie om weer psigologiese 

welstand ná traumatiese en stresvolle gebeure te herwin (Herman, 2003a:13). Mense navigeer 

hul omgewings en maak sin van grootskaalse prosesse en gebeure deur die konstruksie, 

onthou en vermenging van min of meer analogiese stories (Herman, 2003a:14). Narratiewe 

terapie kan gesien word as ŉ baie goeie voorbeeld hiervan. Die kognitiewe wetenskap kan 

verder toegepas word op die konstruksie van fiksionele denke deur wenke te analiseer wat 

lesers in staat stel om die effek van karakters se mentale funksionering te rekonstrueer (Palmer, 

2004:175). 
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2.1.3. Kognitiewe narratologie as teoretiese raamwerk 

Die doel van kognitiewe psigologiese navorsing 

Twee konstrukte wat ŉ kardinale rol speel in kognitiewe psigologiese teorieë is prosesse en 

representasies (Gerrig & Egidi, 2003:34). Prosesse is die mentale werking wat lesers in staat 

stel om die sprong van simbole op ŉ bladsy na uitgebreide (verbeelde) storiewêrelde te maak 

(ibid). Representasies is die produkte van hierdie mentale prosesse wat vir ŉ sekere tydperk 

gestoor word in die geheue (ibid). Sommige van hierdie representasies bly redelik naby aan die 

besonderhede van ŉ teks, maar ander is meer uitgebreid en gebaseer op die vermenging van 

inligtingsbronne buite die teks (ibid). Met betrekking tot die representasie van 

manlikheidsbeelde is dit dus so dat die leser ekstratekstuele kennis het, maar gekonfronteer 

kan word met intratekstuele inligting wat afwyk van die ekstratekstuele kennis. Hierdie verskille 

sal veroorsaak dat die leser voor die keuse te staan kom om sy/haar bestaande idees te wysig 

of die nuwe kennis te verwerp of volkome te aanvaar.  

Die doelwitte van kognitiewe psigologiese teorieë ingevolge prosesse en representasies is soos 

volg (Gerrig & Egidi, 2003:35):  

1. ŉ Omvattende teorie behoort ŉ grondige verklaring te kan gee van die prosesse wat 

funksioneer op elke moment wanneer ŉ leser ŉ narratief ervaar. Wetenskaplikes poog om 

slegs te fokus op daardie prosesse wat outomaties van aard is. Outomatiese prosesse is 

daardie prosesse wat, gegewe die gepaste aanvangsomstandighede, in alle 

omstandighede funksioneer. Outomatiese gevolgtrekkings is gevolgtrekkings wat 

geënkodeer is in die afwesigheid van spesiale doelwitte of strategieë van die leser en dit 

word gekonstrueer in die eerste paar honderd millisekondes tydens prosessering. Hierdie 

gevolgtrekkings vereis dus aandag omdat dit die basiese representasie van ŉ teks vorm 

en waarvan ander, meer doelgerigte, gevolgtrekkings gemaak kan word (McKoon & 

Ratcliff, 1992:441). 

2. ŉ Omvattende teorie behoort ŉ grondige verklaring te kan gee van die verskillende 

representasies wat ontwikkel gedurende oomblik-vir-oomblik-lees. 

3. ŉ Omvattende teorie behoort ŉ verklaring te kan gee van die finale representasie van ŉ 

narratief wat in die langtermyngeheue gevestig is sodra die ervaring verby is. 

Met hierdie drie voorwaardes in ag genome is dit duidelik dat die kognitiewe narratologie as 

teoretiese raamwerk ŉ waardevolle bydrae kan lewer tot die verstaan van narratiewe deur dit te 

gebruik om romans te analiseer en te interpreteer. Dit maak nie saak hoe gedetailleer ŉ 
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beskrywing is nie, dit kan nie elke besonderheid van die plek waarin die optrede ontvou, 

voorstel nie (Gerrig & Egidi, 2003:36). Daar word dus van die leser verwag om aktief betrokke 

te wees by die leesproses (ibid). 

Kognitiewe psigoloë probeer verstaan hoe dit moontlik is dat lesers daartoe in staat is om op 

koherente wyse sin te maak van die verskeie narratiewe wat outeurs verskaf. Die vraag is dus 

of lesers regtig moeite moet doen om narratiewe te ontrafel en of dit eerder outomaties gebeur. 

Moet lesers, byvoorbeeld, eksplisiete geheuesoektogte uitvoer om ŉ narratief te rekonstrueer 

wat koherent is in tyd en plek of is dit eerder ŉ geval waar lesers oor kognitiewe prosesse 

beskik wat hulle toelaat om narratiewe outomaties te ontrafel. Kognitiewe psigoloë noem die 

tipe geheue waarin die onmiddellike produkte van prosessering voorkom bedryfsgeheue. 

Wanneer lesers dus ŉ tweede gebeurtenis met ŉ karakter waarneem, sal die eerste interaksie 

met daardie karakter vanuit die bedryfsgeheue na vore kom (ibid). Navorsing stel voor dat ŉ 

spesifieke geheueproses, resonansie, presies so ŉ effek skep (Gerrig & Egidi, 2003:37). 

Resonansie is ŉ vinnige, passiewe en maklike proses waardeur sekere aanwysings in die 

bedryfsgeheue in interaksie is parallel aan en toeganggewend tot inligting in die 

langtermyngeheue (ibid). 

Resonansie kan dus gebruik word om die ontrafeling te verskaf waarna ons streef (Gerrig & 

Egidi, 2003:37). Indien resonansie aan die werk is, is die voorspelling dat die toeganklikheid van 

inligting van die inleidende gedeelte van ŉ storie sal groei en afneem as ŉ funksie van die 

aanwysings verskaf deur ander dele van die storie (ibid). Resonansie het verder te make met 

die oomblik-tot-oomblik-prosessering van tekste (ibid).4 Resonansie verskaf ŉ outomatiese 

manier waarop die verskillende komponente van tekste aanmekaar gelas word om ŉ koherente 

geheel te vorm (Gerrig & Egidi, 2003:39). Dit beteken egter nie dat outeurs se uitvindsels nie 

omstandighede kan skep waarin die lesers moeite moet doen om die elemente van narratiewe 

wêrelde aan mekaar te las nie (ibid). Die resonansiemodel spesifiseer die omstandighede 

waarin dit egter nodig mag wees: enige tydsaanduidings is onvoldoende vir ŉ passiewe soektog 

deur die geheue om die toepaslike stukke teks te vind (ibid). Binne wyer perke kan outeurs 

egter hul temas verweef met die kennis dat lesers se kognitiewe prosesse hulle voorberei 

daarop om dinge te sorteer sonder enige bewuste gewaarwording (ibid). 

Een van die vroegste areas van ondersoek van kognitiewe psigologiese navorsing was begaan 

oor die maniere waarop lesers geheuestrukture gebruik om hul narratiewe ervarings te versterk 

(Gerrig & Egidi, 2003:40). Die meeste van dié vroeë navorsing is nie eintlik gelei deur ŉ sterk 

teoretiese perspektief nie. Veel eerder het navorsers individuele aannames gemaak oor die 
                                                           
4
 Die gevolge van resonansie is egter ook deur McKoon (soos aangehaal deur Gerrig & Egidi:2003:38) ondersoek 

met betrekking tot meer langtermynrepresentasies. 
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verskillende klasse van gevolgtrekkings sonder om dit te relativeer tot ŉ oorkoepelende teorie 

(Gerrig & Egidi, 2003:41). Eindelik, in die 1990’s het twee teorieë na vore gekom wat 

kontrasterende perspektiewe van die stel van outonome gevolgtrekkings verskaf het: die 

minimalistiese teorie (wat ontwikkel het tot geheuegebaseerde teksprosessering) en die 

konstruktivistiese teorie (wat ontwikkel het tot verduidelikinggebaseerde prosessering) (ibid). 

Die minimalistiese benadering het voorgestel dat ŉ relatiewe klein hoeveelheid gevolgtrekkings 

geënkodeer word deur alle lesers ten alle tye (ibid). McKoon & Ratcliff (1992) argumenteer dat 

slegs twee klasse van gevolgtrekkings, nl. dié gebaseer op inligting wat maklik beskikbaar is en 

daardie wat lokale koherensie vereis, geënkodeer word gedurende die leesproses, behalwe as 

ŉ leser spesiale doelwitte of strategieë aanneem. ŉ Belangrike komponent van die 

geheuegebaseerde benadering is dat dit algemene kognitiewe prosesse omvat: Met betrekking 

tot outomatiese gevolgtrekkings openbaar dit nie ŉ spesifieke model van wat lesers moet of 

behoort te doen nie (Gerrig & Egidi, 2003:42). 

Die konstruktivistiese model verleen spesifieke doelwitte aan die leser en stel dus voor dat 

kognitiewe prosesse wat narratiewe ervarings onderlê aan mense ŉ spesifieke tipe leeservaring 

verskaf (ibid). Hierdie teorie word gelei deur die beginsel van “soek na betekenis” (Graesser, 

Singer & Trabasso, 1994:371) wat drie aannames genereer (Gerrig & Egidi, 2003:42): 

1. Die leserdoel-aanname: Die leser konstrueer ŉ betekenisrepresentasie wat tot die leser 

se doelwitte spreek  

2. Die koherensie-aanname: Die leser poog om ŉ betekenisrepresentasie te konstrueer 

wat koherent is op beide plaaslike en globale vlakke. Plaaslike koherensie verwys na die 

strukture en prosesse wat elemente, konstituente en referente van nabygeleë frases of 

kort opeenvolgings van frases, organiseer. Globale vlakke verwys na die proses waar 

plaaslike brokkies inligting georganiseer en verbind word in hoërordebrokkies (Graesser et 

al., 1994:371).  

3. Die verduideliking-aanname: Die leser poog om te verduidelik waarom aksies, gebeure 

en toestande genoem word in die teks (Gerrig & Egidi, 2003:42). 

As gevolg van hierdie beklemtoning op verduideliking, het navorsers ook die term 

"verduidelikingsgebaseerde teorie" gebruik (Gerrig & Egidi, 2003:42). Navorsers het vasgestel 

dat daar verskillende vlakke is waarop lesers tekste representeer (ibid). Een tipe representasie 

wat empiriese ondersteuning verdien, is die situasionele model – ŉ representasie van die “stand 

van sake” (Zwaan & Radvansky 1998:162). Binne hierdie verduidelikingsgebaseerde tradisie 
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het Zwaan, Langston en Graesser (1995:292) ook die gebeurtenisindeksmodel, wat ŉ 

weergawe gee van die dimensie van situasiemodelle, saamgestel:  

When processing the first story event, the reader constructs five indices. Each story event 

is indexed on the time frame in which it occurs, the spatial region in which it occurs, the 

protagonist (or protagonists) it involves, its causal status with regard to the prior event (or 

events), and its relatedness to a protagonist’s goals. Then the reader monitors whether 

incoming story events require updating an index on any of these situational dimensions. 

Hoewel die gebeurtenisindeksmodel akkuraat kan wees, rig dit lesers se kognitiewe prosesse 

op ŉ baie spesifieke reeks aktiwiteite (Gerrig & Egidi, 2003:43). Hierin is die belangrikste verskil 

of kontras met die geheuegebaseerdeprosessering-benadering tot kognitiewe ervarings gesetel 

omdat laasgenoemde werk met ŉ baie nouer omvang van prosesse wat lesers moet uitvoer 

(ibid). Lutz en Radvansky (soos aangehaal Gerrig & Egidi, 2003:43) stel dat die belangrikste 

aanname is dat lesers die doelwitinligting aktiveer in hul bedryfsgeheue soos wat hulle aanhou 

lees, tot al die aksies wat na die doelwitbereiking streef, uitgevoer is en die doelwit bereik is. In 

hierdie teorie skenk lesers die meeste aandag aan die onvervulde doelwit (Gerrig & Egidi, 

2003:43).  

Lesers laat hulself toe om voorspellings te maak van die storie se toekoms. Terwyl die storie 

egter ontvou, moet die lesers ŉ koherente representasie konstrueer, wat die huidige situasie, 

sowel as dit wat hulle geleer het tot dusver weerspieël. Lesers het altyd die voorreg om ŉ 

oomblik te pouseer en hulle te verbeel wat volgende gaan gebeur (Gerrig & Egidi, 2003:46). 

ŉ Ander belangrike navorsingsonderwerp is die vraag in watter mate die huidige leeservaring 

die verlede herskryf (Gerrig & Egidi, 2003:49). Volgens die verduidelikingsgebaseerde 

benadering behoort lesers hul modellering van karakters ten volle by te werk wanneer nuwe 

inligting benodig word (ibid). Sodra hierdie karakterprofiel bygewerk is, behoort die ouer inligting 

in die agtergrond gelaat te word en nooit weer (outomaties) geraadpleeg te word nie (ibid). Die 

leser het dus geen rede om manlikheid of seksualiteit of gedrag of dade te heroorweeg wanneer 

sekere inligting en gedrag rondom die karakter eers openbaar is nie.  

In teenstelling hiermee stel die geheuegebaseerde model dat sekere aanwysings resoneer deur 

die langtermyngeheue-representasies en dit behoort ouer inligting te herroep, ongeag wat die 

huidige staat van kennis is (Gerrig & Egidi, 2003:50). Gerrig en Egidi (2003:51) verwys na 

Albrecht en O'Brien se eksperimente wat daarop dui dat, soos lesers hul modelle bywerk, hulle 

steeds, outomaties, die verlede herbesoek. Sodoende word die verlede en die hede 

saamgesmelt om ŉ genuanseerde idee te gee van hoe ŉ karakter ontwikkel het (ibid). Gewone 
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geheueprosesse (prosesse wat nie aan lesers voorskryf wat behoort gedoen te word nie) 

verskaf hierdie integrasie van die huidige moment en verlede (ibid). 

2.1.4. Samevatting 

Samevattend kan dus gestel word dat die kognitiewe narratologie beskou word as ŉ 

interdissiplinêre benadering wat ten doel het om die verband tussen lesers se leeservarings van 

narratiewe te ondersoek en veral te fokus op die effek wat inligting binne narratiewe het op die 

lesers daarvan. Kognitiewe narratologie het ontstaan vanuit ŉ verskeidenheid paradigmas en is 

’n ontwikkelende dissipline waarvan sommige aspekte nog nie uitvoerig geteoretiseer is nie. 

Daarom kan die gebruik daarvan om Eben Venter se romans te analiseer en interpreteer 

beskou word as ŉ eksperimentele benadering tot narratiewe tekste. 

Belangrike konsepte binne hierdie benadering wat wel reeds gedefinieer en geteoretiseer is, is 

dié van rame en skripte. Rame en skripte is konstrukte wat deur lesers gebruik word om sin te 

maak van narratiewe en die outeur speel (doelbewus of onbewus) in op mense se stereotipiese 

kennis en poog om hierdie bestaande kennis te wysig, by te werk of te versterk. Dit hang egter 

van die leser af of hierdie effek wel sal plaasvind aangesien die leser die keuse het om die 

wysigings te aanvaar of te verwerp. Vervolgens sal die kognitiewe skemata van rame en skripte 

grondig bespreek word aangesien dit die twee konsepte is wat gebruik gaan word om die 

geselekteerde romans te analiseer en interpreteer. 
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2.2. Skemata 

Een van die vroegste areas van kognitiewe psigologiese navorsing was begaan oor die wyses 

waarop lesers geheuestrukture gebruik om hul narratiewe ervarings te versterk (Gerrig & Egidi, 

2003:40). In 1977 publiseer Schank en Abelson die werk Scripts, plans, goals and 

understanding: An inquiry into human knowledge structures – ŉ fundamentele studie wat toon 

hoe stereotipiese kennis die kompleksiteit en duur van vele prosesseringstake verminder. Een 

van hierdie take is, volgens hulle, die interpretasie van narratiewe (Herman, 2003b:10). 

Skemas versamel ervarings – mense, plekke, dinge – in eenhede wat funksioneer gedurende 

narratiewe en enige ander kommunikatiewe ervarings (Gerrig & Egidi, 2003:40). Lesers se 

gebruik van skemas verskaf ten minste twee voordele aan outeurs: In die eerste plek laat dit 

hulle toe om ŉ toneel met vinnige handelings en toneelverskuiwings uit te beeld en in die 

tweede plek laat skemas outeurs toe om aandag te skenk aan afwykings van die norm. Daar is 

egter sommige gevalle waarin die skemakonstruk beperk en dus onvoldoende is – veral in die 

geval van oomblik-tot-oomblik-teksprosessering. So kan dit wel nie moontlik wees dat al die 

inligting wat ŉ leser oor ŉ spesifieke onderwerp beskik deel kan word van ŉ aanhoudende 

representasie van ŉ teks nie. Teksrepresentasies reflekteer ŉ vermenging van die werklike 

woorde van ŉ teks en die gevolgtrekkings wat lesers enkodeer gebaseer op daardie woorde. 

Skemas laat dus lesers toe om meer funksionele gevolgtrekkings te maak (Gerrig & Egidi, 

2003:40-41). 

Skemata word deur narratoloë gebruik om ŉ teks te interpreteer waar die diskoers self nie al die 

nodige inligting gee om verstaan te kan word nie (Emmott & Alexander, 2011). Skemata is van 

kardinale belang om koherensie in ŉ teks te bewerkstellig. Wanneer veranderende 

omstandighede en nuwe gebeure bestaande skemata weerspreek of dit ongenoegsaam bewys, 

kan daar nuwe veralgemenings gemaak word (ibid). Die verhouding tussen tekste en skemata 

is tweeledig: terwyl skemata reëls neerlê vir die interpretasie van ŉ teks, kan die teks self ook 

verseker dat lesers bestaande skemata aanpas of selfs nuwes skep. 

Margolin (2003:277) gebruik die skemateorie om literêre tekste te ontleed. Die skemateorie stel 

dat, om normaal te kan funksioneer, mense skripte gebruik waarin verwagtinge aangaande 

situasies wat hulle teëkom in die realiteit, gebruik word. Margolin (ibid) verwys ook na die 

vervreemdingseffek wat die wysiging van skemata kan meebring met die doel om nuwe inligting 

te kan representeer of kategoriseer. Hierdie vervreemding van die werklikheid bring nuwe 

interpretasies van tekste mee. 
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Skemata is belangrik gedurende die volgende vyf geheueprosesse: 

1. Gedurende die seleksie van materiaal wat onthou moet word 

2. Gedurende grensuitbreiding (wanneer ŉ toneel in die geheue gestoor word) 

3. Gedurende abstraksie (wanneer die betekenis gestoor word, maar nie die spesifieke 

besonderhede van die materiaal nie) 

4. Gedurende interpretasie (wanneer afleidings oor die materiaal gemaak word) 

5. Gedurende integrasie (wanneer ŉ enkele geheuerepresentasie van die materiaal 

geskep word) (Matlin, 2003:267). 

Volgens Herman (2003a:172) is verbrokkeling die proses waardeur die stroom van ervaring 

gesegmenteer word in eenhede wat begrens en klassifiseerbaar is en dus meer geredelik 

herken en onthou kan word. Minsky se konsep van rame (strukture van representasie vir die 

onthou van stereotipiese situasies) is ŉ manier om wêreldkennis te organiseer in diskrete, 

beheerbare brokkies. Dit is makliker om kennis en gedrag te organiseer as die vae terrein van 

ervaring onderverdeel word. Dit verhoed dat die wêreld onbeheerbaar raak as gevolg van die 

individu se sortering van elke moontlike konsep en potensiële verloop van gebeure op elke 

gegewe moment (ibid). Minsky se idee van rame is ontwerp om bv. te verduidelik hoe wat ŉ 

mens doen in ŉ klaskamer, geskei kan word van wat mens doen wanneer jy in ŉ kunsgalery is, 

sodat jy nie ongemotiveerde dinge doen in spesifieke situasies nie (Herman, 2003a:172-173). 

Narratiewe verskaf dus die representasiegereedskap om die voortsleurende stroom van 

ervaring in begrensde, kenbare en dus bruikbare strukture te fragmenteer. Stories organiseer 

ervarings deur mense in staat te stel om van die totale stel van sekwensiële en gelyklopende 

beskikbare insette te selekteer; daardie insette intern te preprosesseer in gedifferensieerde 

brokkies; en om dan daardie tydelik gestruktureerde segmente as basis te gebruik vir verdere 

kognitiewe verwerkings van nuwe eksperimentele insette (Herman, 2003a:173). 

Rame en skripte 

Vorige ervaringe vorm gestruktureerde repertoires van verwagtinge van huidige en ontluikende 

ervarings en hierdie repertoires word in die geheue gestoor (Herman, 1997:1047). Dit is duidelik 

dat die brein uit ŉ groot, maar nie-oneindige, aantal ervaringsrepertoires van beide statiese 

(rame) en dinamiese (skripte) aard, inligting kan onttrek (ibid). Statiese repertoires help om 

byvoorbeeld ŉ koppie van ŉ beker en ŉ perd van ŉ trekker te onderskei terwyl dinamiese 

repertoires help om te weet hoe gebeure tipies ontvou gedurende alledaagse geleenthede soos 

troues en om geleenthede nie met mekaar te verwar nie (ibid). 
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Kognitiewe wetenskaplikes bestudeer die wyse waarop stereotipiese kennisstrukture die 

kompleksiteit en duur van taakprosessering, wat gepaardgaan met die ontvangs van inligting, 

afleidings en ander mentale prosesse, reduseer (Herman, 1997:1047-1048). Gate en gapings is 

sentraal in narratiewe fiksie omdat die materiale wat die teks verskaf vir die rekonstruksie van ŉ 

fiksionele wêreld nie genoeg is nie (Rimmon-Kenan, 1994:127) en met behulp van rame en 

skripte kan hierdie gate en gapings gevul word met voorafkennis wat die leser het. Rame en 

skripte is soorte skemata wat lesers se interpretasies van spesifieke situasies, deelnemers en 

gebeure lei, maar in ruil, soos die narratiewe wêreld ontvou, kan die teks die lesers/luisteraars 

forseer om die interpretatiewe modelle waarop hulle tot dusver gesteun het, aan te pas of te 

verskuif (Jahn, 1997; Jahn, 1999). 

Die oorspronklike definisies van rame en skripte oorvleuel en komplementeer mekaar in baie 

opsigte (Jahn, 1999:174). Beide konstrukte het te doen met verwagtings, aannames, 

veronderstellings, afleidings en vooropstellings. Die beste manier waarop hierdie konsepte 

onderskei kan word, is om te verstaan dat rame ŉ breër konsep as skripte is aangesien skripte 

plaasvind binne die rame. Soos Palmer (2004:47) dit stel: Skripte word binne kognitiewe rame 

gebruik om ons daaglikse gedrag te lei. Skripte sluit ook die verstekmeganisme in wat 

kenmerkend is van rame. Wanneer ons verwagtinge verkeerd bewys word, word ons gedwing 

om te improviseer en beide rame en skripte fasiliteer hierdie proses. 

Rame het te doen met toestande en situasies en skripte van stereotipiese aksiereekse. 

Aangesien skripte en rame te eniger tyd geaktiveer kan word op verskillende vlakke van 

kompleksiteit, laat verdere konseptuele integrasie rame toe om by skripte in te skakel en skripte 

om by rame in te skakel. Daar word van beide rame en skripte verwag om plooibaar te wees en 

aan te pas by nuwe en ongewone situasies, om variante te hanteer en ook om uitsonderings, 

verskonings, gevolgtrekkings en afleidings te maak. Vir beide rame en skripte is die eintlike 

integrasie van laervlakdata gereguleer deur voorwaardes en vereistes. Sommige van hierdie 

vereistes is noodsaaklike toestande wat áltyd waar is van die voorgestelde situasie, terwyl 

ander ŉ meer waarskynlike aard het wat die ideale tipes of verstek spesifiseer, maar ook 

marginale gevalle, toegelate uitsonderings en dies meer kan insluit. Voorkeurreëls is rame en 

skripte se nienoodsaaklike toestande. Voorkeurreëls kom gewoonlik in pare, groepe en 

opposisies en akkumuleer in komplekse voorkeurreëlsisteme waarin elke reël oorweeg en 

gerangskik word volgens prioriteit, selfvertroue en stabiliteit (Jahn, 1999:175). 

Rame en skripte gaan ŉ wedersydse afhanklikheid-en-versterkingsverhouding binne wat ŉ 

voorbeeld is van die hermeneutiese sirkel. Aan die een kant skep rame en skripte die 
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geleentheid vir data om sin te maak en te akkumuleer en aan die ander kant toets die data die 

vermoë van die rame en skripte wat aktief is (Jahn, 1999:176). 

Rame en skripte vertel ons wat die data is en die data vertel ons of ons keuse van rame of 

skripte gepas is. Dit is dan ook die fokus van die verhandeling om die werkbaarheid hiervan te 

ondersoek. Rame, skripte en ook voorkeurreëls maak strukturele, leksikale, verwysende 

dubbelsinnighede en dubbelsinnige segswyses ondubbelsinnig; dit vul die gapings en verskaf 

voorveronderstellinge wat die individu in staat stel om te kan verstaan waaroor die diskoers 

handel (Jahn, 1999:176). Rame en skripte is egter nie totaal vaste strukture nie, aangesien 

mense dikwels dinge verkeerd rekonstrueer, representeer en verstaan. Dikwels moet die leser ŉ 

paar keer herlees (ibid). Rame en skripte is as't ware twee soorte skemata en die onderskeid 

tussen situasie-georiënteerde inligting (rame) en aksiegerigte inligting (skripte) kan beskou word 

as die grootste verskil tussen die twee konstrukte. 

Vervolgens sal ŉ uitgebreide bespreking van die twee konsepte afsonderlik geskied. Die doel 

hiermee is om presies te bepaal wat rame en skripte is en hoe dit toegepas kan word met 

betrekking tot manlikheid en begrip van die outeur se stylkenmerke. 
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2.2.1. Rame 

Vir hierdie gedeelte van die hoofstuk word uitvoerig gebruik gemaak van Minsky (1974) se 

uiteensetting van rame omdat dit steeds as dié teoretiese uiteensetting beskou word wat die 

basis van die raamkonsep vorm. Om die konsepte beter te verstaan, word die ontwikkeling van 

die konsepte en terme nagegaan en daarom word daar in die gedeelte wat hier volg, onder 

meer van ouer bronne gebruik gemaak. 

Wanneer ŉ individu ŉ nuwe situasie (of een wat ŉ merkbare verandering in standpunt meebring) 

ervaar, selekteer hy/sy vanuit sy/haar geheue ŉ struktuur wat ŉ raam genoem word. Hierdie 

raamwerk word onthou sodat dit aangepas kan word om beter in te pas by realiteit en sodat 

besonderhede verander kan word soos nodig (Minsky, 1974:1). Wanneer die leser van ŉ teks ŉ 

karakterisering aantref wat afwyk van die norm van daardie “tipe” karakter, is dit dus heel 

moontlik dat ŉ heel nuwe idee van daardie tipe karakter gevorm kan word. Die huidige 

raamwerk van die leser word aangepas om ŉ ander perspektief te akkommodeer en sodoende 

ŉ ryker betekenis toe te ken aan die betrokke tipe karakter. 

So kan die leser byvoorbeeld ŉ stereotipiese idee hê van die kontekste waarbinne mans 

gewoonlik optree, maar sodra die karakter in die roman binne ŉ heel ander konteks geplaas 

word, word die leser genoop om die vorige raamwerk te herroep en aanpassings te maak om 

hierdie nuwe perspektief te integreer. Natuurlik is daar individuele verskille want verskillende 

lesers se stereotipiese idees verskil, maar daar kan tog universele stereotipiese aannames 

gemaak word oor byvoorbeeld die konsep van manlikheid. Dieselfde geld wanneer die leser 

met ŉ heel nuwe situasie gekonfronteer word. ’n Onbekende situasie soos in albei gevalle hier 

genoem, wek ŉ gevoel van vervreemding by die leser op wat hy/sy dan, dikwels onbewustelik, 

kognitief probeer hanteer om sin te maak van dít wat hy/sy so pas gelees het. Nuwe insigte kan 

slegs gekweek word wanneer die leser reflekteer oor die roman wat hy/sy so pas gelees het – 

deur daaroor te dink, kan nuwe, ryker perspektiewe en betekenisse geskep word. ŉ Ander 

goeie voorbeeld hiervan is die ballet-ateljee waarin die kyker Billy Eliot in die bekende film 

aantref. Omdat die karakter stereotipies “nie daar hoort nie” word die kyker genoop om nou sy 

bestaande raam aan te pas om plek te maak vir die moontlikheid van ŉ nuwe, ander alternatief. 

Palmer (2004:46) gee ŉ kort oorsig van die verskillende benamings wat deur die jare aan rame 

gegee is deur ander teoretici. Dit sluit in mentale modelle (Johnson-Laird) waar die denke 

kleinskaalmodelle van realiteit konstrueer om gebeure te antisipeer, om te redeneer en om 

verduidelikings te onderlê; raamwerke (Freeman) wat ŉ interverbinde stel oortuigings, gedagtes 

en neigings is wat wêreldperspektiewe raam; en geïnternaliseerde kaarte wat ons navigeer deur 

ons sosiale en fisieke wêreld deur ŉ innerlike representasie te konstrueer (Sterelny). 
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ŉ Raam skep ŉ beskrywing van die objek of optrede, beginnende by ŉ invariante struktuur wat 

algemeen is vir alle gevalle binne die domein. Sekere eienskappe word n.a.v. sekere 

waarnemings bygevoeg. Die raam is groot en het boonop verbindings met ander rame (Kuipers, 

1975:152). 

Beskrywings is rame in eie reg, maar sal slegs as stereotipes gebruik word wanneer die leser 

se aandag daarop gevestig word. Die eerste raam kan uitgebrei en aangepas word. Daar word 

gereken op die stereotiperende beskrywing om die res van die raam te voltooi. Hierdie tipe 

selfverwarring d.m.v. verwagting is ’n resultaat van die gerigtheid of toewyding van die 

raammeganisme wat poog om ’n optimale of gemaksimaliseerde en omvattende beskrywing te 

onttrek vanuit ’n minimale hoeveelheid inligting. Gewoonlik is sulke stereotipes korrek, wat dit 

moeilik maak om te bepaal of die inligting kom van ’n verstekbeskrywing of ’n werklike 

waarneming (Kuipers, 1975:155). 

Werking van rame 

ŉ Raam is ŉ datastruktuur wat ŉ stereotipiese situasie verteenwoordig. Daar is verskillende 

tipes inligting wat binne ŉ raam vervat kan word soos byvoorbeeld hoe om die raam te gebruik; 

wat volgende verwag kan word en wat om te doen wanneer daar nie aan die verwagting 

voldoen word nie (Minsky, 1974:1). Die raam word eintlik outomaties geaktiveer binne die 

kognitiewe prosesse van die leser sodra dit duidelik word dat die scenario, tyd of plek, nie 

noodwendig is wat hy verwag het dit gaan wees nie. Soos die narratief die leser lei deur die 

teks, word daar dikwels kodes gegee wat by die leser ŉ sekere verwagting kan skep oor wat hy 

volgende te wagte kan wees. Wanneer die teenoorgestelde, of iets heeltemal anders, egter 

gebeur, word daar deur middel van kognitiewe prosesse aanpassings gemaak. Sodoende kan 

die outeur die leser se geykte of verwagte idee van wat volgende gaan gebeur, manipuleer. 

Hierdie manipulasie van die kognitiewe prosesse kan lei tot die opwekking van emosies by die 

leser. Die emosies kan positief of negatief wees, afhangend van die outeur se bedoeling (dit 

hoef wel nie die outeur se bedoeling te wees nie – dit kan ook bloot spontane reaksie wees). 

Positiewe emosies kan verrassing, skielike vreugde of tevredenheid insluit, terwyl negatiewe 

emosies skok, spanning, angs, minagting, teleurstelling of ŉ gevoel van verraad kan insluit. Dit 

is dus ŉ baie slim tegniek van die outeur om binne die roman sekere situasies en milieus te 

skep wat reaksie by die leser uitlok. Weereens moet in gedagte gehou word dat lesers verskil 

en dat die skep van ŉ alternatiewe raam nie noodwendig alle lesers op dieselfde wyse sal 

beïnvloed nie. 
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ŉ Raam is ŉ netwerk van vertakpunte (nodes) en verhoudings. Rame word in twee dele verdeel, 

naamlik topvlakke en laer vlakke. Die boonste vlakke van ŉ raam is gevestig en verteenwoordig 

dinge wat altyd waar is binne ŉ veronderstelde situasie. Dit kan byvoorbeeld wees dat daar 

altyd binne ŉ kroeg glase, drank en ŉ kroegman moet wees of dat daar altyd binne ŉ huis ŉ 

sekere aantal vertrekke moet wees om ŉ huis te wees. Die laer vlakke het vele aansluitings 

(terminals) wat gevul moet word met spesifieke voorbeelde of data. Elk van hierdie aansluitings 

bepaal self die voorwaardes waarop toedelings (subrame) gemaak moet word. Eenvoudige 

voorwaardes word gespesifiseer deur merkers wat kan vereis dat ŉ aansluitingstoedeling ŉ 

persoon, ŉ objek van voldoende waarde, of ŉ aanwyser na subrame van ŉ sekere tipe moet 

wees. Meer komplekse voorwaardes kan verhoudinge tussen dinge wat toegewys is aan 

verskeie aansluitings spesifiseer (Minsky, 1974:1). Die aansluitings in die laer vlakke is dus die 

veranderlikes in die kognitiewe raam. Wanneer die leser byvoorbeeld gekonfronteer word met ŉ 

nuwe situasie waar die agtergrond anders lyk as wat dit “veronderstel” is om te lyk, moet die 

aansluitings aangepas word met die nuwe inligting. In so ŉ geval sal die aansluitingstoedeling 

dan byvoorbeeld ŉ kroegvrou eerder as ŉ kroegman wees. Die subraam van geslag word dus 

verander om ŉ totale verandering in die hele milieu en aansluiting mee te bring. 

Versamelings van verbandhoudende rame word ook verbind om raamsisteme te vorm. Die 

resultate van belangrike aksies (ŉ verband met skripte gesien aangesien skripte hierdie 

handelinge voorstel) word weerspieël deur die transformasies tussen die rame van ŉ sisteem. 

Hierdie transformasies word gebruik om sekere tipes berekeninge (of kognitiewe prosesse) 

ekonomies te maak, om veranderinge in klem en aandag te verteenwoordig en om rekenskap te 

gee van die effektiwiteit van beeldspraak (Minsky 1974:2). Aksies, in die vorm van skripte wat 

later in die hoofstuk bespreek word, se resultate of uiteindes is die direkte uitvloeisel van 

transformasies in raamsisteme. Dit bring weer vinniger en korter prosessering van inligting mee 

(die leser hoef nie eers te dink oor iets nie, hy weet outomaties) sodat die leser kan fokus op dít 

wat regtig belangrik is in die teks. Die leser word veral gelei deur die veranderinge in klem en 

aandag. Die outeur bepaal hierdie veranderinge en lei dus die kognitiewe prosessering van die 

leser, dikwels subtiel, maar soms ook blatant. Sou die leser byvoorbeeld ingetrek word in ŉ 

beskrywing van ŉ spesifieke kamer en die volgende oomblik val daar ŉ liggaam deur die dak, is 

die vallende liggaam dadelik die sentrale fokus van die leser (en desnoods die karakter wat dit 

aanskou) en het die aandag en klem verskuif. In hierdie geval is daar weereens ŉ 

verrassingselement teenwoordig. Wat beeldspraak betref, is dit ook nodig vir die leser om 

eerstens die beeldspraak te verstaan sodat daar inligting bygevoeg kan word tot die 

aansluitings in die laer vlakke van die raam. Dit sal bepaal hoe effektief die beeldspraak was en 

of dit transformasie teweeg kon bring in die leser se kognitiewe raamwerk. 
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In die geval van visuele analises word ŉ agtergrond of scenario vanuit verskillende oogpunte 

beskryf deur die verskillende rame van ŉ sisteem. Die transformasies tussen rame word 

verteenwoordig deur die beweging van plek tot plek. In die geval van nievisuele rame, kan die 

verskille tussen rame van ŉ sisteem gemerk word deur aksies (weereens speel skripte hier ŉ 

belangrike rol in die herskrywing van kognitiewe rame), oorsaak-gevolg-verhoudinge of 

veranderinge in konsepsuele perspektief. Verskillende rame van ŉ sisteem deel egter dieselfde 

aansluitings – dit stel die individu in staat om inligting wat verkry is van al die verskillende 

perspektiewe te koördineer (Minsky, 1974:2). Beskrywings van ŉ scenario kan deur die outeur, 

verteller of karakter(s) gemaak word. Hierdie verskillende maniere van kyk stel die leser in staat 

om die beste moontlike kognitiewe raam te skep – fokalisasie speel dus ook ŉ rol. Die 

verskillende waarnemings wat die leser maak, die verskillende brokkies inligting (wat Herman 

noem chunks of experience), word deur middel van kognitiewe prosessering gebind tot ŉ 

geheel sodat die leser ŉ goeie beeld kan vorm van die scenario. Elke nuwe ruimte word ŉ 

transformasie tussen rame en so word die leser se raamwerke gelaai met nuwe inligting wat die 

bestaande inligting aanvul, aanpas of vervang. Wanneer ŉ karakter se optrede afwyk van die 

stereotipiese skript gebeur presies dieselfde by die leser. 

Die invloed wat raamteorie het, berus op die insluiting van verwagting en ander soorte 

aannames. ŉ Raam se aansluitings word normaalweg gevul met die verstektoedelings. ŉ Raam 

kan dus baie detail bevat waarvan die veronderstellings nie spesifiek gewaarborg word deur die 

situasie nie. Dit is baie handig in die geval van die voorstelling van algemene inligting, mees 

waarskynlike gevalle, tegnieke om logika te systap en maniere om bruikbare veralgemenings te 

maak (Minsky, 1974:2). Die outeur moet dus ook bewus wees van die wêreld om hom en ook 

van die stereotipes en aannames wat mense maak. Sodoende kan hy ínskryf teen die 

stereotipiese aannames en ŉ bydrae lewer tot die letterkunde. As hy daarin slaag om die 

denkwyses van die leser te beïnvloed, hetsy positief of negatief, dan het hy sy doel bereik. 

Interessant genoeg is dit dikwels ook nie die mikpunt van die outeur nie – soms skryf hy net oor 

ŉ saak waarvan hy hou of wat hom pla en dan word dit deur lesers en kritici beoordeel en 

gekritiseer of in ŉ kategorie geplaas. So sal ŉ outeur byvoorbeeld bloot die mensdom en hul 

aksies beskryf soos dit is, maar omdat hy dit so vooropstel en letterlik uitlig en vergroot, word dit 

as vreemd of anders of paradigmaverskuiwend bestempel. Die verstekverwagtinge of -

aannames van die leser stel ook die outeur in staat om op kreatiewe wyse nuwe scenario’s te 

skep juis deurdat hy nie nodig het om alles in detail te beskryf nie – hy verlaat hom op dié van 

die leser. So kan daar tydspronge of tempoversnellings gemaak word en die leser kan dit 

steeds maklik volg. 
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Die verstektoedelings word losweg gekoppel aan die aansluitings sodat dit maklik verplaas kan 

word deur nuwe items wat beter in die huidige situasie inpas. Hierdie besondere eienskap van 

toedelings dien dus as veranderlikes of, in die geval van redenering, deur middel van 

voorbeelde en handboekgevallestudies wat dikwels logiese kwantors onnodig maak (Minsky, 

1974:2). Dit beteken dus dat die topvlak van ŉ raam nie noodwendig beïnvloed word deur die 

tydelike wysiging van die lae vlakke van dieselfde raam nie. Net omdat daar in die huidige 

situasie of scenario ŉ kroegvrou pleks van ŉ kroegman is, beteken dit nie noodwendig dat die 

leser se topvlakidee van ŉ tipiese kroegscenario gewysig word dat dit die verstekidee word nie. 

Dit dui op die elastisiteit van die kognitiewe funksionering van die mens in die algeheel en hoe 

kompleks dit in werklikheid is. Meer as een opinie, wat selfs ambivalent kan wees, kan dus deur 

ŉ individu logies gehuldig en beredeneer word. Die leser hoef hom nie te wend tot komplekse 

logiese redenasies oor die alledaagse scenario’s nie, maar kan dit veel eerder inspan om die 

onverwagse veranderinge in hierdie scenario’s te probeer uitpluis. 

Raamsisteme word op hul beurt weer gekoppel aan inligtingsverkrygingsnetwerke. Wanneer ŉ 

voorgestelde raam, soos deur die outeur bekendgestel, nie pasgemaak kan word in realiteit nie 

(m.a.w. wanneer ons nie aansluitingstoedelings kan vind wat pas by die 

aansluitingsmerkervoorwaardes nie), verskaf hierdie netwerk ŉ vervangingsraamwerk. Hierdie 

interraamstrukture skep ander nuwe moontlike maniere waardeur kennis representeer kan word 

sodat dit verstaanbaar is (Minsky, 1974:2). Gestel die leser se kognisie verwerp ŉ nuwe raam of 

ŉ wysiging aan ŉ bestaande raam, dan tree daar ŉ inligtingsverkrygingsnetwerk in. Hierdie 

interraamstruktuur stel die leser dus in staat om wel die voorgestelde raam of wysiging te 

verstaan en dan aan te beweeg in die teks, maar die aansluitingstoedeling van die leser word 

nie noodwendig aangepas nie. Dit kan byvoorbeeld wees dat die leser so gevestig is in sy/haar 

vooropgestelde idees en aannames dat ŉ kognitiewe skuif nie sal kan plaasvind nie. Die leser 

neem dus kennis van die alternatiewe perspektiewe en maniere van dink, maar ondersoek dit 

nie grondig nie.  

Sodra ŉ raam geskep word om ŉ situasie voor te stel, vind daar ŉ kognitiewe pasmaakproses 

plaas wat probeer om waardes, in ooreenstemming met die merkers, aan elke raam se 

aansluitings toe te ken. Hierdie proses word gedeeltelik beheer deur die inligting wat 

geassosieer word met die raam en gedeeltelik deur kennis van die sisteem se huidige doelwitte. 

Daar is belangrike gebruike vir die inligting wat verkry word wanneer die proses faal. Daar word 

dan gewoonlik ŉ alternatiewe raam geselekteer wat die huidige situasie beter pas (Minsky, 

1974:2). Die leser is kognitief daartoe in staat om deur middel van prosesse rame te evalueer 

en diesulkes te aanvaar wat hy/sy bereid is om te aanvaar. Sou dit nie aanvaar word nie, 
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selekteer die leser alternatiewe rame om daardie gapings mee te vul. Hoe dit ook al sy – die 

outeur het beslis ŉ invloed op die wyse waarop die leser dink. 

“Wrong first impressions have to be revised,” sê Minsky (1974:4). Die leser word genoop om 

wysigings aan te bring aan die eerste indrukke wat karakters op hom maak. Soos die narratief 

ontvou, word daar al meer inligting oor die karakters bekend gemaak en die elastisiteit van die 

leser se kognitiewe raamwerke kom handig te pas wanneer daardie karakters in verskillende 

scenario’s geplaas word.  

Wanneer ons gewone perspektiewe nie werk nie of wanneer ons faal daarin om effektiewe 

raamsisteme te vind in ons geheue, moet nuwe rame geskep word wat die regte kenmerke het. 

Die mees algemene manier om dit te doen, is om ŉ tipe paarsisteem te skep van twee of meer 

ouer rame en om dan hierdie nuwe sisteem te redigeer sodat dit in die nuwe omstandighede 

effektief gebruik kan word. Hierdie proses vind plaas in twee fases: die eerste is om die 

vereistes te formuleer en tweedens om die konstruksieprobleem die hoof te bied (Minsky, 

1974:58). Gestel die leser word deur die outeur verplaas na ŉ nuwe, onbekende scenario. Die 

leser probeer sin maak van hierdie scenario deur sekere bekende elemente in die scenario met 

mekaar af te paar sodat ŉ nuwe raam, en dus begrip, van die scenario gevorm kan word in die 

kognitiewe raamwerk van die leser. Nuwe inligting word by die bestaande inligting gevoeg om ŉ 

nuwe raamwerk te skep. Byvoorbeeld: die leser stap ŉ hoofslaapkamer van ŉ huis binne, maar 

vind dat daar bloed oral is. Dadelik word die raam van geliefdes opgeroep om sin te soek in die 

hoofslaapkamer as konteks en terselfdertyd word die raam van ŉ moordscenario opgediep uit 

die geheue om ŉ nuwe raam te skep van liefdesmoord of jaloesiemoord. Die eerste stap in die 

kognitiewe herstrukturering van raamwerke is dus om te kyk na die vereistes van die nuwe 

raam: beide die slaapkamer en die bloed moet met mekaar versoen word op ŉ manier wat vir 

die leser logies aanvaarbaar kan wees. Tweedens word die nuwe raam gekonstrueer om 

sodoende wel sin te maak van die scenario en om betekenis daarin te vind sodat die leser kan 

aanbeweeg in die teks. 

Bogenoemde teorie is egter nie voldoende nie, aangesien die mens veel eerder die onvervulde 

vereistes een-vir-een herken as foute of tekortkominge terwyl ŉ sekwens van wysigings deur die 

leser ervaar word wanneer hy/sy gekonfronteer word met onbevredigende representasies 

(Minsky, 1974:58). Pleks om deur bogenoemde proses te gaan, is dit vir die leser veel beter en 

vinniger om die scenario stuk-vir-stuk te ontleed en die ervaring daarvan te wysig as wat dit is 

om dadelik ŉ gevolgtrekking te maak (wat hoogs waarskynlik ook verkeerd sal wees). 
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Rame as mentale strukture 

Kognitiewe modellering vereis van ons om mentale “arsenale” van inligting te veronderstel. 

Hierdie mentale strukture stel die leser in staat om voorsetsels en ander provorme wat nie 

resente antesedente het nie, te interpreteer (Emmott, 1994:57). ŉ Provorm is ŉ item in ŉ sin, 

byvoorbeeld voorsetsels, werkwoorde, bywoorde, wat ŉ konstituente frase/sinsnede vervang. 

Interpretasie van inligting wat in die teks voorkom, word moontlik gemaak deur die mentale 

arsenale wat alle inligting wat in die teks voorkom, te stoor – sommige bewustelik en ander 

onbewustelik. Leë spasies in die teks word dus op kognitiewe wyse deur die leser van inligting 

voorsien. 

Mentale strukture help ook die leser om ŉ fiksionele wêreld te konstrueer en ook om anafilaksis 

te prosesseer (Emmott, 1994:157). Die fiksionele wêreld of ruimte in die teks word deur middel 

van rame in die kognisie van die leser geskep. Hierdie wêreld word ook gekonstrueer vanuit die 

leser se eie ervaringswêreld en verwysingsraamwerk. Wanneer terugflitse in die teks gegee 

word, word van die reeds bestaande kennis in die kognisie van die leser gebruik gemaak om 

inligting te herroep wat help met die begrip van die terugflitse en die konteks waarin dit geskied.  

Emmott (1994:157) onderskei tussen twee tipes mentale strukture, nl.: 1) algemene kennis-

strukture en 2) teksspesifieke strukture (vgl. Woods, 1975:37-38). Algemene kennisstrukture is 

wat die leser na die teks toe bring wanneer hy/sy dit lees en kan ook beskou word as skripte 

wat byvoorbeeld kennis of idees rondom manlikheid en die uitbeelding daarvan in romans is wat 

vantevore gelees is. Dit kan ook verwys na scenario’s waar mans gevind kan word. Dit is wel 

moontlik om algemene kennis te verwar met stereotipiese kennis. Die algemene kennis kan 

veralgemeende kennis word en deur dit juis verkeerd te bewys, kan beskou word as ŉ manier 

waarop ’n narratief kognisie kan beïnvloed. 

Teksspesifieke kennis word opgebou uit die inligting afkomstig vanuit die teks wat die leser 

lees. Die outeur van die teks maak gebruik van verskillende narratiewe tegnieke om (nuwe) 

kennis op verskillende wyses aan die leser oor te dra. Wanneer daar egter nuwe kennis 

aangebied word wat in kontras is met algemene kennis, dan moet die leser ŉ nuwe kognitiewe 

raamwerk skep waarin hierdie nuwe inligting prosesseer en geassimileer word. 

Algemene kennisstrukture is soos skripte (Schank & Abelson, 1977) aangesien dit fokus op die 

verwagting van die leser. Dit word ook beskou as storieskemata wat die leser se verwagting van 

narratiewe teks in die algemeen beskryf, bv. tipiese struktuur van ŉ kortverhaal (Emmott, 

1994:157; Emmott & Alexander, 2011). Die verband met skripte is dat albei mentale strukture is 
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– skripte is net meer gefokus op die leser se verwagting van handelinge en gebeurtenisse, waar 

rame meer te doen het met die ruimte waarin dit afspeel.  

Teksspesifieke strukture is ŉ meer resente konsep. Een so ŉ mentale struktuur is die karakter-

konstruk. Dit word beskou as ŉ mentale stoorplek vir enige inligting wat gebou word rondom 

enige karakter vanuit eksplisiete stellings in die teks oor die karakter of afleidings van hierdie 

stellings (Emmott, 1994:157; vgl. Brown & Yule, 1983; Emmott, 1989). Die leser kom altyd na 

die teks toe met sy/haar eie algemene kennisstrukture en dit geld altyd. Die roman daag met 

behulp van teksspesifieke strukture die algemene kennisstrukture van die leser uit en poog om 

dit te wysig of te weerlê. Sonder die algemene kennisstrukture kan daar dus nie spanning 

geskep word tussen die leser se verwagting en die karakter soos hy/sy voorgestel word nie. Dit 

is wat die lees van ŉ roman/narratief so interessant maak – die leser weet nie wat om te verwag 

nie. Die lees van so ŉ roman/narratief sal moontlik die bestaande perspektiewe en denkwyses 

van die leser verander indien die karakter die teenoorgestelde doen of sê as wat die leser sou 

verwag. Die verwagtingshorison van die leser word dus geaffekteer deur dit wat in die teks 

staan – soos Kuipers (1975:154) dit stel: wanneer daar nie aan ons verwagtinge voldoen word 

nie, ervaar ons disoriëntering. Algemene kennisstrukture (beide rame en skripte) is wat die leser 

na die teks bring terwyl teksspesifieke strukture (beide rame en skripte) is wat die teks na die 

leser bring. Die moontlikheid bestaan dat hierdie proses op ’n geïntegreerde wyse in ŉ 

sirkelgang kan geskied. 

Emmott verwys ook na ŉ plek-konstruk wat dui op die storing van alle inligting wat versamel 

word oor enige fiksionele plek of ruimte (Emmott, 1994:157). Hierdie plek-konstruk kan direk 

verbind word met die konsep van rame aangesien ŉ raam die mentale struktuur is waarin 

skripte uitgevoer word.  

Die raam monitor volgens Emmott (1994:158) die fiksionele konteks. Dit bestaan nie uit 

arsenale van inligting oor spesifieke entiteite soos karakters en plekke nie, maar van ŉ 

nasporingsisteem wat monitor watter karakters teenwoordig is in ŉ plek op enige gegewe punt 

in die teks. Die raam kan vergelyk word met ŉ skoolrooster of klasregister aangesien dit die 

groepering van mense op ŉ plek gee sonder gedetailleerde inligting. Emmott bring ŉ nuwe 

dimensie na die konsep van rame aangesien sy onderskei tussen rame, karakter-konstrukte en 

plek-konstrukte. Die karakter-konstrukte hou verband met skripte, maar die plek-konstrukte hou 

verband met rame en verskil slegs van rame in dié opsig dat dit meer gedetailleerde inligting 

bevat. Die leser se kognitiewe rame hou tred van waar karakters hulself op ŉ gegewe tydstip 

bevind. Indien ŉ karakter nie in ŉ betrokke scenario is nie, vorm die leser wel soms ŉ afleiding 
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of idee van waar die karakter kan wees. Die leser kan gemaklik die karakters se bewegings volg 

en bybly met die bewegings van die karakter. 

Die raam as kontekstuele monitor 

Die rede waarom die leser van ŉ narratief kontekstuele inligting moet stoor, is dat provorme 

slegs geïnterpreteer kan word indien hierdie inligting geredelik beskikbaar is (Emmott, 

1994:158). Soos wat die leser verder lees, word inligting uit die teks gestoor sodat die leser 

later vinnig daardie inligting kan herroep om sin te maak van ŉ sekere nuwe of ou gebeurtenis 

of die plek van die gebeurtenis.  

Tekseksterne (eksoforiese) provorme word geïnterpreteer deur rond te kyk in die werklike 

wêreldkonteks vir ŉ geskikte referent. Vir die leser van ŉ narratiewe teks kan die karakters se 

provorme nie as eksofories geklassifiseer word nie, aangesien die provorme na ŉ fiksionele en 

nierealiteitswêreld verwys. Die leser is nie deel van die fiksionele wêreld nie en kan nie fisiek 

rondom hom kyk/soek vir die referent nie (Emmott, 1994:158). Hierdie gedeelte toon aan hoe ŉ 

raam gekonstrueer word deur die leser. Wat die narratiewe teks betref, is die leser ŉ 

buitestander, ŉ waarnemer, wat nie kan deel word van die fiksionele wêreld nie. Karakters en 

scenario’s word dus gebruik om binne die narratiewe wêreld te kyk en waar te neem. 

Die raam monitor watter karakters betrokke is tydens ŉ handeling en stel hierdie inligting op die 

voorgrond in elke nuwe sin sodat dit gebruik kan word in provorminterpretasie (Emmott, 

1994:159). Wanneer inligting oor karakters en hul plekke vinnig opgeroep kan word, kan die 

leser vinniger deur die teks beweeg. Die leser raak dus vertroud met die milieu en karakters 

daarin. Dit is wanneer hierdie gevormde “bekendheid” konfronteer word met iets wat nie logies 

sin maak nie, dat die outeur daarin geslaag het om die narratief kompleks en interessant te 

maak. 

A.g.v. die raam weet die brein reeds wie en waar en is al die relevante inligting oor karakters en 

plekke geredelik beskikbaar. Hierdie tipe verwysing is teksintern (endofories) van aard (Emmott, 

1994:159). Dit is belangrik omdat dit inligting verskaf oor waar die karakter homself bevind. 

Verwysingsteorie verklaar egter nie hoe ŉ karakter waarna nie verwys word nie in ŉ sin tog daar 

kan wees nie. Rame maak ŉ referent beskikbaar of daar nou daarna verwys word of nie 

(Emmott, 1994:160). ŉ Karakter waarvoor daar ŉ strukturele gleuf is in ŉ sin is ŉ overte 

deelnemer en ŉ karakter waarvoor geen gleuf in die sin is nie, is ŉ koverte deelnemer (Emmott, 

1989; Emmott, 1994:160). 
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Rame kan gebruik word om te verduidelik hoe ons analepsis hanteer en lees (Emmott, 

1994:161). Die leser weet wanneer om ŉ terugflitsraam op te stel en hierdie raam monitor tyd 

sowel as karakters en plek. Dit is duidelik dat die kognitiewe rame van ŉ leser meervoudige 

funksies het en dit is juis daarom relevant om hierdie funksies na te spoor.  

Emmott (1994:162) onderskei verder tussen twee belangrike konsepte in die raamteorie, 

naamlik raamwysiging en raamwisseling. Eersgenoemde vind plaas wanneer die leser vertel 

word dat karakters ŉ ruimte betree of verlaat. Ons aannames oor die karakters verander, maar 

oor ander karakters bly dit dieselfde. Die raam bly gedwonge daar al is dit gewysig. Tydens 

raamwisseling word die aandag gelei na ŉ nuwe raam met geen aannames oor die vorige raam 

nie. 

Die herroep van gestoorde rame 

Karakters in ŉ gestoorde raam is verbind aan hul konteks, maar nie gemerk nie aangesien die 

leser se aandag nie gerig is op hierdie konteks nie. Die moontlikheid bestaan dat ŉ gestoorde 

raam weer opgeroep kan word. Slegs ŉ klein hoeveelheid inligting hoef genoem te word ten 

einde ŉ volle raam in te stel. Raamherroeping is moontlik omdat dit geantisipeer word (Emmott, 

1994:163-164). 

Eienskappe van rame 

Kuipers (1975:153-154) lys die volgende agt eienskappe van rame: 

1. Beskrywing: ŉ Raam verskaf uitgebreide struktuur vir die skep en onderhoud van ’n 

beskrywing. 

2. Instansiëring: Die proses waardeur die raam ’n beskrywing van die objek skep deur die 

geobserveerde te vervang met voorspelde waardes. 

3. Voorspelling: Die raam se voorspelde beskrywing kan gebruik word om die versameling 

observasies vir instansiëring te lei. Dit verskaf ook die verstekke wat dien as 

plaasvervangers vir die onwaargenome eienskappe. 

4. Regverdiging: Verskillende eienskappe van die raambeskrywing het verskillende 

hoeveelhede vertroulikheid. Sommige is duidelike observasies en ander is keuses vanuit 

min alternatiewe en nog ander is verstektoewysings. 

5. Variasie: Die dimensies en wydtes van moontlike variasie van elke aspek is beperk en 

gespesifiseer. 
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6. Regstelling: Anomalieë kan aandui dat die huidige raam inkorrek is en dat ’n ander 

perspektief nodig is. 

7. Versteuring: Vir klein veranderinge in die waarnemer of die waargenome objek stel 

verstoringsprosedures die probleem reg sonder algehele herberekening. 

8. Transformasie: In die geval van meer beduidende veranderinge stel 

transformasieprosedures rame geskik vir die nuwe situasies voor. 

Rame besit verder volgens Perry (1979:43) die vermoë om antwoorde op die volgende soorte 

vrae te stoor en te struktureer: 

a) Wat gebeur? 

b) Wat is die stand van sake? 

c) Wat is die situasie? 

d) Waar gebeur dit? 

e) Wat is die motiewe? 

f) Wat is die doel? 

g) Wat is die spreker se posisie? 

Met behulp van hierdie eienskappe en vrae is dit moontlik om narratiewe tekste te analiseer en 

te interpreteer met die fokus op die rame wat in plek gestel is deur die outeur en geaktiveer 

word sodra die leser die teks lees.  

Tipes rame 

Kardela en Kedra-Kardela (2004:10) gee die volgende tipes kognitiewe narratologiese rame wat 

kan voorkom wanneer daar met tekste omgegaan word: 1) die outeur/leser-raam; 2) die 

gebeurtenisraam; 3) die karakterraam; 4) die vertellerraam; 5) die spraakrepresenteringsraam; 

en die gespesifiseerde raam. 

Samevattende opmerkings 

Rame kompenseer vir kontekstuele data in enige sin binne ŉ teks deur inligting in die fiksionele 

konteks na vore te bring. Die leser kan nie individuele sinne of groepe sinne lees buite die teks 

in sy geheel nie. Die brein dien dus as ŉ brug tussen verskillende dele van ŉ teks (Emmott, 

1994:165). Die teks word deur middel van rame, wat afsonderlike mentale konstrukte is, 

toeganklik gemaak omdat al die rame bydra tot ŉ geheelbeeld en -idee van wat binne die teks 

gebeur. Die leser abstraheer dus inligting uit die konteks van die teks uit om ŉ begrip te 

ontwikkel vir die narratiewe elemente binne die teks. Dit is belangrik dat daar in hierdie studie 
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vanuit die uitgangspunt gewerk word dat die teks al die inligting verskaf en dat enige 

ekstratekstuele kontekste nie ŉ bepalende of uitsluitende invloed moet hê op die ervaring en 

interpretasie van die teks nie. Die leser se kognisie word dus ingespan om die verskillende dele 

in ŉ teks met mekaar te verbind te einde ŉ insig te verkry van die teks in sy geheel. 

Al herken die leser dinge in die teks wat hom laat dink hy beweeg na die finale afsluiting van die 

teks, ervaar hy terselfdertyd nuwe interpretasies en sal hy probeer om sy interpretasie(s) uit te 

brei. Aan die een kant spoor die kognitiewe narratologiese rame die leser aan om nuwe tekste 

te skep, maar terselfdertyd verhinder dit die skep van nuwe tekste (Kardela & Kedra-Kardela, 

2004:23).  
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2.2.2. Skripte 

In 1975 het Schank en Abelson in hul werk Scripts, plans, and knowledge Minsky se 

raamkonsep as té algemeen beskou en het daarom besluit om die konsep verder uit te brei en 

te spesialiseer met betrekking tot die konstruk skripte. Skripte kan daarom die beste verstaan 

word binne die raamkonsep aangesien dit ŉ gespesialiseerde soort raam is wat egter genoeg 

unieke eienskappe het om as ŉ losstaande konstruk in eie reg beskou te word. Herman 

(2003:40-41) stel tereg dat skripte ŉ spesiale geval is van die meer algemene geheuestrukture 

genaamd skemata. Volgens Schank en Abelson (1975:151) is ŉ skript ŉ struktuur wat ŉ 

gepaste reeks gebeure in ŉ spesifieke konteks beskryf. Waar die raam meer gefokus is op die 

plek van gebeurtenisse, fokus die skript meer op dit wat binne die plekke gebeur. Mercadal 

(1990:255) beskryf die skript as ŉ beskrywing van hoe daar van ŉ reeks gebeurtenisse verwag 

word om te ontvou en wat soortgelyk aan ŉ raam is omdat skripte stelle verwagtings aktiveer. 

Rame verskil van skripte in dié opsig dat rame ŉ sekere punt in tyd voorstel. Herman (2003:40-

41) voer aan dat die konsep van skripte, naamlik die kennisrepresentasies met betrekking tot ŉ 

verwante sekwens van gebeure wat gestoor is in die geheue, ontwerp is om te verduidelik 

waarom mense komplekse interpretasies van stories kan bou op grond van baie min tekstuele 

of diskoersaanwysings.  

Werking van die skript 

ŉ Skript bestaan uit openinge en vereistes oor wat daardie openinge kan vul. Die struktuur is ŉ 

onderling verbonde geheel en wat dus in die een opening gebeur, affekteer dit wat in ŉ ander 

opening voorkom (Schank & Abelson, 1975:151). Skripte hanteer ook gestileerde daaglikse 

situasies, is nie onderhewig aan veel verandering nie en verder het dit ook nie die vermoë om 

nuwe situasies te hanteer nie. Die skript is dus ŉ statiese konstruk wat bloot gebeure en aksies 

beskryf sonder om dit verder toe te lig. Dit word ook beskou as ŉ voorafbepaalde, stereotipiese 

reeks gebeure en aksies wat ŉ welbekende situasie definieer (Schank & Abelson, 1975:151).  

Abelson het in 1981 voortgebou op die teorie wat hy en Schank in 1975 ontwikkel het en 

daarmee is die konsep van skripte meer verfyn. In hierdie werk is aangeneem dat lesers, wat 

begrip het van die teks, konseptuele representasies van stereotipiese gebeurtenisreekse besit 

en dat daardie skripte geaktiveer word wanneer die leser hierdie gebeurtenisreekse binne die 

teks teëkom (Abelson, 1981:715). Mense het gestoorde skripte in hul geheue wat die relevante 

persone, objekte en gebeure gedurende ŉ handeling beskryf. Die rede daarvoor is dat 

antwoorde gevind kan word wat buite die reikwydte van die teks lê (O’Neill, 1996:260). 
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Dit is moontlik om tegelykertyd binne meer as een skript te wees en wanneer die handeling in 

een skript na willekeur binne ŉ ander skript gevoeg word, is daar gewoonlik ŉ absurditeit wat 

plaasvind. Omdat skripte veelvuldig van aard is, kan elke skript die perspektief van ŉ karakter 

aanneem en soos die perspektief verander kan die skript ook verander om daarby aan te pas 

(Schank & Abelson, 1975:152). Die uitvoering van ŉ lang, uitgerekte taak benodig dikwels meer 

as een skript en die verstaan van ŉ teks benodig toegang tot veelvuldige skripte (Herman, 

2002:85). 

Normwysiging 

Narratiewe is skripte met een of meer interessante afwykings van die verwagte norm en hierdie 

afwykings neem die inisiatief in die narratief oor totdat die probleem wat dit meebring opgelos is 

(Schank & Abelson, 1975:152). Wanneer die leser byvoorbeeld gekonfronteer word met ŉ 

onverwagte gebeurtenis in ŉ narratiewe teks, sal skripte geaktiveer word ten einde sin te maak 

uit die teksgedeelte wat die leser aanvanklik verwar het. Vir die leser om die storie te verstaan 

moet alle afleidings wat oor die storie gemaak word met mekaar verbind word en skripte word 

gebruik om hierdie kognitiewe proses te fasiliteer (Schank & Abelson, 1975:152). Abelson 

(1981:717) stel egter dat dit nie noodwendig waar is dat, elke keer wanneer afleidings gemaak 

word, skripte betrokke is nie – vir ŉ skript om erken te word as ŉ kognitiewe struktuur moet dit 

meer as slegs ŉ eenvoudige afleiding bevat. Indien die skript egter optree as ŉ bundel ervaringe 

kan kognitiewe prosessering lei tot gepaste afleidings. ŉ Skript kan dus beskou word as die 

gelyktydige aktivering van ŉ stel gebeurtenisse wat moontlik gebruik kan word om afleidings 

mee te maak (Abelson, 1981:717). 

Die “wat as”-beginsel is ŉ baie belangrike deel van skripte. Binne ŉ teks word nuwe 

skriptinligting geïnterpreteer ingevolge sy plek in een van die kousale kettings binne ŉ skript 

(Schank & Abelson, 1975:152-153). Woods (1975:38) ondersteun hierdie konsep deur te stel 

dat hierdie kousale ketting bruikbaar is vir die representasie van enige sekwensiële vloei van 

gebeure. Aangesien sekere gebeurtenissekwense dikwels in ŉ spesifieke volgorde plaasvind, 

moet afgelei word dat mense sekere spesiale meganismes ontwikkel het om dit te kan hanteer. 

Een van hierdie meganismes is dat ons daartoe in staat moet wees om te verwys na ŉ gereelde 

gebeurtenissekwens op ŉ sketsmatige manier. Tweedens is ŉ meganisme nodig vir die 

herstelstappe wat uitgelaat is in die kousale ketting, naamlik ŉ skriptoepasser. 

Die algemene vorm van skripte kan beskou word as ŉ stel paaie wat byeenkom by ŉ sekere 

kritieke punt wat die skript definieer – dit is dus nie slegs ŉ eenvoudige lys van gebeurtenisse 

nie, maar eerder ŉ kousale ketting. Om te weet wanneer ŉ skript gepas is, is skriptopskrifte 

nodig. Hierdie opskrifte definieer die omstandighede waarin ŉ skript in werking gestel word, 
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maar kontekste moet beperk word om te keer dat ander skripte opgeroep word deur ŉ enkele 

woord. Skripte organiseer dus nuwe insette, soos die wysiging van norme, ingevolge voorheen 

gestoorde kennis. Om ŉ storie wat ŉ skript oproep, te verstaan, word die skript deel van die 

storie selfs al word dit nie letterlik uitgestip nie (Schank & Abelson, 1975:153). Die inisiëring van 

ŉ skriptgebeurtenis in ŉ storie kan lei tot die vinnige herkenning van ŉ ander skriptgebeurtenis 

in dieselfde storie (Abelson, 1981:717). Begrip of verstaan kan daarom beskryf word as ŉ 

proses waarby mense dít wat hulle sien en hoor probeer inpas by voorafgestoorde groeperinge 

van aksies wat hulle voorheen reeds ervaar het (Schank & Abelson, 1977:67).  

Skripte kan volgens Schank & Abelson (1975:153) op veral drie maniere ŉ norm wysig:  

1) Afleiding kom voor wanneer een skript onderbreek word deur ŉ ander skript  

2) Verhindering dui op ŉ geval waar die normale reeks gebeurtenisse deur iemand of iets 

onderbreek word ten einde ŉ normale aksie te keer om weer te gebeur óf wanneer die 

gewone toestand, wat die aksie gewoonlik laat gebeur, nie aanwesig is nie 

3) Foutering kom voor wanneer die aksie voltooi is op onvanpaste wyse, sodat die 

normale resultate van die aksie nie kan geskied nie. 

Verder is dit ook belangrik om in gedagte te hou dat selfs gestereotipeerde realistiese aktiwiteite 

baie onderbrekings en interpolasies in die oorgang van een gebeurtenis tot die volgende 

toelaat. In enige realistiese skriptaktivering kan verwagtinge dus verkeerd wees en die brein 

moet gereed wees om hierdie afwykings te kan hanteer (Abelson, 1981:717). 

Skriptvariasies 

ŉ Skript is baie meer as ŉ liniêre lys van rigiede gebeurtenisse. Deur ŉ skript te leer, leer mens 

variasies sowel as konsekwenthede. Abelson (1981:723-724) lys agt faktore wat skriptvariasies 

teweegbring: 

1) Ekwifinale aksies wat beteken dat verskeie verskillende aksies dieselfde resultate kan 

bereik 

2) Veranderlikes wat ontwerpe is wat aan skripte ŉ voorspelbare algemeenheid gee – al 

kan sommige objekte of persone verskil vir verskillende skriptepisodes, bly dit konstant 

sodra dit geset is vir ŉ spesifieke episode 

3) Skriptpaaie wat verskyn wanneer daar vertakpunte is wat alternatiewe bied vir normale 

prosedures 
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4) Scèneseleksie wat meer van toepassing is op swak skripte wat nie sekwensiële 

beperkings plaas tussen scènes nie 

5) Spore wat verskillende skriptvariante is – elk wat karakteristieke paaie, scèneseleksies 

en rekwisiete verteenwoordig en wat nie gedeel word deur ander spore nie 

Die eerste vyf faktore is variasies wat geantisipeer kan word voordat ŉ spesifieke skript 

kan plaasvind. Die volgende drie faktore is onverwagse skriptvariasies: 

6) Interferensies, hindernisse en foute kan plaasvind wat die behoorlike uitvoering van die 

skript kan belemmer. ŉ Hindernis is iets wat die voorwaarde van ŉ gegewe gebeurtenis 

kan verwyder. ŉ Fout is die foutiewe voltooiing van ŉ gegewe gebeurtenis. Vir elke 

hindernis en fout binne ŉ skript is daar een of twee aanvaarbare korrektiewe voorskrifte 

wat die skript toelaat om normaal voort te gaan. 

7) Afleiding is ŉ gebeurtenis met genoegsame opvallendheid of belangrikheid om ŉ 

skriptaksie te onderbreek, hoewel dit nie inmeng met ŉ uniek gespesifiseerde gebeurtenis 

nie. 

8) Vrye gedrag is daardie aktiwiteite wat aanvaarbaar en in ŉ gemeensame mengsel met 

die kontinue skript is. Mense weet inherent watter gedrag om in watter konteks uit te voer. 

Tipes skripte 

Woods (1975:61-65) onderskei tussen drie tipes skripte naamlik situasionele skripte, 

persoonlike skripte en instrumentele skripte. Situasionele skripte word gevind wanneer die 

situasie gespesifiseerd is, wanneer verskeie rolspelers (karakters) ineengestrengelde rolle het 

wat hulle kan volg en die rolspelers (karakters) ŉ gedeelde begrip het van dit wat moet gebeur. 

ŉ Voorbeeld hiervan is byvoorbeeld ŉ jagtog waaraan klomp jagters deelneem. Die situasie is 

gespesifiseerd in die sin dat daar in die veld gejag word. Die jagters het ineengestrengelde rolle 

wat hulle volg aangesien hulle sonder om daaroor te dink wissel van die persoon wat skiet, 

bestuur, verversings bedien, kosmaak, foto’s neem en dies meer. Al die jagters teenwoordig het 

ook ŉ begrip van dit wat alles moet gebeur in die jagveld. 

Persoonlike skripte word nie uitgevoer op die gestileerde wyse van situasionele skripte nie en al 

die deelnemers in persoonlike skripte is nie noodwendig bewus van hul deelname nie. Dit 

bestaan slegs in die gedagtewêreld van die akteur, is dikwels doelgeoriënteerd en kan ook 

rituele insluit of manifesteer as ŉ uitgebreide emosionele of gedragsreaksie wat ŉ situasionele 

uitkoms volg. Persoonlike skripte word dikwels gebruik in nuwe situasies wanneer geen ander 

skripte beskikbaar is nie. Hierdie situasies kan die volgende insluit: 1) een akteur (karakters) 
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met ŉ verskuilde persoonlike skript binne ŉ situasionele skript; 2) twee of meer akteurs 

(karakters) met kompeterende verskuilde skripte binne ŉ situasionele skript; of 3) een of meer 

akteurs (karakters) met persoonlike skripte waarvan die aard bekend is aan die ander akteurs. 

Die voorbeeld hierbo kan soos volg verduidelik word: Indien daar ŉ jagter is wat heeltyd 

misskiet en gespot word deur sy medejagters, kan negatiewe emosie opbou binne hom sonder 

dat die ander dit sien – hy kan dan dalk iets onverantwoordeliks aanvang. Verder kan daar twee 

of meer jagters wees wat teen mekaar kompeteer om die meeste bokke te skiet sonder dat die 

ander iets agterkom. Laastens kan een of meer jagters nie van mekaar hou nie en die ander 

jagters is welbekend met hierdie onmin. 

Instrumentele skripte is soos situasionele skripte wat struktuur betref, maar die tipes aksies wat 

beskryf word, verskil in orde en begrip van die skript. Die verskil hang ook af van die aantal 

akteurs en die doel van die skript. Vir situasionele skripte is gewoonlik veelvoudige akteurs 

(karakters) nodig en vir instrumentele skripte slegs een. 

Abelson (1981:717) onderskei op sy beurt weer tussen sterk en swak skripte. Wanneer die 

volgorde waarin die gebeure plaasvind ook voorkom in die bundel van gebeurtenisse, beskou 

Abelson dit as ŉ sterk skript. Die onderskeidende kenmerk van sterk skripte is die relevansie 

van geleerde assosiasie tussen vorige en opeenvolgende skripte. Hierdie assosiasies is 

gewoonlik eerder betekenisvol as wat dit blote gewoonte-assosiasies is as gevolg van kousale 

instaatstellings tussen skriptgebeurtenisse. Sterk skripte hanteer verwagtinge oor die orde 

sowel as die voorkoms van gebeurtenisse. 

Swak skripte daarteenoor is baie dieselfde as ander tipes kognitiewe skemata wat nie 

sekwensinligting gebruik nie. Dit is ŉ bundel afleidings wat oor die potensiaal beskik om 

gebeurtenisreekse te laat plaasvind en kan daarom moontlik op strukturele vlak dieselfde wees 

as ander skemata wat nie gebeurtenisse hanteer nie (Abelson, 1981:717). Dit is makliker om 

gepaarde gebeurtenisse te herroep wanneer dit kousaal eerder as temporeel verbind is aan 

mekaar. In sommige stereotipiese gebeurtenisstelle is konsekwente opeenvolgende eienskappe 

afwesig (Abelson, 1981:717). 

Metaskripte word sodanig gedefinieer dat baie scènes gespesifiseer word op ŉ hoër vlak van 

abstraksie as die vlak van ŉ skript. Hierdie abstrakte scènes subsumeer verskillende konkrete 

vergestaltings en die gedeelde kennis word gestoor buite die skript en word beskikbaar gestel 

wanneer die skripte geaktiveer word. Wat wel binne ŉ skript gestoor word, is daardie unieke 

scènes (Abelson, 1981:725). 
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Die gapingvullingsfenomeen 

Abelson (1981:717) het ook die fenomeen van gapingvulling ondersoek omdat die neiging om 

gapings in onvoltooide voorgestelde skripte te vul baie herinner aan die voltooiing van 

afleidings. Gapingvulling is konsekwent met die hipotese dat mense se 

langtermyngeheuerepresentasie van geskripteerde situasies bestaan uit die generiese skript en 

gewysig word deur die eksplisiete herinneringe aan ongewone gebeure. Inligting oor volgorde is 

egter nie nodig vir gapingvulling om plaas te vind nie. Wanneer vals herkenning van 

ongepresenteerde gebeure gebaseer is op die tipiese geskripteerde gebeure, is al wat nodig is 

om toegang te verkry ŉ ongeordende gebeurtenisversameling. 

Die gapingvullingsfenomeen kan in drie stappe verdeel word: 

1. Norme van tipiese gebeure in geskripteerde aktiwiteite word ingesamel. 

2. Lesers lees stories van sulke geskripteerde gebeure met sommige van die normatiewe 

gebeure wat ingesluit is en ander wat uitgelaat is. 

3. Later kom die herkenningstoets vir gebeure wat werklik in die storie of skript is, of nie in 

die storie nie of geensins in beide die skript of storie nie (Abelson, 1981:717). 

Om ŉ gegewe skript te begryp, hoef daar nie noodwendig ŉ soektog deur ŉ lys van 

geskripteerde gebeurtenisse geloods te word nie. So ŉ soektog kan naïef wees omdat gebeure 

in skripte verskil in hul sentraliteit tot aksievloei – sommige gebeurtenisse is onvervangbaar in ŉ 

skript en som scenario’s van laervlakaksies op (Abelson, 1981:718).  

Skripte as performatiewe strukture  

Daar word in die sielkunde onderskei tussen begripskripte en gedragskripte. Om ŉ skript uit te 

voer, moet daar toewyding wees tot die uitvoering van die skript (Abelson, 1981:719). 

Om ŉ situasie te verstaan, kan ook die kognitiewe herroeping van vorige situasies, wat moontlik 

dieselfde is as die huidige situasie, beteken. Sodoende kan gepaste gedrag uitgevoer word 

deur vorige gedrag in soortgelyke situasies te herroep (Abelson, 1981:719). Deur vele 

herhalings word daar ŉ maklik-identifiseerbare klas, naamlik skripte, gebou.  

Volgens Abelson (1981:719) blyk drie voorwaardes nodig te wees om geskripteerde gedrag te 

laat plaasvind: 

1. Die individu moet ŉ stabiele kognitiewe representasie van ŉ spesifieke skript hê. 
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2. ŉ Ontlokkingskonteks vir die skript moet voorkom en situasies verskil daarin dat of die 

ontlokkingskonteks vir ŉ skript self gepresenteer word of omgewingsgewys gepresenteer 

word. 

3. Die individu moet die skript binnegaan. Hierdie stap is die kritieke toestand by die 

gaping tussen kognisie en gedrag. Daar word aangeneem dat die binnegaan van die skript 

afhang van die bevrediging van ŉ aksiereël wat verbind is aan die skriptrepresentasie. 

Die besluit van die individu om met die skript voort te gaan, word dikwels geneem volgens ŉ 

beleid binne die persoon wat ontwikkel is deur vorige ervaringe. Hierdie beleide word wel 

gebaseer op ŉ paar relevante toestande – veral indien die besluitnemingsproses lank neem en 

dus nie haalbaar is elke keer wanneer die skript plaasvind nie (Abelson, 1981:719). Die 

relevante toestande vir aksiereëls is onder andere koste, moeite, bui, aanmoediging of 

geldigheid, maar slegs een of twee van hierdie toestande sal tipies geld vir enige gegewe skript 

(ibid). 

2.2.3. Samevatting 

ŉ Skript kan beskou word as ŉ hipotetiese kognitiewe struktuur wat, wanneer dit geaktiveer 

word, begrip van gebeurtenisgebaseerde situasies organiseer (Abelson, 1981:717). Skripte is 

kennisstrukture en nie net ŉ responsprogram nie en daarom is toegang daartoe simbolies sowel 

as deur middel van direkte ervaring (Abelson, 1981:722). 

In die afwesigheid van stereotipes wat gestoor is as skripte, kan lesers nie eers die mees 

basiese teksafleidings maak nie. Stories is nie slegs herkenbaar solank dit lesers vertel wat 

hulle reeds weet nie, maar veel eerder staan stories in verhouding tot wat die lesers en 

aanhoorders weet. Stories fokus die aandag op die ongewone en merkwaardige dinge teen ŉ 

agtergrond wat bestaan uit patrone van oortuiging en verwagting (Herman, 1997:1048). Om 

narratiewe te vertel is ŉ sekere manier om ontluikende kennis met voorafbestaande kennis te 

versoen – ander maniere sluit in beskrywing, argumentering, groetekaartjies en resepte (ibid). 

Elke vertelling vereis dat die luisteraar of leser skripte moet gebruik om die narratief aan die 

gang te sit en sodoende die stories saam te help skep. Die formele eienskappe van die 

sekwense beperk die soorte skripte wat in enige storie geïndekseer kan word en dit beperk ook 

die aantal stories wat gebaseer kan word op enige skript. Maar aan die ander kant hoef ŉ 

sekere stel wenke nie noodwendig in ŉ storie te wees vir die lesers om ŉ gegewe skript te 

aktiveer nie (Herman, 1997:1051). 
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Ter samevatting stel Herman (1997:1054) twee hipoteses voor wat gebruik kan word vir die 

generering van ŉ postklassieke narratologie: 

a) Die aard en skopus van die wêreldkennis wat nodig is om literêre tekste wat oor ŉ 

tydperk verander te prosesseer, sowel as die maniere waarop die skriptstoriekoppelvlak 

geënkodeer en getematiseer is in tekste. Sulke veranderinge stem ooreen met skuiwe in 

verhoudinge onder resessiewe, dominante en ontluikende narratiewe tegnieke. 

b) Kontemporêre tekste kan op verskillende wyses met algemene skripte vereenselwig. 

Tekste kan min of meer krities en refleksief aan die skripte wat gesirkuleer het ten tyde 

van die skryf van die tekste, behoort. In narratiewe korrespondeer die variasies met 

generiese klassifikasies wat gebruik word om stories te kategoriseer. 

Die literatuurgeskiedenis produseer ŉ immer groeiende korpus tekste waarvan die 

uiteenlopende ontwerpe die veranderende opvattings van hoeveel skripte geaktiveer behoort te 

word gedurende tekstuele prosessering, blootlê (Herman, 1997:1054). Die formele impetus van 

literêre fiksie was die verwerping of agterstelling van skripte waarin vorige tekste geanker is en 

die komplementêre vooropstelling van nuwe skripte gepas is by die veranderde idees oor 

narratiewe (ibid). Sulke veranderinge in skripte en stories is refleksief: die behoefte aan 

narratiewe innovering vloei voort uit die dominansie van sekere tipes wêreldkennis wat, selfs 

aanvanklik van beperkte invloed, versterk, gekonsolideer en veralgemeen is deur vorige 

narratiewe tegnieke (Herman, 1997:1055). Gegewe die feit dat skripte en stories in ŉ sekere sin 

albei essensieel is, is die manier waarop lesers en luisteraars ŉ narratief prosesseer (indien 

hulle wel enigsins daartoe in staat is om die narratief te prosesseer) afhanklik van die aard en 

skopus van die wêreldkennis waarin dit geïndekseer is (Herman, 1997:1057). 
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2.3. Manlikheid 

Hierdie gedeelte handel oor die genderkonstrukte van manlikheid en manlikhede. Dit is 

belangrik dat hierdie konstrukte in verband gebring word met die voorafgaande besprekings van 

die kognitiewe konsepte van rame en skripte ten einde ŉ geïntegreerde teoretiese benadering 

te ontwikkel vir die verhandeling. Die manlikheidsrame wat ondersoek gaan word, is die ruimtes 

en kontekste waarin manlikheid/manlikhede uitgeleef word en waarbinne dit verwag word, 

terwyl die skripte meer gemoeid sal wees met die handelinge en die verwagte handelinge van 

manlikheid/manlikhede. Hoewel hierdie studie eerder fokus op die inligting wat die teks verskaf, 

is dit ook waar dat daar sonder ekstratekstuele inligting geen begrip gevorm sou kon word nie. 

Hierdie gedeelte dien as ŉ voorbeeld van hoe rame en skripte met manlikheid verbind kan word 

sodat die toepassing van die teorie op die analises en interpretasies van die romans meer sin 

maak. Ten eerste gaan manlikheid as genderkonstruk oor die algemeen ondersoek word. 

Daarna sal manlikheid/manlikhede in die Suid-Afrikaanse konteks ondersoek word. Deurentyd 

sal rame en skripte in verband hiermee gebring word. 

2.3.1. Manlikheid as genderkonstruk 

Gender as sosiologiese konsep bestaan uit meer en iets anders as ’n blote lys van sekere 

biologiese kenmerke. ŉ Spesifieke gender is ook meer as die somtotaal van die individue aan 

wie gender toegeken is en dit word natuurlik geensins op slegs hul genitalieë gebaseer nie. 

Gender geld vir lede van ŉ groep wat optree volgens die beginsels wat vir hulle bindend is en 

insgelyks nie vir lede van die ander gender bindend is nie (Behnke & Meuser, 2001:155-156). 

Dit hou die implikasie in dat om ŉ man te wees, nie noodwendig outomaties manlikheid 

impliseer nie. Dieselfde geld ook vir ŉ vrou en vroulikheid. 

Middleton (1992:152-153) stel die vraag of manlikheid ŉ diskoers, ŉ magstruktuur, ŉ spirituele 

ekonomie, ŉ geskiedenis, ŉ ideologie, ŉ identiteit, ŉ gedrag, ŉ waardesisteem of ŉ estetiese 

gebeurtenis is. Vanuit die literatuur oor manlikheid wil dit lyk asof manlikheid op een of ander 

tydstip al hierdie dinge en meer is. Hieruit is dit dus duidelik ŉ baie komplekse begrip wat nie 

deur ŉ enkele definisie vasgevang kan word nie. Reeser (2010:2) bevestig hierdie stelling 

wanneer hy stel dat manlikheid nie as ŉ enkele definisie bestudeer kan word nie, maar op een 

of ander tydstip as ŉ verskeidenheid en ŉ kompleksiteit beskou moet word. Reeser (2010:2-3) 

stel dat sodra ŉ individu, wat slegs ŉ enkele definisie van manlikheid ken, na ander plekke reis, 

tekste lees, op die internet swerf, films kyk of skilderye uit ander eras aanskou, die volle skaal 

van manlikhede vir hom ontsluit word. Dit maak die individu bewus van die feit dat manlikheid 

relatief is aangesien hy/sy besef dat manlikheid nie ŉ gegewe is nie, maar veel eerder ŉ 

konstruk van ŉ gegewe historiese en kulturele konteks. Maar selfs binne hierdie kontekste kan 
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die idees rondom manlikheid buigsaam wees en hoewel sommige mense konsensus het oor 

sekere definisies van manlikheid, is daardie konsensus nie absoluut nie en kan dit te eniger tyd 

deur enigeen uitgedaag word (Reeser, 2010:2-3). Behnke en Meuser (2001:165) stel dit 

onomwonde dat manlikheid nie meer definieerbaar is nie en dit blyk vandag, meer as tien jaar 

later, steeds die geval te wees al wend Reeser (2010:15), onder andere, steeds pogings aan 

om manlikheid te definieer soos byvoorbeeld met sy stelling dat ŉ stereotipe van manlikheid ŉ 

poging is om subjektiwiteit, wat nooit absoluut gestabiliseer kan word nie, te stabiliseer of om ŉ 

tipe manlikheid te skep wat nie dinamies is nie. Hierdie niedinamiese manlikheidstipe is ŉ 

bewys van die onstabiele aard van manlikheid. 

Manlikheid is volgens Behnke en Meuser (2001:153) gebonde aan historiese, kulturele, 

ekonomiese en politieke faktore. Patrone van manlikheid, soos wat dit in die geskiedenis 

gegroei het en versterk is, van manlike dominasie, word vergestalt in die wyse waarop mans 

dink en is ingeskryf in hul aksieroetines (lees skripte) (Behnke & Meuser, 2001:153). Synnott 

(2009:52) sluit hierby aan deur te noem dat verskeie kriteria geld vir die verskillende vorme van 

manlikheid en dat hierdie kriteria veranderlik is oor tyd en ruimte, en verskeie dimensies van 

sosiale kapitaal en mag kan insluit: fisiek, ekonomies, polities en intellektueel. Idees van 

manlikheid verander ook nie net oor ŉ tydperk nie, maar kan ook verander gedurende die 

leeftyd van die man (Van der Watt, 2007:82). 

Connell (2001:141-142) noem dat mannestudies wel die volgende gemene temas het (ná elke 

beskrywing volg ŉ kort uiteensetting wat die verband met rame of skripte verduidelik): 

1. Veelvuldige manlikhede: Verskillende kulture en verskillende tydperke in geskiedenis 

het verskillende gendersisteme geskep. Sodoende het verskillende patrone van 

manlikheid ontstaan. Dit is natuurlik dat daar in multikulturele gemeenskappe verskillende 

definisies van manlikheid sal bestaan en ontstaan en meer as een soort manlikheid kan 

ook gevind word binne ŉ enkele kultuur. Veelvuldige manlikhede kan selfs gevind word 

binne ŉ enkele instelling. Die kulture en instellings waarbinne die verskillende manlikhede 

ontstaan, kan beskou word as rame aangesien dit dui op ruimtes en kontekste waarbinne 

mans hulle bevind. 

2. Hiërargie en hegemonie: Verskillende manlikhede bestaan in definitiewe 

verhoudings/verbande met mekaar – dikwels verbande van hiërargie en uitsluiting. In elke 

kultuur of instelling is daar ŉ dominante of hegemoniese vorm van manlikheid. Dit vorm 

dan die sentrum van geslagsmag. Die hegemoniese vorm hoef nie noodwendig die mees 

algemene vorm van manlikheid te wees nie. Alle mans word wel daardeur geaffekteer en 

moet self hul verhouding daarmee bepaal. Die verbande en verhoudings waarin 
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manlikhede tot mekaar staan, kan as rame beskou word, sowel as die hiërargie(ë) 

waarbinne die manlikhede hulle bevind. Die uitleef van hierdie verhoudinge, veral in 

hegemoniese konteks, kan beskou word as die skripte van manlikheid aangesien dit die 

bepalers is van die manlikheidshandelinge in die rame. 

3. Kollektiewe manlikhede: Manlikhede word nie net uitgevoer deur individue nie, maar 

ook deur groepe en instellings. Manlikhede word geskep en onderhou in ons gedeelde 

kultuur. Sommige van die sterkste beelde van manlikheid kan byvoorbeeld gevind word in 

films, televisie en videospeletjies. Vanweë die performatiewe aard van die manlikhede kan 

hier ŉ verband getrek word met skripte aangesien dit te make het met die beelde, optrede 

en representasies van manlikhede. 

4. Liggame as arenas: Mans se liggame pas nie altyd in manlikheidspatrone in nie, maar 

dit is steeds belangrik vir die uitdrukking van manlikheid. Liggaamservaring, 

liggaamsplesier en liggaamsweerbaarheid maak deel uit van die uitoefen van gender in 

die alledaagse lewe. Manlike liggame kan ervaar word as rame wat dien as die mediums 

waarin skripte kan funksioneer ten einde die ervaring, plesier en weerbaarheid mee te 

bring. 

5. Aktiewe konstruksie: Manlikhede ontstaan wanneer mense optree. Gender handel oor 

wat ons doen, meer as oor wie ons is. Manlikhede word aktief geproduseer, deur die 

hulpbronne te gebruik wat beskikbaar is in ŉ gegewe milieu. Weereens is hier ŉ verband 

met skripte vanweë die performatiewe aard van die manlikhede. Die kontekste waarin dit 

plaasvind, kan beskou word as die raam/rame. 

6. Verdeling: Manlikhede is intern geskei, soms heel teenstellend. Mans se lewens 

vergestalt dikwels die spanning tussen teenstellende begeertes en praktyke. Die 

begeertes en praktyke van manlikhede is ŉ aanduiding van die manlike skripte wat 

uitgevoer moet word, maar die kontekste waarin hierdie spanning kan voorkom, is die 

rame.  

7. Dinamika: Juis omdat manlikhede in spanning is en aktief gekonstrueer word, kan dit 

verander. Manlikhede word geskep in spesifieke historiese omstandighede. Dit kan egter 

ook uitgedaag, gerekonstrueer of verplaas word. Die omstandighede waarin die 

manlikhede geskep word, kan beskou word as die rame, maar die dinamiese aard daarvan 

word teweeggebring deur die uitvoer van manlike skripte. 

Reeds met hierdie verbandlegging tussen manlikheid en rame en skripte is dit duidelik dat daar 

gronde is vir ŉ studie wat hierdie verskynsel in literêre kontekste en tekste ondersoek. Visagie 
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(2004:2) stel dit ook onomwonde dat manlikheid in die Afrikaanse literatuur in ŉ opmerkbare 

aantal tekste nie meer ŉ vanselfsprekende en deursigtige gegewe is nie. 

Clatterbaugh (1990:3) dink dit is waardevol om te onderskei tussen drie komponente in 

mannestudies, naamlik: 

1) Die manlike genderrol: Dit behels ŉ stel optredes, houdings en toestande wat gewoonlik 

gevind word in ŉ individu binne ŉ identifiseerbare groep wat val binne ŉ redelik spesifieke 

historiese, etniese of religieuse situasie. 

2) Die stereotipe van manlikheid: ŉ stereotipe is ŉ gebruiklike idee van wat die meeste 

mense as ŉ manlike genderrol beskou.  

3) Die genderideaal: Die ideale manlikheid wat mans wil nastreef. 

Binne hierdie verhandeling word al drie tipes komponente hanteer tydens die analise en 

interpretasies van die romans aan die hand van die kognitiewe narratologie. 

2.3.2. Hegemoniese manlikheid 

Hegemoniese manlikheid verwys na die vorm van manlikheid wat dominant is in ŉ gemeenskap 

(Morrell, 1998:607). Behalwe dat hegemoniese manlikheid daarna neig om vroue te onderdruk, 

onderdruk dit ook ander vorme van manlikheid en daardeur het hierdie ander 

minderheidsvorme van manlikheid nie eintlik ŉ geldige stem nie (Morrell, 1998:608). Hierdie 

hegemoniese manlikheid gee ŉ stel reëls of leefwyses van hoe ŉ “regte man” behoort te wees 

volgens die kulturele ideaal. Die konsep van hegemoniese manlikheid stel dat, hoewel daar vele 

manlikheidsvorme bestaan, daar tog een manlikheidstipe is wat al die mag het (Morrell, 

1998:608). Hierdie tipe manlikheid is egter nie stabiel nie omdat dit heeltyd ander 

representasies van manlikheid uitdaag, akkommodeer of weerstaan (Morrell, 1998:608). Morrell 

(1998:608) maak verder die stelling dat die werkersklas, swart mans en gay mans uitgesluit of 

ondergeskik word aan hierdie hegemoniese manlikheid. Dit is ook waar dat enigiets of 

enigiemand wat nie inpas by of voldoen aan die norme van manlikheid nie, as marginaal 

beskou kan word. Morrell moet egter in konteks gelees word aangesien die werkersklas in 

byvoorbeeld die res van Afrika en die VSA veel eerder die norm is. 

Hegemoniese manlikheid besit volgens Van der Watt (2007:54) se interpretasie van Brannon 

vier eienskappe wat hegemoniese manlikheid kenmerk: 

1) Geen sissie-dinge: Hegemoniese mans moet alle vroulike gedrag en eienskappe 

vermy aangesien ŉ regte man nooit soos ŉ vrou mag lyk nie. Regte mans het diep 
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stemme, vermy kosmetiekgebruik en gee minimale aandag aan hul klere en higiëne. 

Emosioneel stel hulle hulself voor as onkwetsbaar en hulle onderdruk uitdrukkings van 

toegeneentheid teenoor ander mans. Dit handel dus hier om die gedrag wat 

hegemoniese mans moet openbaar. Dit is die skripte wat hulle moet aktiveer binne 

sekere rame wat namens hulle geaktiveer word. 

2) Die groot wiel: Die hegemoniese man se lewe draai om die bereiking van sukses, 

status en broodwinning wat bepaal word deur sy beroep. Hierdie kenmerk posisioneer 

dus die man binne die gemeenskap waarin hy homself bevind. Die raam/rame 

waarbinne hierdie man beweeg, bepaal die motivering en agenda vir die tipe skripte 

wat hy uitvoer ten einde aanvaar te word binne die hegemoniese konteks en 

gemeenskap waarbinne hy homself bevind. 

3) Die stewige eik: Hierdie metafoor sinspeel op die persoonlikheidstipe van ŉ 

hegemoniese man wat insluit manlikheid, selfstandigheid, krag, selfvertroue en 

onafhanklikheid. Die persoonlikheid van die hegemoniese man kan beskou word as ŉ 

raam omdat dit die setel is vir die skripte wat uitgevoer word ten einde die genoemde 

persoonlikheidstrekke te kan uitleef. 

4) Gee-hulle-hel: Hierdie uitdrukking verwys na die risikogedrag wat mans graag 

openbaar en ook na aggressie en geweld en veral die misbruik daarvan om seks te kry 

by vroue. Dit is dus weereens hegemoniese manlikheidskripte wat hier beskryf word op 

indirekte wyse. 

Behnke en Mauser (2001:159) stel voor dat hegemoniese manlikheid as die kern van die 

manlike habitus5 ervaar moet word. Die manlike habitus vind uitdrukking in verskeie vorme: a) 

verantwoordelikheid vir die gesin se welstand as hoof daarvan; b) fisieke geweld; c) prososiale 

gedrag as beskermer of bewaker; of d) in hipermanlikheid (Rambo- of macho-tipes). Verder 

moet hegemoniese manlikheid die standaard wees waaraan ander mans ŉ man se gedrag 

oordeel en mans wat probeer om van die habitus te ontsnap, word dikwels verhinder deur die 

normatiewe krag daarvan (Behnke & Meuser, 2001:159). Die sosiale bestaan van gender is 

gebonde aan ŉ spesifieke habitus wat ŉ spesifieke sosiale gebruik genereer en die uitvoering 

van genderbepaalde gedrag word gebaseer op die gender-habitus omdat dit ordelikheid 

waarborg (Behnke & Meuser, 2001:156). 

                                                           
5
 Behnke en Meuser (2001:154) maak gebruik van die term "habitus" om te beskryf hoe mense (in die geval van 

hierdie studie mans) ŉ gewoonte ontwikkel het om op dieselfde manier op te tree aangesien die sosiale toestande 
waarin hulle lewe dit van hulle verwag. Bourdieu (1997:83) beskryf dit as ŉ matriks van persepsies, waarderings en 
aksies. Dit kan dus ook beskou word as manlike skripte. 
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Wanneer die problematiek van hegemoniese manlikheid herformuleer word ingevolge die teorie 

oor rame en skripte kan die volgende beweer word: Indien bepaalde ruimtes waarin mans 

beweeg en optree as die vaste norm geneem word en dus as hegemonies gevestig word, word 

hierdie ruimtes met betrekking tot manlikheid hegemoniese rame. Op dieselfde manier word die 

hegemoniese manlike aksies en handelinge wat uitgevoer word hegemoniese skripte. Die 

dominante vorm van manlikheid bepaal dus die rame en skripte van die ruimte en konteks 

waarin die manlikheid voorkom. Dit is baie maklik om perspektief te verloor en ondersoek in te 

stel na dít wat buite die teks aangaan, maar die kern van hierdie studie berus juis op die teks en 

die rame wat aan die leser gebied word.  

Die manlikheid/manlikhede wat die teks aan die leser bied, en nie die groter kontekstuele ruimte 

waarin die roman geskryf is nie, bepaal watter manlikheidsbeelde, rame en skripte as 

stereotipies vir daardie teks gebruik word. In werklike kontekste is dit bykans onmoontlik om te 

bepaal hoe manlikhede ervaar word aangesien dit ŉ uitgebreide empiriese studie gaan verg om 

data in te samel. Daar word dus nie op die sosiologiese en psigologiese aspekte van die teks 

gefokus nie, maar eerder op die opposisies en meervoudighede wat in die romans na vore kom. 

Dit is egter onvermydelik dat die ekstratekstuele omgewing waarin die leser beweeg ŉ invloed 

op die leser se bestaande idees en verwysingsraamwerk het – anders sou die leser niks van die 

teks kon verstaan nie. Juis omdat die leser stereotipes ken, verstaan en aangeneem het, kan 

die outeur nuwe rame en skripte skep wat die bestaande opvattings uitdaag. Die vermoë van 

die outeur om hetsy bewustelik of onbewustelik die rame en skripte aan die leser te verskaf en 

bestaande rame en skripte te wysig, is wat van Venter so ŉ merkwaardige outeur maak. Hoewel 

in hierdie studie slegs gewerk word met Venter se rame en skripte, moet die leser wel albei hê 

ten einde die “andersheid” van Venter se romans te begryp. 

2.3.3. Destabilisering van manlikheid 

Segal (1990:100) het reeds in die vroeë negentigerjare genoem dat die dominante idee van ŉ 

vasgestelde en klinkklare heteroseksuele manlikheid ŉ bietjie minder hegemonies is as wat dit 

ooit tevore was. Agtien jaar later stel Hopkins (2008:2) dat manlike selfdefiniëring wentel 

rondom manlike gehegtheid of homososialiteit; manlike seksualiteit; manlike projeksie en 

identifisering; kameraadskap en de-oedipusering. Vir manlikheid om gedekonstrueer en 

gedestabiliseer te word, moet die mans self hul manlikheid dekonstrueer en daardeur word 

manlike identiteit groot skade aangerig (Hopkins, 2008:2). Gegewe die feit dat sekere 

essensiële kenmerke van die manlike psige neig na aggressie, dominansie en dies meer, moet 

mans vrede maak met hul kompleksiteite en teenstellings eerder as om kulturele en sosiale 

mislukkings te internaliseer (ibid). Volgens Reeser (2010:27) kan manlikheid in ŉ krisis wees 
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wanneer verskeie mans in ŉ gegewe konteks spanning voel tussen hulself en die groter 

ideologieë wat domineer of begin domineer in daardie konteks. 

Akademici in die veld van genderstudies verwys reeds die afgelope paar jaar na die 

manlikheidskrisis wat gekenmerk word deur onstabiliteit en onsekerheid oor sosiale rolle, 

identiteit, seksualiteit, werk en interpersoonlike verhoudinge (Frosh, Phoenix & Pattman, 

2002:1). 

Volgens Frosh et al. (2001:1) kan die volgende dien as redes vir hierdie destabilisering in 

manlikheid: a) die ineenstorting van tradisionele manswerk; b) die groei in tegnologiese kultuur 

wat nie van een generasie tot die ander oorgedra kan word nie; c) die opkoms van die 

feministiese kultuur onder vroue; d) die meer abstrakte uitdagings vir die rasionaliteit waarmee 

manlikheid geïdentifiseer word; e) die verandering en selfs verwydering van die tradisionele, 

patriargale, dominante rol wat die man gespeel het. Daar word ook geargumenteer dat die 

mislukking van mans veroorsaak is deur die sukses van vroue (Walker, 2005:226).  

Die meeste mans in moderne gemeenskappe weet dat hulle uitgedaag word en hulle weet ook 

dat geslagsverhoudings verander word en dat hulle hulself moet versoen met hierdie 

veranderinge (Connell, 2001:140). Connell (ibid) stel egter ook dat daar redes bestaan waarom 

mans dalk gewillig mag wees om hul geslagspraktyke te verander en aan te pas. Hierdie redes 

word soos volg opgesom: 

i) Die belange wat mans het in die welstand van die vroue in hul lewens – vroue, 

minnaars, dogters, moeders, susters, kollegas en vriende 

ii) Die koste wat mans moet aangaan om ŉ sisteem van onderdrukking en 

ongelykheid te kan onderhou en wat homofobiese geweld, verminderde 

emosionele lewe en vermyding van die waarheid kan insluit 

iii) Die direkte koste om patrone van hegemoniese manlikheid in stand te hou naamlik 

kompetisie, geweld en oorlog, pad- en industriële ongelukke, stres, ŉ 

verskeidenheid van gesondheidskostes en omgewingsvernietiging 

iv) Die verlies aan vele plesiere en belangrike menslike ervarings wat d.m.v. die 

patriargale sisteem vir mans geweier is soos byvoorbeeld kontak met en 

verantwoordelikheid vir babas en jong kinders, versorging van ander en om 

emosies vrylik te kan uitdruk.  

Hierdie redes is egter in konflik met dít wat mans tot onlangs gekry het uit die huidige 

geslagsisteem: ekonomiese voordeel, outoriteit, loopbaangeleenthede, prestige en 
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besluitnemingsmag. Hoewel vroue vooruitgang gemaak het op hierdie gebiede en in werklikheid 

die gelyke van mans is, wil dit steeds voorkom of daar sekere velde is waar vroue nog die 

onderspit moet delf. Dit is dikwels gekoppel aan kultuur en ook geloofsieninge wat die man 

steeds as die verabsolutering van die mens beskou. 

2.3.4. Manlikheid in die Suid-Afrikaanse konteks 

Die diversiteit en kompleksiteit van die kulturele, religieuse, ideologiese en sosiale samestelling 

van die Suid-Afrikaanse gemeenskap maak dit selfs nog moeiliker om norme vir manlikheid vas 

te stel (Morrell, 1998:630). Veral omdat manlikheid ook gekoppel word aan ras (Morrell, 

1998:612) en kultuur, is daar ŉ magdom verskillende manifestasies en beskouings van 

manlikhede. Die aanvaarding van die Handves van Regte en die demokratiese Grondwet van 

Suid-Afrika wat daarop gebaseer is, stel byvoorbeeld ŉ manlike ideaal voor – naamlik die plaas 

van die hedendaagse man in die raam van iemand wat niegewelddadig is, ŉ goeie pa en man 

is, werkend en in staat daartoe is om na sy gesin om te sien (Walker, 2005:227). In die 

kontemporêre Suid-Afrika word tradisionele weergawes van manlike seksualiteit in sommige 

gemeenskappe versteur en gedestabiliseer en die hoofoorsaak hiervan bly die Grondwet wat 

die mag van mans af weggeneem het en die skaal geswaai het (Walker, 2005:225). Die 

teenoorgestelde gebeur egter steeds in die sin dat jong mans steel, verkrag en moor – juis as 

gevolg van aggressie omdat daar nie werk is nie, omdat hulle minder man voel as gevolg van 

die afbreek van seksisme en ook gefrustreerd is as gevolg van bogenoemde faktore (Xaba, 

2001:7). Walker (2005:229) skryf dit ook toe aan die feit dat mans in bepaalde gemeenskappe 

oorbodig voel en nie meer ŉ doel het nie. Mans voel oorweldig en oorstuur deur die 

veranderende lewensomstandighede en dit is vir hulle moeilik om die nuwe geleenthede aan te 

gryp (Walker, 2005:30). Jong mans (van alle rasse) in Suid-Afrika voel wel dat hulle nog as 

broodwinner in hul gesinne moet funksioneer (Walker, 2005:235). 

In postapartheid Suid-Afrika is dit interessant om manlikheid te bestudeer, al geskied dit vanuit 

fiksionele perspektief, veral wanneer ŉ mens in ag neem dat een van die grondbeginsels van 

die nuwe Grondwet soos volg lees: 

Die Republiek van Suid-Afrika is een soewereine demokratiese staat gefundeer op die volgende 

waardes: 

a) Menswaardigheid, die bereiking van gelykheid en die bevordering van menseregte en 

vryhede. 

b) Nierassehaat en nieseksisme (Crous, 2005:4). 
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Hierdie skuiwe en veranderinge het egter ruimte geskep vir mans in Suid-Afrika om nuwe 

manlikhede te konstrueer en Walker (2005:225) argumenteer dat kontemporêre uitdrukkings 

van manlikheid in wording en ambivalent is en ook gekarakteriseer word deur die stryd tussen 

tradisionele/konvensionele manlike praktyke en die begeerte om modern, respektabel en 

verantwoordelik te wees. 

Volgens Crous (2005:4) bly Suid-Afrika egter in wese patriargaal en volgens hom is daar 

hoofsaaklik drie response op die nuwe genderbedeling in Suid-Afrika, naamlik reaktief, 

akkommoderend en responsief/aggressief. ŉ Reaktiewe respons word getoon wanneer wit 

mans reageer op kontemporêre veranderinge in die gemeenskap: hulle sien hoe die staat 

oorgeneem word deur swart mense en in die besigheidswêreld dat regstellende aksiebeleide 

werk gee aan swart mense. Hulle vrees dat hulle oorbodig sal word in die werksomgewing. Die 

tweede reaksie verwys na die heropkoms van niegewelddadige manlikhede en die derde 

reaksie na geëmansipeerde manlikhede. 

In die nadraai van apartheid het wit mans, in besonder dié wat geassosieer het met die 

Nasionale Party ander dergelike politieke partye, hul bevoorregte posisies verloor en in die 

nuwe bedeling word daar ŉ onderskeidende verlies van politieke mag ervaar deur veral ouer 

lede van die groep. Die jonger generasie wit mans neig om bedreig te voel deur regstellende 

aksie en genderongelykheid (Du Pisani, 2001:171). 

2.3.5. Manlikheidsbeelde 

Manlikheidsbeelde is daardie beelde van manlikheid wat uitgebeeld of uitgeleef word in die 

samelewing. Dit is die voorkoms en handelinge van mans en ook die manier waarop mans 

tussen verskillende manlikhede in verskillende kontekste kan wissel – baie soos ŉ masker 

waaragter hulle kan skuil om verskeie redes. Vervolgens sal verskeie van hierdie 

manlikheidsbeelde soos gesien in verskeie kontekste bespreek word aan die hand van 

opgetekende teorieë en standpunte. Om ŉ man te wees, beteken onvermydelik dat die man as 

mens ŉ sekere rol moet speel. Manlikheid representeer ŉ stel riglyne en toneelaanwysings wat 

mans moet leer uitvoer (Van der Watt, 2007:54). Reeser (2010:22-23) noem dat beelde van 

mans kan verander in mites wanneer dit so wyd verspreid raak dat ŉ kultuur/kulture dit as 

vanselfsprekend aanvaar as die geldige narratiewe vir manlikheid. Wanneer hierdie beelde oral 

aanvaar word, word dit universeel en op ŉ kulturele vlak sal dit as mites manifesteer, d.w.s. as 

rigtende navolgenswaardige voorbeelde of imago’s wat as mitologies standhoudend en geldig 

aanvaar word (Reeser, 2010:22-23).  
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Kimmel (1996:5) stel dat die beeld van die Amerikaanse man soos volg daar uitsien: jonk, 

getroud, wit, voorstedelik, noorderlik, heteroseksueel, Protestants, vader, besit tersiêre 

kwalifikasie, ten volle werkend, van ŉ goeie kompleksie, gewig, lengte en ŉ onlangse rekord in 

sport (vergelyk ook Behnke & Meuser, 2001:162-163). Ook Van der Watt (2007:82) verskaf 

voorbeelde van sosialiserende “boodskappe” oor manlikheid wat deur ouers, onderwysers, 

portuurgroepe, die media en organisasies soos kerke voorgehou word: vaandeldraers, werkers, 

minnaars, werkgewers, geharde individue. Harris (1995:3) sluit hierby aan met ŉ lys van nege 

dinge wat van die moderne man verwag word: wees soos jou pa, wees ŉ getroue man, goeie 

Samaritaan, regter, natuurliefhebber, versorger, rebel, skolier en tegnikus. Hierteenoor vind 

Visagie (2004:37-50) ŉ aantal manlikheidsbeelde wat in die Afrikaanse literatuur tot en met 

1980 voorkom, naamlik die jagter, die avonturier, die boer, die vader, die kryger, die intellek en 

die gay man. Dit behoort dus interessant te wees om hierdie manlikheidsbeelde te vergelyk met 

die manlikheidsbeelde in Venter se romanoeuvre wat almal ná 1990 geskryf is.  

Connell (1994:73) verskaf vier kategorieë van manlikheid, naamlik dominant, aandadig, 

onderdanig en opposisioneel of protesterend. Hierdie kategorieë is egter vloeibaar en 

oorvleuelend van aard en dit moet ook in gedagte gehou word dat dit nie uitsluitlik van 

toepassing is op biologiese mans nie, maar dat vroue ook binne hierdie kategorieë tuisgebring 

kan word. Synnott (2009:26) noem op sy beurt weer vier beelde van manlikheid naamlik die 

ridder, die heer (gentleman), die selfgemaakte man en meer onlangs die “nuwe” man ook 

bekend as l’homme rose (ŉ man wat nie gelukkig is met sy manlikheid nie) of die sensitiewe 

millennium-man. Die ridder en die krygsman is antiek en dateer terug na die helde van 

Homeros tot en met kontemporêre helde (Synnott, 2009:26). Die heer is veral geskoei op die 

Engelse ideaal van manlikheid waar die hoofkriteria sagmoedigheid (wat nie verwar moet word 

met swakheid nie), beleefdheid, integriteit, gulhartigheid en galante goeie maniere is – enigeen 

kan ŉ heer wees omdat dit nie gekoppel is aan klas, beroep of religie nie (Synnott, 2009:31). 

Die selfgemaakte man is veral ŉ Amerikaanse model van manlikheid, en dit kom neer op die 

man wat uitgestyg het van niks tot iets (ibid). 

Dit word duidelik hoe die genoemde beelde verband hou met skripte wat binne sekere rame 

uitgevoer word wanneer Jooste (2008:17) daarna verwys dat sekere stereotipiese manlike 

arenas (lees: rame) soos werk, sport, emosies, mode en mans se verhoudings met ander mans 

wel bestaan. Omdat manlikheidsbeelde ook afhang van die konteks waarin hulle uitgebeeld en 

uitgeleef word, kan die beginsel ook oorgedra word na die manlikheidsbeelde wat binne 

narratiewe tekste gerepresenteer word.  
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Dit is, volgens Seidler (2006:45), baie belangrik dat mans hul posisie as mans moet behou en 

nie aansien mag verloor voor ander mans nie – veral omdat manlikhede met mekaar kompeteer 

en hierdie manlikheidsbeelde ten alle koste gepreserveer moet word, veral in die publieke oog. 

Dit geld natuurlik ook vir die beelde wat tradisioneel as alternatief beskou word. Hierdie radikale 

disjunksie tussen die publieke en private sfere (lees: rame), en die behoefte van mans om 

gepas op te tree in die publiek kan dit moeilik maak om navorsing te doen oor mans se 

oortuigings en verhoudings (Seidler, 2006:45). 

2.3.6. Samevatting 

Manlikheid word tans beskou as ŉ kollektiewe genderidentiteit en nie ŉ natuurlike eienskap nie 

(Morrell, 1998:607). Verder is daar nie slegs een manlikheidstipe nie, maar verskeie manlikhede 

en die vorm wat manlikheid sal aanneem, is afhanklik van onderliggende klas- en kulturele 

faktore. Die kontoere van manlikhede verander met tyd en word geaffekteer deur veranderinge 

elders in die gemeenskap. Terselfdertyd beïnvloed hulle die gemeenskap. Dit herinner baie aan 

die werking van raamnetwerke aangesien dít wat binne een raam gebeur, ŉ direkte effek het op 

dít wat binne ŉ ander raam gebeur. Connell (1994:73) maak ŉ baie belangrike stelling wanneer 

hy noem dat enige manlikheid, as ŉ konfigurasie van praktyk, gelyktydig geposisioneer is in ŉ 

aantal verhoudingstrukture wat moontlik die gevolg kan wees van verskillende historiese 

trajekte. Manlikheid is daarom altyd onderhewig aan interne kontradiksie en historiese 

ontwrigting. Binne Venter se romans word hierdie innerlike worstelinge en kontekste waarbinne 

ontwrigting van die manlikheidsnorme geskied aan die leser deurgegee. Manlikheid is nie ŉ 

vasgestelde eienskap van mans nie, maar is sosiaal gekonstrueer en verander en ŉ manlike 

geslagsrol beklemtoon die aanleer van norme vir optrede wat op sosiale vlak verwag word 

(Connell, 2001:141). Reeser (2010:25) beskryf die paradoks van manlikheid as dat dit dikwels 

die illusie van vryheid gee, maar die enigste vryheid wat dit in werklikheid gee is die vryheid om 

verskillende vorme van manlikheid te aanvaar of te verwerp. Die leser van ŉ roman kom dus 

voor hierdie keuse te staan en moet besluit of hy/sy oop is vir ŉ wysiging in denke oor 

manlikheid en manlikhede. 
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2.4 Samevatting van hoofstuk 

In hierdie hoofstuk is die kognitiewe narratologie bespreek ten einde die werkbaarheid daarvan 

as literêre benadering te ondersoek. Die belangrikste argument wat hier gevoer word, is dat 

lesers verskeie kognitiewe prosesse het wanneer dit kom by die lees van ŉ roman en dat hulle 

deurentyd bewustelik/onbewustelik probeer om die fiksionele wêreld en die realiteit met mekaar 

te versoen. Hierdie kognitiewe versoening is nodig vir die leser om begrip te kan hê vir die 

handelinge wat die karakters binne die romans uitvoer en help die leser ook om met die 

karakters te identifiseer. 

Vanuit die historiese oorsig oor die ontstaan van die kognitiewe narratologie is dit duidelik dat 

die strukturalistiese, kontekstuele en kognitiewe paradigmas ŉ belangrike rol gespeel het in die 

vorming van kognitiewe narratologie as literêre benadering. Hieruit blyk dit dat die kognitiewe 

narratologie begaan is oor die afsonderlike komponente binne die roman wat meewerk om ŉ 

koherente geheel te vorm; die kontekste waarin hierdie verskillende komponente bestaan; en 

die kognitiewe ervaring van die leser wanneer dit kom by die lees en interpretasie van hierdie 

komponente. Met behulp van die konsepte van rame en skripte wat breedvoerig in die hoofstuk 

bespreek is, kan die verskillende narratiewe elemente binne romans geanaliseer en 

geïnterpreteer word ten einde tot gevolgtrekkings te kom oor die karakters en die gebeure binne 

die roman. 

In die geval van hierdie studie word die aandag gefokus op die representering van manlikheid in 

die manlike hoofkarakters binne die geselekteerde romans. Die verband tussen die kognitiewe 

narratologie en die genderkonstruk van manlikheid vanuit die literêre begronding word 

vervolgens gesintetiseer. Die kognitiewe rame binne die roman is deur Venter geskep in die 

vorm van narratiewe ruimtes waarteen gebeure afspeel en waarin handelinge uitgevoer word. 

Vir die leser is hierdie rame dikwels bekend aangesien hy/sy ŉ kennis van die eksterne reële 

wêreld het wat ooreenstem met die fiksionele ruimtes en daarom hoef elke ruimte nie tot in die 

fynste besonderhede uitgestip te word deur die outeur nie. In Venter se romans is die 

narratiewe ruimtes uiters belangrik en beskryf hy wel plekke wat veral vir die Suid-Afrikaanse 

leser tog bekend is. Daar word dus wel ŉ skakel met die tekseksterne ruimte(s) geskep wat 

sekere kodes outomaties na die leser se kognitiewe ervaring van die teks bring. Dit bemoeilik 

die fokus van die studie op die teks self aangesien dit heeltyd in gedagte gehou moet word dat 

die narratiewe ruimte belangriker is as die historiese konteks waarbinne die roman geskryf word 

– anders ontaard die studie in ŉ empiriese ondersoek wat probeer meet hoe manlikheid in 

werklikheid in Suid-Afrika gekonstrueer en gerepresenteer word.  
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Dit is dus belangrik om eerder te kyk na die invloed van die kognitiewe rame binne die romans 

en hoe dit die handelinge van die karakters beïnvloed aangesien die handelinge lei tot die 

plaasvind van gebeure. Die handelinge van die karakters word kenmerkend van hulself, maar 

ook van die rame in die roman waarbinne hierdie handelinge uitgevoer word. Dit ontwikkel dus 

tot herkenbare skripte binne die kognitiewe rame en sodoende kodeer die outeur die leser met 

behulp van die vestiging van sekere kognitiewe rame en meegaande skripte. Kognitiewe skripte 

behels verskillende aspekte en vir die doel van hierdie studie word daar gefokus op die manlike 

skripte wat geïdentifiseer kan word binne die romans aangesien die skripte tekenend is van die 

manlikheidsbeelde wat gerepresenteer word in die romans. Met die lees van die romans sal die 

leser verskeie handelinge deur mans in verskillende rame waarneem en hierdie skripte word 

tekenend van die manlikheidsbeelde wat deur die karakters geprojekteer word. 

Venter skep verskeie alternatiewe manlikheidsbeelde in sy romans en die leser word 

gekonfronteer met hierdie alternatiewe met die lees van die romans. Die onus rus op die leser 

om kognitiewe wysigings aan sy/haar bestaande persepsies van manlikheid te maak en selfs 

indien die leser kies om nie die persepsies te wysig nie, is dit hoogs onwaarskynlik dat die leser 

onaangeraak sal bly deur die roman en die uitbeelding van die manlike hoofkarakters binne die 

romans. In Hoofstuk Drie word daar deeglike analises en interpretasies gemaak van die 

geselekteerde romans ten einde die werkbaarheid van die kognitiewe narratologie as literêre 

benadering te bewys en tot sinvolle gevolgtrekkings te kom oor die representasie van die 

veelfasettige manlikheidsbeelde in Eben Venter se romanoeuvre. 
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HOOFSTUK 3 DRIE: ANALISE EN INTERPRETASIE VAN ROMANS 

In hierdie hoofstuk van die verhandeling gaan drie geselekteerde romans deur Eben Venter 

bestudeer word as eksemplaries van sy romanoeuvre. Die drie geselekteerde romans is Foxtrot 

van die Vleiseters, Ek stamel ek sterwe en Santa Gamka. Die rede vir die keuse van die 

romans is die uiters interessante manlikheidsbeelde wat daarin na vore kom. Die hoofkarakters 

in al drie die romans is mans en dit maak dit die ideale keuse vir die studie aangesien die fokus 

op manlikheidsbeelde is. Foxtrot van die Vleiseters en Santa Gamka is Venter se eerste en 

sesde romans onderskeidelik en dit dien ook as motivering om te sien hoe die vestiging en 

ondermyning van rame en skripte oor ŉ tydperk van sestien jaar moontlik verander het. Ek 

stamel ek sterwe word deur verskeie literêre kritici beskou as een van Venter se belangrikste 

romans en daarom word dit ingesluit by die keuse van romans vir hierdie studie. Binne al drie 

die romans word daar interessante rame gevind wat hoogs waarskynlik skripte tot gevolg gaan 

hê wat sal lei tot die vorming van manlikheidsbeelde binne die tekste. Venter se romans is 

bekend daarvoor dat dit verskillende sogenaamde taboe-onderwerpe oopskryf en daarom is dit 

ook geskik vir ŉ kognitiewe narratologiese benadering omdat dit beslis die verwagtingshorison 

van leser sal uitdaag en bes moontlik omverwerp. Die drie geselekteerde romans is verder 

ideaal aangesien daarin rame en skripte voorkom wat ook binne Venter se ander romans 

gevind kan word. Venter se romans is ook baie meer karakter- as gebeuregedrewe en dit is 

ideaal vir die bestudering van ŉ konstruk soos manlikheid en die uitvoer daarvan binne sekere 

kontekste. 

3.1 Eben Venter: Biografie en romanoeuvre 

In hierdie gedeelte van die hoofstuk sal relevante biografiese gegewens van Venter weergegee 

word en sal die sewe romans in sy oeuvre kortliks bespreek word. 

Ebenhaezer (Eben) Venter is gebore op 29 September 1954 in Burgersdorp en het grootgeword 

op ŉ skaapplaas genaamd Die Vlei. Hy matrikuleer aan Grey Kollege in Bloemfontein en 

studeer aanvanklik teologie op Potchefstroom waarna hy ŉ BA Honneursgraad by RAU en ŉ 

MA-graad in Filosofie aan die Universiteit van Port Elizabeth verwerf. Hy was daarna 

juniorlektor in filosofie by RAU en het ook in Johannesburg gewerk as ŉ joernalis en 

kopieskrywer. In 1986 emigreer hy na Australië weens die politieke situasie en noodtoestand in 

Suid-Afrika. Daar was hy ŉ skottelgoedwasser in sy broer se vegetariese restaurant. In 1999 

begin hy sy eie vegetariese restaurant in Melbourne en nog later ŉ tuisrestaurant saam met sy 

lewensmaat, Gerard Dunlop, wat ŉ landskapsargitek is. Venter beskou homself as ŉ migrant 

wat ŉ geskiedenis in een land en ŉ lewe in ŉ ander het (Terblanche, 2007). Literêre pryse wat 

hy al ontvang het sluit in die WA Hofmeyr-prys vir Foxtrot van die Vleiseters (1994), Ek stamel 
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ek sterwe (1996) en Begeerte (2004). Vertalings van sy romans sluit in Foxtrot van die 

Vleiseters in Duits en Nederlands, Ek stamel ek sterwe in Nederlands en Engels en Horrelpoot 

in Engels. Benewens die ses romans wat hy geskryf het, het hy ook twee kortverhaalbundels 

getiteld Witblitz (1986) en Twaalf (2000) geskryf. Vervolgens kort besprekings van elkeen van 

Venter se romans soos gevind in die literatuur en resensies. 

Foxtrot van die Vleiseters (1993) 

Die roman speel af gedurende die 1980’s tydens die politieke noodtoestand en interregnum in 

Suid-Afrika in die noordoostelike area van die Kaapprovinsie waar die blanke boere omring is 

deur swart werkers soos die Xhosafamilie in die verhaal. Die fokus van die gebeure is die 

Steenekamp-familie soos beskou en ervaar deur die seun, Petrus Steenekamp. Hy is die 

sentrifugale karakter in die roman en is ŉ outeur wat deurentyd gebeure en brokkies inligting 

opteken. Hy kan beskou word as die gewete van die Steenekamp-familie maar ook van die 

Afrikanergemeenskap waaruit hy gegroei het. Petrus word só die rotseksemplaar van die nuwe 

Afrikaan (Gouws, 1993:4). 

Venter skryf sy eerste roman in Donegal aan die weskus van Ierland ná die dood van sy broer 

in Sydney. In die roman kom die struggle en onluste tydens die laaste jaar van P.W. Botha se 

bewind op die periferie van gebeure aan bod (Kannemeyer, 2005:666). Dit kan beskou word as 

ŉ afskeid van die ou Suid-Afrika. Soms lees dit soos ŉ plaasroman maar dan ŉ plaas wat nie 

meer in die tradisionele sin bestaan nie (ibid). Dit is dus ŉ herskrywing en ondermyning van die 

tradisionele plaasroman. Dit is ŉ familiesage met tekens van die ou patriargale sisteem binne ŉ 

feodale opset en tipiese tonele uit die era (ibid). Hoewel dit destyds dalk gelyk het of die 

patriargale sisteem gaan verval, moet die leser in gedagte hou dat dit steeds sterk aanwesig is 

– selfs in die jaar 2013. Die idilliese milieu staan in kontras met die realiteit van die land wat op 

die rand van groot verandering is (ibid). Dit wil sê dat die oorhoofse raam waarin die mans hulle 

bevind, een van destabilisering van die hegemoniese manlike raam is. Mans se posisie van 

mag word bedreig deur die politiek en dit is te verwagte dat die manlike skripte by hierdie rame 

sal moet aanpas. Daar is eindelose reekse gesprekke, bierpartytjies of seksuele speletjies wat 

die leser laat dink aan klein mensies binne ŉ gekkeparadys (Kannemeyer, 2005:667). Daar 

word dus stereotipiese manlikheidsbeelde uitgebeeld binne hierdie gesprekke, bierpartytjies 

(waar bier dikwels beskou word as ŉ tipies manlike drank) en seksuele speletjies waar die 

dryfkrag hier ook die manlike hormoon testosteroon is. Later word die plaasmense vervang deur 

die stadsmense in Johannesburg. Die stad verteenwoordig die lewe se verdrukkings en ellende 

(ibid). Gouws (1993:4) noem die roman Venter se “genadelose selfportret van die Afrikaner”.  
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Die titel van die boek verwys na die foxtrot wat die volgende betekenisse het: 1) ŉ tipe outydse 

stapdans; die drafstap van ŉ perd (na aanleiding van ŉ jakkalsdraffie – om soos ŉ jakkals 

sonder haas of vrees deur die veld te draf); die sesde letter in die militêre alfabet; die 

uitdrukking “dit gaan op ŉ jakkalsdraffie” wat beteken dit gaan nie te goed nie, maar ook nie te 

sleg nie. Die vleiseters, of karnivore, word hier geopenbaar as “gewoontediere” met “vleistande” 

en ŉ “oorvrete siel” (Gouws, 1993:4). 

Venter wou ekspressief vertel van die Afrikaner se belewenis want vir hom is die Afrikaner “ŉ 

ontsettend snaakse mens” en ŉ mens moet dit kan herken en bewaar en nie vaskyk teen die 

aaklighede nie (Grütter, 1993:5). Venter sê self: “Maar ek probeer om nie met etikette te werk 

nie. Ek vertel van die interaksie van mense in ŉ politiek [sic] stormagtige tyd, oor mense se 

grondliggende angste en hul beswerings daarvan. Die geïsoleerde gebeure op so ŉ plaas bly 

maar die mikrokosmos van die groter Suid-Afrika.” (Grütter, 1993:5). 

Daar is ŉ hegtheid in die vertelling, ŉ gemaklikheid in die verteltrant, ŉ deurleefdheid en kennis 

wat oortuigend is, ŉ empatie en begrip wat juis daarom die leser met geweervuur en 

sambokslae laat steier (Gouws, 1993:4). Greeff (1993:112) stem saam met Gouws wanneer hy 

stel dat Venter wreedaardig direk kan wees wat betref sy vermoë om die leser te konfronteer 

met die Afrikaner, maar die afstand van sy land het ook erbarming en deernis meegebring.  

Ek stamel ek sterwe (1996) 

Venter skryf sy tweede roman in Prins Albert in die Groot-Karoo. Die roman het vigs as tema, 

maar dit word nooit by die naam genoem nie. Die roman handel oor Konstant Wasserman wat 

uit sy kontrei padgee en afskeid neem van die plaas en sy familie. Die rede vir sy vertrek is 

meerduidig, hy is onvergenoegd met die verkrampte mentaliteit van sy omgewing en met die 

oorheersing van ŉ patriarg wat wil hê dat sy seun die familiestamboom moet uitbrei om die 

swart mense wat die blanke getalle oortref, teen te werk (Kannemeyer, 2005:667). Die 

ongelukkige verhouding met sy pa lei daartoe dat Konstant ook nie ŉ goeie verhouding met 

ander mans het nie. Hy beskryf sy verhouding met ander mans as “disfunksioneel”. As kind het 

sy pa van hom verwag om, teen sy sin, te jag en te skiet om sy manlikheid op die plaas te 

bewys en hy het hom as ŉ “mamma-se-seuntjie” beskou en gehoop dat die "army" van hom “ŉ 

man” sal maak (Burger, 1997:12). 

In Johannesburg bly hy by Delores wat hom by die partytjielewe van seks, drank en dagga inlyf 

hoewel die oerwaarhede van die ordentlike en fatsoenlike lewe wat sy ouers as norm 

voorgehou het, steeds by hom bly (Kannemeyer, 2005:667). Dit in ag genome blyk dit dat die 

karakter weereens as gevolg van raamverskuiwing (plaas na stad) ook ander skripte begin volg, 

maar ŉ interessante verskynsel is dat hy steeds sommige van die “ou” skripte behou en 
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daarvolgens handel. Dit is dus asof ŉ integrasie van skripte binne hom plaasvind en die leser 

word gekonfronteer met ŉ nuwe manier van dink waar twee kontrasterende handelingswyses 

met mekaar vermeng en verbind word. Konstant is wel skepties en ironies daaroor. 

By een van die partytjies maak hy kennis met Jude, ŉ Suid-Afrikaner op besoek aan 

Johannesburg wat na Australië geëmigreer het en ŉ promiskue sekslewe lei. Die geslag van 

Jude bly onbekend, maar dit is merkbaar aan sy klere dat hy of sy uitsonderlik is. Hoewel die 

persoon op wie die verhaal gegrond is, ook ŉ androgene karakter was, wou Venter vermy dat 

lesers hulle teen ŉ bepaalde geslagsverhouding blindstaar en daarom bly die boek ook vaag 

oor die geslag van Jude (Wasserman, 1996:4). Konstant reis dan na Australië waar Jude by 

hom aansluit. Konstant se aanpassing in Australië word geskets asook sy kennismaking met 

Shane – die eienares van ŉ vegetariese restaurant wat hom in die kulinêre kuns oplei dat hy 

met sy eie disse begin eksperimenteer. Konstant is siek, maar dit word aanvanklik nie 

vooropgestel nie, tot dit die laaste derde van die roman oorheers. Die slagoffer se lewe word 

beskryf tot waar hy ŉ afgryslike dood sterf. Die siekte word nie by die naam genoem nie, maar 

dit is onteenseglik vigs. Die ek-ervaring veroorsaak dat die leser meer met die karakter kan 

identifiseer. Tydens Konstant se laaste gesprek met sy pa en ma vind hy vrede en sy laaste 

woorde aan sy broer Albert word ŉ gestamel van die titel (Kannemeyer, 2005:667-669). 

Vir Venter was dit belangrik dat mense die boodskap van die boek verstaan: “Ek hoop werklik 

nie dit gaan mense morbied maak nie. Mense praat nie graag oor die dood nie. Soos dit in die 

boek staan, is hoe ek dit graag wil sien. Dat die dood deel van die lewe is. Dat dit nie die 

moeilikste deel van die reis is nie.” (Horn, 1996:8). 

Venter erken ook self die biografiese gegewens wat die boek geïnspireer het: “Die boek is 

losweg op ŉ bepaalde mens gebaseer. Ek het baie na aan hom geleef en het hom as’t ware in 

sy sterwe begelei. Ek het dit meegemaak tot op die einde. Ek probeer om dit weer te gee vir die 

leser. Daardie oomblik wanneer jy sterf.” (Horn, 1996:8). Later erken Venter dat hierdie persoon 

wel sy eie broer, Willem-Fredrik, was (Van Zyl, 1999:9). Die skryf van Ek stamel ek sterwe was 

vir Venter wel uiters terapeuties en het hom gehelp om met die dood van sy broer saam te leef 

(Burger, 1996:x). 

ŉ Baie belangrike aspek van die roman is inderdaad die aanvaarding van die dood en die 

prosesse van vrede maak met die dinge wat in die verlede lê. Die klem word so sterk op hierdie 

aspek geplaas, dat die dood ŉ universele belewenis word en nie bloot die dood van ŉ enkele 

bepaalde persoon nie. 
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My simpatie, Cerise (1999) 

Venter se derde roman handel oor die lewe van Robert Mackie – ŉ Ierse Rooms-Katolieke 

immigrant en tuinier by die spogwoning Hunter’s Court wat behoort aan Roland en Cerise Cox. 

Hul dogter Tiffany en seun Cameron woon saam het hulle. Die verhaal speel af in Melbourne, 

Australië en is geskryf vanuit Mackie se oogpunt en fokus veral op hoe hy homself wil bevry van 

Roland Cox. Cox is ŉ roekelose, magsbehepte man wat die verleiding van sy dogter deur ŉ lid 

van die Japannese afvaardiging orkestreer in die hoop om die 2000 Olimpiese Spele in 

Melbourne te laat plaasvind. Hy slaag daarin om die dobbellisensie vir die stad te kry deur 

middel van omkopery. Venter noem Roland Cox ŉ intimiderende boef wat geen respek vir ander 

het nie (Van Zyl, 1999:9). Van Biljon (1999:52) gaan verder en beskryf hom soos volg: “Sy 

bevele moet dadelik en stip uitgevoer word, hy duld geen teenspraak nie, hy is agterbaks, vals, 

ŉ leuenaar en sonder enige merkbare teken van menslikheid” en daarby ook nog ŉ 

“oninteressante ryk man met swak maniere”.  

Cerise Cox is ŉ bedorwe, neurotiese brokkie en leëkoppie wat Mackie met ŉ valse Franse 

aksent “Roberre” noem. Burger (1999:7) beskryf haar as iemand wat in eensaamheid agter die 

gordyne van haar huis, agter haar donkerbril, agter haar Mercedes se vensters lees – sy voer “ŉ 

onbenullige, vervelige en eensame bestaan”. Mackie het egter baie simpatie en respek vir 

Cerise en haar lewe. Hy vertel elke aand vir sy meisie, Therese, van dit wat nou weer verwag 

word vir die tuin. Venter gebruik Mackie om die verhoudinge van Roland en Cerise Cox oop te 

vlek, om al die onheilige dinge wat die publiek nie weet nie uit te blaker en ook om te suggereer 

dat Roland Cox die mag het om ŉ Grand Prix renbaan reg voor sy huis te bou. Hy het die mag 

om mense te vernietig of hulle uit te wis soos die Mafia mense uitwis (Van Zyl, 1999:9). Mackie 

veroordeel aanvanklik die Cox-gesin en wanneer hy dit besef, begin hy simpatiek word. Tot op 

ŉ dag wanneer hy die waarheid uitblaker. 

Venter noem Roland en Cerise Cox “berugte welgesteldes wat werklik in Australië woon. Daar 

is stories oor omkoopgeskenke en magsmisbruik en wantroue en konkelwerk, maar nooit 

genoegsame feite om hulle vas te trek nie.” (Van Zyl, 1999:9). Robert Mackie keer op ŉ stadium 

terug na Ierland om saam met sy agt broers en susters die vyftigste huweliksherdenking van sy 

ouers by te woon en wanneer hy weer na Australië moet teruggaan is dit vir hom baie moeilik. 

Aan die einde van die roman skop Roland Cox ŉ klein bokkie dood. Robert sien dit en dit is die 

einde van sy werk daar. Robert wil verder ook sy eie lewe uitpluis. 

In die roman word onder meer die klasseonderskeid in die samelewing (ook in Australië) 

ondersoek: die skatrykes wat hard probeer om hulle as ŉ afsonderlike klas te vestig (Burger, 

1999:7). Venter wou met die skryf van hierdie roman “wegkom van homself” en hy wou ŉ groter 
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afstand tussen hom en sy karakters hê – My simpatie, Cerise het, volgens hom, niks met hom 

of Suid-Afrika te make nie (Van Zyl, 1999:9). Die roman het aan hom die geleentheid gebied om 

te wonder oor ander se lewens en hul private situasies (Van Zyl, 1999:9). Dit is ook waarom hy 

gekies het om in die derde persoon te skryf (Nieuwoudt, 1999:6).  

Die roman is gegrond op ŉ Ierse tuinier wat Venter self geken het en Venter stel sy doel met die 

roman soos volg: “Wat ek met die boek beoog het, was ŉ lekker storie wat maklik lees en 

hoofstuk vir hoofstuk boei.” (Van Zyl, 1999:9). Britz (1999:8) beskou die werk as verraderlik 

subtiel met ŉ wonderlik meditatiewe aanslag. Die roman behoort volgens Viljoen (1999:9) 

gelees te word vir Venter se verruklike vermoë om detail waar te neem, die manier waarop hy 

Afrikaans gebruik, die deernisvolle manier waarop hy die subtiliteite van verhoudings tussen 

mense kan uitbeeld en kortom vir sy vermoë om iets los te skryf van die intiemste waarhede oor 

menswees. 

Begeerte (2003) 

Hierdie roman handel oor die verhaal van die ontluikende verhouding tussen en latere huwelik 

van Madelein Baadnis en Bill Scheiffer. Bill is ŉ man wat, waarskynlik toe te skryf aan sy 

promiskue lewe in Noord-Afrika tydens die Tweede Wêreldoorlog, nie in ŉ monogame huwelik 

rus kan vind nie. Hy dra iets van die ewige onrus in hom rond, al is die gebrekkige 

karakterisering van die manlike hooffiguur en die karige motivering vir sy optrede die 

onbevredigendste aspek van die roman (Kannemeyer, 2005:669). Myns insiens is dit nie 

noodwendig ŉ gebrek nie maar kan dit eerder gesien word as ŉ slim spel met die stereotipiese 

manlikheidsbeeld wat Venter moontlik wil ontmasker, ondermyn en wysig. Bill se promiskuïteit 

en sy avontuurlus lei tot ŉ verwydering tussen hom en Madelein as hy hom in Oos-Londen en 

later destydse Transkei vestig en uiteindelik ŉ verhouding met Girly aanknoop – die wulpse 

lyflike en nog meer promiskue meisie by wie hy later ŉ kind verwek. Die verhouding kom tot ŉ 

einde wanneer Bill later op gewelddadige wyse sterf. Uiteindelik is Madelein egter die hooffiguur 

in die roman en die titel slaan selfs seerder op haar as op hom omdat sy vir hom lief bly ten 

spyte van die dinge wat hy doen. Selfs ná sy dood word sy herinner aan Bill se lyflikheid, maar 

nou wil sy met die hartstog en liefde in haar tot ŉ vergelyk kom deur die voogdyskap te aanvaar 

vir sy en Girly se kind. Sy vind haar man terug in die/haar kind. Nou word die politiek wat tot 

dusver op die agtergrond van die roman was, vooropgestel wanneer sy deur die gemeenskap 

veroordeel word oor haar besluit (Kannemeyer, 2005:669-670). Hambidge (2003:7) is van 

mening dat beide Bill en Madelein beskou kan word as die hoofkarakter in die roman. Hoewel 

Bill aanvanklik die held is, is dit die stille krag van Madelein wat die leser roer en sy is ook die 

een wat al Bill se driftige oordeelsfoute moet oplos. Venter sluit hierby aan wanneer hy self sê 
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dat Bill se seksualiteit die beste vorm aangeneem het binne die “dampkring van Madelein se 

karakter”, maar dit het hom egter ook weggelei van haar (Jacobs, 2003:6). 

Begeerte handel nie slegs oor lyflike begeerte nie, maar ook begeerte vir begrip en dit is verder 

ŉ roman oor verlies, die mens se soeke na geluk en die onbereikbaarheid daarvan (Hambidge, 

2003:7). Dit word ook beskou as die verhaal van almal wat op die een of ander manier met 

Madelein en Bill verbind is: ouers en kinders, begeerdes en versmaaides, base en 

ondergeskiktes en deur sy vermoë om die kompleksiteit van menseverhoudings te omskryf, 

skep Venter begrip vir elkeen van die groot galery van karakters (Viljoen, 2003:11). 

Oor Begeerte sê Venter die volgende: “Dit is my eerste roman waarvan die karakters nogal ver 

van my eie lewe staan. Daar was minder wroeging as met my ander werk, maar ek het ook 

harder gewerk aan Begeerte. Ek het drie jaar lank navorsing gedoen” (Nieuwoudt, 2003:5). 

Horrelpoot (2006) 

Die verteller in Venter se vyfde roman is ŉ afstandelike buitestander-hoofpersoon en heet 

Martin Jasper Louw oftewel Marlouw. Hy is ŉ Suid-Afrikaanse uitgewekene na Australië en is 

weens sy herkoms en sy mank voet ŉ ewige randfiguur. Marlouw se horrelpoot is duidelik ŉ 

verwysing na koning Oedipus – die hoofkarakter met die horrelpoot wat sy vader vermoor en 

met sy moeder trou in Sophokles se antieke Griekse drama (Marais, 2006a:82). Saam met sy 

suster Heleen woon hy in Melbourne waarheen hulle jare tevore geëmigreer het. Heleen se 

seun Koert keer terug na Suid-Afrika waar hy hom vestig op die voormalige familieplaas 

Ouplaas wat ná die dood van hul ouers aan die swart plaaswerkers oorgedra is. Koert het hier ŉ 

ryk gevestig, gebou op korrupsie, dwang en geweld (Van Coller, 2007:232). Heleen vra 

Marlouw om terug te gaan na Suid-Afrika om Koert te gaan soek toe die korrespondensie 

opdroog. Marlouw se besoek aan Suid-Afrika is ŉ nagmerrie-tog deur ŉ land wat verval het, 

waar korrupsie hoogty vier en waar wanhopige en dolende vigsbesmettes onwillekeurig beelde 

oproep van die gedoemdes in Dante se beskrywing van hel in sy Divina Comedia (Van Coller, 

2007:233). Wetteloosheid, vigs, geweld en die verwoesting van die omgewing kenmerk dié 

Suid-Afrika (Painter, 2006:4). Venter vergestalt die anargie en kollektiewe vrees in woorde (Van 

Coller, 2007:233). Horrelpoot verken dus in die eerste plek die vrese wat in die Afrikaner-psige 

gevorm het (Marais, 2006a:82), maar ook van kolonialisme in die algemeen. 

Die roman roep intertekstueel Joseph Conrad se beroemde Heart of Darkness op, veral op 

grond van Marlow se soektog na Kurtz (Hambidge, 2006:11). Marais (2006b:12) noem vier 

temas wat in Horrelpoot hanteer word, naamlik: 1) die verval en verglyding van die Suid-

Afrikaanse samelewing; 2) die verlies van geborgenheid, van die huis of tuiste en die terugreik 



 66 

daarna; 3) die verlies van oorspronklikheid; en 4) die hoofkarakter wat ŉ kennistog/reis 

onderneem om sy soeke na betekenis te konkretiseer. 

Venter het die volgende te sê oor Horrelpoot: “Dit was vir my ŉ moeilike boek om te skryf, ja. Ek 

het by tye getwyfel in die projek. Ek wou by tye opgee. Maar dis verby.” (Painter, 2006:4). 

Santa Gamka (2009) 

Venter se roman, Santa Gamka, handel oor Lucky Marais – ŉ rent boy in die fiktiewe 

Karoodorpie Santa Gamka. Ná hoërskool kry hy die geleentheid om aan die Universiteit van 

Wes-Kaapland in die letterkunde te gaan studeer, maar hy skop op en keer terug na Santa 

Gamka waar hy sy beroep as rent boy begin. Lucky het vele kliënte op die dorp wat hy moet 

gelukkig hou, naamlik Mevrou Kristiena-Theresa (wat haar seun Danie in ŉ motorongeluk 

verloor het), Nieta (die hoteleienaar en olyfboer, meneer Bradley, se vrou), Jolene September 

(die munisipale bestuurder) en Mister D’Oliviera (sy oud-Engelse onderwyser op hoërskool). 

Hierdie kliënte kan ook volgens hul hoofraam, naamlik die Bodorp, gekategoriseer word. Dan is 

daar nog sy antie Yvette, wat hom in die seksuele wêreld ingelyf het en Cloëtte, sy 

matriekafskeidmetgesel, met wie hy ook omgang gehad het. Hulle is inwoners van die 

Onderdorp. Vanaf Bethesda is daar Rooiboer-Kobus Lodewyk – sy ouers se baas op die plaas. 

Dit is egter Lucky se weiering om aan al Rooiboer se vreemde seksuele versoeke te voldoen 

wat sy lot bepaal. Die Boheemse swerwerspaar Eddy en Eamonn kuier gereeld saam met 

Lucky en by hulle kom hy die naaste aan liefde en vriendskap wat hy al ooit was. Sy kuiers op 

hulle stoep is vir hom ontvlugting en ook ŉ ruimte waarin hy vriendskap en liefde kan ervaar 

sonder om die seksuele gunste te moet uitdeel. Hulle probeer hom ook inlyf in hul geheim: ŉ eie 

manier van lewe wat soos niemand sŉ is nie en nêrens inskakel nie (Human, 2009:4).  

Dinge in die dorp raak egter warm vir Lucky en hy bevind homself kort voor lank in ŉ bakoond 

sodat daar van hom ŉ voorbeeld gemaak kan word. Dit is binne hierdie bakoond dat hy die 

laaste sewe minute van sy lewe aftel en sy herinneringe en gedagtes maak die grootste deel uit 

van die roman. Danksy ŉ kragonderbreking verbrand hy egter nie en gaan hy saam met Eddy 

en Eamonn na Amerika. Op die lughawe word hulle egter voorgekeer en gearresteer. Die 

roman eindig waar Eddy en Eamonn loskom en hy alleen agterbly. Human (2009:4) is van 

mening dat die slotparagraaf in die roman bes moontlik gesien kan word as die afsluiting van ŉ 

bepaalde fase in Venter se oeuvre. 

Venter stel self dat Lucky hierdie jong man is wat geïnisieer of wat deur ŉ sameloop van 

omstandighede geïnisieer word in sy seksualiteit en sy grootwordproses. Hy probeer om op sy 

eie voete te staan en het ŉ absolute renons in en vrees om te verval in die armoede waarin hy 
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grootgeword het. Hy is aan die einde van die roman ŉ man wat op sy eie voete staan. Hy is 

volkome selfversekerd wat eintlik iets is waarna hy nog altyd gestrewe het, dat hy aan die einde 

van die roman ŉ tipe volwassenheid bereik het (La Vita, 2009:14). Venter wou Lucky 

selfversekerd maak, sjarmant-windgat met ŉ konkrete speelsheid (Van Zyl, 2009:5). 

Venter probeer met Santa Gamka om die armoedige bruin plaaswerkers en arbeiders, die mees 

gemarginaliseerde mense in die samelewing asook die lokasiebewoners, se probleme na vore 

te bring (Dido, 2010:16). Venter sê die volgende oor Santa Gamka: “Ek het myself probeer 

herskep met hierdie roman ná Horrelpoot. Ek het probeer om iets heeltemal anders te doen.” 

(La Vita, 2009:14).  

Wolf, wolf (2013) 

In Venter se heel nuutste roman ondersoek hy die verhouding tussen ŉ sterwende pa, Benjamin 

Duiker, en sy gay seun, Mattheüs. Die 32-jarige Mattheüs, wat nog nooit ŉ vaste werk gehad 

het nie, is pas terug van ŉ reis oorsee waar hy sy pa se geld verkwis het. Verder worstel hy met 

pornografieverslawing en daar is ook die konflik tussen pa en seun oor die man wat Mattheüs in 

sy lewe het, naamlik die onderwyser Jack van Ryswyk. Wanneer Jack by Mattheüs intrek, is dit 

die spreekwoordelike vet in die vuur aangesien Benjamin heeltemal gekant is daarteen. 

Nietemin versorg Mattheüs vir Benjamin wat sterwend is aan kanker. Saans bring hy sy tyd 

deur in nagklubs of voor sy rekenaar waar hy pornografie kyk. Dit blyk dat Mattheüs se enigste 

droom is om ŉ restaurant in Observatory oop te maak, maar die restaurant word later in die 

roman gekaap deur mense uit Afrika. Venter beskou hierdie roman, nes Ek stamel ek sterwe as 

die naaste aan sy eie ervaring met sy pa oor sy eie gaywees (Steinmair, 2013). 

Vervolgens sal Foxtrot van die Vleiseters, Ek stamel ek sterwe en Santa Gamka bespreek word 

as eksemplaries van Venter se romanoeuvre met betrekking tot die representering van 

manlikheidsbeelde. Die kognitiewe konsepte van rame en skripte sal gebruik word om analises 

en interpretasies van die romans te maak. 
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3.2 Foxtrot van die Vleiseters 

Die verteller en hoofkarakter in Foxtrot van die Vleiseters (1993)6 is ŉ jong man wat sy eie 

kultuur en die gevestigde opvattings van manlikheid daarin bevraagteken en uitdaag. In hierdie 

studie word die representasie van Petrus Steenekamp bespreek as een van die 

manlikheidsbeelde in Venter se romanoeuvre. Die karakter in wie hierdie manlikheidsbeeld tot 

uiting kom en wat in die uitbeelding in die roman prominent is, naamlik Petrus Steenekamp, is 

beide die fokalisator en verteller van die gebeure in die roman. Die hele roman word dus vanuit 

ŉ manlike perspektief vertel en waargeneem. Vanuit die analises en interpretasies van die 

roman, het daar sekere prominente en herhalende rame na vore gekom en daarom word die 

roman bespreek aan die hand van hierdie stel rame – juis ook omdat die aktivering en/of 

ondermyning van die rame wat Venter skep die manlike skripte, en dus eindelik die 

manlikheidsbeelde, bepaal. Die rame ter sprake is: die politieke raam, die plaasraam en die 

stadsraam, die pa/seun-verhoudingsraam, die geloofsraam en die seksuele-identiteitsraam. 

Vervolgens sal die rame en skripte, wat aanleiding gee tot die manlikheidsbeelde binne die 

roman, bespreek word. 

3.2.1 Politieke raam 

Reeds aan die begin van die roman, met die skree wat weergalm oor die omgewing wanneer 

Petrus en sy familie langs die pad stop vir padkos onder die peperboom (1), word daar ŉ raam 

van onsekerheid en vrees gevestig – in so ŉ mate dat selfs die patriarg, Hendrik Douw 

Steenekamp, vries van vrees. Hoewel die skree op die eerste vlak skok by almal veroorsaak, 

besef Petrus eers later dat die geheim daaragter iets is wat sy aanvaarde opvattings oor sy 

kultuur en die gevestigde manlikhede daarin ondermyn. Nog later kom hy tot die besef dat hy 

hierdie rame verwerp en dit word tekenend van die manlikheidsbeeld wat hy projekteer en wat 

ter sprake is in hierdie roman. 

Bykans onmiddellik daarna word die leser verplaas na die televisiekamer van die Steenekamps 

op hul plaas Wildeperdehoek waar hulle kyk en luister na die afkondiging deur die 

staatspresident van die noodtoestand in die land (2-3). Die noodtoestand verwys na ŉ 

tekseksterne raam wat gesitueer is in ŉ spesifieke historiese konteks, naamlik die afkondiging 

van die noodtoestand op 12 Junie 1986 in Suid-Afrika weens die onluste en opstande deur 

swart mense wat beskou kan word as katalisator vir die ineenstorting van apartheid (Aucamp, 

2010:109). Hierdie noodtoestand is een van die belangrikste rame wat deur die outeur geskep 

word aangesien dit die agtergrond vorm waarteen die res van die gebeure en skripte in die 

                                                           
6
 Alle bladsyverwysings in hierdie gedeelte van die verhandeling is na Venter, E.  1993.  Foxtrot van die Vleiseters.  

Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers. 
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roman sal plaasvind – dit bepaal dus baie van die manlike skripte en ander rame in die roman. 

Die noodtoestand is op sigself ŉ destabilisering van manlikheid aangesien dit ŉ verandering 

meebring in die wyse waarop mans binne ŉ bepaalde ideologie manlike skripte uitvoer. 

Hoewel die raam van die Afrikaner slegs teksekstern bevestig kan word, kan daar wel sekere 

aannames oor die Afrikanerman gemaak word. Volgens Visagie (2004:37-40) se opsomming 

van Du Pisani se historiese studie van die Afrikanergemeenskap is die volgende 

manlikheidsbeelde kenmerkend van die Afrikanerman: die vader (patriarg), die (gelowige) boer, 

die kryger (vroeëre manlikheidsbeelde); die gesofistikeerde stedeling, die sportman (latere 

manlikheidsbeelde); die avonturier, die intellektueel en die homoseksueel (meer onlangse 

manlikheidsbeelde). Die verwysings na die Suid-Afrikaanse soldate wat gedood word op die 

grens (3) kan dus hier gesien word as simbolies van die destabilisering van die manlikheid in 

die land want “daar’s geen dissipline meer in ons land nie” (4). Wanneer die historiese konteks 

in ag geneem word, impliseer dit ook die agteruitgang en aantasting van die spesifieke 

manlikheidsbeeld van die Afrikanerman. Soos wat hier gebeur met die beeld van die man as die 

bewaker van vrede en stabiliteit word ook ander manlikheidsbeelde, naamlik dié van die 

patriarg, die gelowige, die plaasseun en die seksuele wese in die loop van die roman 

bevraagteken, gedestabiliseer en ondermyn. 

Dominee Neelsie Kloppers beskryf die politieke raam in die roman tydens een van sy preke 

soos volg: 

“Huise in die townships, nee erger nog, mense, word aan die brand gesteek. Op die plase 

van ons boere word daar ŉ vuurhoutjie gegooi in hulle graskampe of skure. Daar is boere 

wat vandag sonder ŉ skuur moet aangaan. Ons stede staan in vlamme. Ons land staan in 

vlamme. Ons jong mense sterf van die gevreesde vigs, die veneriese 

immuniteitsgeslagsiekte. Ons jong dogters dra broekies wat kan jy maar sê, nie eers pype 

het nie.” (27). 

In hierdie beskrywing word geïllustreer hoe vele gevestigde rame bedreig word deur die 

politieke onrus in die land. Hierdie bedreigde rame het tot gevolg dat die manlike skripte wat die 

manlike karakters uitvoer ook bedreig word en dit is onvermydelik dat die manlikheidsbeelde 

ook deur hierdie bedreiging geraak sal word. Hoe die mans hierdie bedreiging hanteer, is 'n 

manifestasie van die manlikheidsbeeld waarvolgens hulle optree en wat dus deur hulle 

gerepresenteer word. Die boere se plase, wat simbolies van hul (manlike) identiteit is, word 

afgebrand en hulle word dus magteloos gelaat aangesien hulle nie hul primêre funksie, naamlik 

om hul gesinne te beskerm en te onderhou, kan vervul nie. Verder sterf die jong mense van die 
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land weens vigs wat beteken dat die manlike geslag deur losbandigheid en hoë sterfsyfers 

bedreig word. 

Die roman wys klein diskrepansies tussen opvattings en werklikheid uit en op dié manier word 

die hele idee van manlike dominansie uitgedaag en ondermyn. Uit sulke beskrywings blyk dit 

dat die manlike raam onstabiel word. Daaruit volg dat die uitvoer van onstabiele manlike skripte 

weer lei tot die destabilisering van manlikheidsbeelde. In die besonder is dit Petrus wat sy 

kultuur en die gevestigde manlikhede daarin uitdaag. Die leser word dus gekonfronteer met die 

destabilisering en ontmitologisering van vaste opvattings en aannames soos wat dit in geykte 

rame vasgelê is. 

Soos die roman ontwikkel word dit duidelik dat Petrus beslis ŉ uitdager en uitlokker is en hierdie 

eienskap word die eerste keer geopenbaar wanneer hy Pikkie Kloppers, seun van dominee 

Neels Kloppers, uitvra oor die dinge wat die soldate met die vroue in Angola aangevang het 

(24). Hierdeur word die diskrepansie tussen geïdealiseerde opvattings oor die soldate wat die 

land verdedig en die ware gedrag van die soldate uitgewys. Die roman ontmasker die openbare 

retoriek en bevraagteken, deur middel van Petrus, die politieke ideologieë en ideale van die 

destydse regering in Suid-Afrika deur te sinspeel op die verkragting van vroue deur mans 

tydens die oorlog. Verkragting word beskou as ŉ magsdaad eerder as ŉ seksuele daad en 

Petrus se bevraagtekening tas dus eintlik mans se beeld as edele beskermers van vroue en 

kinders aan. Gepaardgaande hiermee skep hy ook wantroue in die gevestigde 

manlikheidsbeeld van die klassieke eervolle kryger en gebruik hy die soldate se skripte in die 

oorlogsraam om hul manlikheidsbeelde te destabiliseer. 

Wanneer Johannes, Petrus se ouer broer, na die weermag moet vertrek, spreek hy teenoor 

Petrus die versugting uit om nog een keer by Hendrik in die dubbelbed te slaap soos toe hy nog 

ŉ seuntjie was. Hierdie mededeling dui op die onsekerheid ten opsigte van die toekoms wat 

hom beetpak en dat hy daarna smag om weer ŉ seuntjie te wees sonder enige kommer of 

verantwoordelikhede wat hom in die gesig staar. Hierdie ontboeseming skok Petrus en sy 

reaksie daarop is: “En iets soos ŉ helse vuis van weemoed en van woede stoel in my. Ek 

begryp die hartseer, maar wat om van die kwaat [sic] te maak?” (65). Die politieke aard van 

hierdie raam word waargeneem in die feit dat Johannes na die weermag moet gaan om sy land 

te dien. Petrus ervaar ambivalente gevoelens hieroor en kom in opstand teen die feit dat sy 

broer die plaas moet verlaat om vir ŉ saak te veg wat hy wat Petrus is, bevraagteken. Hierdie 

reaksie van Petrus druis waarskynlik in teen die verwagting van die gemiddelde leser aangesien 

dit, veral in die tydperk waaroor die roman handel, aanvaar is dat mans trots moet wees daarop 

dat hulle die voorreg het om hul land te kan dien en vir hul vryheid te kan veg. Die idee van die 
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heldhaftige kryger is egter vir Petrus nie iets om op trots te wees nie, maar eerder ŉ bedreiging 

van standvastigheid in sy lewe en daarom voel hy opstandig daarteenoor. Venter illustreer hier 

die ondermynende impak van die politieke bestel op die verhoudinge tussen mense en in 

hierdie toneel val die fokus op die verhouding tussen broers. 

Die politieke raam binne die roman word egter ook gedestabiliseer deur Venter se uitbeelding 

van die ontmoeting en vriendskap tussen Buziwe, een van die plaaswerkers se dogters, en 

Petrus. Buziwe se karakter ontwrig die verwagtingshorison van die gemiddelde leser op drie 

vlakke. In die eerste plek is sy ŉ vrou wat die binnekring van die manswêreld betree deur met 

Petrus gesprekke te voer aangaande die politieke bestel en in die besonder die wit mense se 

aandeel daarin. Sodoende word sy gebruik om die eksklusiewe raamwerk van ŉ manlik 

gedomineerde wêreld te destabiliseer en uit te daag. In die tweede plek is sy swart en beweeg 

sy dus oor die kleurgrens tot binne ŉ dominante wit wêreld – iets wat as ongehoord beskou 

word binne die konteks van die roman, maar ook teksekstern in die politieke konteks van die 

land. Dit word bevestig deur Venter se slim gebruik van ŉ sinspeling op die Langenhoven-teks 

van die ou volkslied van Suid-Afrika wanneer hy die volgende skryf: “Buziwe en Petrus 

Steenekamp lag saam. Laat die kranse antwoord gee.” (211). Die ironie van hierdie woorde lê 

in die feit dat Buziwe in die wit Afrikanerraam ingeskryf word deur haar deel te maak van die 

volkslied van haar onderdrukkers. Die politieke raam word dus gedestabiliseer omdat sy buite 

die verwagtinge van beide wit en swart mense optree. In die derde plek oortree sy die grens 

tussen die werkgewer en die werknemer. Petrus laat haar toe om dit te doen deur met haar in 

gesprek te tree en sodoende help sy hom (onbewustelik) om sy eie kultuur en die gevestigde 

manlikheidsbeelde daarin uit te daag en te ontmitologiseer.  

Buziwe word voorts deur Venter gebruik om die aanvaarde en gewone rame van die 

gemeenskap waarin sy lewe en die manlike skripte daarin omver te werp wanneer hy haar en 

tweede luitenant Anton Ghoen in die stalle laat seks hê en Petrus dit hoor (184). Die seksdaad 

tussen ŉ wit weermagluitenant en ŉ swart vrou is ŉ prominente ondermyning van die politieke 

raamwerk en gepaardgaande skripte wat aanvanklik in die roman geskep is. In hierdie geval, 

anders as met die verkragting van die vroue in die oorlog, is Buziwe in beheer van die situasie 

en oefen sy mag uit oor haar onderdrukker. Dit is ŉ duidelike ondermyning van die Afrikaner-

manlikheidsbeeld omdat dit teen die beginsels van die apartheidsideologie, waarin die roman 

gesitueer is, indruis. 

Hennie, Petrus se kleinboet, word bewus van die verstandhouding tussen Buziwe en Petrus en 

daag hom blatant uit: “Ek sien jy lê aan by daai Buziwe.” Hierdie woorde is ŉ aantyging teen 

Petrus se manlike identiteit en politieke lojaliteit omdat dit teen die gevestigde kulturele reëls en 
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ook destydse Ontugwet is om ŉ vriendskap of verhouding met ŉ swart vrou aan te knoop. 

Hennie (as metafoor vir die wit Afrikanerman en voorstander van apartheid) se stelling plaas 

homself lynreg teenoor Buziwe se karakter (as metafoor vir die swart onderdrukte en 

teenstander van apartheid) en plaas Petrus in die middel van die twee opponerende 

groeperinge. Hierdie situasie destabiliseer Petrus se manlikheid aangesien hy besef dat daar 

van hom verwag word om ŉ keuse uit te oefen tussen sy eie oortuigings en dié van die raam 

waarin hy grootgeword het. Sy spontane reaksie op Hennie se stelling: “Ag gaan kak, Hennie. 

En vir wat kan ek in elk geval nie met haar praat nie?” (153), dui op ŉ ambivalensie in homself 

deurdat hy die skripte wat hy uitvoer probeer regverdig binne die gegewe raam. Die impak van 

die twee opponerende groeperinge in die land het ŉ direkte invloed op die bepaalde manlike 

skripte wat uitgevoer word deur al die manlike karakters in die roman. 

Buziwe kan ook beskou word as die verpersoonliking van Petrus se gewete wanneer hy dink: 

“Sy om my vry te koop van al hierdie jare wat ek alles op Wildeperdehoek gesien en gehoor en 

aan my lyf, nee, nie aan my lyf nie, op die sweet van hulle lywe, ervaar het.” (205). Die feit dat 

hy wel erkenning gee aan sy gewete is in kontras met die ander manlikheidsbeelde van die 

mans in die roman wat hoogs waarskynlik ook gewetenswroegings het, maar hul dade en 

aksies probeer regverdig. Dit is wel ook moontlik dat hulle bloot onnadenkend die geykte 

optredes van hul voorouers herhaal en daardeur die verwording bevestig en versterk. Hierdie 

skript wat hy as man uitvoer onderskei hom van ander mans binne die teks juis omdat hy ŉ 

soort kollektiewe skuldlas op hom neem en namens sy mense verantwoordelikheid probeer 

aanvaar. Venter illustreer hier dat, hoewel die mans in die roman voorkom as sterk, standvastig 

en in beheer, dit eintlik die mees onwaarskynlike man is wat werklik ŉ voorbeeld van hierdie 

eienskappe is deur sy foute te erken en dit te probeer korrigeer. 

Wanneer Buziwe en Petrus aan die einde van die roman in die warmwaterbron baljaar is dit 

asof al die grense tussen die twee karakters verval – juis omdat Petrus buite die verwagte 

manlike skripte optree en saam met ŉ plaaswerker gaan swem. Die feit dat dit vir Petrus so 

maklik is om oor te gee aan die oomblik dui daarop dat hy nie meer so vasgegroei is in die 

oorspronklike rame waaruit hy kom nie. Hoe meer hy buite die verwagte raam onverwagte 

skripte uitvoer, hoe makliker word dit vir hom om sy kultuur en die gevestigde manlikhede 

daarin af te lê uit te daag. 

Petrus se ambivalente gevoelens jeens die onregverdigheid van die politieke raam manifesteer 

ook later in sy en Buziwe se gesprek: 

“Tell me one thing, Petrus, and I shall leave you in peace. Why do you let this thing 
happen?” 
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Ek het geen antwoorde vir Buziwe nie, net vrae. (222). 

Dit wil voorkom asof Buziwe in hierdie gedeelte vir Petrus kwalik neem vir dít wat die wit 

Afrikaner doen aan die swart mense in die land (die “thing” waarna sy verwys). Vir haar is hy 

dus ook ŉ verpersoonliking van die onderdrukker en skeer sy hom oor dieselfde kam as die 

ander wit mans. Petrus stel homself egter gelyk aan haar deur te stel dat hy ook geen 

antwoorde het nie en net so onseker is oor die politiek in die land. Deur homself gelyk te stel 

aan haar ten opsigte van onsekerheid en magteloosheid, tree hy ook teen die verwagtinge van 

die gemiddelde leser op. Sy manlikheid word gedestabiliseer met betrekking tot sy eie kultuur, 

maar in die oë van die wêreld sou die nuwe manlikheidsbeeld wat hy kies eintlik baie meer 

stabiel wees omdat hy sy eie onsekerheid oor die stand van sake, sowel wat die politiek betref 

en die afspieëling daarvan in die sosiale strukture, erken. Sy toenemende twyfel word gebruik 

om die geykte opvattings rakende die sekerheid en sekuriteit wat meestal met manlikheid 

geassosieer word, te destabiliseer. Die feit dat hegemoniese manlikheid bevraagteken word en 

die verbrokkeling van sekerheid lei daartoe dat Petrus nie meer met die gevestigde manlikhede 

wil identifiseer nie en daardeur ontwikkel hy ŉ ander manlikheidsbeeld wat indruis teen die 

skriptreëls van die rame waarin hy beweeg.  

Later besef Petrus egter ook dat hy besig is om moontlik gevestigde rame en verwagte skripte 

te “verraai” (en daardeur inherent ook sy gesin) en daarom vaar hy uit teenoor Buziwe wanneer 

hy die volgende kwytraak: “Die wit mense en die swart mense het saam hierdie ding gemaak, 

Buziwe. Dis nie net ons nie. Dis julle ook. Ons is saam in hierdie ding.” (224-225). Die stelling 

toon egter ook sy insig in die politieke situasie en die impak wat dit op die mense van die land 

het en is daarom tekenend van die uitvoer van alternatiewe en gewysigde manlike skripte. 

Venter gebruik Buziwe en Petrus om ŉ politieke diskoers in die roman te ontwikkel waarin nuwe 

rame geskep kan word. Hierdie nuwe rame sal ook nuwe manlike skripte meebring en lei tot 

vernuwende representasies van manlikheid binne die roman. 

Die politieke raam het verder ook ŉ beduidende invloed op die gesin soos gesien word in die 

gesprek tussen Hennie en Petrus oor swart mense: 

 “Is jy bang vir hulle, Petrus?” 

“Ek is net so min bang vir hulle as wat jy is, Hennie.” 

“Hoekom praat jy altyd met hulle?” 

“Ek kan mos praat met wie ek wil. Wat van jou, jy praat ook mos met hulle?” 

“Ja, maar jy praat anders.” (153). 
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Hierdie tweede belangrike gesprek tussen die twee broers bevestig die feit dat Petrus besig is 

om sy eie kultuur en die gevestigde manlike skripte daarin te bevraagteken en uit te daag. Hy 

handel teen die verwagte skripte van die gegewe politieke raam (en ook die plaasraam) in 

deurdat hy hoflik en beskaafd, asof op gelyke vlak, met die plaaswerkers omgaan – iets wat nie 

beskou word as die “normale” manier volgens die rame waarin hy beweeg nie. Petrus word hier 

deur sy kleinboet gekonfronteer en ook gemarginaliseer as anders omdat hy skynbaar met die 

“vyand” heul. Die politieke raam het dus ŉ uitwaaierende effek op al die ander karakters binne 

die roman. Ook ouma Lalie berispe vir Petrus wanneer hy na die swart vrou kyk wat die 

kinderbraaksel opvee: “Los hulle uit, man. Dis nie jou mense daai nie.” (176).  

Ten spyte van die teenkanting van die mense wat in dieselfde rame as hy beweeg, kies Petrus 

steeds om nie in die gevestigde manlike skripte van die roman te verval nie, maar eerder om dit 

uit te daag en te bevraagteken. Die afleiding kan gemaak word dat Petrus besef dat hy ook 

verantwoordelik is vir die skep van sy eie manlikheidsbeeld en daarom maak hy die kognitiewe 

keuse om teen die verwagtinge van die karakters om hom (en die leser) op te tree. Dit is 

duidelik dat die invloed van die politieke raam daartoe lei dat Petrus Steenekamp as jong man 

sy eie kultuur en die gevestigde manlikhede daarin uitdaag en ontmitologiseer. Die eksterne 

raam waarin die manlike karakter hom bevind beïnvloed sy kognisie en bepaal die manlike 

skripte wat uitgevoer word. In Petrus se geval is hierdie manlike skripte ambivalent van aard en 

daar kan gesê word dat hy hom in ŉ soort liminale ruimte wat hy self skep, bevind. Die 

manlikheidsbeeld wat hieruit voortspruit is dié van ŉ jong man wat eintlik deur ŉ 

individuasieproses gaan en hom moet vestig in ŉ onsekere wêreld. Al hierdie aspekte dra by tot 

die representasie van Petrus Steenekamp se manlikheid in die roman. 

3.2.2 Die plaasraam en die stadsraam 

Die plaas as raam is geen onbekende agtergrond in Suid-Afrika en die Afrikaanse letterkunde 

nie (vgl. Van Coller, 2006). Die woord op sigself behoort by die leser ŉ stel kognitiewe rame op 

te roep van die plaas, die werf, die huis en daarby ook tipiese skripte wat op ŉ plaas uitgevoer 

word. Die argetipiese verhaal van die jong man wat die plaas verruil vir die stad in sy soeke na 

heil, avontuur en ŉ beter lewe word ook in Foxtrot van die Vleiseters uitgebeeld in veral die 

karakter van Johannes, Petrus se ouer broer. Sy beweging van die plaas na die stad as 

agtergrond in die roman het ook ŉ invloed op Petrus wanneer hy vir Johannes gaan kuier omdat 

dit bydra tot die verbreding van sy wêreldperspektief en eindelik ook die bevraagtekening en 

uitdaging van sy eie kultuur en die gevestigde opvattings van manlikheid daarin. Hierdie stelling 

word bevestig deur Johannes se woorde aan Petrus wanneer Petrus by hom in die stad is: “Jy’s 

nie nou op die plaas nie.” (72). Sy woorde is belangrik aangesien dit beskou kan word as die 
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katalisator wat van Petrus ŉ ondermyner en destabiliseerder van die gevestigde opvattings oor 

manlikheid binne sy kultuur maak.  

Dit is duidelik dat Johannes Petrus (onbewustelik) beïnvloed om die plaasweë af te sweer en te 

verruil vir die stad (of enige ander raamwerk). Deur Petrus te laat beweeg van ŉ plaasraam na ŉ 

stadsraam verskuif die fokus van die roman ook en word die leser uit die gevestigde bekende 

agtergrond na die onbekende geneem. Hierdie bekendheid het egter nie te make met die 

voorafkennis wat die leser het nie, maar veel eerder onbekendheid ten opsigte van die skripte 

wat die karakters daar uitvoer. Die plaas staan in direkte kontras met die stad en die afleiding 

word gemaak dat die skripte wat daar uitgevoer word dus ook gaan verskil. Dit sal onvermydelik 

ŉ uitwerking op Venter se representasie van Petrus se manlikheid hê omdat, soos reeds 

genoem, die rame waarin die karakters beweeg, die skripte en eindelik manlikheidsbeeld/e 

bepaal. Venter maak dus hier gebruik van vervreemdingstegnieke om die leser se idees van 

gevestigde manlikhede te destabiliseer en dit laat ruimte vir die wysiging van die leser se geykte 

opvattings van manlikheid. 

Wanneer Petrus in die stad is, bepeins en bevraagteken hy die manlike skripte wat uitgevoer 

word binne die plaasraam: “Ek wonder, Johannes, of jy die gewoonte van die mans daar op 

Wildeperdehoek om hande gevou op hulle boude te loop vir jouself afgeleer het? En die 

someraand toe al ons mans buite gesit en bier drink het? Onthou jy dié?” (70). Hoewel hy die 

vraag aan Johannes vra, is dit duidelik dat hyself ook wonder en begin twyfel oor die manier 

van dinge doen op die plaas wat so dramaties verskil van dié in die stad. Die leser sien hier hoe 

die raam die kognisie van die karakters wat daarin beweeg, kan beïnvloed. Geykte opvattings 

word uitgedaag en indien verwerp, maak dit ruimte vir nuwe idees en maniere van dink. Indien 

die leser nie die geykte opvattings verwerp nie, is dit moontlik dat bestaande opvattings wel 

gewysig kan word. Hierdie proses vind meestal onbewustelik by die gemiddelde leser plaas, 

maar by die gevorderde leser/literêre kenner is dit meer ŉ bewustelike proses omdat daar oor 

die karakters en hul handelinge gedink word. 

Wanneer Hendrik vir Petrus sê dat hy vir Johannes moet bel en aansê om terug te keer plaas 

toe omdat dit veiliger is daar (4), word twee rame, dié van die plaas en die stad, teenoor mekaar 

gestel en hul prominensie in die roman gevestig. Dit is asof Hendrik glo dat die plaas, 

Wildeperdehoek, outomaties beveilig word wanneer al die mans van die plaas teenwoordig is 

om dit en die mense daar te beskerm van enige onheil. Hierdie manier van dink kan beskou 

word as ŉ direkte uitvloeisel van die Afrikaner se geskiedenis met betrekking tot grond en 

identiteit. Die beeld van Hendrik wat op sy plaas rondstap en alles inspekteer en later tot sy 

God bid vir sy grond en sy mense, is tipies van die Afrikanerboer wat manlike skripte uitvoer 
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binne die plaasraam. Hendrik identifiseer met hierdie skripte wat uitgevoer word en daarom 

bevestig dit sy manlikheidsbeeld. Dit vestig egter ook die manlikheidsbeeld wat van sy seuns 

(en hul seuns) verwag word in die familietradisie en enige afwyking hiervan kan beskou word as 

ŉ bedreiging vir die voortbestaan van die spesifieke manlikheidstipe. Hier word ŉ 

patroonmatigheid bespeur met betrekking tot die manlikheidsbeeld wat van een geslag na die 

ander oorgedra word. Die leser kan hier waarneem hoe ŉ kringloop van opvattings gevestig en 

onderhou word deur middel van introjeksie. Die outomatiese aanneem van waardes en 

handelinge, sonder dat die karakters werklik daaroor dink, is ŉ goeie voorbeeld van hoe rame, 

en die skripte wat daarin uitgevoer word, iets is wat aangeleer en geskep word na aanleiding 

van die kontekste waarin dit plaasvind en die onderlinge verhoudings tussen die mense binne 

die kontekste. Die roman word dus ŉ representasie van die werklikheid en daarom kan 

aangeneem word dat die representasie van manlikhede of die onsekerheid van manlikhede ŉ 

weerspieëling is van die realiteit en die historiese konteks waarin dit gesitueer is. 

Die plaasraam word versterk met ŉ tweede plaas in die roman – oom Jannie se volstruisplaas 

aan die begin van die tweede hoofstuk van die roman. Hierdie plaas is van belang omdat dit 

aansluit by die politieke raam in die roman wanneer daar gepraat word van die sewe “bruinvel-

Afrikaner”-gesinne wat saam met oom Jannie op die plaas woon, hoewel mense steeds praat 

van “die stoksielalleen Jannie” – die bruin mense se teenwoordigheid word dus geïgnoreer (13). 

Deur die werkers se teenwoordigheid te ontken, word dit juis beklemtoon en laat dit die leser 

dink. Hierdeur weerspieël die roman weereens die historiese konteks waarin dit gesetel is, 

naamlik die apartheidsjare. Hoe die verskillende mans in die roman die plaaswerkers hanteer, 

word ook sprekend van hul onderskeie manlikheidsbeelde. Die politieke raam word verder 

versterk wanneer die onwettige kinderarbeid op die plaas vooropgestel word: “Hy en hulle ouers 

laat die kinders werk sonder ŉ sent betaling vir hul arbeid” (13).  

Petrus se gesprekke met die plaaswerkers oor hul lewensomstandighede en swak betaling (17) 

bevestig die idee dat Petrus besig is om weg te breek van die rame en skripte waarmee hy 

grootgeword het. Hierdie raamverskuiwing vind egter moeisaam plaas juis omdat Petrus 

ambivalent is wanneer hy in dieselfde asem aan die plaaswerker sê: “Ek kan nie jou probleem 

vir jou oplos nie. Dit is nie in my hande nie.” (18). Dit is duidelik dat Petrus sukkel om afstand te 

doen van vorige rame en skripte en daarom was hy sy hande in onskuld en erken daardeur die 

krag van gedragspatrone wat oor die eeue heen geyk geraak het. Hierdie gesprek is ook 

tekenend van die ambivalensie in hom wat vroeër genoem is. Hy keur die swak behandeling 

van die plaaswerkers nie goed nie, maar terselfdertyd distansieer hy hom ook van hul swaarkry. 

Hy kry dit nie reg om heeltemal uit die een manlike raam na ŉ ander te beweeg nie en voer 

daarom teenstrydige skripte uit in die huidige plaasraam. 
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Sy familie beskou hom as die “gewete van die Steenekamps” (19) wanneer hy wel ŉ poging 

aanwend om met oom Jannie oor die lewensomstandighede van die werkers te praat. Hierdie 

beskrywing blyk sarkasties te wees en dit versterk die idee dat daar wantroue jeens hom is en 

dat die karakters om hom begin besef dat hy hom probeer losmaak van die gevestigde rame, 

met die gepaardgaande skripte, waarin hy homself bevind. Binne die roman word Petrus dus 

ook die gewete van die leser deur kwessies aan te raak wat die leser ongemaklik kan laat voel 

– eerstens die rol van die wit Afrikanerman tydens apartheid en tweedens onwettige 

kinderarbeid op plase. Hierdie bevraagtekening ondermyn enersyds die gevestigde opvatting 

van die edelheid en regverdigheid van die Afrikanermans soos in die roman gevestig en 

andersyds bevestig dit Petrus se manlikheidsbeeld van dapperheid en beginselvastheid omdat 

hy standpunt inneem teen iets wat weens konvensie veronderstel is om deel van sy identiteit te 

wees. Die leser word dus vervreem en moet self besluit hoe om hierdie vervreemding van 

geykte opvattings oor manlikheid te hanteer. 

Later in die roman konfronteer Johannes vir Petrus oor die bevoorregte posisie waarin hy 

homself bevind: “Jy maak of jy self een van die mense is, weet jy. Of jy nou self so verskriklik ly. 

Jy’s ŉ wit mens, Petrus. Onthou dit. Buitendien, ek weet nie hoekom vryf jy al die goed so in nie. 

Of voel jy miskien skuldig?” (101). Hierdie woorde van Johannes raak Petrus nogal diep juis 

omdat hy homself binne die teenstrydige posisie bevind waarin hy enersyds die plaaswerkers 

wil help, maar andersyds homself tog eenkant hou van hul swaarkry en lyding. Venter plaas 

Petrus in ŉ situasie waar hy nie weet wanneer hy watter skripte moet/kan uitvoer nie aangesien 

dit ook wysigings in die rame waarin hy hom bevind teweeg sal bring. Die rede hiervoor is dat 

Petrus se karakter tekenend is van die onsekerhede van Suid-Afrikaners en in die besonder 

Afrikaners tydens die verbrokkeling van apartheid. Die wysigings van die rame waarin hy 

beweeg, lei tot ŉ wysiging in sy manlikheid – iets wat fundamenteel tot sy identiteit is. Hoewel 

onseker, is hy nie blind vir die foute wat sy mense begaan nie en juis hierdie 

persoonlikheidstrek van hom dra by daartoe dat hy wel die moed aan die dag lê om stadig, dog 

seker, sy manlikheidsbeeld te wysig en aan te pas by dít waarin hy glo en nie dít waarin hy 

volgens die rame waarin hy is behoort te glo nie. Venter skep die konflik tussen die twee broers 

om te toon hoe die plaasraam gedestabiliseer word deur beide die invloed van die politiek en 

die stad. Die destabilisering lei tot onsekere en onstabiele skripte en Johannes se aanklag teen 

Petrus is bes moontlik ŉ projeksie van sy eie skuldgevoelens. Die leser word hier blootgestel 

aan die ambivalente resultaat wanneer mans se skripte bevraagteken en hul rame bedreig word 

– veral gesien in die lig dat dit lei tot veranderde manlikheidsbeelde. 

Wanneer Petrus die melk-storie vertel, dien dit as ŉ uitgebreide metafoor van die plaasraam wat 

binne die politieke raam gesitueer is (29-36). Dit is hier duidelik dat die politieke en plaasrame 
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mekaar beïnvloed en op mekaar inspeel. Hy vertel die storie om die luisteraars (sowel as lesers 

van die roman) uit te lok en hul idees rondom die politiek uit te daag en wanneer Hendrik hom 

vra waar hy wat Petrus is in die storie pas, kry hy nie ŉ direkte antwoord nie (31). Juis met 

hierdie verhaaltjie toon Petrus die ontmitologisering van spesifiek die Afrikanerman wanneer hy 

vertel van GrootMan (Hendrik Douw Steenekamp): “Maar GrootMan het soveel woelwaters in 

sy kop, hy weet self nie elke dag wat om te dink en hoe om hom te gedra nie.” (35). Hierdie 

ondermyning van die manlikheidsbeeld deur die man as onseker uit te beeld, tas die manlikheid 

van al die ander mans in die raam aan en dit is veral Hendrik Douw Steenekamp se manlikheid 

wat hier metafories subtiel ondermyn word. Die gebruik van ŉ verhaal binne ŉ verhaal word 

eintlik metafories van die wedersydse invloede wat die narratiewe op die kognisies van die 

betrokke mense het. Binne Petrus se verhaal beklemtoon Venter hoe die uitvoer van skripte 

binne rame lei tot sekere manlikheidsbeelde. Veral in die verhaal van GrootMan bepaal die 

politieke en ook die familietradisierame sy handelinge (skripte) en dit vorm uiteraard die beeld 

van manlikheid – hoe Petrus (en die leser) hom ervaar. 

Die destabiliserende invloed wat die politieke raam op die plaasraam het, manifesteer in die 

onsekerhede van die mans op die plaas. Afgesien die politieke raam bedreig die stadsraam ook 

die plaasraam aangesien die stad beskou kan word as die bybelse Sodom en Gomorra wat 

bedreigings inhou vir die gevestigde opvattings van manlikheid. Petrus se wedervaringe saam 

met Johannes in die stad stel hom bloot aan nuwe leefstyle en wêreldperspektiewe en dra by 

tot die vorming van sieninge wat bots met dié van die plaasmense wat binne hul gevestigde 

rame bly en nie die grense oorskry nie. As jong man wat sy eie kultuur en raamwerk/e 

bevraagteken en uitdaag, dra die stad by tot die vorming van sy nuwe manlikheidsbeeld. Die 

roman toon dus hoe verskillende rame verskillende skripte induseer en hoedat dit lei tot die 

wysiging of verwerping van bestaande manlikheidsbeelde of hoe nuwe manlikheidsbeelde 

geskep word. 

3.2.3 Die pa/seun-verhoudingsraam 

Binne die plaasraam word ŉ ander belangrike raam, naamlik dié van die pa/seun-verhouding 

gevind. Dit is belangrik om in gedagte te hou dat die politieke raam én die plaasraam 

onvermydelik die pa/seun-verhouding sal beïnvloed en daarom kan van meet af geantisipeer 

word dat daar ŉ destabilisering, ondermyning en eindelik ŉ ontmitologisering van hierdie 

verhouding sal plaasvind. Die konflik tussen pa’s en seuns is ŉ argetipiese metanarratief wat in 

literatuur regdeur eeue heen gevind word en ook ŉ konvensie van die Afrikaanse plaasroman. 

In Foxtrot van die Vleiseters is die hoofoorsaak van die konflik tussen pa en seun te wyte aan 

die verskil in hul politieke sienings. 
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Hendrik Douw Steenekamp probeer aan die begin van die roman Petrus se identiteit as jong 

man bevestig en versterk deur sy woorde aan hom:  

“En jy, Petrus? Vir wat sit jy my so en aankyk asof jy my aan’t verwyte is? Ons moet nou 

saamstaan, my seun. Ek weet in jou dagboeke en goed skryf jy dinge neer waarvan ek 

eerder nie wil weet nie.”  

“Ek kyk glad nie verwytend na Pa nie, asseblief! Hoekom sal ek nou…”  

“Onthou waar jy vandaan kom, Petrus.” (4). 

Hierdie dialoog tussen vader en seun is van kardinale belang aangesien dit ŉ poging deur die 

vader is om die manlike aard van die raam waarin hulle beweeg te bevestig en te fortifiseer, 

maar vir die leser is dit reeds duidelik dat Petrus Steenekamp begin om hierdie raamwerk van 

denke en skripte te bevraagteken en uit te daag op ŉ baie subtiele manier. Interessant genoeg 

probeer hy wel die vrede bewaar en volg hy die verwagte skript van ŉ dialoog tussen pa en 

seun binne die konteks – hy probeer hom verontskuldig en paai sy vader. Hy handel dus nie 

noodwendig soos hy wil handel nie, maar eerder soos wat van hom verwag word. Die 

ambivalensie in sy optrede ten opsigte van die politieke raam vind ook hier neerslag. 

Hoewel Petrus die vrede probeer bewaar, is dit onvermydelik dat hy ook uitgelok word en dit 

kan toegeskryf word aan die politieke raam in die roman wat die reeds onstabiele verhouding 

tussen pa en seun beïnvloed deur konflik uit te lok: 

“Maar reken bietjie, die swartes hier van die lokaas het agtergekom wat gaan aan en toe 

self vir hulle die vleis gaan aas.” 

“Wel, ek kan slegs aan een rede dink waarom hulle die vleis gaan optel het.” 

“Man, Petrus, hulle kry almal goeie salarisse. Jy sal nie vir my kom vertel hulle loop honger 

nie. Kyk hoe lyk die meeste van hulle vroue, vet en uitgevreet. Maar nou trek ek eers bietjie 

af, want ek wil gaan fluit.” (6-7). 

Dit is duidelik dat Petrus sy pa se idees uitdaag en daarby ook die gevestigde manlike raam 

waarin hy grootgeword het. Hendrik is egter nie gediend met hierdie konfrontasie nie en tipies 

aan sy dominante persoonlikheid, bevestigend van die manlikheidsbeeld van die patriarg, stel 

hy onomwonde sý punt en vermy dan enige verdere gesprekvoering oor die kwessie deur die 

fokus te skuif na sy eie fisieke behoeftes. Dit is ook moontlik dat Hendrik bang is vir Petrus, 

aangesien hy beskou word as die “gewete” van die familie. Petrus kan moontlik die angs wat 

Hendrik ervaar verbaliseer en dan sal hy wat Hendrik is gedwing word om die waarheid in die 
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oë te kyk. Die konflik tussen pa en seun is ŉ deurlopende tema in Venter se romanoeuvre soos 

ook gesien kan word in Santa Gamka en Wolf, wolf. 

Dit is egter nie net op Petrus wat die patriargale Hendrik sy houvas begin verloor nie, maar ook 

op Johannes wat wegbreek van die plaasraam na die stadsraam soos gesien in die aanhaling: 

“So het Hendrik sy kinders se handjies in syne gevat en van kleins af in die verskillende 

temperature van sy warmbloedigheid gedoop. Net Johannes met die gitswart haar, sy 

oudste, hy het pal sy welgevormde hand weggeruk.” (5). 

Petrus se handelinge in die roman kan nou beter verstaan word aangesien Hendrik ook 

dieselfde houvas oor hom probeer handhaaf het. Hy voer manlike skripte uit wat deur introjeksie 

van sy vader aan hom oorgedra is. Maar Petrus is nie heeltemal blind vir sy vader se foute nie – 

hy noem pertinent Hendrik se “stugheid, wat ons almal altyd omkrap” (6). Hendrik se invloed as 

patriarg op nie net sy ouer seuns nie, maar op die hele familie word hier waargeneem en dui op 

die krag van die manlike skripte wat hy in die manlike vader- en plaasrame vestig. Petrus is 

egter deeglik bewus van die feit dat hierdie rame en skripte nie die alfa en omega hoef te wees 

nie en juis hierin word die strammerwordende verhouding tussen pa en seun eintlik ŉ 

geleentheid vir Petrus om te groei en hom los te maak van die identiteit wat aan hom toegesê 

is. Hy verstaan egter ook waarom sy pa so optree – wanneer Hendrik nie meer sy gesin kan 

beskerm en onderhou nie, sal hy nie meer ŉ “man” wees in die oë van ander en in sy eie oë nie 

en die gedagte hieraan maak hom angstig en laat hom ook konflik met Petrus vermy. 

Venter skets die verhouding tussen pa en seun om vanweë die komplekse aard daarvan 

verskeie reaksies by die leser te ontlok. Dit is onvermydelik dat sommige lesers hierdie 

verhouding tussen die twee mans sal herken en daarmee kan identifiseer en dit is deels wat 

Venter se werk so universeel toepaslik maak op mense. Die leser bevind hom in ŉ bekende 

raam en weet wat die verwagte skripte is. Wanneer Petrus egter teen hierdie skripte optree en ŉ 

ander manlikheidsbeeld representeer, word die leser vervreem en voor die keuse gestel om die 

inligting te internaliseer of te verwerp. 

Petrus het egter ook ŉ behoefte aan die nabyheid van sy pa en klim uit die motor uit om ŉ 

turksvy met hom te deel (7). Daar is dus steeds binne hom ŉ tweestryd tussen sy eie manlike 

identiteit en die identiteit wat hy met betrekking tot sy vader het. Hy pas sy manlike skripte dus 

aan by dié van Hendrik. Dit word ook gesien wanneer hy vir Hendrik skerm by Johannes in die 

stad: “En Pa? Jy moes hom maar nog ŉ kans gegee het.” (70). 

Daar word dus ŉ dualisme waargeneem in die pa/seun-verhouding omdat Petrus nie goedkeur 

wat sy pa doen nie, maar tog skerm hy vir Hendrik en probeer hy verstaan waarom sy pa dinge 
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doen soos wat hy dit doen. Wanneer Ampie Steyn vir Hendrik vra wanneer Petrus eendag by 

die kommando gaan aansluit en “bietjie sy kant ook bring met die beskerming van ons distrik”, 

reageer Petrus: “Net wanneer ek wil Ampie, net wanneer ek wil.” (184). Dit is duidelik dat Petrus 

se manlikheid in gedrang kom en dat hy nie eers belangrik genoeg geag word om direk 

aangespreek te word nie. Dit kan wees omdat Hendrik as absolute patriarg beskou word en dus 

vanselfsprekend beheer oor sy seun behoort te kan uitoefen. Maar Petrus onderskep die 

verwagte skript wanneer hy self die vraag antwoord op uitdagende en arrogante wyse om 

Ampie op sy plek te sit. Hierdie handeling wat Petrus uitvoer is teen die verwagte skript en 

daarom kan die afleiding gemaak word dat hy in beheer van sy optrede wil wees, binne die 

rame waarin hy tuis voel. Hy wil dus die bepaler wees van sy manlikheidsbeeld en sal nie 

toelaat dat ŉ buitestander dit probeer manipuleer nie. Dit is eintlik bewonderenswaardig dat 

Petrus die manlikhede teëgaan soos wat hy doen – veral in ag genome dat die rame en skripte 

in die roman so sterk gevestig is. 

Venter gebruik die eeue-oue metanarratief van die pa/seun-verhouding om te illustreer hoe die 

politieke, plaas- en stadsrame die manlike skripte en interpersoonlike verhoudings van die 

hoofkarakter kan beïnvloed. Petrus se dualistiese verhouding met sy pa lei tot ŉ destabilisering 

van sy manlike skripte en dit destabiliseer weer die raam ten einde ŉ ander manlikheidsbeeld as 

die verwagte daar te stel. Petrus se skripte ontmitologiseer dus die beeld van die seun wat 

onderdanig is aan sy vader en probeer sy eie manlike identiteit losstaande van dié van sy pa te 

vestig. Daar moet wel in gedagte gehou word dat die fokalisasie en vertelling slegs vanuit 

Petrus se perspektief geskied en dit kan natuurlik subjektief wees wat beteken dat ons Hendrik 

eintlik net leer ken deur Petrus en nie direk nie. 

3.2.4 Geloofsraam 

In die roman daag Petrus voorts die Christelike geloof uit en bevraagteken die geldigheid van 

die paradigma. Dit is op sigself ŉ destabilisering en ondermyning van die dogma wat die ander 

karakters in die rame waarin hy beweeg aanhang en dui daarop dat hy al meer wegbreek uit die 

gevestigde rame en teen die verwagte skripte optree. So is daar van meet af konflik tussen 

dominee Neelsie Kloppers en Petrus en dit begin wanneer Petrus die dominee uitlok deur te sê: 

“Of moet ons ons verlaat op u akkuraatheid, net soos met u preke?” (28). Hiermee 

bevraagteken Petrus nie net die dominee se melk-storie nie, maar ook die Christelike geloof 

waarvan die dominee ŉ leier is. En deur die geloof te bevraagteken, bevraagteken die roman ŉ 

fundamentele bousteen van die geïmpliseerde Afrikaner-ideologie. Dit blyk dat Petrus homself 

wel as ŉ gelowige man beskou, maar dat dominee Kloppers en dít wat hy verteenwoordig, nie 

deel is van daardie geloof nie (154). Deur sy eie idees rondom geloof te ontwikkel dui daarop 



 82 

dat Petrus wegbreek van die introjeksie wat plaasvind van een geslag na die ander. Hy handel 

teen die verwagtinge in wat die ander karakters en leser het en juis daardeur vorm hy ŉ 

manlikheidsbeeld eie aan homself. 

Petrus word egter op sy beurt weer deur die dominee soos volg beskryf: “Jy sal nooit presies 

weet waarna die mannetjie verwys nie. En sy taktiek laat my dink aan ŉ sekere aasdier in die 

Kruger-Wildtuin. Hy sal jou nooit reguit van voor af kom byt nie. Óf hy’t niks te sê nie, óf hy’t 

altyd iets agterna te sê.” (28). Die feit dat Petrus beskryf word as ŉ “mannetjie” kan ŉ tweeledige 

betekenis hê: eerstens dui dit daarop dat hy nie as ŉ volwaardige man beskou word nie en 

sodoende word sy manlikheid deur die dominee ondermyn. Tweedens kan dit ook dui op sy 

uitdagendheid, vrypostigheid en dat hy te groot vir sy skoene is. Venter se spel met woorde en 

taalvermoë in ag genome, is dit moontlik om hierdie afleiding te maak. Johannes versag egter 

hierdie kritiek van die dominee wanneer hy later aan Petrus sê: “Jy sê nie maar net nie, Petrus, 

dis jou probleem.” (71). En ten spyte hiervan oordeel Petrus steeds nie vir Johannes nie: “Ek 

hou niks teen jou nie, Johannes.” (99). 

Later in die roman word terloops genoem dat oupa Lampinon Prêns Protestants was (40). 

Hierdie stukkie inligting is egter van kardinale belang, want die afleiding kan gemaak word dat 

die geloof van die oupa, oorgedra sou word aan sy nageslag danksy familietradisies. Juis deur 

hierdie fyn onderspeel van die Christelike geloof, word dit beklemtoon en die noukeurige leser 

sal hierdie onderspeelde inligting verder ondersoek. Dit blyk aan die einde van die roman dat 

die plaasmense besef dat hulle op die plaas hul “genadejare” gehad het en “nou het ons by die 

punt gekom dat ons die genade alles opgebruik het. Daar bly vir ons niks meer genade oor nie.” 

(192). Nie net het die skripte wat uitgevoer word in die groter politieke raam, ŉ invloed op die 

plaasraam nie, maar ook op die geloofsraam waarin die karakters hulle bevind. Hulle begin nou 

ook twyfel en juis daarom word Petrus as ŉ bedreiging vir die gevestigde manlikhede en kultuur 

beskou. Die feit dat hy reeds van meet af ŉ wantroue het in die Christelike geloofsraamwerk 

veroorsaak dat hy nie blind is vir die onchristelike wyse waarop die plaaseienaars hul werkers 

behandel nie. Sy rol as “gewete” van die familie word egter nie deur hulle met genoeg erns 

bejeën nie en daarom word hy eintlik gemarginaliseer wanneer dit by sy uitlatings oor geloof 

kom. Hierdie insig wat hy verwerf lei daartoe dat Petrus vir God om vergiffenis vra wanneer die 

herinneringe aan al die misdrywe gepleeg teen die plaaswerkers hom oorval (224). 

Hoewel die geloofsraam nie vooropgestel word in die teks nie, is dit die tekseksterne kennis van 

die Afrikaner wat meebring dat die Christelike geloof tog gesien kan word as ŉ invloedryke 

raamwerk op die karakters in die roman en veral ŉ rol speel in Petrus as jong man wat sy eie 

kultuur en gevestigde manlikhede daarin uitdaag en ontmitologiseer. 
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3.2.5 Seksuele-identiteitsraam 

In Foxtrot van die Vleiseters word daar slegs ŉ paar keer subtiel verwys na Petrus se manlike 

seksuele identiteit. Die rede hiervoor is moontlik dat Venter ander aspekte van die karakter 

belangriker geag en dus meer klem daarop geplaas het. Wanneer Venter wel skryf oor Petrus 

se manlike seksuele identiteit is dit duidelik dat hy ook hier geykte sieninge destabiliseer en 

ondermyn deur die skripte wat Petrus uitvoer. 

Petrus se droom, waar sy oupa hom kaal tegemoet loop en sy testikels weeg, dui op die 

liggaamlike, fisieke en seksuele raam waarin hy hom as ontluikende jongman bevind. Die weeg 

van die setel van sy manlikheid hou direk verband met die eise wat aan hom as manlike 

karakter gestel word deur die ander karakters in die rame waarin hy beweeg. Daar word sekere 

dinge van hom verwag om eindelik as ŉ “volwaardige man” beskou te word. Wanneer hy egter 

die testikels weeg, maar besef dat dit nie syne is nie en behoort aan sy pa, manifesteer daar 

iets van ŉ vervlegte identiteit met sy pa en veral die fokus op manlikheid dui op die komplekse 

aard van die manlikheidsbeeld van die vader wat in die seun weerspieël en tog teengestaan 

word. Dit sluit aan by die pa/seun-verhouding wat reeds bespreek is. Daar is ook iets te bespeur 

van die manlike nageslag en tradisie wat verantwoordelik is vir die voortdra van die stamboom 

aangesien hy van sy oupa en sy pa en homself droom. Die feit dat hierdie sake in ŉ droom 

manifesteer kan dui op Petrus se onderbewussyn wat deurentyd besig is met hierdie 

vraagstukke rondom manlikheid en die verantwoordelikheid van die manlike karakters. 

Die eerste aanduiding van seksuele ontwaking wat Petrus ervaar is wanneer sy pa en Mr Muriel 

oor eksplisiete volwasse ervaringe praat in sy teenwoordigheid – dit laat hom “groot voel” (112). 

Hoewel hierdie beskrywing op die oog af dui op die fisieke seksuele reaksie wat hy ervaar, is 

daar ŉ belangriker onderliggende emosie wat ŉ rol speel. Petrus voel homself man en nie meer 

seun nie omdat hy nou na “grootmenspraatjies” kan luister en erken word in die geselskap van 

volwasse mans. Hier is dit interessant dat sy manlikheidsidees steeds beïnvloed word deur 

ander mans en die afleiding kan gemaak word dat dit vanweë die liminale aard van sy posisie 

as ontluikende jongman is. Hoewel sy sieninge en manlikheidsbeeld verskil van die ander mans 

om hom, leef hy steeds nie in isolasie nie en is dit onvermydelik dat die mans om hom tog ŉ 

invloed op hom gaan hê. Dit is egter hy wat moet besluit of hy hierdie eksterne invloede gaan 

internaliseer, verwerp of gedeeltelike internaliseer ten einde sy eie manlikheidsbeeld te vorm. 

In die roman vind die leser dat Petrus nie seksueel aangetrokke is tot Buziwe óf Mersha 

Hanekom nie. Dit is ŉ ondermyning van die geykte manlike skripte wat bepaal dat mans wel 

aangetrokke behoort te wees tot vroue (volgens die wyse waarop Venter deurentyd in die 

roman rame en skripte daargestel het wat die vroue in die mans op Wildeperdehoek se lewens 
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betref). Die feit dat daar ook geen aanduiding in die roman is dat Petrus aangetrokke is tot 

mans nie, behoort ondersteunend te wees van die afleiding dat daar in die rame waarin hy 

beweeg nie ruimte is vir ŉ alternatiewe seksuele identiteit nie. Sy seksuele identiteit word dus 

onderspeel en daarom kan die afleiding gemaak word dat Venter ander aspekte van Petrus 

belangriker geag het. Die teenoorgestelde kan egter ook waar wees, naamlik dat die 

verswyging dit juis beklemtoon. 

3.2.6 Samevatting 

Dit is duidelik dat die verskillende rame wat in die roman gevestig word wel verband hou met 

mekaar. Die politieke raam het ŉ invloed op die plaasraam, die geloofsraam en ook die 

pa/seun-verhoudinge in die roman. Aan die begin van die roman word die leser reeds 

blootgestel aan die jong man wat sy kultuur en die gevestigde manlikhede daarin uitdaag en 

ontmitologiseer vanweë die oorhoofse politieke raam van die Noodtoestand wat veral die 

manlike karakters direk beïnvloed. Hendrik is bekommerd oor die veiligheid van sy plaas en sy 

mense; Petrus daarteenoor is in konflik met sy pa en daag sy idees uit. Hiermee daag die 

roman geykte manlike skripte waarin ŉ mens gebore en mee grootword uit en dit dui op die 

destabilisering van die manlike skripte wat ook teksekstern gevind kan word. Die politieke raam 

(hoewel verskillende vorme daarvan), word in al Venter se romans gevind en daarom kan die 

raam en die gepaardgaande skripte as ŉ universele manlikheidsbeeld tekenend van Venter se 

oeuvre beskou word. Deurgaans is Venter besig om met behulp van rame en skripte die 

karakter van Petrus Steenekamp te ondermyn en om sy uitleef van manlikheid te verander en 

aan te pas. Aan die einde van die roman steek daar wel ŉ stuk ironie in wanneer Mirtel aan hom 

sê: 

“Jy dink nog altyd jy’s beter as ons almal hier op Wildeperdehoek. En kan ek nog iets vir 

jou sê? Jy dink jy is heiliger as ons almal hierso. Jy dink jy’s net so ŉ raps verhewe bokant 

ons. En weet jy wat is die waarheid oor jou, Petrus? Jy’s net so een van ons soos ek en 

Klein Hennie en almal. En Johannes ook. […] Ons is almal Steenekamps. Klaar en 

gedaan. Jy’s nie soveel anders nie.” (244). 

Ander betekenisvolle manlike karakters in die roman sluit in Johannes Steenekamp (John-

John), Hendrik Douw Steenekamp, Pikkie Kloppers, dominee Neelsie Kloppers en generaal 

Konstantyn. Die mees prominente manlikheidsbeelde wat in hierdie roman voorkom strek vanaf 

die leier (staatspresident, plaaseienaar), boerseun, patriarg, man (huweliksmaat), versorger, 

gelowige, boer, vader, rebel. 
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3.3 Ek stamel ek sterwe 

In Eben Venter se tweede roman, Ek stamel ek sterwe (2005)7 is daar ŉ duidelike omgekeerde 

eweredigheid te bespeur in die sterwenstema van die roman. In die eerste plek is daar die 

fisieke regressie, maar terselfdertyd is daar in die tweede plek die groei wat plaasvind met 

betrekking tot die psigologiese en geestelike diepte aan die einde van die roman. Teen die 

einde van die roman word die manlike hoofkarakter fisiek gereduseer tot bloot ŉ sterwende 

mens, maar op psigologiese vlak kom daar insig in sy lewe en dié van ander wat bewys lewer 

van groei en ontwikkeling.  

Vir die doel van hierdie studie word daar aanvanklik gefokus op die ontwikkeling van Konstant 

Wasserman as manlike hoofkarakter in die roman, veral ten opsigte van die verhulde 

homoseksuele aard van sy seksuele identiteit, maar later verskuif hierdie fokus na die 

redusering van hom as man tot bloot ŉ sterwende mens. Vanweë die komplekse struktuur van 

die roman, kom verskillende rame nie so duidelik na vore soos in Foxtrot van die Vleiseters nie 

en is dit moeilik om die roman so gestruktureerd soos die ander te analiseer en interpreteer. 

Om hierdie probleem te hanteer, is daar besluit om sekere herhalende rame te identifiseer en 

dit te rangskik in ŉ volgorde waar die een raam die ander beïnvloed. Hierdie rangskikking is 

ideaal om aanvanklik die ontwikkeling van Konstant se manlikheid na te speur tot by die 

redusering daarvan. Die volgorde van die rame is dus tekenend van die ontwikkeling en 

regressie van Konstant se manlikheid tot waar hy slegs ŉ mens is wat op die dood wag. 

Vervolgens sal die volgende drie rame eerstens bespreek word: die plaas- en dorpsrame 

waarin Konstant grootgeword het; die stadsraam van Johannesburg waarna hy verhuis terwyl 

hy wag om te hoor of hy na Australië kan emigreer en waarin sy ware manlike identiteit begin 

ontluik; en Sydney as raam waarin hy sy promiskue (homoseksuele) lewe uitleef. Die volgende 

drie rame ter bespreking het betrekking op die persoonlikheidsaspekte van Konstant se 

manlikheid wat aansluit by die oorhoofse tema van die roman: die pa/seun-verhoudingsraam as 

ŉ prominente tema regdeur die roman; sy liggaam as manlike raam waarvan hy deurgaans 

bewus is; en die sterwensraam waarin al sy emosies en denke rondom sy siekte en die 

sterwensproses weergegee word. 

3.3.1 Plaas- en dorpsrame 

Soos in Foxtrot van die Vleiseters word die plaasraam ook in Ek stamel ek sterwe vooropgestel 

aan die begin van die roman met min of meer dieselfde tipe skripte wat daarin uitgevoer word. 

Die dorpsraam speel egter ŉ groter rol in hierdie roman aangesien Konstant deurentyd 

                                                           
7
 Alle bladsyverwysings in hierdie gedeelte van die verhandeling is na Venter, E.  2005.  Ek stamel ek sterwe.  

Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers. 
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gekonfronteer word met die mense op die dorp en hoe hulle, soos wat dit kenmerkend van klein 

dorpies is, hulle bemoei met sake wat hulle eintlik geensins aangaan nie. Dit is onvermydelik 

dat hierdie nuuskierigheid en gebrek aan respek vir privaatheid, bydra tot die ontwikkeling van 

Konstant se manlike identiteit aangesien dit ŉ rebelsheid teenoor ander mense en die 

omgewing waarin hy grootgeword het, aanwakker. Sy rebelsheid lok egter ook die reaksies by 

ander mense uit en daarom werk dit beide kante toe, maar hy kies om slegs sý kant van die 

saak in te sien – dit is, volgens hom, slegs hý wat verontreg word. Die leser kom agter dat die 

omstandighede waarin Konstant hom bevind wel daar is en ook onderdrukkend van aard is, 

maar nié so erg soos wat hy dit ervaar nie. Sy persepsie daarvan is oordrewe en dit lei tot sy 

gedrag wat op die ou einde kenmerkende skripte vorm en lei tot die manlikheidsbeeld wat hy 

projekteer. 

Konstant is deeglik bewus van waar hy hom bevind met betrekking tot die plaas en dorp en hy 

weet ook watter skripte hy moet uitvoer om in te pas by die spesifieke raam van die dorp – selfs 

al beteken dit dat hy sy eie (manlike) identiteit moet aanpas of tydelik inboet: 

“Ek sorg dat ek maar dieselfde as almal aanhet: bosveldhoed, de lot. Smelt in, smelt weg. 

Wie nie gesien word nie, sal nie gepla word nie.” (9). 

Die beskrywing van sy skynbare deel word van die dorp, en die mense daarin, is een van die 

duidelikste bewyse van die onderdrukking van sy eie persoonlikheid en manlike seksuele 

identiteit. Sy onvermoë of onwilligheid om werklik deel te wees van die gemeenskap loop dan 

ook uit op sy vertrek nie net na ŉ ander stad nie, maar sommer ŉ ander land. Venter toon hier 

hoe mense hul eie identiteite onderdruk ten einde te kan aanpas by die omgewing waarin hulle 

moet funksioneer. Hy lewer eintlik in ŉ mate kommentaar op die norme van die samelewing wat 

baie min ruimte laat vir marginale figure wat nie konformeer tot daardie vasgestelde norme nie. 

Deur Konstant as fokalisator en verteller te gebruik, kry die leser eerstehandse toegang tot die 

tipe denke en emosies binne die persoon wat homself op die periferie van die samelewing 

bevind. 

Konstant se ouerhuis op die plaas is ook ŉ belangrike raam aangesien dit die plek is waar sy 

verhouding met sy pa die meeste geslyp word. Dit word duidelik dat Raster die 

spreekwoordelike “baas van die plaas” is wanneer hy sy seuns tot orde roep wanneer hulle 

volgens hom té veel bier drink: “… julle manne sal moet begin dink om self ook julle kant te 

bring as julle so in oordaad wil drink” (18). Die tipiese Afrikaner-patriarg kan hier bespeur word 

in die karakter van Raster Wasserman aangesien hy in beheer wil wees van mense se lewens 

en dit is juis hierdie beheer wat Konstant noop om die plaas te verlaat vir groener weivelde. 
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Daar moet natuurlik ook in gedagte gehou word dat die plaas en die dorp binne die groter 

politieke konteks van Suid-Afrika gesitueer is, al word dit nie so pertinent gestel soos in Foxtrot 

van die Vleiseters nie. Konstant se frustrasie met die wyse waarop die swart plaaswerkers agter 

hom aanloop en hom bedien (9), is tekenend van die invloed wat die politieke raam het op die 

mense binne beide die plaas- en dorpsrame. Dit kan ook ŉ verdere motivering wees vir sy 

besluit om alles agter te laat en ŉ nuwe land te soek waarin hy kan woon – weg van die 

komplekse politiek binne Suid-Afrika. Die feit dat Konstant beskryf hoe Raster hom irriteer 

wanneer hy in die treinkompartement inloer om uit te vind of daar Kleurlinge saam met Konstant 

in die trein gaan ry (22), ondersteun die stelling dat Konstant nie geneë is met die rassistiese 

skripte waarvolgens sy pa optree nie. Konstant is besig om sy eie manlike identiteit en idees te 

vorm en dit bots duidelik met dié van sy pa. 

Maar soos die bybelse Verlore Seun verlang Konstant wel ook na die plaas: “Bomenslik dat 

iemand op daai plaas ooit aan my dink, ek hou myself dan so stil […] Hoe mis ek wat ek nie 

meer het nie.” (61). Hoewel Konstant egter die plaas mis, is dit ŉ trots in hom, hoogs 

waarskynlik na die aard van sy pa, wat hom weerhou om enigsins kontak te maak of terug te 

keer. 

Hoewel die afkeer wat Konstant het van die plaas en dorp, en sy grootwordjare daar, duidelik is, 

is dit ook die skripte waarmee hy grootgemaak is wat hom help om te oorleef in Sydney later in 

die roman: 

“Ek is nou maar eenmaal nie lukraak saamgeflans nie: hou jou mes só dat die palm van 

jou hand die hef kragtig kan afdruk, borsel jou tande elke aand ordentlik, staan op as jy 

iemand groet en kyk hom in die oë en groet hom met ŉ stewige handdruk, maar moenie sy 

hand pap druk nie, dis net buffels wat dit doen, loop mooi regop, lig jou hoed as jy een het, 

lig jou tottermannetjie op, albastertjies ok, was al daai toerusting deeglik.” (130). 

Die indril van hierdie skripte deur sy ouers sou ŉ onvermydelike aandeel in die vorming van 

sy (manlike) identiteit hê en Venter toon hier hoe die introjeksie van ouers by hul kinders die 

latere kognitiewe persepsies en gedrag van die kinders kan beïnvloed. Veral die Afrikaner-

kultuur in ag genome, is dit duidelik dat Konstant, hoewel hy graag sou wou, nie kan ontsnap 

van dit waarmee hy grootgeword het nie – dit is deel van hom. 

In aansluiting by hierdie skripte is daar ook verdere dinge by hom ingeburger: 

“… laat ek jou vertel waar ek vandaan kom: ek is verslaaf gemaak aan geloof, 

regskapenheid, aandadigheid en gevolglike skuld, boetedoening en die daaruit 
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voortspruitende vergiffenis, en laaste maar ten minste is ek geleer om vir alles dankie, 

baie, baie dankie te seg.” (145). 

Hoe langer Konstant in Sydney woon, hoe minder praat hy van die plaas tot Jude op ŉ dag 

opmerk: “Ek merk jy’t opgehou om van o n s  p l a a s te praat.” (148). Venter gebruik die 

gebrek aan dialoog oor die plaas as ŉ teken van die hele losmaakproses waarmee Konstant 

homself ontheg van sy land, die dorp en die plaas. Hierdie onthegting lei tot ŉ totale 

ontheemding van die plek waar hy vandaan kom. Konstant is besig om totale onafhanklikheid 

van sy ouers te ontwikkel en dit lei daartoe dat hy ook nie werklik kontak met hulle behou nie. 

ŉ Moontlike oorsaak van Konstant se probleme met verhoudings is die alewige gekibbel tussen 

sy ma en pa: “Pa, Ma, julle kon toe nooit raai hoe julle gehappery dieper as ŉ pak slae gesny 

het nie. […] laat die ouers hulle kinders leer baklei.” (150). 

Dit is duidelik dat die dorp- en plaasrame albei ŉ invloed op Konstant se ontwikkeling as mens 

en man gehad het – dit het die grondslag van sy identiteit gelê en hom juis bewus gemaak van 

dít wat hy nie wil wees nie, maar ter wille van vrede moet wees. Die positiewe kant van hierdie 

gekodeerde gedragsrame en -skripte is dat hy goeie maniere het en homself goed versorg, 

maar hoewel hy goed opgevoed is, is daar ook ŉ dwingende kant wanneer dit kom by 

godsdiens, rolmodelle en identiteit. 

3.3.2 Johannesburg as stadsraam 

Konstant se vertrek vanaf die bekende omgewing van die plaas en die dorp na die onbekende 

en vreemde stad is vir hom bevrydend. Johannesburg dien as ŉ tussenruimte vir hom terwyl hy 

wag om te hoor of hy wel kan emigreer na Australië. Binne hierdie ruimte word verskillende 

aspekte van sy persoonlikheid en manlike identiteit gevorm deur die verskillende ervarings wat 

hy daar beleef en dit is duidelik dat dit die leser voorberei op wat later in Sydney gebeur 

wanneer Konstant wel emigreer. 

In die stad vind ons die karakter van Buziwe van Foxtrot van die Vleiseters in die vorm van 

Deloris Williamson – ŉ Katolieke Zoeloe wat Konstant die een partytjie ná die ander laat bywoon 

en deur hom beskou word as sy “redding” (30). Sy word sy beste vriendin met wie hy alles deel 

en sy word ook die grootste simbool van die finale breuk met die plaas, dus ook die breuk met 

die rame en die skripte wat daardeur voorgeskryf word. 

Konstant kan veral die skripte met betrekking tot rasseverhoudinge bloot ignoreer. Dit is juis by 

een van hierdie partytjies waar Konstant by homself dink: “Ek hoort nie hier nie.” (40). Hierdie 

woorde is van kardinale belang met betrekking tot sy (manlike) identiteit aangesien dit blyk dat 

Konstant se gevoel van nêrens hoort nie, nie gekoppel kan word aan ŉ spesifieke plek soos die 
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plaas óf die stad nie, maar veel eerder toe te skryf is aan die feit dat hy nie tuis voel in homself 

nie. Een moontlike verklaring hiervoor is sy onderliggende homoseksualiteit en die feit dat hy 

nie weet hoe om dit te hanteer nie. Venter toon dus in die roman ŉ universele waarheid, 

naamlik dat die mens eers vrede met homself moet maak alvorens hy kan ophou trek van plek 

tot plek om vrede en geluk te vind. Die skripte wat Konstant uitvoer in Johannesburg is natuurlik 

ook tipies van die plaasjapie wat nie eintlik weet wat in die stad gebeur nie en dus blootgestel 

word aan dinge wat voorheen nie aan hom bekend was nie. Die rame waarin hy in die stad 

beweeg, herskryf die skripte waarmee hy grootgemaak is omdat hy self die kognitiewe besluit 

neem om sy bestaande idees oor dinge te wysig en aan te pas sodat hy die vryheid waarna hy 

smag ten volle kan ervaar. 

Konstant se ontmoeting met die enigmatiese Jude is een van die kernoomblikke in die roman 

aangesien hierdie karakter van Venter die leser se verwagtingshorison omverwerp en die leser 

ook verwar – veral ten opsigte van Jude se geslag. Vir Konstant self is dit onmoontlik om vas te 

stel wat Jude se geslag is wanneer hy dink: “Dis onmoontlik om vas te stel: dubbelslagter, 

hartesmelter, djy’s Djude, nè?” (46-47). Hoewel die persoonlike voornaamwoord “sy” later in die 

roman gebruik word om na Jude te verwys, bly die leser steeds onseker of dit ŉ man of ŉ vrou 

is. Venter se gawe om met woorde te speel dra ook by tot hierdie onsekerheid van die leser, 

byvoorbeeld in die naam “Djude” wat baie op die Engelse “dude” lyk wat na ŉ man verwys. Wat 

Venter moontlik hiermee wou bereik, is om te illustreer dat die geslag of seksualiteit van ŉ 

persoon nie die alfa en omega is nie, maar dat die verhouding tussen twee persone eerder 

gekenmerk moet word deur die verstandhouding met mekaar as die minder belangrike 

seksualiteit en gender. Die feit dat Konstant nie omgee indien Jude ook ŉ man is nie, is ŉ meer 

ooglopende bewys van sy aangetrokkenheid tot mans en hiermee is Venter besig om baie 

subtiel die hele onderwerp van homoseksualiteit oop te skryf.  

Wanneer Konstant later vir Jude sê dat hy/sy die outjie met die blou oë in die restaurant moet 

uitlos omdat hy nog nie “dié kant of daardie kant toe besluit het” nie (128), word die aanname 

bevestig dat Jude en Konstant in ŉ homoseksuele verhouding gewikkel is. Venter gebruik 

moontlik die “sy” om die ware geslag van Jude te verhul – moontlik as sosiale kommentaar op 

hoe homoseksuele mense dikwels deur die samelewing gedwing word om hul eie seksualiteit 

geheim te hou ten einde vooroordeel te vermy. Robert, een van die werkers in die restaurant, 

verwys ook na Jude as “daai Donkerman” (145) en Konstant self laat val dat Jude eintlik ŉ man 

is wanneer hy by die rivier praat van sy bloukolle: “… hoe’s jy dan lyk my skaam vandag, ons is 

dan net mans hier.” (157). Venter gebruik dus verskeie tegnieke om die verhulde seksualiteit 

van Konstant en gender van Jude op subtiele wyse aan die noulettende leser te openbaar. 
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Wanneer Konstant aan Deloris wil vertel dat ŉ vrou “ŉ man se kok, kont en skouer” (50) is, toon 

hierdie opmerking/gedrag/handeling dat hy nog die kodering van gevestigde tradisionele rame 

en skripte nuanseer en dat dit nog inspeel op wat hy dink en doen. Dit is duidelik dat Konstant 

nog dele van sy grootwordraam met hom saamdra en daardie skripte bykans onbewustelik 

uitvoer. Deur sy woorde word ŉ ambivalensie ten opsigte van vroue in homself waargeneem – 

eerstens beskou hy vroue bloot as huishoudsters wat moet skoon- en kosmaak; tweedens 

verobjektiveer hy vroue tot ŉ seksobjek wat slegs die doel dien om mans te bevredig en kinders 

te baar; maar laastens ook as ŉ “skouer” – die metafoor vir ondersteuning en bystand en eintlik 

ŉ erkenning dat mans afhanklik is van vroue se sterk innerlike krag. Die kompleksiteit van hoe 

iemand van 'n bepaalde geslag ŉ ander ervaar word deur die outeur getoon in terme van die 

komplekse interpersoonlike verhoudings wat Konstant Wasserman met die mense in sy lewe 

het. Die onus rus op die leser om hierdie inligting en opinies kognitief te prosesseer en die 

nodige afleidings te maak. 

In ŉ kort bestek van tyd neem Konstant sy intrek by Jude en hierdie besluit het ŉ reeks 

implikasies vir sy lewe. Hy word obsessief met haar/hom en stel hom ondergeskik aan die dinge 

wat Jude doen. Só word sy aanvanklike solo-emigrasie na Australië gekombineer met Jude se 

eie emigrasie daarheen, hy laat haar/hom toe om hom te bedrieg met ander mense en word 

totaal afhanklik van Jude. Die ironie is dat hy bewus is daarvan: “Dit het jou lot geword om met 

die verhouding tussen jou en Jude voort te gaan.” (55). Venter skryf oor hoe maklik iemand 

verswelg kan raak deur ŉ verhouding en Konstant se skripte is nie aan die leser onbekend nie 

aangesien daar beslis lesers sal wees wat al in dieselfde situasie was en dieselfde skripte van 

afhanklikheid uitgevoer het. Hierdie worsteling met sy ware identiteit word bespeur in sy vrae 

aan homself:  

“Ek het haar verloor, Jude gewen, myself ontken. Of het ek. Ek het voorheen ook so 

gekwyn toe ek moes kies: óf die plaas, óf pad vat. Dis geen keuses vir ŉ gewone mens 

nie.” (55). 

Jude word die katalisator wat Konstant help om sy eie (manlike) identiteit te ondersoek en hom 

te laat ontluik in die ander persoon wat hy nog altyd wou wees. Ironies genoeg groei sy karakter 

eintlik deur die afbreek van hierdie identiteit in die stad. Hy word eers geïnisieer deur al die 

dinge wat hy ervaar tydens sy ontdekking van ŉ nuwe wêreld en die Konstant-van-die-plaas 

word gedestabiliseer en ondermyn sodat hy die geleentheid het om ŉ “nuwe” Konstant te word: 

“Is ek nog nie groot genoeg nie, waarom mag ek nie weet en wat mag ek nie weet nie, 

waarom mag ek nie uitvra nie, is ek nie groot genoeg nie. Ek leer myself nou eers ken.” 

(58). 



 91 

Dit is opmerklik dat wanneer Konstant en Jude baklei Konstant sy ervaring van oorheersing in 

verhoudinge op Jude projekteer wanneer hy die volgende kwytraak: “Jeerdie, Jude, jy gaat te 

kere of jy my pa is!” (85). Hy ervaar dus tot ŉ mate dieselfde gevoel dat hy beheer word deur sy 

geliefde soos wat hy deur sy pa beheer word. Venter illustreer hiermee hoe dikwels mense 

toelaat dat hulle deur ander beheer word en dan nie noodwendig weet hoe om uit hierdie 

knellende verhouding te ontsnap nie. Vir die leser kan dit ook moontlik lyk dat Konstant bloot 

van die een raam na ŉ soortgelyke raam beweeg het – want hoewel skripte ten opsigte van sy 

manlike identiteit verander en gewysig word, is die skripte steeds dieselfde ten opsigte van sy 

verhouding met ander mense. 

Konstant se verblyf in Johannesburg word meestal oorheers deur sy verhouding met Jude en in 

die verhouding ontwikkel 'n nuwe stel rame en skripte wat sy optrede bepaal en die 

manlikheidsbeeld wat hy projekteer, beïnvloed. Van die Konstant met die sterk persoonlikheid 

regresseer hy tot die onsekere man wat eintlik vasgevang word in ŉ verhouding wat hom net 

ongelukkig maak, maar waaruit hy nie kan ontsnap nie omdat hy skynbaar verslaaf is aan Jude. 

Venter illustreer hier hoe mense toelaat dat ander hul alfa en omega word en sodoende hul 

maniere van dink en hul gedrag aanpas by dít wat die ander persoon gelukkig maak, pleks 

daarvan om assertief te wees en dit te doen wat goed is vir jouself. Hoewel Konstant se ware 

identiteit ontluik in Johannesburg, gaan dit egter ook gepaard met die eerste tekens van 

regressie in sy manlike identiteit – hoogs waarskynlik omdat hierdie manlike identiteit berus op 

ŉ onstabiele basis. 

3.3.3 Sydney as stadsraam 

In Sydney is Konstant verwyder van die eng bestaan van die plaas en dorp, sowel as die 

bekendheid van Johannesburg en dit gee aan hom ongekende vryheid om te eksperimenteer 

en te doen net wat hy wil. Seksuele eksperimentering blyk een van sy voorkeure te wees en sy 

onverantwoordelike en roekelose sekseskapades is ŉ bewys van sy subjektiewe ervaring van 

die erge onderdrukking wat hy sy hele lewe tot dusver ervaar het. Sydney is ook die plek wat hy 

gekies het om weg te breek van sy pa. Sy pa se reaksie op sy emigrasie, naamlik dat Konstant 

sonder sy vaderlike seën die plaas sal verlaat (19), dui daarop dat Raster enersyds ŉ 

ongenaakbare man is, maar moontlik ook seergemaak voel deur die feit dat sy seun hom so te 

sê versaak. Nietemin beklemtoon Venter die rimpeleffek wat die keuse van iemand om die land 

te verlaat op sy/haar gesin het. 

Konstant se besef dat hy nie versoen kan raak met die politieke situasie in Suid-Afrika nie kom 

in die roman in hoofstuk 2 na vore wanneer hy sy vertrek na Australië regverdig: “Nee, wat, ek 

is te krities teenoor my vaderland. Dis beter dat ek skoert, daar’s geen plek vir hensoppers nie.” 
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(74). Hy soek dus tot hy ŉ rede kry waarom hy die land behoort te verlaat en probeer sy keuse 

aan homself regverdig met verwysing na ŉ tradisionele raam. Deur hierdie siening van Konstant 

word die algemene gevoel van ekspatriate in die buiteland ook weergegee en skryf hy eintlik 

oor ŉ baie sensitiewe saak. Die leser besef dat hoewel dit moontlik maklik mag lyk om die land 

te verlaat, dit nie noodwendig die geval is nie en gepaardgaan met baie vertwyfeling en 

eksistensiële vrae. Konstant se hele identiteit word deur hierdie besluit geraak en hy word eintlik 

in Sydney die kans gegun om ŉ nuwe begin te maak, maar helaas het die lewenswyse wat hy 

kies, wat op 'n nuwe stel rame en skripte berus en wat hy oordadig uitleef, ŉ vernietigende effek 

op sy lewe. 

Reeds vroeg tydens sy verblyf in Sydney ontmoet hy ŉ vreemde man tydens ŉ nagwandeling 

met wie hy seks het (102). Sy aanvanklike gedagtes is dat dit tog nie kan gebeur nie, maar 

direk daarna dink hy: “alles kan” en so word die aanvang van sy nuwe leefwyse bevestig. 

Venter toon hier aan hoe ŉ mens sy/haar eie manier van dink oor die lewe kan aanpas by die 

situasie waarin hy/sy hom/haar bevind. So sweer Konstant die taboes van sy Suid-Afrikaanse 

lewe af en verruil dit vir ŉ promiskue lewe in Sydney. Dit beteken egter nie dat hy nie steeds 

vrae het oor homself en die stad waarin hy hom bevind nie – “… wat gaan ek van myself in 

hierdie nuwe stad maak?” (102). Later in die roman verander hierdie prentjie effens wanneer dit 

blyk dat hy wel ŉ antwoord gevind het: “in Sydney kan jy maklik presteer, maklik prooi van die 

kooi word, maar ook slaapwandelaar, nagwagter, hedonis, monnik, fynproewer, net wat jy wil” 

(155). Die beklemtoning van sy hedonistiese seksuele vervulling deur rond te slaap, toon aan 

die leser hoe Konstant se idees van wat belangrik is in die lewe verander het sedert die leser se 

eerste ontmoeting met hom aan die begin van die boek. Waar Sydney ŉ ontsnapping moes bied 

van die politieke situasie in die land en die onderdrukking van die plaas waarop hy grootgeword 

het, het dit verander in ŉ plek waar hy eintlik homself leer ken en homself vergryp aan die lyflike 

wat hy ervaar in die stad. 

Wanneer Konstant besef dat hy die MI-virus het, neem hy in ŉ koorsagtige oomblik van waansin 

bestekopname van sy lewe in Sydney en Australië: “… ek het my in my nuwe land goed van my 

taak gekwyt, hè, Jude? Ek is tot bestuurder benoem, ek het my loon verdien, méér nog, hè, 

Jude.” (169). Hierdie toneel is in skrille kontras met die hoop en versugtinge wat Konstant 

gekoester het van die nuwe land en sy nuwe lewe. Venter skryf deur die karakter van Konstant 

die tipiese ontnugtering van die Suid-Afrikaanse uitgewekenes oop, maar die MI-virus 

funksioneer hier as katalisator vir die emosies wat Konstant ervaar. 
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Selfs ten spyte van Jude se ontrou en ten spyte van sy siekte voel Konstant só oor haar/hom: 

“Niemand sal my ooit oortuig dat Jude my nie liefhet nie.” (185). Dit is asof hy bly glo dat Jude 

net so verknog is aan hom wat Konstant is as wat hy aan haar/hom is. 

3.3.4 Pa/seun-verhoudingsraam 

Die pa/seun-verhoudingsraam is kenmerkend van Venter se romanoeuvre en kom in bykans 

elke roman voor, maar elke keer in ŉ ander vorm en met ŉ ander doel. Die doel in hierdie roman 

is om die onstuimige aard van die verhouding tussen pa en seun uit te beeld ten einde aan die 

einde van die roman die versoening tussen pa en seun te gebruik om die oorhoofse tema van 

die sterwensproses te beklemtoon en te ondersteun. 

Raster Wasserman, Konstant se pa, word reeds vroeg die teks ingebring naamlik in die gesprek 

tussen die klerk by Rooistoor en Konstant: 

“En dan jou pappie wat so hard werk […] daai Raster Wasserman is nog van die ou soort. 

Regte voorslag, daai pa van jou.” (8). 

Hierdie beskrywing van Raster is uiters gelaagd aangesien die klerk hom beskryf as die “ou 

soort” wat ŉ bepaalde manlikheidsbeeld by die leser oproep. Dit is duidelik dat hy die 

toonbeeld van hegemoniese/patriargale manlikheid (veral ten opsigte van die harde werker 

en die voorsiener vir sy gesin) gaan wees en soos reeds in die vorige rame waargeneem, is 

dit duidelik dat Konstant hoegenaamd nie as ŉ hegemoniese man beskou kan word nie. Die 

verwagtinge wat mense het van mans word hier deur Venter geïllustreer net sodat hierdie 

einste verwagtinge later in die roman gedestabiliseer en later ondermyn kan word. 

Die klerk, wat Trynie heet, hou egter aan met krap aan Konstant oor Raster wanneer sy ŉ 

sensitiewe saak aanroer: 

“En sê bietjie vir my, Konstant, is jy nou hier om te kom boer? Kom jy jou pappie bietjie 

uithelp? Haai nee, wraggies, hy verdien ŉ blaaskans.” (14). 

En later weer: 

“Hoor my, daai man, het hom afgeslowe vir julle. Net om jou alie op universiteit te hou. Ek 

kyk jou pa lankal so. Al die jare. Nee wat, dis nou jou beurt om hom bietjie van ŉ 

blaaskans te gee.” (14). 

Konstant se fisieke en emosionele reaksie op hierdie woorde is ŉ bewys daarvan dat hy diep 

ontstel is. Dit kan selfs beskou word as die laaste strooi wat die kameel se rug breek en hom 

oortuig om die plaas en dorp te verlaat. Konstant voel dat mense hierdie wanpersepsie het 
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van sy pa en dat die pa wat die dorp ken, nie noodwendig die pa is wat hy ken nie (17). Dit 

word duidelik in hierdie gedeelte van die roman hoe kompleks manlikheid ten opsigte van ŉ 

pa/seun-verhouding is. Seuns word dikwels in die skadu van hul vader geplaas en blyk 

oneindige skuld teenoor die pa te hê wat nooit regtig vereffen sal kan word nie. Daar word 

dinge van Konstant verwag met betrekking tot sy pa en nie met betrekking tot sy eie 

persoonlikheid en behoeftes nie. Die beheer wat hy oor sy eie lewe neem, word geïllustreer 

in die woorde: “Dis mý lewe after all.” (17), en dit konstateer sy manlike identiteit in die 

aanvang van die roman, sowel as sy behoefte aan selfhandhawing. Ironies genoeg is ook hy 

sterk gesteld op homself en nes sy pa weet hy wat hy wil doen en voer hy dit deur. Hy self 

kan gesien word as ŉ onversetlike karakter, maar sy onversetlikheid se inhoud verskil van dié 

van Raster in dié sin dat hy juis wil wegbreek terwyl Raster gevestig is op die plaas. 

Maar Konstant sien ook die ander sy van sy pa wanneer hy dink: “Hy’t ŉ sagte hart vir hulle 

gehad, eintlik vir al sy diere, nou nog. Ou sagte, groot hart… En vir sy mense?” (12), maar 

daar is duidelik ŉ ambivalensie in hierdie beskrywing. Die feit dat die vraag retories is, laat 

die leser besef dat Konstant wegskram van enige grondige ondersoek na die redes en 

emosies betrokke by sy pa. Soos Petrus Steenekamp het Konstant ook die behoefte aan sy 

pa en dink hy terug aan ŉ kinderherinnering: “As jy nog ŉ tjokkertjie is, sit jy op jou pa se 

skoot. Maar op ŉ dag is dit ook verby.” (12). Die komplekse aard van die pa/seun-verhouding 

kom hier na vore aangesien die oorgang van kinderjare na adolessensie nie geleidelik is nie, 

maar eerder as skielik ervaar word en vandaar die abrupte verandering in die aard van die 

verhouding tussen pa en seun. 

Raster sê aan Konstant dat hy geensins finansieel gaan bydra tot Konstant se emigrasie na 

Australië nie, nie omdat “ek nie vir jou omgee nie, […], maar as ŉ man nou sulke groot dinge 

vir homself in die vooruitsig stel, dan moet hy maar self sy potjie krap.” (20). Konstant word 

dus hier aan die genade oorgelaat en anders as die Verlore Seun in die bybelse gelykenis, 

moet hy die stad en die vreemde aandurf sonder die geldelike hulp van sy vader. Hoewel 

hierdie onttrekking van sy pa vir hom erg is en hy vir Raster daaroor verwyt, is hy later tog 

dankbaar aangesien dit eintlik aan hom onafhanklikheid gee sonder dat hy enigiemand 

enigiets skuld. Venter laat Konstant dus ook hier ontwikkel deur middel van die stormagtige 

pa/seun-verhouding en dit het vanselfsprekend ook ŉ invloed op die ontwikkeling van sy 

manlike identiteit. 

Die konflik tussen pa en seun bly regdeur die roman by Konstant met gedagtes soos: “ŉ Kind is 

mos nie ŉ mens nie, net ŉ bloedjie bedek met vel wat aan sy pa behoort: maak hom, voed hom, 

klee hom, sê hom!” (78). Maar ten spyte van hierdie antagonisme tussen vader en seun , is dit 
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sy pa se reaksie waaroor Konstant die meeste begaan is wanneer hy in die proses is om uit te 

vind watter siekte hy het (184). Venter skryf deurgaans oor die verhouding tussen pa en seun, 

maar in Ek stamel ek sterwe is dit vanuit Konstant se perspektief en daarom moet die leser 

bewus wees van die subjektiewe aard van die beskrywing van Raster juis omdat Konstant 

eintlik slegs sý denke oor die verhouding gee en ons nooit werklik Raster Wasserman se kant 

van die saak hoor nie. 

Konstant se ylende woorde in sy sedasie-toestand in die hospitaal aan ŉ denkbeeldige Shane 

toon watter diep impak sy grootwordjare op hom gehad het – veral ten opsigte van die 

ontwikkeling van sy manlike identiteit: “Shane, jy moet dit doen anders gaan almal dink jy’s ŉ 

sissie. Wys hulle, man, wys hulle jy kan ook sulke goed doen. Hulle het nie alleenreg op skiet 

nie.” (195). Hy brei ook verder uit op die onderwerp in sy toestand: “Daar’s sommer aangeneem 

ek sal weet hoe [om die trekker te bestuur] en toe ek nie genoeg belangstelling toon nie, toe’s 

dit ook nie goed genoeg nie.” (195). Dit is duidelik dat Raster en die ander mans in sy lewe ŉ 

aandeel gehad het in die feit dat hy nou as volgroeide man steeds eintlik ŉ lae selfbeeld het en 

daardeur probeer vergoed deur sy manlikheid in die bed te probeer bewys met verskillende 

mans. Die outeur toon aan die leser hoe diepliggend die impak kan wees van ŉ persoon se 

grootwordjare en hoe die botsende behoeftes en ingesteldhede kan lei tot kognitiewe en 

psigologiese verwarring wat ŉ mens kan ontwrig. Dit ontlok radikale reaksies wat kan lei tot 

gevaarlike gedrag (en dus skripte) binne rame wat verband hou met dié van die grootwordjare – 

veral aangesien dit in hierdie roman lei tot Konstant se komplekse manlikheid en persepsies 

van manlikheid. 

3.3.5 Liggaamsraam 

Anders as in Foxtrot van die Vleiseters, is daar by die manlike hoofkarakter ŉ oorbewustheid 

van sy liggaam en hoe hy homself sien en ervaar. Hierdie oorbewustheid herinner baie aan 

narcissisme wat dikwels as metafoor vir homoseksualiteit gebruik word. Dit blyk selfs dat hy ŉ 

ongesonde obsessie het met sy voorkoms. Venter gebruik juis hier die obsessie met die 

manlike liggaam en jeug om die kontras met die dood uit te beeld wanneer Konstant later 

daarmee gekonfronteer word. Hoewel sy liggaam sy trots was, lei die gebruik daarvan vir 

plesier en genot tot sy siekte en dood. Die leser word juis diep bewus van stoflike aard van die 

liggaam deurdat dit, en die skripte wat Konstant daarmee uitvoer, beklemtoon en beskryf word 

vanuit Konstant se perspektief. 

Konstant bevraagteken die wyse waarop sekere mans sekere skripte in sekere rame mag 

uitvoer wat eintlik teen die hegemoniese manlikheid indruis: 
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“Aaa! Maar die rugbyboys, die raggamanne, hulle mag ŉ arm om mekaar se skouers gooi 

vir die koerantfotograaf: ons is mos maatjies.” (12). 

Hierdie stelling van hom is duidelik sarkasties en dit lei die leser om tot die gevolgtrekking te 

kom dat Konstant heteroseksuele skripte bevraagteken en nie noodwendig ŉ probleem het 

met homoseksuele skripte wat uitgevoer word nie. Hy sien dit as skynheiligheid van die 

heteroseksuele mans wat bepaal wanneer is watter skripte toelaatbaar in watter kontekste. 

Venter skryf hier ŉ praktyk onder rugbymans oop deur te verwys na die wyse waarop hulle 

mekaar se liggame hanteer in die naam van ŉ soort “broederskap”. Dit is ŉ oopskryf omdat 

hierdie rugbymans dit heftig ontken wanneer hulle daaroor gepols word en dit kan dus ook as 

ŉ taboe-onderwerp beskou word. 

Konstant se oorbewustheid van sy liggaam kom voor in hoofstuk 2 wanneer hy na homself in 

die spieël kyk en dink: 

“Ryp tepeltjies, en dit vir ŉ man. Skaam jou, Konstant. Ek sal nie. Ek het my skaamgeit op 

die plaas gelos: moenie jouself om die bos lei nie, my liewe man.” (32). 

Venter se slim skryfwerk word waargeneem in die wyse waarop die verskillende rame die 

karakters daarin beïnvloed en tog ook deurgaans in die roman in wisselwerking met mekaar 

is. Die plaasraam en veral die onderliggende tipiese Afrikanerskripte het hoogs waarskynlik 

vir Konstant geleer om nie ag te slaan op sy liggaam en sy behoeftes nie en hierdie subtiele 

onderdrukking van seksualiteit en gender, kan ŉ direkte verband hê met die losbandige 

seksuele skripte wat hy in Sydney uitvoer. Die oorbewustheid van sy liggaam dui op ŉ gebrek 

aan normale liggaamlike verkenning wat, noudat hy ouer is, na vore kom. 

Jude is duidelik ook in beheer van Konstant se liggaam aangesien sy/hy so ŉ effek op hom 

het met betrekking tot die seksuele. Dit word duidelik gesien in die wyse waarop Konstant 

reageer wanneer Jude hom aanraak (50) en sy bepaal dus die wyse waarop hy optree 

wanneer sy hom byvoorbeeld soen: “My bundeltjie gedragskodes is aan ‘t uitdunne. Wie kan 

so ŉ kus weerstaan?” (52). Konstant se liggaam en gees is ook altyd gereed om seks te hê 

want “… ek is altyd reg soos ŉ roer.” (104) – Konstant is veral oorbewus van sy geslagsdeel 

(79) en liggaamshare (81). Selfs in so ŉ mate dat hy sy manlike identiteit daaraan koppel:  

“En hoe kwalifiseer Wasserman? Hardebaard, hardeman, kyk van staal, daar gaan ŉ man 

verby, ha!” (80) 

Hierdie obsessie met sy lyf en voorkoms word natuurlik ook aangevuur deur Jude se 

aanmerkings: 
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“En onthou net om daai lekker lag van jou te lag, Konstant, met daai mooi tande van jou, 

dan gaan jy maklik harte sagmaak, lywe alles, net wat jy wil. Verkoop jou mooi gesiggie, 

want jy’s ŉ bleddie mooi man.” (85). 

Die houvas wat Jude op Konstant het, is beslis beide fisiek en emosioneel van aard en die 

beskrywings wat Venter hier gee van die werking van Jude en Konstant se verhouding dui ook 

op die houvas wat seks tussen twee mense kan meebring en veral die futiliteit wanneer een 

party baie meer betrokke is in die verhouding as die ander. Konstant se manlikheid word deur 

Jude gebruik om haar/hom seksueel te bevredig, maar sy/hy gebruik ook die emosionele band 

wat deurgaans gesmee word om Konstant tot ŉ mate “gevange” te hou. Konstant se identiteit 

word dus stukkie vir stukkie deur Jude bepaal en gevorm – selfs sonder dat hy dit agterkom 

vóór dit te laat is. 

In ŉ oomblik van swakheid begin Konstant egter minder van sy liggaam dink wanneer hy stel 

dat hy nie eers “so waffers kaal” (128) is nie. Sy denke oor sy liggaam toon dus vir ŉ stonde 

regressie, maar dit keer gou weer terug na sy vroeëre selfvertroue wanneer hy praat oor sy 

breër skouers, voller borskas en geiler boude (129). Die leser word hier eintlik subtiel voorberei 

op dít wat nog gaan volg later in die roman met betrekking tot Konstant se siekte en hoe hy sy 

liggaam gereduseer word tot iets wat heeltemal onderworpe is aan die onvermydelikheid van 

die dood – Konstant se beskouing van homself en sy liggaam word byvoorbeeld gereduseer tot 

slegs “blou” selle (168) en niks meer nie. Nie net word Konstant se manlikheid gereduseer tot 

slegs menslikheid nie, maar ook die funksie van sy liggaam verander later van een wat 

“uitgestal” en vir seksuele genot gebruik word na een wat spartel om aan die lewe te bly 

vasklou. 

Konstant ontdek onwetend die eerste teken van sy siekte wanneer hy langs die rivier tydens 

hulle uitstappie meer as een blou kol opmerk en besef dat hy geen idee het van waar dit 

vandaan kan kom nie (157). Hy kan ook nie meer na homself kyk nie en daarom verkies hy 

dit om in die stikdonker te lê en met sy gedagtes te worstel (164). Dit is gedurende hierdie 

worstelinge dat hy dit erken: “Ek weet ek het dit, ek het hom vannag in my gevoel, soos die 

klou van ŉ dier het hy aan my gekrabbel…” (167). Die fisieke liggaamlike simptome van die 

gevreesde MI-virus word hier in detail deur Venter beskryf asook die gepaardgaande 

emosies en gedagtes wat gedurende dié gewaarwordinge deur die denke van die lyer kan 

flits en dié dinge waarmee iemand met die MI-virus worstel. 

Die skripte wat mans uitvoer wanneer hulle op soek is na ŉ potensiële maat blyk uit die wyse 

waarop Konstant vertel hoe hy alewig op die jag uit is om ŉ potensiële minnaar/minnares se 

oog te vang in publieke plekke (165). Die spesifieke skripte wat hy beskryf is ook baie 
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kenmerkend aan homoseksuele mans wat baie meer op oogkontak moet staatmaak om 

ander mense te lok – veral in sosiale kontekste waar hul seksualiteit nie altyd so aanvaarbaar 

is nie. Daarmee saam blyk die invloed van sy grootwordjare wel daartoe gelei het dat hy nie 

goed oor die weg kom met ander mans nie want, soos Jude dit prontuit stel, sy “verhoudings 

met die meeste mans is disfunksioneel” (177). Maar Konstant weier om dit te glo en hierdie 

ontkenning is bes moontlik ŉ bewys daarvan dat hy dit vermy om enigsins daaroor te dink 

omdat hy nie met die waarheid gekonfronteer wil word nie. Hierdie disfunksionele kognitiewe 

distorsies wat hy in sy interpersoonlike verhoudings met mans het, is bes moontlik ook die 

rede vir Konstant se mislukte verhouding met Jude en sy roekelose seksuele ervarings 

aangesien dit blyk dat hy deurgaans op soek is na liefde en ŉ man wat eerder moontlik die 

vaderlike rol kan vervul in plaas van dié van ŉ lewensmaat. 

Konstant se wankelrige interpersoonlike verhoudings met mans is duidelik ŉ psigologiese 

probleem wat spruit uit die “problematiese” pa/seun-verhouding soos Jude dit stel (190). So 

kan hy byvoorbeeld nie urineer langs mans in ŉ publieke urinaal nie. Venter toon hier die 

invloed wat die sosiale kontekste waarin die mens grootword ŉ psigologiese impak het wat 

die gedrag en skripte wat persone in sekere rame uitvoer, bepaal. Die leser kry dus eintlik 

hier ook te doen met die sielkundige en sosiologiese dimensies van Konstant se 

persoonlikheid  want Venter beklemtoon telkens hoe die verskillende rame waarin Konstant 

beweeg ŉ invloed het op die manlike skripte wat hy uitvoer. 

3.3.6 Die sterwensraam 

Die sterwensraam waarin Konstant homself tydens sy siekte bevind, gaan gepaard met 

besinning oor die lewe en ŉ eksistensiële bevraagtekening van die betekenis van lewe en sy 

doel op aarde. Ná hierdie eksistensiële introspeksie kan Konstant eers begin vrede maak met 

die onvermydelike dood wat op hom wag. Binne hierdie raam is Konstant se manlikheid en 

liggaam niks werd nie en word hy gereduseer tot dít wat werklik saak maak, naamlik die 

interpersoonlike verhoudings wat hy het met die mense om hom: sy gesin, familie en vriende. 

Hy word ook gekonfronteer met herinneringe en die uitsigloosheid wat die MI-virus meebring. 

Die eerste verwysing in die roman na die dood is baie subtiel en eintlik onopsigtelik aan die 

begin geplaas: “… jy weet mos, Konstant, al die tipe dinge wat ŉ mens agterlaat as jy 

doodgaan.” (38). Deloris verwys hier na Raster Wasserman se persoonlike besittings want sy 

wil by Konstant weet of hy oplet daarna. Die feit dat sy na toiletware verwys – dus die dinge wat 

eintlik elke dag as vanselfsprekend aanvaar word, maar tog belangrik is – word simbolies van 

die manier waarop Konstant met sy siekte worstel tot die dood toe en herinner word aan sy 

verlede. Dinge wat hy gedink het maak nie saak nie, was toe die hele tyd bitter belangrik. 
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Venter kodeer die leser dus onbewustelik reeds regdeur die roman om, met behulp van 

fokalisasie en vertelling deur Konstant se perspektief, dieselfde as hy te ervaar en te dink – 

aangesien die dood ŉ universele konsep is wat vir almal wag. 

Venter skryf die kwessie van MIV/vigs baie subtiel in tydens die hele wroeging wat Konstant 

ervaar ten opsigte van Jude se ontrouheid aan hom wanneer Konstant Jude konfronteer oor 

sy/haar rondlopery in die park: “Ek is te bang vir die pes wat daar rondloop, is jy dan nie?” en 

“Die pes sluip rond, jy weet nie waar, en met wie, en wanneer nie.” (121). Die verwys na die pes 

kan direk verbind word met die MI-virus wat ook vanuit eng Calvinistiese opvattings “gestuur” is 

om losbandigheid te temper en te “straf”. Jude se nonchalante antwoord: “Ek het dit klaar is 

daar nog koffie?” (121) ruk Konstant en so begin Venter die ervaring van iemand wat moontlik 

die virus onder lede het dokumenteer: die oorbluftheid, die vrae en die verwyte omdat sy 

bedmaat nooit hierdie belangrike inligting met hom gedeel het nie. Ook die kelner, Brad, vertel 

aan Konstant hoe die hele Sydney eintlik vir Jude ken (193) en dit bevestig weereens die feit 

dat Jude hoogs waarskynlik die een is wat die siekte aan Konstant gegee het, maar ten spyte 

hiervan verdedig Konstant haar/hom steeds wanneer hy terugkap: “Jude will never forsake me.” 

(193). 

Gedagtes oor die siekte bly onbenoem/onderdruk/geïgnoreer tot Konstant die blou kolle op sy 

liggaam langs die rivier ontdek. Hy betree dan ŉ ontkenningsfase: “Hy kan my nie bykom nie. 

[…] Nie maklik nie. Ek is te rats vir hom, my lewe hier te voorspoedig. Ek is te gelukkig. Nee, 

waar’s my geloof nou?” (159). Konstant begin bewus word van die moontlikheid dat hy die MI-

virus kan hê en tipies aan sy manlikheid/geaardheid probeer hy homself oortuig dat hy 

weerbaar en nie vatbaar is vir die siekte nie – hy is mos sterk en onaantasbaar. Maar dit is 

duidelik dat hy diep binne homself die waarheid weet aangesien hierdie manlikheidsbeeld van 

krag reeds begin wankel wanneer hy en Shane en Jude in die bos gaan stap: “En gaan ek die 

waatlemoen op my linkerskouer dra en as ek moeg word, kan julle my help.” (163). En dan is 

daar deurgaans die innerlike stryd wat hy het en wat gepaardgaan met die ontkenning dat hy 

moontlik siek is: “Ek is siek, is ek siek?” (165). 

Konstant se gedagtes begin reeds koorsagtig en deurmekaar raak nes sy warm liggaam – hy 

voltooi nie sinne nie en spring rond van die een onderwerp na die ander sonder enige logiese 

koherensie in sy kognitiewe prosesse (166). Dit is ŉ simptoom van spanning, ontvlugting en 

ontkenning wat gepaardgaan met die siekte. Die wyse waarop Venter Afrikaans gebruik en 

skryf, illustreer dit baie duidelik en sodoende word die leser meegesleur deur die warboel van 

gedagtestrominge wat deur die taalgebruik metafories voorgestel word. Dit maak die leser direk 

betrokke by die tragiese aard van die ervarings wat Konstant het en of die leser wil of nie word 
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hy/sy ŉ toeskouer van hoe die MI-virus ŉ persoon stukkie vir stukkie en dag vir dag afbreek. Die 

taalregressie is nog een van die tegnieke wat Venter gebruik om te toon hoe Konstant 

gereduseer word van man tot mens. Nóg voorbeelde van hierdie taalregressie word veral teen 

die einde van die roman gevind en dit is duidelik dat Konstant se verbale regressie vererger 

namate die roman vorder. Dit is metafories van die progressie van die siekte. 

Venter laat val deur die roman op verskillende plekke Konstant se eksistensiële vrae rondom sy 

siekte: “Gaan ek as ek eers siek is aan die eise van die werk in hierdie winkel voldoen?” (174). 

Ná analise van die roman is dit makliker om hierdie verskillende vrae uit die teks te abstraheer 

en saam te voeg ten einde ŉ prentjie te kry van Konstant se kognisies ten opsigte van die wyse 

waarop hy dink oor sy siekte en ook die dood. Dit is veral die laaste paar bladsye van die roman 

wat Konstant se nuutverworwe insigte die beste toon. Wanneer hy besef dat hy nie weer van sy 

siekbed gaan opstaan nie (264) begin die aanvaarding van die dood intree en dit is hier waar hy 

begin om sy pa en sy ma te groet (265-266). Wanneer hy vir sy pa die beste toewens, kan die 

leser sien hoe Konstant as mens gegroei het tydens sy siekte en in afwagting van die 

naderende dood. In sy laaste ure word Konstant bewus van die mense in sy lewe en probeer hy 

na hulle terugreik. Dit is asof daar ŉ kringloop  in die roman voltooi word en al word Konstant 

gereduseer tot net ŉ mens, is dit duidelik dat hy in sy psige wel groei tot iets bomenslik. Dit 

verklaar ook sy spirituele ervaring van die dood waar hy met ŉ wit lig omhul word en daar iets 

engelagtig aan die gebeurtenis is. Die leser ervaar hom hier as ŉ tipe tragiese held wat sy lot 

oor homself gebring het, maar dan sy einde met dapperheid en insig in baie sake 

tegemoetgaan. 

3.3.7 Samevatting 

In Ek stamel ek sterwe word Konstant Wasserman se ervarings van die lewe, en sy naderende 

dood, goed gedokumenteer. Die ontwikkeling van sy manlike identiteit en persoonlikheid word 

van die begin van die roman gevolg tot waar hy gereduseer word tot sterwende mens tydens sy 

siekte. Die regressie van sy liggaam word ŉ universele simbool van die aftakeling van die mens 

– nie net deur siekte nie, maar ook deur die dinge wat ons doen en die verhoudings wat ons het 

met die mense om ons. Die rimpeleffek van so ŉ siekte op alle aspekte van ŉ persoon se lewe 

word direk deur Venter aan die leser oorgedra en geen illusie word by die leser gelaat oor die 

felheid en finaliteit van die siekte nie. 

Konstant se reise van die plaas/dorp na Johannesburg na Sydney na die dood kan gekoppel 

word aan die ontwikkeling van sy manlikheid tot waar hy gediagnoseer word met die MI-virus en 

vandaar die eindelike regressie van sy manlikheid tot slegs ŉ mens wat besig is om te sterf. 

Wanneer ŉ persoon besig is om met die dood te worstel, word alles anders nietig en bly slegs 
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die persoon oor met die eksistensiële krisis van lewensbetekenis en onbereikte doelwitte. 

Selfverwyt is ook een van die dinge wat vooropgestel word en die gesegde “spyt kom altyd te 

laat” is hier van toepassing. Die ironie van Konstant se lewe is dat hy eintlik ŉ ou lewe 

agtergelaat het op soek na ŉ nuwe lewe, maar dat hierdie nuwe lewe uiteindelik sy lewe 

geneem het. 

Dit is interessant om daarop te let Konstant eintlik baie ooreenkomste met Madelein in Begeerte 

het wanneer dit kom by sy verhouding met Jude. Nes Madelein laat hy toe dat Jude hom 

behandel nes hy/sy wil en ten spyte daarvan bly hy steeds vasklou aan Jude. Konstant is 

psigologies, emosioneel en fisiek afhanklik van Jude en dit beïnvloed sy eie identiteit en die 

skripte wat hy uitvoer. Hy laat homself niks toe wat Jude nie sou veroorloof nie en so vergroei 

sy identiteit met dié van Jude. Venter wil hiermee beklemtoon dat elke persoon steeds ŉ mate 

van onafhanklikheid moet behou wanneer hy/sy in ŉ liefdesverhouding met iemand is – anders 

verloor jy jouself heeltemal. Dit is egter ook waar dat dit blyk dat Jude net so verknog is aan 

Konstant aangesien sy/hy tot aan die einde by hom bly. 

In Ek stamel ek sterwe kan die leser sien hoe Konstant se manlikheidsbeeld beïnvloed word 

deur die omgewing waarin hy grootword, sowel as sy interpersoonlike verhoudinge met veral 

die mans in sy grootwordjare en in die besonder sy pa, Raster Wasserman. Wanneer hy na 

Johannesburg trek, word die stad ŉ liminale ruimte waarin sy onderdrukte identiteit stadigaan tot 

uiting kom en so ontluik sy ware manlike identiteit. In Sydney word hierdie manlikheidsbeeld 

nóg meer gevorm en bereik sy manlike identiteit volle wasdom, net om met die koms van die 

siekte algaande gereduseer te word tot waar hy besig is om te sterf. Uiteindelik is dit duidelik 

dat hy van enige ander aspekte van sy menslikheid gestroop word – hy het deur die roman 

beweeg van man tot mens en al wat vir hom belangrik is, is om in vrede die lewe te verlaat. 

Hoewel die manlike skripte wat hy uitgevoer het in die onderskeie rame eindelik sy dood 

veroorsaak het, is dit tog duidelik dat daar ŉ ontwikkeling in sy identiteit was:  

“Ek bly my eie baas, gee nie ŉ hel om hoe ernstig ek is nie, mense gaan my ordentlik 

behandel. As hulle dit nog nie weet nie, gaan hulle dit nou weet” (197). 

Venter gee hier die boodskap dat elke mens die keuse het oor hoe hy/sy lewe wil leef, maar 

daarmee saam is ook ŉ groot verantwoordelik waarvan slegs jyself eienaarskap kan neem. 

Manlikheidsbeelde wat in die roman gevind word, is dié van die sterwende man, die 

homoseksuele man, die heteroseksuele man, die minnaar, die seun, die uitgewekene, die 

emigrant, die vader en Jude as androgeen. 
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3.4 Santa Gamka 

Santa Gamka (2009)8 verskil van Foxtrot van die Vleiseters en Ek stamel ek sterwe ten opsigte 

van die wyse waarop Eben Venter die hoofkarakter, Lucky Marais, deurgaans van rame laat 

wissel. Lucky, die jong man oor wie se wel en wee die roman handel, bevind hom deurgaans in 

verskillende en uiteenlopende situasies wat as rame beskou kan word waarbinne hy 

verskillende soorte manlike rolle moet speel ten einde sy beroep as rent boy suksesvol te kan 

beoefen, rolle wat dan weer as skripte beskou kan word. In die verskillende rolle wat hy vertolk, 

projekteer hy verskillende manlikheidsbeelde wat elk uniek is binne die raam waarin dit gevorm 

word en ten opsigte van skripte wat daarmee gepaardgaan. Binne die raamwerk van hierdie 

studie word Lucky Marais beskou as tekenend van die titel van die verhandeling aangesien hy 

die toonbeeld is van iemand wat verskillende en daarby ook veelfasettige manlikheidsbeelde 

representeer – hy kan dus beskou word as ŉ manlike kameleon. 

Ná analise en interpretasie van die roman is dit duidelik dat daar nie ŉ enkele manlikheidsbeeld 

van Lucky ontstaan nie. Dit is wel duidelik dat dit by hom gaan oor die verskillende 

manlikheidsbeelde wat hy representeer ten einde op byna ironiese wyse die werklike mens wat 

hy is te verhul. Waar die ander romans die sentrale manlike karakter telkens teken ten opsigte 

van die kerneienskappe van die karakter, is Lucky juis iemand wat vanweë sy verskillende rolle 

binne verskillende rame, nie in sy ware en werklike self duidelik na vore kom nie. Hierdie 

verskillende manlikheidsbeelde het ook tot gevolg dat die struktuur van hierdie hoofstuk anders 

lyk as die res omdat die rame nie so duidelik is nie. 

Eerstens sal die verskillende omstandighede waarin Lucky se sewe kliënte (gelys in die 

volgorde van wie die meeste tot die minste betaal vir sy dienste) hulle bevind, bespreek word 

aangesien die bepaalde situasies as rame funksioneer. Hierdie rame vereis en bepaal gedrag 

en dit is van kardinale belang vir Lucky se optrede teenoor die kliënte om binne die rame die 

bypassende skripte uit te speel. Daarna sal Eddy en Eamonn se stoep as ŉ ontvlugtingsraam, 

Santa Gamka (die dorp waarin die meeste van die gebeure afspeel) en Bethesda (die plaas 

waar Lucky grootgeword het) as onderskeidelik stads- en plaasrame bespreek word en laastens 

sal die pottebakkersoond as eksistensiële raam bespreek word. Dit moet egter beklemtoon 

word dat hoewel die roman gedissekteer word in aparte dele, dit nie so gelees word deur die 

leser nie – al die rame is verweef ten einde ŉ geheel te vorm en die verskillende aspekte word 

hier geskei bloot ter wille van my analise wat ter ondersteuning van ŉ interpretasie gebruik 

word. 

                                                           
8
 Alle bladsyverwysings in hierdie gedeelte van die verhandeling is na Venter, E.  2009.  Santa Gamka.  Kaapstad: 

Tafelberg-Uitgewers. 
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3.4.1 Kliënt nr. 1 – Mevrou Kristiena-Theresa 

Die verhouding tussen Lucky Marais en mevrou Kristiena-Theresa is baie kompleks omdat 

Lucky eintlik die plek inneem van haar seun Danie wat in ŉ motorongeluk gesterf het. Lucy 

beskryf hierdie verhouding soos volg: 

“Sy kyk na hom en hy wis toe sy wil sê wat sy al voorheen aan hom gesê het. Dat sy hom 

liefhet soos ŉ seun (haar eie seun skielik weggevat), soos haar eie manskind, maar hy 

waardeer niks van sulke sêgoed nie. Sy wil hom intrek by haar lewe.” (73). 

Die leser verwag van Lucky sekere skripte omdat sy kliënt hierdie identiteit van hom verwag, 

maar die verwagting word omvergewerp wanneer hy wel vir mevrou Kristiena-Theresa sensuele 

masserings gee. Die leser kom wel agter dat Lucky haar as ŉ moederfiguur beskou wanneer hy 

dink: “Klein lyk sy vanaand, kan sy ma gewees het.” (177). Hoewel die masseringshandeling 

nooit oorgaan tot enige seksuele daad nie, is die element van seksualiteit wat teenwoordig is, 

vervreemdend vir die leser wat deur die karakters gekodeer word om hulle as moeder en seun 

te beskou. Lucky voer wel handelinge uit wat hy weet Danie uitgevoer het, deur byvoorbeeld te 

lê met sy kop op sy arm gestut – “want dis mos hoe Danie altyd gelê het.” (182). Die karakter 

doen hier dus gedeeltelik afstand van sy eie identiteit en pas hom aan by die raam waarin hy 

homself bevind. Dit is belangrik om dit te doen aangesien dit hom toelaat om veral kognitief 

betrokke te bly by sy kliënt en haar behoeftes. Sy manlike identiteit word gewysig deur 

elemente van die afgestorwe Danie se identiteit aan te neem en daardeur verseker hy dat hy 

mevrou Kristiena-Theresa gelukkig kan hou. Die verweefdheid tussen die ruimte, karakter en 

handeling in die roman word hier geïllustreer. 

Mevrou Kristiena-Theresa beskou Lucky as haar belegging (66) en dit word van hom verwag 

om professioneel op te tree. Die masserings gaan juis daarom nooit oor tot enige seksuele 

dade nie en deur beide haar en sy hantering van die sessies, voer Lucky skripte van 

sensitiwiteit, respek, agting en aandag aan haar behoeftes uit. Die leser kan ook agterkom dat 

daar ŉ magspel tussen Lucky en die mevrou is: in haar motor is sy in beheer en “maak sy die 

besluite” (68), maar met haar hou Lucky wel daarvan om die hef in die hand te hê (65). Hy is 

deeglik bewus van die reëls in haar huis en ook hierdie reëls bepaal die skripte wat hy uitvoer 

wanneer hy in die raam van haar huis beweeg: “Mevrou sal ook nooit self skink nie, skink is vir 

mans.” (177). Mevrou Kristiena-Theresa kan beskou word as iemand wat geykte idees oor 

manlikheid het aangesien sy spesifieke idees het van hoe ŉ man behoort te wees. Lucky voer 

hierdie verwagtings uit wanneer hy by haar is omdat dit deel van sy werk is. 
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Mevrou Kristiena-Theresa en haar huis hou egter ook vir Lucky ŉ voordeel in: 

“As hulle bymekaar was, was daar nie ŉ Bo- en Onderdorp nie. In daai nabyheid was hy 

op haar vlak.” (207). 

Die wedersydse aard van die verhouding tussen die twee karakters word hier beklemtoon en dit 

is moontlik aanduidend van ŉ dieperliggende kwessie in Lucky se onderbewussyn wat telkens 

in die roman na vore kom: Sy soeke na liefde. Hy stel dan ook dat hy gevoelens jeens haar het 

(75), maar hierdie gevoelens word eerder beskryf as dié van ŉ seun teenoor ŉ moeder as 

romantiese gevoelens. Lucky soek na liefde, respek en aanvaarding en hy wil voel dat iemand 

hom nodig het omdat dit sy eiewaarde volgens hom verhoog. Aan die ander kant het mevrou 

Kristiena-Theresa ook nodig om aangeraak te word en so vul die rent boy en sy kliënt mekaar 

eintlik aan. Alleenmense het dikwels ŉ intense behoefte aan aanraking en sy betaal iemand om 

dit te doen, maar daarin setel haar afhanklikheid van hom. 

Die raam van mevrou Kristiena-Theresa se huis wis ook die sosio-ekonomiese klasseverskille 

tussen hulle uit aangesien sy buite die protokol van die klas waarin sy is optree deur van ŉ bruin 

rent boy van die Onderdorp se dienste gebruik te maak. Sodoende lewer die roman ook 

belangrike sosiale kommentaar op die politieke agtergrond waarteen die roman afspeel, 

naamlik die postapartheidsera. Die feit dat ŉ welgestelde en gesiene wit vrou ŉ bruin jongman 

huur om te voorsien in wat sy nodig het, naamlik nabyheid en aanraking, toon dat Venter in die 

roman nie skroom om grense (deur die samelewing opgerig) te oorskry nie. Afgesien daarvan 

dat die grense tussen verskillende sosiale klasse oorskry word, word rasse- en seksuele grense 

ook oorskry. Lucky beweeg van ŉ raam van armoede tot binne ŉ raam van rykdom en doen 

eintlik die ondenkbare omdat hy daarin slaag om vir homself ŉ beter lewe te beding. Hierdie 

verloop van sake druis waarskynlik in teen die verwagtingshorison van die leser en juis daarom 

het dit die potensiaal om die leser se bestaande idees rondom grensoorskryding te wysig. 

Venter herskryf ook die historiese konteks waarbinne die roman gesitueer is, deurdat hy op 

hierdie manier taboe-onderwerpe oopskryf.  

Die verhouding tussen Lucky en mevrou Kristiena-Theresa word wel later op ironiese wyse 

vertroebel wanneer sy die volgende woorde uiter: “We’ve got a particular bad lot here.” (246). 

Met hierdie woorde verwys sy na al die niewit mense in die dorp, onder wie Lucky 

vanselfsprekend tel. Dit word dus duidelik dat sy nie werklik haar vooroordele oorkom nie, selfs 

al beskou sy Lucky as individu in ŉ heel ander lig. Haar opmerking ontstel hom hewiglik en ŉ 

ommeswaai in sy teerheid teenoor haar blyk uit sy gedagtes daarna: 
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“Sy’s armsalig, sy. Hy hoor haar apartheidstories vandat hy voet in haar huis gesit het. […] 

Toe apartheid jare gelede gestop word, kom sy ook tot ŉ einde. Wat is sy nou? Sy kan nie 

sê nie. Sy weet miskien nie eers daar is so ŉ vraag nie. Sy is treurig soos by ŉ begrafnis. 

Sy sal treurig graf toe gaan.” (246). 

Soos in Foxtrot van die Vleiseters word dit duidelik dat die politieke agtergrond waarin Santa 

Gamka gesitueer is, tog steeds ŉ bepalende invloed het op die handelinge van die karakters. 

Hoewel Lucky die huise van wit mense kan betree en hulle selfs op die mees intieme wyse 

ontmoet, kan hy binne ŉ oogwink gemarginaliseer word as gevolg van die politieke geladenheid 

van die verhoudinge wat geassosieer word met velkleur. Deur hier ook die politieke situasie 

subtiel te beklemtoon, toon Venter weereens hoe wyd die invloed van politiek kan uitkring en 

hoe mense se handelinge daardeur beïnvloed word. Die karakters word dus deur die ruimte 

waarin hul hulself bevind beïnvloed en die leser word eintlik gekonfronteer met die geleentheid 

om ŉ waarde-oordeel te vel oor die situasie in die roman en ook selfondersoek te doen – veral 

ten opsigte van hul posisie binne die historiese konteks van die roman. 

Wanneer die gebeure in die roman momentum opbou, beskou Lucky mevrou Kristiena-Theresa 

as simbool vir wit mense wat steeds die vermoë het om ŉ onderdrukkende mag uit te oefen oor 

die niewit mense: 

“Op die ou end het mevrou Kristiena-Theresa tog gewen. Sy was die een blankemens 

voor wie hy nie kon bly staan nie. Hy’t teen haar opgestaan, ja, maar op die ou einde het 

sy hom getrap.” (256). 

Lucky verwys hier na die wyse waarop mevrou Kristiena-Theresa hom verwerp en eintlik 

geïmpliseer het nadat sy deur ander mans in haar huis verkrag is. Die roman beeld hier uit hoe 

Lucky bloot oor dieselfde kam as ander niewit mense geskeer word bloot vanweë sy velkleur. 

Selfs al weet mevrou Kristiena-Theresa dat hy hom nooit op iemand sal afdwing nie, word hy 

ook gebrandmerk en hy besef dat dit altyd sy lot sal wees. Dit is byna asof Venter hierdie 

handeling van mevrou Kristiena-Theresa gebruik om te toon hoe absoluut veralgemenend die 

koloniale blik van wit mense steeds ná apartheid is – daar word geensins onderskeid getref 

tussen die ras en die individue binne die ras nie. 

3.4.2 Kliënt nr. 2 – Nieta 

In teenstelling met mevrou Kristiena-Theresa, is Kliënt nr. 2 “honger soos sy pa kwaad kan 

wees” (93). Lucky besoek Nieta, derde vrou van meneer Bradley (95) wat woon in sy hotel op 

Santa Gamka in suite 17, een keer per week (48). Hulle het ŉ vurige verhouding en waar hy 

mevrou Kristiena-Theresa net moet masseer, het hy en Nieta wel elke keer seksuele omgang. 
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Volgens Lucky het Nieta “dit die nodigste van al sy kliënte, maar as hy uitgevang moet word, sal 

hy alles verloor” (92-93) want Nieta dreig hom dat, indien hy ŉ woord rep oor die dinge wat 

gebeur in suite 17, hy gaan “les opsê” (138). Die rede hiervoor word in die roman gestel as 

Nieta se gewete wat haar pla (138) en dit lei tot skuldgevoelens oor haar ontrou aan Meneer 

Bradley want “sy’s skytbang vir meneer Bradley met sy glimlag” (233). Hoewel Lucky weet dat 

hy met vuur speel, dryf die behoefte aan ŉ beter lewe hom om sy lyf te verkoop en voer hy 

dienooreenkomstig seksuele skripte uit sodat hy genoeg geld kan maak om uit Santa Gamka 

weg te kom en ŉ nuwe lewe te begin. Die moontlikheid dat hulle twee betrap kan word, dien 

beslis as ŉ spanningskeppende middel wat die leser net al meer intrek by die plot van die 

roman. 

Venter skets egter hoe kompleks menseverhoudinge kan wees wanneer dit blyk dat die 

verhouding tussen Lucky en Nieta die potensiaal het om oor meer te gaan as net die fisieke: 

“Tussen hom en Nieta, soos met geen ander kliënt, was daar ŉ belofte. Iets wat miskien 

kan gebeur. As hulle twee net kon wegkom uit die dorp na ŉ plek waar daar niks oë of 

verwyte is nie. En geld.” (124). 

Die universele tema van die mens se soeke na liefde en ŉ plek van behoort, word deur Lucky 

se versugting geïllustreer en gee diepte aan sy karakter wat eintlik oppervlakkig kan voorkom 

indien slegs sy werk in ag geneem word. Soos met mevrou Kristiena-Theresa, koester Lucky 

ook gevoelens jeens Nieta, maar hier het dit ŉ meer romantiese kleur. In ŉ onbewaakte 

oomblik uiter Nieta egter ook haar gevoelens jeens Lucky: 

“Dit sal tog nooit rêrig werk tussen ons nie. […] Daar’s net een mens in jou wêreld en dis 

Lucky Marais. Ek moet jou koop soos mens ŉ pakkie sigarette koop. Daar kan niks tussen 

ons wees nie.” (176). 

Waar die grense tussen Lucky en mevrou Kristiena-Theresa sosiale klas, en die verskil in ras 

is, blyk dit dat Lucky eintlik sy eie grootste hindernis is. Nieta skets hom hier as ŉ 

egosentriese mens wat nie plek vir ander mense in sy lewe het nie. Hierdie 

karakterbeskrywing wat eintlik onderspeel word en net terloops genoem word in suite 17, is 

belangrik aangesien dit ŉ boodskap van die outeur oordra dat die mens bes moontlik sy/haar 

eie grootste hindernis is en hom/haar begrens ten opsigte van lewensperspektief en die 

blamering van omstandighede en ander mense vir huidige lewensituasies. 

Soos met mevrou Kristiena-Theresa, bepaal Nieta ook die reëls en skripte wat uitgevoer mag 

word in suite 17. So mag Lucky haar nooit op die naam noem nie, moet daar lappe oor al die 

spieëls in die kamer gegooi word, mag hy nie in die taal van die Onderdorp praat nie (138-
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139) en moet hy meestal eers stort voordat hy sy dienste kan lewer (231). Lucky kan 

natuurlik nie anders as om hierdie reëls te volg nie, aangesien sy betaling daarvan afhang. 

Hierdie raam in die roman ontmitologiseer die geykte manlikheidsbeeld waar die man altyd in 

beheer is en ook die idee dat die vrou ondergeskik aan die man moet wees. Nieta het die hef 

in die hand en Lucky gehoorsaam haar, nie noodwendig onwillig nie, maar sy manlike 

identiteit en skripte word weereens aangepas by dít wat binne die raam van suite 17 van hom 

verwag word. 

Die manlikheidsbeeld wat hier na vore kom, verskil dan ook van die manlikheidsbeeld wat hy 

projekteer in mevrou Kristiena-Theresa se huis. Reeds in die diskrepansies wat gevind word 

in Lucky se uitvoer van manlikheidskripte in die twee verskillende rame, kan die leser 

agterkom hoe hy, soos ŉ kameleon, aanpas by die omgewing waarin hy beweeg. Hoewel dit 

ŉ menslike eienskap is en deel is van mense se oorlewingsmeganismes in die algemeen, is 

dit interessant om te sien hoe die uitvoer van gender beïnvloed word deur die verskillende 

ruimtes waarin Lucky beweeg aangesien dit die manlikheidsbeelde bepaal wat deur die 

karakter geprojekteer word. 

3.4.3 Kliënt nr. 3 – Mister Jo D’Oliviera 

Die verskuiwing van grense in die roman duur voort wanneer Lucky besluit om sy voormalige 

skoolonderwyser, Mister Jo D’Oliviera wat vir sy mislukte studies betaal het, terug te betaal met 

sy liggaam (87). Hierdie terugbetaling behels egter geen fisieke seksuele kontak tussen die 

twee mans nie, maar wel dat Lucky homself moet bevredig ten aanskoue van Mister D’Oliviera 

want “Van al sy kliënte is Mister D’Oliviera die minste met sy lyf gepla. Kyk en verbeel is genoeg 

vir hom, sy waarheid hou binnekant homself.” (199;201-202). Die homoërotiese aard van die 

verhouding tussen Lucky en sy oudonderwyser verteenwoordig ŉ grensverskuiwing in die 

roman aangesien die aanvanklike idee van verhoudings in die roman heteroseksueel van aard 

is. Die leser word dus hier blootgestel aan ŉ homoseksuele verbintenis tussen twee mans 

tussen wie daar eerstens ŉ groot ouderdomsgaping is en wat tweedens ook nie van dieselfde 

ras is nie. Venter se oopskryf van iets wat vroeër as taboe beskou sou word, konfronteer die 

leser om sy/haar bestaande idees oor manlikheid en heteronormatiwiteit te wysig of ten minste 

van die spesifieke aard van so 'n verhouding kennis te neem. Meer konserwatiewe lesers sal 

heel waarskynlik uitgedaag word deur hierdie tematiek en die gegewens in hierdie verhaallyn in 

die roman. 

Lucky en Mister D’Oliviera se ontmoetings vind plaas in die onderwyser se huis en word 

gekenmerk deur die ooreenkoms tussen hulle dat Lucky hom moet verras wanneer hy hom kom 

besoek (211-212). Aanvanklik is dit onskuldig en blyk die verhouding tussen hulle bloot twee 
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mense te wees wat mekaar intellektueel stimuleer (“tussen die rye en rye boeke” (34)), maar 

hierdie intellektuele verbintenis word algaande vervleg met ŉ meer fisieke verbintenis. Die leser 

kan bes moontlik ook ŉ tipe pa/seun-verhouding tussen die twee mans bespeur – veral as 

Lucky vertel van die een bier wat Mister D’Oliviera elke dag vir hom geskink het (79) en hoe 

Mister D’Oliviera altyd gesê het dat whisky ŉ man se drank “of liewer ŉ baie ryk man s’n” is 

(147). Lucky bly dus die seun, die een wat een bier kry om te drink. Daar word ŉ gemoedelike 

verstandhouding tussen die twee beskryf en die afleiding word gemaak dat Mister D’Oliviera 

Lucky se beste belange op die hart dra. Dit is immers Lucky wat eerste die seksuele grens 

tussen die twee skuif en die oorsprong van sy gedrag kan moontlik gevind word in die 

ingewikkelde verhouding wat hy met sy eie pa het, sowel as die onstabiele huishouding waarin 

hy grootgeword het. Dié raam binne die roman word representerend van hoe mense, wat 

onvervulde leemtes in hulle binneste dra, hul behoeftes en begeertes op ander mense 

projekteer. Dit word ook duidelik in die roman dat ŉ soeke na liefde baie verwarring kan 

meebring vir die persoon wat soek. Almal beleef konflik en vertwyfeling, veral Lucky aangesien 

hy nie kan onderskei tussen verskillende soorte liefdes nie. Hy beskou homself selfs as 

minderwaardig in vergelyking met Mister D’Oliviera: “Hoe kan hy ooit ŉ match wees vir Mister 

D’Oliviera?” (201). 

Wanneer Lucky in die pottebakkersoond is en gekonfronteer word met die dood keer sy 

gedagtes na Mister D’Oliviera: 

“Jy wou my net leer. Maar ander goed het bygekom. Ek is so spyt. Ek is verskriklik spyt, 

asseblief. Ek moes jou gelos het in jou enchanting stories. Dis waar jou begeerte plek het. 

Nie by my kaal arm wat teen jou arm raak nie. Al daai goed. Ai tog, Mister D’Oliviera, ek 

huil vir jou. Mister D’Oliviera, accept my deepest sorry.” (225). 

Lucky se berou oor die oorskryding van die fisieke grens tussen hom en Mister D’Oliviera 

dien as bewys van die idee dat hy nie noodwendig die verskillende manlikheidskripte wil 

uitvoer nie – vanuit sy perspektief móét hy ŉ rent boy wees om geld te verdien want dit is iets 

waarin hy goed is. Omdat hy so geoefen is daarin om van rolle te verwissel, gebeur dit byna 

outomaties. Venter se fyn spel met die uitbeelding van die verhouding tussen die karakter en 

die ruimte waarin hy homself bevind kom hier tot sy reg want juis deur hierdie sy van Lucky 

se karakter te openbaar, kan ŉ empatiese begrip by die leser vir Lucky ontwikkel word, 

ongeag of dit wat hy doen goedgekeur word al dan nie. Op subtiele wyse poog Venter dus 

om die leser oor te haal en aan Lucky se kant te wees. 
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3.4.4 Kliënt nr. 4 – Mevrou Jolene September 

Lucky se vierde kliënt is Santa Gamka se munisipale bestuurder – mevrou Jolene September 

(31). Vir haar gaan dit nie oor Lucky se diens nie want sy “sien hom anders, nes sy die hele 

wêreld anders sien” en sy is ook die enigste kliënt wat hy nie in die geheim hoef te ontmoet nie 

want “sy sien verkeerd in niks nie” (126). Dit is duidelik dat hierdie verhouding in ŉ baie meer 

ontspanne en gemaklike atmosfeer afspeel wat grootliks verskil van die druk wat mevrou 

Kristiena-Theresa op Lucky plaas om soos haar seun te wees, die druk van Nieta se vrees om 

nie uitgevang te word nie en die druk van die skuldgevoelens by Mister D’Oliviera. Sy het ook 

slegs twee reëls in haar slaapkamer en dit is dat Lucky nie hard mag praat nie (76) en dat haar 

“toppie altyd aan” moet wees wanneer hulle besig is. Dit verskil van die reëls van die ander 

twee vroulike kliënte wat lyste van dinge het waaraan Lucky moet voldoen. Die ontspanne aard 

van hierdie spesifieke verhouding skep 'n raam wat ook die wyse waarop Lucky sy werk by haar 

ervaar, beïnvloed – “Hy is trots hy kan so ŉ vrou bedien.” (125). 

Soos met die ander twee vroue, het Lucky ook vir hierdie vrou ŉ bewondering wat baie wyer 

strek as ŉ emosionele en fisieke vlak – dit is asof sy ŉ rolmodel vir hom is. In die roman word 

die vrouekarakters dus verteenwoordigend van die verskillende behoeftes wat die manlike 

hoofkarakter het. By die bespreking van Bethesda as plaasraam behoort hierdie aspek 

duideliker te word met betrekking tot die verhouding wat Lucky met sy moeder het en dit kan 

dien as verklaring vir hierdie vermoë van die manlike karakter om verskillende aspekte by 

verskillende vroue raak te sien en dit te gebruik. 

Mevrou September speel verder ŉ baie belangrike rol in die ontferming oor Lucky en sy lewe: 

“Jy’s klaar vas. Jy gaan nie uit hierdie job van jou loskom nie. Net vaster draai. Jy gaan 

jouself nog vernietig, weet jy.” (138). 

Dit blyk dat sy een van die min mense is, behalwe sy moeder, wat opreg besorg en begaan 

is oor sy veiligheid met betrekking tot die werk wat hy doen. Sy probeer hom waarsku en 

vermaan hom, en hoewel hy lyk asof dit hom nie raak nie, is hy “baie meer ontsteld oor wat 

sy sê” (138). Die leser se verwagting word weereens omvergewerp aangesien die kliënt meer 

gesteld is op Lucky as op die dienste wat hy lewer. Dit is onverwags aangesien ŉ mens sou 

verwag dat alles oor die kliënt gaan. Dit is moontlik ook die rede dat Venter minder aandag 

aan haar wy ten opsigte van karakterbeskrywing – sy is nie werklik ŉ kliënt soos die ander 

nie – veel eerder ŉ middel om balans te probeer bewerkstellig in Lucky se lewe. 
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3.4.5 Kliënt nr. 5 – Meneer Rooiboer-Kobus Lodewyk 

Kliënt nr. 5 is Lucky se mees onwaarskynlike kliënt. Hy word eers later in die roman een van 

Lucky se kliënte, hoewel Lucky reeds vroeg in die roman verwys na Rooiboer-Kobus: “Mevrou 

Kristiena-Theresa se standaarde is hoog, maar sy is makliker as kliënt nr. 5 wie se oë hy nog 

baie op sy blaaie voel as hy daar by hom wegstap” (74). Met kliënt nr. 5 is sake verder nog 

meer gekompliseerd aangesien hy die boer is vir wie Lucky se pa op die plaas Bethesda, waar 

hy grootgeword het, werk. 

Lucky is verskeur tussen die feit dat Rooiboer nog altyd sy pa en gesin sleg behandel het op die 

plaas en dat dit verraad sal wees teenoor hulle om sy dienste te lewer aan Rooiboer-Kobus 

(244). Andersyds kan die afleiding gemaak word dat Lucky aangetrek word deur die idee van 

mag wat hy oor Rooiboer sal kan uitoefen veral wanneer hy dink: “… toe hy hom daar so sien 

hurk soos ŉ kind, dat hy die oorhand het. Nou.” (191). Die spanning tussen Lucky en Rooiboer-

Kobus wat reeds vroeg in die roman beskryf word (wanneer Lucky deur hom betrap word by die 

rivier (17)), loop hoog regdeur die roman, maar Venter skryf teen die verwagtinge van die leser 

in wanneer hy Rooiboer-Kobus as kliënt nr. 5 inskryf. Die verwagtingshorison word om twee 

redes omvergewerp: die eerste is die feit dat die rolle omgekeer word en Lucky in hierdie 

verhouding teenoor die baas van die plaas, al is dit vir ŉ kort wyle, in beheer en die baas is; 

tweedens is dit die oopskryf van homoseksuele seksdade binne die roman. Die gemiddelde 

leser word in die posisie geplaas om self kognitiewe aanpassings te maak aangaande beide 

sake om die problematiek van die roman ten volle te laat ontplooi in die gedagtes van die leser. 

Indien die leser weier om hierdie inligting te verwerk, sal ŉ gedeelte van die roman onontgin bly 

en die narratiewe ervaring sal waarskynlik minder bevredigend wees. 

Rooiboer verduidelik aan Lucky waarom hy gebruik wil maak van sy dienste: 

“Nou ja, jy sien, die ding is so in ons huis, in ons bed kry ek nie meer wat ek wil hê nie, wat 

ek nodig het nie. Jy weet as mens ouer word, verander dinge.” (191). 

Nie net word Lucky se manlikheidsbeeld beïnvloed nie, maar die manlikheidsbeeld wat 

Rooiboer representeer, naamlik macho manlikheid en die Afrikanerboer-manlikheid word 

albei gedestabiliseer en ondermyn. Die ondermyning is soortgelyk aan dié van Hendrik Douw 

Steenekamp in Foxtrot van die Vleiseters, hoewel dit in Santa Gamka net baie meer 

eksplisiet beskryf word. 

Hoewel Rooiboer ook ŉ man, soos Mister D’Oliviera, is, is die verhouding en rede vir 

dienslewering tussen hom en Lucky heeltemal anders. Saam met Rooiboer kom die 

historiese konteks waarin die roman gesitueer is ook na vore wanneer Lucky Rooiboer 
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konfronteer: “Jy kan my nie slaan nie, meneer Kobus, daar’s wette in die nuwe Suid-Afrika, jy 

moet die wet gehoorsaam.” (194). Hier bring Venter weereens op subtiele wyse die hele 

problematiek rondom apartheid en postapartheid na vore en word die konflik tussen Lucky en 

Rooiboer nie net een van seksuele aard nie, maar ook van politieke aard. Venter gee egter 

nou die mag oor aan Lucky en hy kan Rooiboer (letterlik) slaan, selfs al bring dit nie pyn nie, 

maar plesier aan hom. Die verskuiwing van mag na die hande van die Ander, kan beskou 

word as ŉ poging deur die outeur om die ekwilibrium van regverdigheid weer te herstel. 

Dit is duidelik dat Venter wel by kliënt nr. 5 bewus was van die belangrikheid van die rol wat 

manlikheid speel in die roman as Lucky probeer om Rooiboer se manlikheidsbeeld skade te 

berokken wanneer hy probeer om te vlug van sy aanvallers: “Sy eer wat van hom as boer 

verwag word en vernaamste sy manlikheid, al die goete op die spel” (265). Lucky se kennis 

van die eer van die boere en ryk mense, bemagtig hom en dien as ŉ wapen wat hy kan 

gebruik. Dit is egter nie geslaag binne die roman se krisismoment nie, aangesien hy 

doodgepraat word deur sy aanvallers en Rooiboer hom betyds laat swyg. 

3.4.6 Kliënt nr. 6 – Antie Yvette 

Hoewel antie Yvette, Lucky se tante, nooit pertinent deur hom gelys word as kliënt nie, is dit wel 

sy wat hom in die seksuele wêreld inlyf (23-25, 169). Hier verskuif Venter weereens grense 

deur die oopskryf van die taboe van bloedskande. Die daad tussen tante en susterskind is egter 

die belangrikste katalisator in die roman aangesien Lucky daartydens besef dat hy beheer het 

oor mense wanneer hy hulle seksueel bevredig: 

“Wat hy geleer het, daardie middag was iets oor homself. Iets soos ŉ sterkte wat hy het, 

wat ander mense by hom wil hê. Vorentoe sou hy dit gebruik, amper meer as enigiets 

anders in sy lewe.” (44). 

Die gebruik van die manlike liggaam en seks om ŉ doelwit te bereik, word hier deur Venter 

beklemtoon. Hoewel Lucky aan die reëls van sy vroulike kliënte onderworpe is wanneer hy by 

hulle is, is hy steeds by hulle juis as gevolg van sy jong manlikheid en daarom kan hy beskou 

word as ŉ man wat in beheer is van vroue. Hulle word die middele waarmee hy sy doelwit om ŉ 

beter lewe te hê, kan bereik. 

3.4.7 Kliënt nr. 7 – Cloëtte 

Cloëtte is Lucky se matriekafskeidmetgesel en word deur hom beskou as sy sewende kliënt, 

hoewel sy nooit betaal het vir sy dienste nie (43, 169). Dit is wel asof seks met haar anders was 

aangesien hy dit met haar gedoen het omdat hy werklik wou en nie nodig gehad het om dit te 

doen vanweë finansiële redes nie. Hy stel dit soos volg: 
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“Wat die lekkerste was met Cloëtte is dat jy nie eintlik, nie rêrig geweet het jy’t seks met 

haar as jy in is nie.” (44). 

Maar Lucky praat ook hier nie van ŉ emosionele verbintenis nie wat die leser steeds in die 

duister laat oor sy gevoelens jeens Cloëtte. Juis deurdat Venter die heeltyd wégskryf van 

Lucky se werklike emosies wanneer hy by sy kliënte is, bly die leser wonder en bly die 

binnewerking van Lucky se emosies ŉ geheim. Slegs wanneer die gefragmenteerde dele van 

die roman waartydens Lucky in die pottebakkersoond is, aanmekaargeflans word tydens 

analise, word gedeeltes van hierdie emosies en denkwyses geopenbaar. 

3.4.8 Eddy & Eamonn se stoep as ontvlugtingsraam 

Die stoep van die huis wat Eddy en Eamonn huur tydens hul verblyf in Santa Gamka word die 

enigste raam, behalwe die pottebakkersoond, waarin Lucky homself kan probeer wees. Lucky 

glo dat die twee Iere gestuur is “om een ding op aarde klaar te maak en dis om Lucky Marais 

weg te vat” (45) en hy sê self dat Eddy en Eamonn baie vinnig die “hoofkommedore oor sy 

lewe” (45) geword het. Vir hom word die stoep ŉ toevlug waar hy elke aand ná hy by een van sy 

kliënte was, kan droom oor die toekoms, ontspan met ŉ yskoue bier, kalmte ervaar en aan die 

twee Iere vertel met wie hy gewerk en wat hy met hulle gedoen het (98). Die atmosfeer op die 

stoep wat Venter skep, is een van gemoedelikheid, kameraadskap en onvoorwaardelike 

positiewe aanvaarding. Lucky voel veilig by die twee mans en dit is by hulle wat hy ŉ groot 

waarheid leer: 

“Of wou hulle miskien vir hom inlywe in hulle geheim: Jy kan lewe, jy kan asemhaal, jy kan 

eet en werk, naai, alles op jou eie houtjie, net joune, en niemand op hierdie aarde hoef 

eers daarvan te weet nie. Nie die dorp, nie die skinnerige mense, nie die familie nie. Net jy 

en met wie jy wil wees sonder dat enigiets taais aan jou vassit.” (100). 

Met hierdie wysheid skryf Venter ook hoop in die roman in en die leser voel dat daar wel 

uitkomkans vir Lucky is. Hy hoef nie vir ewig vasgevang te wees in sy omstandighede nie, 

maar kan daaruit ontsnap. Weereens is dit asof Venter hier empatie by die leser 

bewerkstellig en hom/haar saam met die karakter dagdrome laat droom van ŉ beter lewe. 

By Eddy en Eamon kan Lucky geborge voel want hy kan daar wegkom van sy gewete en 

gedagtes wat hom bekommer (121). Aanhalings soos “Op daai stoep het hy gaan skuil, oor 

alles daar kon hy vry praat” (121) en “Daai stoep kon stiltes vat” (123) dui op Lucky se 

verknogtheid aan die raam en ook die effek wat dit op hom het. Te midde van al die 

kompleksiteite van die plaas, die Bodorp en die Onderdorp, skep Venter ŉ oase waar Lucky 

kan herlaai saam met die enigste twee mense vir wie hy lief geword het, selfs “al weet hy self 
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nie wat liefde is nie” (123). Die leser self word ŉ verposing gegun van die verskillende 

fokalisasiehoeke, die ruimteverwisselings en die groot hoeveelhede inligting wat verwerk 

moet word wanneer Lucky op Eddy en Eamonn se stoep is aangesien baie van die dinge wat 

Lucky ervaar hier vertel en toegelig word ten einde die karakter se identiteit en 

persoonlikheid nog beter te teken. 

Die gemaklikheid en ongekompliseerdheid van die skripte wat hy uitvoer op die stoep toon aan 

die leser dat hy homself is. Hierdie ontspanne manlikheid, naas die pottebakkersoond waarin hy 

vasgekeer is, is die naaste wat die leser aan glimpse van die werklike Lucky kom. 

3.4.9 Santa Gamka as dorpsraam en Bethesda as plaasraam 

Die duidelike klasseverdeling in Santa Gamka word gesien in die onderskeid tussen die mense 

van die Bodorp en die van die Onderdorp (48). Die feit dat daar soveel mense in die tronk is 

vanweë verkragting (39) is ŉ bevestiging van die omstandighede waarin Lucky homself bevind 

en die soort mense waardeur hy heel waarskynlik sy lewe lank omring is. Wat werk betref, is 

daar ook slegs drie soorte werke om van te kies in Santa Gamka, naamlik “huise bou en 

plaaswerk en toerisme” (113). Hierdie twee aspekte wat deur Venter in die roman uitgelig word, 

moes beslis ŉ invloed op die vorming van Lucky se persoonlikheid én manlikheid hê aangesien 

dit blyk dat die hele dorp deur misdaad en werkloosheid geraak word. In die groter historiese 

konteks waarbinne die roman gesitueer is, word dit duidelik dat Santa Gamka ŉ mikrokosmos is 

van Suid-Afrika met sy postapartheid-probleme soos armoede, werkloosheid, misdaad en 

onverdraagsaamheid. Verder is Santa Gamka ook geleë in die Groot-Karoo en dit is veral die 

probleme wat daar voorkom wat Venter oopskryf in die roman. 

Venter skep deur Lucky se fokalisasie ŉ beeld van die ander tipes manlikhede wat aangetref 

word op Santa Gamka: 

“En verby die tennisbane waarnatoe boeremans Woensdagmiddae kom vanaf hulle plase 

uit op die vlaktes van die Groot-Karoo of Frisgewaagdevallei of vanaf Wildeperdevallei, 

almal in hoogdrawende wit twin cabs of silwer Mercedese of pikswart BMW’s – van al die 

karre wen die swart BMW loshande – en die boere, die tennisspelers almal in wit broeke 

en wit hemde kom speel hulle tennis, nie ŉ sorg nie, maar daar is seker as hy nou aan 

Rooiboer-meneer Kobus dink die ou balsak.” (42). 

Hierdie beskrywing van die ander mans projekteer die manlikheidsbeeld van die suksesvolle 

man en Lucky neem dit waar omdat dit iets is wat hy nastreef en wat hom motiveer om net 

harder te werk. Die kontras tussen die ryk mans en die arm mans van die Onderdorp en die 

plaas waar Lucky grootgeword het, dui ook op die rede waarom Lucky juis so gedrewe voel 
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om ŉ beter lewe te vestig met die geld van die einste ryk mense wat neersien op die arm 

mense van die Onderdorp. Die roman suggereer dus ook in ŉ mate ŉ wraakmotief waar die 

jongman wat as minder belangrik geag word vanweë sy agtergrond, sy agtergrond gebruik 

om die imposante wonings van die mense van die Bodorp binne te dring en geld te maak uit 

die mense deur sy dienste te lewer. 

Soos in Foxtrot van die Vleiseters en Ek stamel ek sterwe kom die plaasraam ook voor in Santa 

Gamka, maar dit blyk dat die hooffunksie daarvan is om te dien as beweegrede vir Lucky om ŉ 

rent boy te word. Hy wil ontsnap van die arm omstandighede waarin hy grootgeword het – “Ek 

kort ŉ kar. As ek ŉ Chico het, kan ek doen net wat ek wil.” (112) – en om ŉ rent boy te wees, is 

volgens hom die perfekte werk om op sy voete te kom, maar hy besef ook hy moet waak 

daarteen om nie verslaaf te raak daaraan nie (112). Hy hou egter ook die rede voor dat daar nie 

werk is vir jongmense in die omgewing nie en dat hy doen wat hy kan, maar dat dit tydelik is 

(257). 

Die plaas Bethesda, sowat 20 kilometer buite Santa Gamka geleë, speel ŉ belangrike rol in die 

vorming van Lucky se karakter aangesien dit blyk dat sy armoedige grootwordjare die grootste 

dryfveer is om weg te breek van Santa Gamka en Bethesda. Dit is juis sy soeke na ŉ beter lewe 

wat hom motiveer om met trots en doelgerigtheid sy werk as rent boy te doen. Dit is duidelik dat 

die rame waarin hy grootgeword het (ten minste gedeeltelik) daartoe gelei het dat hy die 

seksuele skripte in die roman uitvoer – veral aangesien die werkershuis op die plaas waarin 

hulle gewoon het, te klein was vir almal om hul eie kamers te hê en daarom kon Lucky van 

kleins af reeds “allerhande soorte sugte en kreune uit sy pa en ma se gate” (14) hoor. Hierdie 

ervaring van sy pa en ma het ŉ wesenlike invloed op die ontwikkeling van sy persepsie van die 

lewe en liefde gehad en dit is duidelik wanneer hy dink: 

“Dis net ŉ brousel en sy pa en sy ma is al twee saam daar in. Met liefde het dit niks te 

make nie.” (26). 

Venter lewer hier kommentaar op die invloed wat die omgewing waarin mense grootword het op 

hul latere optredes en besluite. Voorts besin hy ook oor die lewensomstandighede van 

plaaswerkers en arm gemeenskappe waar kinders gekonfronteer word met seksualiteit op 

ouderdomme waarop hulle nie gereed is daarvoor nie. Die belangrikheid van hierdie oopskryf 

van lewensomstandighede is belangrik aangesien dít waaraan kinders blootgestel word in 

gemeenskappe ook bepalend is vir die tipe persone wat hulle as volwassenes word. Venter 

toon hier op ŉ nieveroordelende wyse hoe die vorming van manlikheid beslis ook beïnvloed kan 

word deur die omgewing en sosiale interaksies wat seuns het terwyl hulle grootword. Lucky leer 

eintlik nêrens liefde ken nie en juis daarom sien en ervaar hy dit nie. Dit is byna asof armoede 



 115 

liefde ŉ luukse maak wat mense nie kan bekostig nie of selfs waarop hulle nie geregtig is nie. 

Hulle dink hulle kan nie daarop aanspraak maak nie juis omdat oorlewing die heel belangrikste 

is. Daarna kom aanvaarding, gehoorsaming en die vervulling van die mees basiese behoeftes. 

3.4.10 Die pottebakkersoond as eksistensiële raam 

Reeds aan die begin van die roman word dit duidelik dat die pottebakkersoond van Alexandra, 

waarin Lucky gegooi word deur Rooiboer-Kobus, meneer Bradley (die hoteleienaar) en die 

dameskroegman in die hotel, Wella, ŉ betekenisvolle ruimte word. Die oond verkry ŉ simboliese 

waarde aangesien erdewerk in ŉ pottebakkersoond hard gebak word en vir Lucky word dit ŉ 

loutering en bewusmaking van die realiteite van sy hede, verlede en toekoms. Soos hy die 

minute aftel tot sy dood, kry hy terugflitse en deur hierdie analepsisse word die leser die 

geleentheid gegun om toegang tot Lucky se denkwêreld te kry en te sien wat sy perspektief op 

die lewe en die wêreld is. Die oond kan dus beskou word as ŉ eksistensiële raam waarin die 

konfrontasie met die dood die eerlike beskouing van ŉ hele lewe ontlok en moontlik maak. 

Die fokalisasieverskuiwings waarmee Venter regdeur die roman werk, gee die leser ŉ kans om 

meer te wete te kom oor die wyse waarop Lucky in verskillende ruimtes en in verskillende rolle 

optree. Hy beweeg dus in en uit verskillende rame en dit bring ŉ beter begrip en empatie mee 

ten opsigte van die skripte wat hy uitvoer. Dit is maklik om veroordelend te wees teenoor die feit 

dat hy ŉ rent boy is, maar soos die roman vorder en ekstra inligting deur die outeur aan die 

leser gegee word, begin die leser om sy/haar bestaande idees oor die karakter en die skripte 

wat hy uitvoer, aan te pas en beter te verstaan. 

Die uitbeelding van Lucky se magteloosheid destabiliseer ook die hegemoniese 

manlikheidsbeeld aangesien die man in hierdie geval nie in beheer van die situasie is nie en dit 

ondermyn verder ook die geykte siening dat mans nie eintlik veronderstel is om introspeksie te 

doen of in voeling met hul emosionele wêreld te wees nie. Soos in Ek stamel ek sterwe, is die 

moontlikheid van dood ŉ gelykmaker in dié opsig dat Lucky eintlik gestroop word van sy 

manlikheid, van sy selfbeeld  en van kunsmatige projeksies van homself en dat die 

oorblywende persona op die ou end slegs ŉ mens is met die mees primitiewe angs vir die 

naderende dood: 

“Spoke. Syne. Hoe kan hy nou met hulle klaarmaak as hy nie in sy lewe kon nie.” (60). 

Een van die belangrikste gedagtes wat by Lucky opkom terwyl hy in die oond is, is die 

herinnering aan die vertelling van sy geboorte en hoe sy tantes hom beskryf het: “Jy’t ná 

apartheid aangekom, jy is vry, hou jou kordaat.” (9). Hierdie woorde aan die begin van die 

roman blyk ironies te wees, want hoewel Lucky grense verskuif binne die roman, is daardie 
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grense slegs tydelik verskuif aangesien hy aan die einde steeds geoordeel word op grond van 

sy velkleur. Hoewel daar dus die gewaande idee bestaan dat Lucky vry is van apartheid en 

rassestereotipes, is hy egter nie vry van die gevolge daarvan nie. Venter wek hiermee ook by 

veral Suid-Afrikaanse lesers ŉ bewustheid van die effek wat die apartheidsdenke op die burgers 

van die land gehad (en moontlik steeds) het – naamlik ŉ eksistensiële bevraagtekening van 

hulself en hul plek in die wêreld. Eintlik word al die karakters in die roman hierdeur geraak, al is 

apartheid lank reeds verby.  

Lucky bevraagteken sy bestaan en plek in die wêreld en doen introspeksie oor sy verlede en 

herinneringe daarvan word glashelder opgeroep. Hoewel die leser hom nie werklik leer ken 

wanneer hy binne sy kliënte se rame funksioneer nie, leer hulle wel aspekte van hom ken terwyl 

hy in die pottebakkersoond is. Dit is egter belangrik dat die leser ook in gedagte hou dat hierdie 

kennis van Lucky bes moontlik deur hom as fokalisator gefilter word en slegs subjektief is en 

daarom nie heeltemal betroubaar is nie. 

Wanneer Lucky vertel van sy kanse wat opgeraak het, word die skripte wat hy in die onderskeie 

rame uitvoer bevraagteken aangesien dit twee kontrasterende boodskappe bevat: die eerste is 

dat hy ŉ professionele werker is, maar in die tweede plek is hy ook ŉ kansvatter. Hy is wel 

deeglik bewus van die rede waarom hy homself bevind waar hy is – hy moes geld maak sodat 

hy uit armoede kon ontsnap. Hierdie “ontsnapping” herinner baie aan Petrus Steenekamp se 

idees rondom die ontsnapping van die plaasraam waarin hy homself bevind, sowel as aan 

Konstant Wasserman se wegbreek van die plaas na Australië en blyk ŉ skript te wees wat deur 

verskillende manlike karakters uitgevoer word in Venter se oeuvre as geheel. 

3.4.11 Die pa/seun-verhoudingsraam 

Om aan te sluit by die vorming van Lucky se manlikheid deur die rame waarin hy grootgeword 

het en beweeg, is dit belangrik om die deurlopende tema van die verhouding tussen pa en seun 

wat in Venter se romanoeuvre voorkom, ook in Santa Gamka te ondersoek. Deur die hele 

roman skryf Venter oor die verhouding tussen Lucky en sy pa, nes hy skryf oor die verhouding 

tussen Petrus en Douw Steenekamp en Konstant en Raster Wasserman. In Santa Gamka 

vervul die verhouding tussen pa en seun ŉ belangrike funksie, naamlik om aan die leser 

inligting deur te gee oor die redes waarom Lucky is wie hy is en as gevolg daarvan sekere 

skripte binne sekere rame uitvoer. Dit is duidelik dat, nes die ander twee verhoudings, ook 

hierdie verhouding tussen pa en seun onstabiel is deur die toedoen van beide pa en seun. 

Die mees voor die hand liggende tema wat die verhouding tussen die twee mans kenmerk, is 

die afwesigheid van liefde en die impak wat dit het op veral Lucky. Soos hy dit self stel: 
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“Het hy sy pa liefgehad? Dit is ŉ onrustige ding om oor te wonder. Dis miskien binne sy 

vermoë om lief te hê, maar dit moet van al twee kante af kom. So gemaak, sal hy miskien 

nog eendag sien wat dit behels.” (25). 

Nie net is hierdie woorde fundamenteel vir die verstaan van die verhouding tussen pa en 

seun nie, maar dit sê ook iets van Lucky se perspektief op seks: hy hoef nie noodwendig 

tydens seks met sy kliënte enige dieper verhouding te vestig nie, aangesien dit nie van twee 

kante sal kom nie. In Lucky se ervaring is die beoefening van seks en seksualiteit ŉ blote 

behoefte van die liggaam. Die leser sien hier die direkte invloed wat die afwesige liefde van ŉ 

vaderfiguur kan hê op die lewe van veral sy seun(s) en dit is waarskynlik dat vele lesers met 

hierdie raam en meegaande skripte sal kan identifiseer. 

Een van die belangrikste redes vir hierdie vertwyfeling/verwarring van Lucky ten opsigte van 

liefde vir sy vader is gesetel in die feit dat sy pa nooit werklik kon aanvaar dat Lucky wel sy 

eie seun is nie omdat Lucky soveel anders lyk as die res van die gesin (91). Herinneringe 

aan hierdie verwerping, het ongetwyfeld ŉ belangrike impak op die wyse waarop Lucky se 

persoonlikheid en manlike identiteit gevorm het want hoewel hy nie ŉ rolmodel in sy pa kon 

vind nie (veral aangesien sy pa ook sy ma geslaan het (91)), het dit hom juis laat besef dat 

hy nie soos sy pa wil wees nie. Venter skryf hier ook oor die bose kringloop wat hom dikwels 

binne disfunksionele gesinne herhaal en juis daarom ervaar die leser moontlik empatie met 

Lucky want hy probeer ten minste wegkom uit die omstandighede waarin hy hom bevind. Die 

teenpool is egter ook waar want hy gebruik juis die een ding wat hom die meeste met afsku 

vervul het toe hy nog ŉ kind was om te kry wat hy wil hê. Hierin lê ŉ groot stuk ironie 

opgesluit en daarmee bewerkstellig Venter ook ambivalente emosies by lesers omdat daar 

nie slegs reg of verkeerd is nie. Die leser se begrip van waardes en oordele word getoets en 

ondermyn. 

Lucky besef egter, soos Petrus Steenekamp, dat hoewel sy pa “die beneukste man” is wat hy 

ken wanneer hy drink, hy ook ŉ “opregte hart” (25) het. Lucky het ook by sy pa geleer hoe 

om aan te gaan met die lewe sonder om te huil oor verlore kanse (57). Hierdie siening 

manifesteer duidelik in die wyse waarop hy nie veel ag slaan op foute wat hy gemaak het nie 

en net aangaan met die lewe. Hy smag ook na sy pa se aanraking (146) en dit is duidelik dat 

hy empatie het met sy pa wanneer hy hom beskryf: 

“Nooit stil in sy gees, nooit vrede in sy hart nie. En liefde? Hy kan nie sê hy het hom ooit 

daarmee gesien nie.” (241). 
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Soos in die ander romans wil dit blyk dat bloed tog kruip waar dit nie kan loop nie en dat 

Lucky wel poog om begrip te hê vir die redes waarom sy pa moontlik is soos wat hy is. Hy 

sien nie net die sleg nie, maar ook die goed in sy pa en so leer die leser ook ŉ ander sy van 

Lucky ken. Die leser kan ook moontlik wonder hoe dinge sou wees indien die omstandighede 

waarin pa en seun hulle bevind, heeltemal anders was, want dit is duidelik dat die 

apartheidskonteks en armoedekonteks ŉ negatiewe uitwerking het op die karakters in die 

roman. Venter toon duidelik die komplekse aard van die pa/seun-verhouding en hierdie 

uitbeelding kan lei daartoe dat die leser moontlik in die werklikheid ook ŉ beter begrip sal 

ontwikkel van soortgelyke situasies en verhoudings. Die fiktiewe wêreld in die roman is dus 

ook deurgaans in wisselwerking met die realiteit waarin dit bestaan en waarna dit verwys. 

Die onstabiliteit in ŉ pa/seun-verhouding is waarskynlik nie noodwendig ŉ onbekende konsep 

aan die leser nie – enersyds omdat hy/sy moontlik eerstehandse ervaring daarvan binne eie 

gesinskonteks het en andersyds omdat die tema deur die eeue heen in narratiewe tekste na 

vore kom. Vanuit Venter se hantering van die tema kom die leser egter agter dat daar nooit 

slegs een rede is vir die onstabiliteit binne so ŉ verhouding nie. Binne Venter se romans dien 

hierdie raam van die wankelrige pa/seun-verhouding ŉ spesifieke doel deurdat sulke gebroke 

verhoudings telkens verskillende invloede (in die romans meestal negatief) het op die 

manlike identiteit van veral die seuns. 

3.4.12 Samevatting 

In Santa Gamka skryf Venter vele taboe-onderwerpe en sosio-maatskaplike kwessies oop. Hy 

het deernis met sy karakters en veroordeel hulle nie, maar probeer juis so skryf dat die leser 

ook empatie ontwikkel met die karakters en die situasies waarin hulle hulle bevind. Lucy se 

kliënte wissel in ouderdomme, ras en geslag, maar dit is duidelik dat dit vir hom nie oor die 

seksdaad gaan nie. Veel eerder word seks slegs beskou as die middel waarmee hy sy doelwit 

wil bereik, naamlik om genoeg geld te maak sodat hy Santa Gamka kan verlaat en oorsee gaan 

saam met Eddy en Eamonn. Binne die raamwerke waarin sy kliënte is, word hy deur hulle 

aangesê wat om te doen en watter reëls daar geld. Hy verwissel dus deurgaans van identiteit 

en die skripte wat hy uitvoer om sy kliënte gelukkig te hou, word bepaal deur die rame waarin 

hy hom bevind. Dit lei tot die representasies van veelfasettige manlikheidsbeelde en sodoende 

word Lucky se ware identiteit en persoonlikheid eintlik deur Venter verhul. 

Eddy en Eamonn se stoep dien nie net as ontvlugtingsraam vir Lucky nie, maar ook as ŉ 

verposing vir die leser waartydens daar bestek opgeneem kan word van die verwikkelinge binne 

die roman. Die stoep bied aan Lucky ontvlugting en ook ŉ plek waar hy op byna terapeutiese 

wyse afstand kan verkry tussen hom en sy kliënte, veral omdat dit in die aande is en hy op die 
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stoep verskuil is van die dorp se nuuskierige oë. Hy word ook byna weer soos ŉ klein seuntjie in 

die teenwoordigheid van die ouer Ierse mans en koester die toegeneentheid en beskerming wat 

hy op die stoep ervaar. Die manlikheidsbeeld wat hy dus hier representeer verskil van al die 

ander rame waarin hy beweeg in dié opsig dat hy binne hierdie raam die naaste is aan die 

beeld van ŉ seuntjie wat net smag na onvoorwaardelike aanvaarding en liefde. 

Santa Gamka en Bethesda as onderskeidelik dorps- en plaasraam, word deur Venter ingespan 

om te dien as beweegredes vir Lucky se dade. Nie net is die dorp ŉ mikrokosmos van Suid-

Afrika ten opsigte van sosio-maatskaplike probleme nie, maar dit bevestig ook die herhalende 

tematiek van Venter se romanoeuvre waarin die plaas teenoor die stad/dorp afgespeel word. 

Santa Gamka is nie ŉ plaas- of dorpsroman nie aangesien die meegaande narratiewe 

konvensies van die twee genres deur Venter gevestig en dan ondermyn word. 

Die pottebakkersoond as eksistensiële raam, dien as ŉ ruimte wat deur Venter geskep word om 

die leser toegang te gee tot Lucky se kognitiewe wêreld ten einde hom beter te kan verstaan. 

Die leser word dus ingetrek deur die nuwe inligting wat sodoende ingewin word, maar dit moet 

in gedagte gehou word dat daardie inligting moontlik subjektief is omdat dit vanuit Lucky se 

fokalisasiehoek vertel word. 

Een van die terugkerende temas in Eben Venter se romanoeuvre, naamlik die pa/seun-

verhouding, vind ook in Santa Gamka neerslag. Die funksie van hierdie verhouding is om te 

verklaar waarom Lucky sekere idees van manlikheid het en dit verklaar gedeeltelik die skripte 

wat hy uitvoer binne die rame waarin hy beweeg. Hierdie verhouding word beïnvloed deur die 

plaas Bethesda as ruimte (en veral die huisie waarin Lucky grootgeword het) en ook die groter 

politieke konteks waarbinne die roman gesitueer is. Dit is ironies dat juis Lucky se strewe om 

nie soos sy pa te wees nie, hom lei daartoe om die een ding wat hy die meeste verafsku, 

gebruik om geld mee te maak: seks. 

Lucky Marais as kameleon wat verwissel van manlikheidsbeelde soos bepaal deur die skripte 

wat bepaal word deur die rame waarin hy homself bevind, word ten slotte in die laaste paar 

bladsye van die roman soos volg beskryf: 

“Want jy is Lucky Marais. Jy moet dit vasknoop aan jou oor, niks mag jou onderkry nie. Nie 

mense met mag en geld en die wil om te oorheers nie, sulke mense kry jy oral, ook in St. 

Gamka. Luister vir my, Lucky, sulke mense is daartoe in staat om jou te intimideer. Voor jy 

weet, buig jy voor hulle. Vrees hulle nie, nóg enige lot wat jou kant toe kom. Niks mag jou 

ooit laat? kapituleer nie. Jy’t van nêrens gekom en jy’t uitgestyg, want jy kon.” (225). 
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Manlikheidsbeelde wat deur Lucky Marais geprojekteer word in die roman sluit in die rent boy, 

die seun, die oudste kind, die vriend, die versorger, die masseur, die luisteraar, die vlugteling, 

die beskuldige, die denker, die dromer, die intellektueel en die student. In die volgende hoofstuk 

van die verhandeling word die bevindinge, belangrike samevattende gevolgtrekkings en 

slotopmerkings aangaande die studie bespreek.  
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HOOFSTUK 4: SLOT 

In hierdie laaste hoofstuk van die verhandeling word die belangrikste bevindinge van die 

teksanalises en -interpretasies aan die hand van die kognitiewe narratologie weergegee. 

Eerstens sal ŉ bespreking van die belangrikste bevindinge gedoen word, waarna ŉ 

terugskouing oor die beantwoording van die navorsingsvrae gegee word en ten slotte sal 

slotbeskouings gegee word. 

4.1 Bespreking van bevindinge 

In die voorafgaande hoofstukke van die verhandeling is bevind dat Eben Venter ŉ uiters 

vaardige outeur is wat op deernisvolle wyse met die karakters in sy romans omgaan. Venter het 

ŉ fyn aanvoeling vir mense en menswees en die beeldryke beskrywings in sy werke het die 

vermoë om emosie op te wek by sy lesers. Hierdie emosie kan direk verbind word met die 

kognitiewe prosesse wat plaasvind wanneer ŉ leser gekonfronteer word met nuwe rame en 

skripte wat hom/haar dwing om wysigings en toevoegings te maak tot die mentale arsenaal van 

ruimtes en gebeure wat reeds in hul psige bestaan. Hierdie romans is dus ideaal vir die gebruik 

van kognitiewe narratologiese analise en interpretasie van die verskillende soorte manlikheid 

wat prominent is in al die romans. Verder moet in gedagte gehou word dat kognitiewe skemata 

reëls9 neerlê vir die interpretasie van ŉ teks, maar dat die teks self ook daartoe kan lei dat die 

leser bestaande skemata aanpas of selfs nuwes skep. Hierdie verskynsel word beslis 

waargeneem wanneer Venter se romans geanaliseer en geïnterpreteer word aan die hand van 

rame en skripte. 

Die leser en die roman 

Die fokus van hierdie studie is nie die resepsie van die romans deur lesers nie, maar eerder die 

wyse waarop die outeur manlikheidsbeelde in die roman hanteer en hoe dit die wyse waarop 

lesers die manlike hoofkarakters ervaar, kan beïnvloed. Vanuit hierdie studie wil dit voorkom 

asof die narratiewe tekste in ŉ kognitiewe “gesprek” tree met die leser. Die roman vervul die rol 

van ŉ gespreksleier aangesien dit beide rame en skripte bevat wat inligting aan die leser 

deurgee waarop hy/sy dan moet “reageer”. Sodoende word ŉ diskoers tussen teks en leser 

gevoer en is dit duidelik dat die teks lei tot kognitiewe prosesse wat tydens die leser se 

leeservaring plaasvind. Deurdat Venter die verwagtingshorison(ne) van die leser omverwerp en 

uitdaag, is dit onvermydelik dat die leser sekere dinge gaan bevraagteken en ten einde ŉ finale 

kognitiewe begrip van die teks te kan vorm, hierdie inligting aanvaar, gedeeltelik aanvaar of 

heeltemal verwerp. Die romans probeer geen sosiale oordeel fel oor wat reg en verkeerd of “die 
                                                           
9
 Hierdie reëls berus grootliks op die kulturele, sosiale, politieke en religieuse kodering waarmee alle mense 

gekodeer is. 
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beste” is binne die roman- óf historiese konteks nie, maar gee eerder aan die leser die 

geleentheid om sy/haar eie opinie te vorm. Dit vertel dinge soos dit is en laat dit aan die leser 

oor om gevolgtrekkings en afleidings te maak – met ander woorde: om die inligting kognitief te 

prosesseer en ŉ eie, persoonlike betekenis daaruit te haal. 

Met die lees van die geselekteerde romans word dit duidelik aan die leser dat die 

manlikheidsbeelde van die hoofkarakters nie ooreenstem met die geykte idees van manlikheid 

wat tradisioneel in die meeste Westerse samelewings bestaan het nie. Venter toon die 

komplekse aard van manlikheid aan deur die veelfasettigheid van manlikheid uit te beeld in die 

skripte wat sy karakters uitvoer, sowel as die rame waarbinne hierdie skripte uitgevoer word. Dit 

word duidelik dat daar ŉ uiters komplekse wisselwerking is wat betref die invloed van die rame 

op die skripte en eindelik ook die manlikheidsbeelde. Al drie hoofkarakters voer handelinge uit 

wat teen die norme van die rame waarin hulle grootgeword het, indruis. Hierdie handelinge 

druis dus ook teen die verwagtingshorison van die leser in aangesien dit afwyk van die 

tradisionele of voorafgaande (hegemoniese) manlikheid waarmee hy/sy dalk bekend is. Die 

kognitiewe prosessering van die teks en veral die karakters deur die leser lei daartoe dat die 

leser voor ŉ paar keuses te staan kom. Die eerste opsie behels dat die leser sy/haar bestaande 

idees van manlikheid verwerp en so ŉ kognitiewe ruimte maak vir ŉ heel nuwe perspektief 

daarvan. Die tweede opsie behels dat die leser selektief bestaande idees oor manlikheid wysig 

met sekere inligting wat hy/sy onttrek vanuit die tekstuele inligting. Die laaste opsie is om die 

nuwe inligting en perspektief heeltemal te verwerp en bloot te bly by die bestaande idees en 

perspektiewe. Hoewel die keuse van die leser nie noodwendig bekend gemaak sal word nie, is 

dit wel waar dat die outeur se manipulerende hantering van narratiewe materiaal ŉ besliste 

effek het op die kognitiewe prosesse van die leser.  

Dit is verder belangrik om in gedagte te hou dat die idee van veelfasettigheid ook inhou dat 

sommige van die “normale” aanvaarde manlikhede wel steeds aanwesig is. Daar is die 

ekstreme gevalle (té sterk patriargaal, kortsigtig, vasgeroes in die verlede), maar daar is ook 

mans wat juis nie aanstootlik is nie al is hulle nie radikaal alternatief met betrekking tot hul eie 

verlede en omgewing nie. 

Die doel van die outeur kan nooit met vaste sekerheid vasgestel word nie en het beslis ook 

etiese implikasies, maar dat Venter graag sekere (taboe) onderwerpe oopskryf is beslis waar. 

Juis daarom kan die afleiding gemaak word dat die komplekse uitbeelding van die manlike 

hoofkarakters nie noodwendig per toeval so is nie, maar juis dat hulle doelbewus geskep is om 

ŉ sekere boodskap aan die leser oor te dra of om die bestaande idees en perspektiewe van die 

leser uit te daag. Watter keuse die leser uiteindelik uitoefen sal nie vasgestel kan word sonder 
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om ŉ diepgaande onderhoud oor die romanervaring te voer nie, maar dit is ook nie die doel en 

fokus van die studie nie. Wat die studie wel uitwys, is dat ŉ outeur die vermoë het om die 

kognitiewe leeservaring van die leser te beïnvloed en die leser op mentale vlak uit te daag om 

anders te dink oor geykte idees en perspektiewe. Venter is wel ook slim genoeg om aan te sluit 

by dít wat wel bekend en aanvaarbaar is vir die gemiddelde Afrikaanse leser van die tyd waarin 

die roman verskyn. Dit is belangrik aangesien totale vervreemding die leser onbetrokke laat en 

dan word die voortgaande gesprek tussen leser en outeur gestaak. 

Representasie van manlikheid 

Met die voorafgaande stellings in gedagte word dit moontlik om te sien hoe Venter te werk gaan 

met die uitbeelding van die manlike hoofkarakters binne elk van die geselekteerde romans. In 

Foxtrot van die Vleiseters word Petrus Steenekamp uitgebeeld as die toonbeeld van die jong 

man op die drumpel van sy lewe. Hy bevraagteken die rame waarin hy grootgeword het en 

probeer selfs buite die rame tree ten einde al die gebeure en mense daarbinne objektief te 

beskou. Die leser sien hier hoe die manlike identiteit van die karakter ontwikkel as resultaat van 

sy eie konfrontasies en konflikte met mense, gebeure en natuurlik homself. Nie net word die 

leser se bestaande idees uitgedaag nie, maar die karakter se eie kognitiewe ervaring van die 

gebeure en mense om hom word deur Venter geïllustreer. Petrus blyk ŉ tipiese rebel te wees 

wat graag bestaande idees en perspektiewe uitdaag en alternatiewe ondersoek. Die leser 

ervaar hom egter nie as ŉ bedorwe brokkie wat net sy sin soek nie, maar veel eerder as ŉ man 

wat probeer om die mensdom te verstaan en bewys lewer van ŉ diep begrip van die 

onvoorspelbaarheid en variasies van menslikheid – iemand met ŉ goeie hart en intensies wat 

probeer om homself te vind en te vestig binne die baie komplekse raam van apartheid en die 

verbrokkeling daarvan. Petrus kan verder beskou word as ŉ metafoor vir die wit man se 

ervaringe van die oorgang van ŉ regeringsbestel waarin hy in beheer is na een waar beheer 

van hom weggeneem word. In die karakter van Petrus word verder ook ŉ geïdealiseerde 

manlikheidsbeeld opgesluit met betrekking tot die handelinge wat hy uitvoer aangesien sy 

manier van situasies hanteer, geskets word as moontlik die beste en mees vreedsame wyse 

van aanvaarding van hierdie veranderende omgewing. Hoewel nog jonk, blyk dit dat hy veel 

meer van ŉ man is as die ander mans om hom binne die roman. Venter werp dus die leser se 

idees van manlikheid omver in die wyse waarop hy die karakter van Petrus selfgeldend laat 

optree aangesien dit onmoontlik lyk binne die patriargale, nasionalistiese sisteem waarbinne hy 

grootword en beweeg. 

In Ek stamel ek sterwe is die hooftema die verloop van die sterwensproses en hoe die manlike 

Konstant Wasserman deur die MI-virus gestroop word van alle aspekte van sy menswees 
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(identiteit, seksualiteit en gender) tot hy bloot ŉ sterwende mens is. In die karakter van Konstant 

bewerkstellig Venter ŉ baie komplekse omgekeerde eweredigheid deur hom van sy fisieke 

kragte en beeld te stroop, maar terselfdertyd sy psige en geestelikheid laat ontwikkel soos hy 

die dood nader. Binne die roman skryf Venter op heelwat meer gedurfde wyse sekere taboe-

onderwerpe oop as in Foxtrot van die Vleiseters, ’n manier van skryf wat inderwaarheid van 

groot erns en diepsinnigheid getuig. Hierdie tipe rou, grafiese eerlikheid skep beslis sekere 

kognitiewe botsings met die idees, persepsies en kognisies van die leser. Die leser word 

gekonfronteer met ongerieflike waarhede, maar Venter self fel geen waarde-oordeel in die 

roman nie. Hy gee bloot die ervaringe van ŉ sterwende man weer en doen dit op so ŉ 

sensitiewe wyse, dat die leser nie anders kan as om simpatie en empatie te hê met Konstant 

nie. Die manlikheidsbeeld wat Konstant projekteer, word duidelik in verskillende fases 

geïllustreer wat verband hou met die verskillende rame waarin hy homself bevind. Wanneer hy 

byvoorbeeld op die plaas en die dorp is, kan die leser duidelik sien hoe geïrriteerd hy is deur die 

konflikte wat hy het met die dorpsmense en met sy pa. Die waargenome skripte is duidelik dié 

van ŉ gefrustreerde man wat wil ontsnap uit die omstandighede wat hy subjektief gesproke as 

onuitstaanbaar ervaar. Vir die leser kan dit moontlik lyk of hy oorreageer, maar later, wanneer 

sy ware manlike identiteit in Johannesburg ontluik, word die moontlikheid geskep dat hy eintlik 

vanweë sy eie innerlike konflikte en (onbewustelike) onderdrukking van homself die wankelrige 

interpersoonlike verhoudings wat hy het, veroorsaak. Wanneer hy ten laaste in Sydney homself 

ten volle uitleef (veral wat sy seksualiteit betref), bereik sy manlike ontwikkeling ŉ piek, maar 

ironies genoeg veroorsaak dit ook die aftakeling van sy liggaam deur die siekte wat hy kry as 

gevolg van sy losbandige leefwyse. Met die lees van Ek stamel ek sterwe word die leser ŉ hele 

paar keer gekonfronteer met gebeure en karakters wat nie pas binne die norme van die 

samelewing nie en juis hierdie subtiele blootstelling aan alternatiewe maak van die roman ŉ 

groot sukses. Die leser kry begrip vir die komplekse geaardheid en samestelling van Konstant 

en die spesifieke manlikheidsbeeld wat hy projekteer, sonder om hom te veroordeel. Dit is veral 

aan die einde van die roman waar Konstant insigte in sy menswees en die mense om hom 

toon, dat die leser se verwagtinge omvergewerp word. Hy handel teen die skripte wat hy self 

daargestel het en binne die sterwensraam kan die leser duidelik sien dat hy ŉ psigiese en 

geestelike groei ondergaan. 

In Santa Gamka ontwikkel Venter die mees interessante manlike karakter van ál sy romans in 

die vorm van die rent boy Lucky Marais. Lucky kan as tekenend beskou word van die 

onderwerp van hierdie verhandeling aangesien sy manlikheid veelfasettig van aard is. Na 

gelang van die raam waarin hy hom bevind, voer hy verskillende handelinge uit wat 

verteenwoordigend word van die spesifieke skripte wat gepaardgaan met die spesifieke raam. 
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Hierdie spesifieke skripte bepaal dan ook die manlikheidsbeeld wat geprojekteer word binne 

daardie kontekste. Lucky is beslis ŉ karakter wat die leser kan skok en walg, maar ten spyte 

van die werk wat hy doen, slaag Venter daarin om die rame waarin hy grootgeword het só te 

beskryf dat die leser ŉ begrip het vir die plek waar hy vandaan kom en daarom ook verstaan 

waarom hy die dinge doen wat hy doen. Die leser se kognitiewe idees van normatiewe praktyke 

word hier gekonfronteer met verskeie alternatiewe idees wat Venter oopskryf in die roman. Die 

idee van ŉ bruin rent boy wat beide die kleur- en seksualiteitsgrense oorskry wanneer hy werk, 

is beslis iets wat nie as die norm beskou kan word nie, en daarom kan die afleiding gemaak 

word dat Lucky beslis die leser se verwagtings sal omverwerp. Hy kan beskou word as ŉ 

manlike kameleon omdat hy verskillende rolle speel by sy verskillende kliënte. Die leser neem ŉ 

interessante wisselwerking waar wanneer dit duidelik word dat Lucky se aandag heeltemal 

gefokus is op die behoeftes van sy kliënte juis sodat sy eie behoeftes van vryheid en 

onafhanklikheid bevredig kan word. Die totale gebrek aan liefde wat Lucky sedert sy kleintyd 

ervaar het, het kognitiewe versteurings daaroor in sy psige veroorsaak en dit het weer ŉ 

uitwerking op die handelinge wat hy uitvoer. Die leser sien weereens hoe die verskillende rame 

waarin Lucky beweeg ŉ invloed het op die representering van sy manlikheid/manlikhede. Venter 

se sensitiewe hantering van die verskillende kwessies toon sy begrip van en deernis met die 

mensdom en weereens slaag hy daarin om die leser eerder te laat verstaan waardeur Lucky 

gaan, as om hom te veroordeel vir dit wat hy doen. 

Venter se besondere skryfvernuf lei daartoe dat die leser ŉ positiewe kognitiewe ervaring van 

die narratiewe het. Die leser kan waardevolle dinge leer uit sy romans omdat hy so kreatief is 

met die verskillende karakters se ontwikkeling en ook die agtergronde waarteen die gebeure in 

die roman afspeel. Sy taalgebruik en spel met die taal dra ook by daartoe om die leser se 

aandag gevange te hou. Venter se romans is oop vir nadenke en daag juis die leser uit om 

sy/haar wêreld te verbreed met die verskillende vreemdhede, andershede en onverwagse 

gebeure en karakterontwikkelinge. Hierdie konfrontasie met nonnormatiewe elemente lei 

daartoe dat die kognitiewe ekwilibrium waarmee die leser na die teks kom, versteur word, in ŉ 

liminale toestand verkeer en dan weer herstel – hetsy met gewysigde idees en persepsies of 

daarsonder. Dit is egter hoogs onwaarskynlik dat die leser totaal en al onaangeraak kan bly ná 

die narratiewe ervarings van die romans. Die karakterontwikkelings lei dus ook tot verskuiwings 

in kognitiewe koderings. 

Die noukeurige leser sal die verskillende leidrade wat Venter (soms blatant, soms subtiel) in die 

narratiewe teks inskryf, volg en sodoende word ŉ finale kognitiewe hipotese van die roman 

gemaak. Binne die geselekteerde romans is daar beslis genoeg leidrade en inligting om die 

leser in staat te stel om gevolgtrekkings te maak van die representasie van veelfasettige 
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manlikheidsbeelde binne die tekste. Waar daar tekstuele inligting ontbreek, vul die leser self 

deur middel van kognisies en verbeelding die gapings in en sodoende word die rame en skripte 

tydens die leeservaring voltooi. Omdat daar in beide Foxtrot van die Vleiseters en Ek stamel ek 

sterwe gebruik gemaak word van die vertelling en fokalisasie van die manlike hoofkarakters, 

moet die leser versigtig wees om nie alle inligting soos deur hul perspektief weergee net so te 

aanvaar as waar of algemeen geldend nie. Omdat die karakters menslik is en dus menslike 

eienskappe het, is dit so dat sekere inligting op subjektiewe wyse gefiltreer word soos dit die 

karakter (en sy onderbewussyn) pas. Dit moet die leser skepties maak oor alle uitsprake en juis 

hom/haar laat wonder oor sekere dinge en sekere knelpunte beredeneer. Aan die ander kant 

help hierdie vertelinstansie die leser om werklik empatie te hê met die karakters en hul 

verwysingsraamwerke en motiverings vir gedrag en handelinge te verstaan. Dit help dus om die 

omverwerping van die verwagtingshorison meer aanvaarbaar te maak vir die leser. 

Wat die representasie van manlikheidsbeelde dus betref, is dit duidelik dat hierdie 

representasies gevorm word deur die inligting binne die tekste en daarom is daar ŉ verskil 

tussen die teksinterne manlikheidsbeelde en dié beelde wat buite die teks gevind word. Hoewel 

die manlike hoofkarakters herkenbaar is vir die leser, representeer Venter tog alternatiewe 

manlikheidsbeelde waarmee die leser nie so bekend is nie en wat situasiegebonde is. Die 

karakters tree verskillend op binne verskillende rame en dit veroorsaak ŉ vloeibaarheid in hul 

manlike identiteit. Hierdie vloeibaarheid veroorsaak dat die voorafkennis wat die leser oor 

manlikheid besit, omvergewerp word deur ŉ nuwe kennis van alternatiewe manlikhede wat deur 

die romans gerepresenteer word. Binne kognitiewe narratologiese teorie is dit duidelik dat die 

leser ŉ betekenisrepresentasie konstrueer wat spreek tot die leser se doelwitte. In hierdie geval 

is die doelwit om die betekenis van manlikheid in Venter se romans te ondersoek en daarom is 

hierdie leserdoel-aanname wel van toepassing. Hierdie betekenisrepresentasie word wel ook op 

globale vlakke gekonstrueer waar verskillende inligtingbrokkies georganiseer en verbind word 

tot hoërorde-inligtingsbrokkies. Die verskillende rame en skripte wat binne die romans 

geïdentifiseer is, vorm die algehele representasie van die manlikheidsbeelde binne die romans.  

Vir die doel van hierdie verhandeling word die handelinge, gebeure en toestande in die teks 

verduidelik aan die hand van die outeur se vermoë om komplekse veelfasettige 

manlikheidsbeelde binne die tekste te konstrueer. Daar moet in gedagte gehou word dat hierdie 

representering nie noodwendig die hoofdoel van die outeur was nie, maar dat dit ingelees word 

deur die analises en interpretasies van die geselekteerde romans. 
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Kognitiewe rame en skripte 

Die interessantheid van die gebruik van kognitiewe rame en skripte is, dat dit nie slegs binne 

die teks funksioneer nie, maar ook binne die leser self. Met die lees van die roman voer die 

leser ŉ handeling uit wat as ŉ skript binne die leesraam beskou kan word. Dit beteken dat die 

leser binne hierdie raam gekonfronteer word met sekere rame en skripte binne die narratiewe 

tekste en omdat sy/haar verwagtingshorison omvergewerp word, moet hy/sy improviseer en die 

voorafgenoemde kognitiewe keuses en opsies oorweeg. Die kompleksiteit van hierdie 

verskillende kognitiewe prosesserings van die teksinterne gegewens en die tekseksterne 

narratiewe ervaring word dus duidelik in hierdie studie. Die prosesserings gebeur wel 

outomaties maar wanneer die ervaring ondersoek word, word dit duidelik hoe verskillende 

kleiner kognitiewe prosesse eintlik moet plaasvind alvorens die leser ŉ koherente betekenis uit 

die teks kan neem ten opsigte van die representering van manlikheidsbeelde. 

Wat die rame binne die romans betref, is dit duidelik dat Venter sekere rame binne die roman 

aktiveer wat gekenmerk word deur wat blyk stereotipiese manlike eienskappe te wees. So is 

daar die plaasrame in al die romans wat by die Suid-Afrikaanse leser ŉ bepaalde stel kenmerke 

en kognitiewe beelde oproep. Teksinterne kennis kan die plase dalk na doodgewone plase laat 

lyk, maar wanneer Venter ook tekseksterne inligting oor die historiese konteks waarin die plaas 

gesitueer is deurgee aan die leser, kry die plase skielik ŉ meer verwikkelde betekenis. Die 

stereotipiese beeld van die Nasionalistiese Afrikaner en ook die dominante patriargale sisteem 

word deur die leser opgeroep en dit lei daartoe dat die leser ook die manlike hoofkarakters 

beter verstaan. Die beweging van die plaas na die stad wat in al drie romans voorkom, is ŉ 

verdere metanarratief en die leser kan ook daarmee identifiseer. Deur van een eng raam na ŉ 

ander meer liberale raam te beweeg, word die leser bewus van die invloed wat die rame op die 

skripte van die karakters het. Die kognitiewe konsepte van rame en skripte kan dus duidelik 

bespeur word binne die romans en deur die raamwisselings na te speur, kan die leser afleidings 

maak oor die invloed wat dit het op die eindelike representering van manlikheidsbeelde in die 

romans. Die outeur bepaal die raamwisselings in die tekste en lei sodoende die kognitiewe 

prosessering van die leser. Venter is beide subtiel en blatant in hierdie leiding – afhangend van 

die karakters en die gebeure en waar hy die klem in die teks wil lê.  

In al drie romans ervaar die leser dat die rame daarin sekere idees vestig by die leser oor wat 

om volgende te verwag, maar dat daardie verwagtings in die daaropvolgende rame nie bevestig 

word nie, maar eerder omvergewerp word. In Ek stamel ek sterwe en Santa Gamka word die 

leser veral gekonfronteer deur die vloeibare en veelfasettige aard van beide Konstant en Lucky 

se manlikhede. Die subraam van gender en seksualiteit word hier gewysig van die verwagte 
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norm en juis hierdie verandering maak van die romans so geslaagd. Dit is hierdie 

representering van alternatiewe manlikhede wat bydra tot die sukses van die roman. Daar moet 

egter in gedagte gehou word dat baie van die rame en skripte in byvoorbeeld Foxtrot van die 

Vleiseters nie meer werklik dieselfde impak op die hedendaagse leser het as wat dit op die 

leser van die tyd waarin dit geskryf is, gehad het nie. Baie van die tekseksterne kontekste het in 

so ŉ mate verander dat sekere taboe-onderwerpe in byvoorbeeld Ek stamel ek sterwe en Santa 

Gamka lankal nie meer as sodanig ervaar word deur lesers nie. Maar die tematiek van die 

roman bly steeds relevant en dit maak van Venter se romans universele narratiewe tekste wat 

tydloos is – veral omdat dit gesentreer is rondom die karakters as produkte van hul omgewings. 

Die leser moet sy/haar eerste indrukke van die karakters wysig soos die romans vorder ten 

einde die storie te kan volg. Die konstante wysiging van idees en persepsies lei daartoe dat die 

leser ook kan waarneem hoe die karakter groei en ontwikkel en hoe die rame die handelinge 

van die karakters beïnvloed. In die geval van Foxtrot van die Vleiseters moes veral sommige 

lesers wat die roman in die tyd waarin dit geskryf is gelees het, moontlike nuwe kognitiewe 

rame skep sodat hulle die idee van Petrus wat saam met Buziwe swem kan versoen met die 

realiteit waarin hulle geleef het. Nou, byna twintig jaar ná die beëindiging van apartheid, is Suid-

Afrikaanse lesers baie meer gemaklik met die idee en hoef daar weliswaar nie noodwendig 

nuwe kognitiewe rame geskep te word nie. Dieselfde konsep geld vir die MI-virusraam wat 

geskep is in Ek stamel ek sterwe en die losbandige rent boy-raam in Santa Gamka. Veral in 

laasgenoemde moet die leser beslis nuwe kognitiewe rame skep om die idee van die promiskue 

Lucky Marais te aanvaar. Hierdie promiskue beeld word egter ook gevind in die karakters van 

Bill Scheiffer (Begeerte) wanneer sy oorsese sekseskapades in die roman weergee word en 

ook in Mattheüs Duiker (Wolf, wolf) met sy verslawing aan pornografie en mans. 

Hierna volg ŉ kort bespreking van die gevonde rame in die drie romans met verwysing na ander 

soortgelyke rame binne Venter se ander romans. Binne Foxtrot van die Vleiseters is die 

politieke raam van ŉ verbrokkelende apartheidsisteem in Suid-Afrika, die plaasraam en die 

stadsraam, die pa/seun-verhoudingsraam, die geloofsraam en die seksuele-identiteitsraam 

geïdentifiseer as die mees prominente rame wat in die roman na vore kom. In Ek stamel ek 

sterwe is die plaasraam en dorpsraam, Johannesburg en Sydney as stadsrame, die pa/seun-

verhoudingsraam, die liggaamsraam en die sterwensraam geïdentifiseer. In Santa Gamka is die 

verskillende kliëntrame waarin Lucky beweeg, Eddy en Eamonn se stoep as ontvlugtingsraam, 

die pottebakkersoond as eksistensiële raam en die pa/seun-verhoudingsrame geïdentifiseer. 

Daar is besluit om die rame as vertrekpunte te gebruik aangesien dit vanuit die gekose literêre 

benadering duidelik is dat die rame die handelinge van die karakters beïnvloed en rig, wat 

aanleiding gee tot die skripte kenmerkend aan die karakters. Hierdie skripte lei tot die 
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gerepresenteerde manlikheidsbeelde wat in die romans gevind word. Vanuit dié samevatting 

van die rame binne die romans is dit duidelik dat daar rame is wat oorvleuel en dit is veral die 

plaasraam en pa/seun-verhoudingsraam wat vergelyk sal word onderling maar ook met 

ooreenkomste gevind in ander romans van Venter om terugkerende tematiek in Venter se 

romanoeuvre te toon. 

Die eerste raam wat universeel blyk te wees vir die meerderheid van Venter se romans is die 

plaasraam. In Foxtrot van die Vleiseters is dit duidelik dat die plaasraam ŉ belangrike rol speel 

in die ontwikkeling van die gebeure en die ontwikkeling van Petrus as manlike hoofkarakter. Die 

plaas stel dinge voor waarteen Petrus gekant is en juis deur hierdie teenkanting word sy eie 

manlike identiteit gevorm en ontwikkel. Dieselfde geld in Ek stamel ek sterwe wanneer Konstant 

Wasserman die plaas wil verlaat weens die gevoel dat hy onderdruk word deur veral sy pa. Of 

hierdie onderdrukking waar is of nie, dit is hoe hy dit ervaar en dit dien as die grootste 

katalisator in sy besluit om na Sydney te emigreer. Die raam speel dus ŉ rol in die vorming van 

sy manlike identiteit as ŉ tipe onafhanklike rebel wat uiteindelik sy eie lewe in gevaar stel. In 

Horrelpoot speel die plaasraam ook ŉ groot rol aangesien die roman veral oor grond en 

identiteit handel met die familieplaas, Ouplaas, as een van die sentrale ruimtes wat later aan die 

swart mense gegee word. Dit is ook die plek waarna Marlouw moet terugkeer om sy susterskind 

te gaan soek. Hy vind die plaas as ŉ mikrokosmos van die chaotiese land en daardeur word ŉ 

deel van sy manlike identiteit ook gevestig ten opsigte van die wyse waarop hy oor dinge 

nadink. In Santa Gamka speel die plaas as grootwordplek vir Lucky ook ŉ uiters belangrike rol 

aangesien dit die plek is waar hy nooit leer om te onderskei tussen liefde en seks nie. Dit is dus 

vormend van sy manlike identiteit en speel as raam ŉ uiters belangrike rol in die skripte wat 

verteenwoordigend is van sy komplekse manlikheid. 

Die tweede raam ter sprake is dié van die pa/seun-verhouding. Hierdie raam word gevind in 

byna ál Venter se romans en blyk ŉ tipe metanarratief van sy romanoeuvre te vorm. Dit is veral 

in Foxtrot van die Vleiseters, Ek stamel ek sterwe, Santa Gamka en Wolf, wolf waar die 

verhouding tussen pa en seun ŉ belangrike raam vestig vir die ander rame en skripte binne die 

romans. Petrus Steenekamp se konflik met Douw Steenekamp speel ŉ kardinale rol binne die 

vorming van Petrus se manlike identiteit en die wyse waarop sy karakter ontwikkel en groei in 

die roman. Dit is veral hul konflik oor die politieke situasie in die land en die wyse waarop Douw 

die swart plaasarbeiders hanteer wat die grootste bron van konflik is. In Ek stamel ek sterwe is 

dit min of meer dieselfde geval met Konstant en Raster Wasserman, maar hier word dit vir die 

leser duidelik dat Konstant eintlik baie dieselfde as Raster is. ŉ Ander aspek is die feit dat 

Konstant die lewe op die plaas en in die dorp as onuithoudbaar ervaar, hoewel dit nie 

noodwendig werklik die geval is dat die lewe so ondraaglik is nie. Dit is eerder Konstant se 
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subjektiewe ervaring en onbewustheid van sy ware identiteit wat meebring dat die konflik tussen 

hom en sy pa verhoog. In albei hierdie gevalle is die seuns bewus van hul vaders se foute, 

maar steeds het hulle deernis met hul vaders. So sien die leser aan die einde van Ek stamel ek 

sterwe hoe Konstant vrede met sy vader probeer bewerkstellig en ook hoe hy ŉ begrip vir sy 

vader se persoonlikheid toon soos wat hy nie aan die begin van die roman het nie. In Santa 

Gamka is Lucky gefrustreerd met sy pa se onvermoë om sy man te staan teen Rooiboer. Daar 

wel ook wrewel in hom op wanneer sy pa dink dat hy nie sy kind is nie en daaroor sy ma 

mishandel. Maar ook Lucky sien die sagte kant van sy pa in en hierdie deernis maak deel uit 

van die omverwerping van die leser se verwagtingshorison. In Wolf, wolf kry die leser die idee 

dat Mattheüs Duiker sy pa, Benjamin Duiker, slegs verdra omdat hy nie kan wag vir die 

erfporsie wat na sy kant toe kom nie. Die pa/seun-verhouding word verder gekompliseer deur 

die feit dat Mattheüs gay is en dat sy pa dit nie wil aanvaar nie. Vir die leser is hierdie 

kognitiewe raam van die verhouding tussen pa en seun beslis ŉ bekende raam en is daar baie 

stereotipiese voorafkennis waarmee die leser na die roman kom. Hoewel die raam en die 

meegaande skripte bekend mag wees aan die leser, is dit duidelik dat die rame wat Venter 

vestig in die teks nie bly by die bekende konvensionele rame en skripte nie. 

Vanuit die teksanalises het dit duidelik geword hoe die interaksie tussen die verskillende rame 

en skripte geskryf is deur die outeur. Die belangrikheid van die kognitiewe narratologie as 

teoretiese literêre benadering tot narratiewe tekste, soos uiteengesit in Hoofstuk 2, kom na vore 

in die aard van die rame en skripte wat binne die romans gevind word. Dit blyk uit die romans 

hoe kompleks die werking van die rame en skripte eintlik is en daarom kan die aard van die 

rame en skripte as vloeibaar beskou word en deurentyd in wisselwerking met mekaar is. Die 

kognisie van die leser is soos ŉ differensieel-deurlatende membraan wat hierdie in-en-uitvloei 

van tekstuele inligting deurgaans beheer en die verskillende brokkies inligting saamvoeg tot ŉ 

koherente geheel. Daar is deurgaans ŉ interaksie tussen die rame en skripte en dit is asof 

amorfe manifestasies van hierdie rame en skripte ook gevind kan word in die sin dat die 

funksies van die konsepte ook met mekaar wissel. Dit moet in gedagte gehou word dat die 

rame die skripte wat kenmerkend is van die rame bepaal, maar terselfdertyd het die skripte ook 

ŉ invloed op die wyse waarop die rame tot stand kom. Die leser het wel die kognitiewe vermoë 

om hierdie oorvleuelings en gelaagdheid kognitief te kompartementaliseer tydens die lees van 

die roman – hetsy bewustelik of onbewustelik. Daarom kan die outeur ook sekere inligting 

uitlaat en dit aan die leser oorlaat om die gapings met behulp van voorafkennis op kognitiewe 

wyses te vul. 

In die geval van kognitiewe rame is dit duidelik dat Emmott (1994) se twee tipes mentale 

strukture hier ŉ belangrike speel. Die leser kom met algemene kennis na die teks toe en word 
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gekonfronteer met teksspesifieke inligting. Die rame en skripte wat binne die leser se kognisie 

funksioneer, moet dus op een of ander wyse versoen word met die rame en skripte binne die 

narratiewe teks ten einde die leser in staat te stel om ŉ koherente begrip van die roman te vorm. 

Die plaasrame binne die romans kan beskou word as ŉ teksspesifieke raam, maar die leser 

besit ook algemene kennis oor plase binne die Suid-Afrikaanse konteks en daarom vind daar  ŉ 

ontwrigting van die leser se verwagtingshorison plaas wanneer die manlike karakters op die 

plase nie noodwendig optree soos wat die leser verwag nie. Die kognitiewe prosessering van 

hierdie inligting deur die leser behels dus die aanvaarding van die feit dat die plaasseun ŉ 

alternatiewe manlikheid projekteer en hoewel daar vervreemding is, is dit nie so erg dat die 

leser weier om die roman verder te lees nie (hoewel dit moontlik ook kan gebeur by sommige 

lesers met eng lewensbeskouings). Die raam as kontekstuele monitor word ook aangetref binne 

Venter se romans aangesien dit ŉ aanduiding is van hoe die leser ŉ tekstuele raam kognitief 

konstrueer. Omdat die leser self nie deel is van die fiksionele wêreld nie, kan hy/sy slegs deur 

middel van karakters en scenario’s binne hierdie wêreld beweeg en “rondkyk”. Veral in Venter 

se romans wat gekenmerk word deur komplekse strukture waar die verhaal dikwels 

(onverwags) spring van een tyd en plek na ŉ ander, is dit belangrik dat die leser oor algemene 

kennis moet beskik ten einde sy/haar weg deur die narratief te kan navigeer. Die verskillende 

raamwysigings en -wisselings wat in al Venter se romans voorkom, sal beslis die leser se 

kognisies uitdaag en lei tot bevraagtekening van bestaande idees en perspektiewe. Hier is dit 

byvoorbeeld die beweging van die plaas na die stad in Foxtrot van die Vleiseters en Ek stamel 

ek sterwe en Lucky se veelvuldige raamwisselings ten opsigte van sy kliënte wat as bewys 

dien. 

Kuipers (1975) se agt raameienskappe kan binne al drie die romans bespeur word. Beskrywing 

word in al die geïdentifiseerde rame gevind waar Venter veral breedvoerig verskillende rame 

kan beskryf; instansiëring is ook teenwoordig en dit kan waargeneem word wanneer die skrywer 

ŉ situasie skep of karakter iets laat doen om sodoende die voorspelde waarde daarvan uit te lig; 

voorspelling behels dat die voorspelde waarde gebruik word om verdere waarnemings te lei – 

die lesers vind in die romans dat dit wat hul verwag gaan gebeur lei tot die waarneming van iets 

anders; regverdiging help die leser om te onderskei tussen duidelike observasies en keuses ten 

opsigte van alternatiewe idees en perspektiewe en hierdie aspek kom duidelik na vore in al die 

romans wanneer Venter  die beweegredes van sekere handelinge binne die rame regverdig 

deur agtergrondinligting van die karakter se omstandighede; variasie behels die feit dat 

moontlike variasies beperk en gespesifiseerd is, soos dat die alternatiewe manlikheidsbeelde 

wel eindelik beskou kan word as een tipe variasie van manlikheid en manlike skripte binne die 

raam; regstelling is wat plaasvind tydens die lees van die roman aangesien daar dinge kan 
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wees wat nie sin maak vir die leser nie en hy/sy sulke diskrepansies dan op kognitiewe wyse 

moet korrigeer of redigeer ten einde die gedeelte te kan verstaan; versteuring kom voor 

wanneer daar slegs klein dinge is wat nie heeltemal vir die leser sin maak nie, maar dit nie 

nodig is om ŉ totale rekonstruksie te maak nie soos byvoorbeeld die feit dat die karakters se 

menslikheid nie noodwendig geherevalueer hoef te word as gevolg van hul manlikheid nie; en 

transformasie, wat gekenmerk word deur die voorstelling van nuwe of alternatiewe rame, is ook 

duidelik te bespeur in die romans wanneer Venter aan die leser alternatiewe manlikheidsbeelde 

voorhou en hom/haar die geleentheid bied om sy/haar bestaande idees/perspektiewe te wysig.  

Wat die skripte in die teks betref, is dit duidelik dat skripte wel volgens Schank en Abelson 

(1975) norme kan wysig. In die eerste plek kan afleidings gemaak word wanneer een skript 

onderbreek word deur ŉ ander skript. Dit vind plaas binne al die romans, veral wanneer die 

manlike karakters aan die begin van die romans sekere handelinge uitvoer en sodoende ŉ 

kognitiewe idee by die leser vestig, maar dan dieselfde skript ondermyn deur ŉ teenstrydige 

skript uit te voer en sodoende die leser dwing om ŉ wysiging in die aanvanklike afleiding te 

maak. Op hierdie wyse slaag Venter daarin om gevestigde en geykte norme te wysig en 

alternatiewe manlikheidsbeelde te skep. In die tweede plek word die norm gewysig wanneer ŉ 

normale reeks gebeurtenisse deur iemand of iets onderbreek word ten einde te 

verhoed/verhinder dat ŉ verwagte gebeurtenis kan plaasvind. Daar is in elkeen van die drie 

romans vele voorbeeld hiervan. In Foxtrot van die Vleiseters word die hele verloop van die 

roman so beïnvloed deur die skreeu aan die begin en die afkondiging van die noodtoestand. 

Die bestaande manlike skripte van die mans in die roman word gedestabiliseer en dit is duidelik 

dat hierdie gebeurtenis die normale verwagte verloop van gebeure beïnvloed en sodoende die 

norm wysig. In Ek stamel ek sterwe word dit gesien in die feit dat die protagonis aan die einde 

sterf vanweë sy promiskue lewe en in Santa Gamka word dit waargeneem wanneer Lucky 

verby die verskillende sosiale en morele grense beweeg terwyl hy werk. Die derde en laaste 

aspek is die foutering wat plaasvind wanneer ŉ aksie nie voldoende voltooi kan word nie en die 

normale verwagte resultate van die aksie nie kan geskied nie. In al drie romans word hierdie 

tipe “foutiewe” handeling gevind wat die bestaande norm binne die kognisies van die leser 

wysig. Petrus wat saam met Buziwe gaan swem, Konstant wat lukraak met ŉ man seks het en 

Lucky wat sy oudonderwyser seksueel bevredig, is enkele voorbeelde van die skripte se 

vermoë om norme (van manlikheidsbeelde) te wysig. 

ŉ Skript is meer as net ŉ liniêre lys van rigiede gebeurtenisse. Variasies in skripte word volgens 

Abelson (1981) deur agt faktore meegebring wat kortliks genoem en in verband met die 

teksanalises gebring sal word. Die eerste vyf faktore is skriptvariasies wat geantisipeer word 

voordat ŉ spesifieke skript kan plaasvind. Ekwifinale aksies, wat beteken dat verskeie 
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verskillende aksies dieselfde resultate kan bereik, word waargeneem in die geselekteerde 

romans wanneer die manlike hoofkarakters deur verskillende, onverwagte handelinge hul 

doelwitte bereik. Veranderlikes, wat stel dat selfs al kan sommige objekte of persone verskil vir 

verskillende skriptepisodes, dit konstant bly sodra dit geset is vir ŉ spesifieke episode, word 

telkemale waargeneem in die romans wat betref die ontwikkeling van die karakters en hoe hulle 

byvoorbeeld telkens aversie in rassisme toon wanneer ŉ politieke raam en skripte ter sprake is. 

Skriptpaaie, wat verskyn wanneer daar vertakpunte is wat alternatiewe bied vir normale 

prosedures, word deur Venter geïllustreer wanneer hy teen die verwagtingshorison van die 

leser in skryf deur alternatiewe manlike skripte en manlikheidsbeelde te skep. Scèneseleksie, 

wat van toepassing is op swakker skripte wat nie sekwensiële beperkings plaas tussen scènes 

nie, kan veral gesien word aan die einde van Ek stamel ek sterwe waar Konstant aan die einde 

van sy lewe alles as ineengestrengel ervaar. Spore, wat verskillende skriptvariante is en 

karakteristieke paaie, scèneseleksies en rekwisiete verteenwoordig, kom byvoorbeeld voor in 

die beskrywing van die plaashuise en die karaktereienskappe eie aan die manlike 

hoofkarakters. 

Die ander drie faktore is onverwagse skriptvariasies wat nie noodwendig geantisipeer kan word 

nie. Interferensies, hindernisse en foute, wat die behoorlike vestiging van die skript kan 

belemmer, sluit aan by die destabilisering van ŉ raam aangesien die raam die skripte bepaal en 

die leser dit kan waarneem in al die romans se manlike hoofkarakters wanneer hulle skielik iets 

buite die karakter wat aanvanklik van hulle gegee is, optree. Afleiding, wat bloot ŉ gebeurtenis 

is wat met genoegsame opvallendheid of belangrikheid ŉ skriptaksie kan onderbreek, stem 

ooreen met die onderbreking van kognitiewe rame in al drie die romans. Vrye gedrag, wat 

daardie aktiwiteite is wat aanvaarbaar en in ŉ gemeensame mengsel met die kontinue skript is 

en bloot verwys na die feit dat die karakters weet watter gedrag om in watter kontekste uit te 

voer, word byvoorbeeld gevind in Lucky Marais se gedrag. Vanuit hierdie verskillende 

skriptvariasies behoort dit ook duidelik te wees dat skripte performatiewe strukture is wat 

kenmerkend is van die rame waarin hulle voorkom. Die idee van performing gender kan ook 

hierby aangehaak word en daarom is dit veilig om tot die gevolgtrekking te kom dat die rame 

binne narratiewe tekste die handelinge en gedrag van karakters bepaal wat lei tot skripte en die 

eindelike projeksie van sekere manlikheidsbeelde.  

Indien ŉ leser ál Venter se romans in die oeuvre sou lees van begin tot einde, sou dit ook waar 

wees dat hy/sy ŉ stel kognitiewe rame en skripte eie aan Venter se oeuvre sou ontwikkel. Dit 

sal hom/haar in staat stel om vinniger rame te herken en te herroep namate die verskillende 

romans gelees word. So sal dit dus makliker word om Venter se skryfstyl en temas te 
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identifiseer aangesien daar reeds inligting oor sy skryfstyl en temas binne die geheue van die 

leser beskikbaar sal wees. 

Vanuit hierdie bespreking is dit duidelik dat die kognitiewe narratologie en die kognitiewe 

narratologiese konsepte van rame en skripte wel gebruik kan word as literêre benadering om 

romans te analiseer en interpreteer.  
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4.2 Samevatting 

Die volgende samevattende gevolgtrekkings is na aanleiding van die navorsingsvrae gemaak. 

Die eerste en tweede vrae wat gestel is, het gehandel oor die identifisering van die verskillende 

manlikheidsbeelde in Eben Venter se romanoeuvre (soos gerepresenteer in drie geselekteerde 

romans) en ook hoe hierdie manlikheidsbeelde deur die outeur gerepresenteer word. Hierdie 

vraag is in Hoofstuk 2 ondersoek waar al die romans in Venter se oeuvre kortliks bespreek is en 

ook in Hoofstuk 3 waarin uitgebreide analises en interpretasies van Foxtrot van die Vleiseters, 

Ek stamel ek sterwe en Santa Gamka gemaak is ten opsigte van die manlikheidsbeelde wat 

daarin voorkom. 

Die tweede navorsingsvraag wat gestel is, het ondersoek ingestel na watter teorie gebruik kan 

word om die komplekse representasies van manlikheidsbeelde in Eben Venter se romanoeuvre 

te ondersoek. Hierdie vraag is in Hoofstuk 2 aan die hand van ŉ deeglike teoretiese begronding 

oor kognitiewe narratologie ondersoek en daar is bevind dat die teorie wel gebruik kan word om 

narratiewe tekste te analiseer en interpreteer ten einde die representasie van 

manlikheidsbeelde beter te begryp. Daar is veral gefokus op die konsepte van rame en skripte 

as belangrikste konsepte wat gebruik kan word om die romans te analiseer en interpreteer. Die 

gebruik van die kognitiewe narratologie as benadering tot literêre tekste was dus wel vrugbaar 

en dit bewys die wetenskaplikheid van die studie. 

Die derde en vierde navorsingsvrae wat gestel is, stel ondersoek in na die wyse waarop Eben 

Venter kognitiewe rame en skripte aktiveer, kwalifiseer en ondermyn. In Hoofstuk 3 is hierdie 

vrae beantwoord deur met behulp van analises en interpretasies van die drie geselekteerde 

romans te toon hoe die outeur te werk gegaan het om die veelfasettige en komplekse 

manlikheidsbeelde in sy romans te representeer. Daar moet in gedagte gehou word dat Venter 

waarskynlik nie met ŉ bewustheid van die teorie van die kognitiewe narratologie die romans 

geskryf het nie, maar dat dit slegs deur die navorser as metode gebruik is om te toon hoe die 

manlikheidsbeelde binne die narratiewe tekste gerepresenteer word. 

Die laaste navorsingsvraag wat handel oor die gevolgtrekkings wat gemaak kan word van die 

uitbeelding van komplekse manlikheidsbeelde in Eben Venter se romanoeuvre word in hierdie 

hoofstuk bespreek as ŉ samevatting van die studie en die doelwitte wat bereik is. 
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4.3 Slotopmerkings 

In hierdie verhandeling is die beskrywing, analise en interpretasie van drie van Eben Venter se 

romans, naamlik Foxtrot van die Vleiseters, Ek stamel ek sterwe en Santa Gamka gemaak deur 

die kognitiewe narratologiese konsepte van rame en skripte te gebruik ten einde te toon hoe 

Venter veelfasettige manlikheidsbeelde in sy romanoeuvre representeer. Beperkings van die 

studie sluit in veral die feit dat slegs drie romans as eksemplaries van Venter se romanoeuvre 

geanaliseer en geïnterpreteer kon word weens ruimtebeperkings. ŉ Verdere beperking is dat 

die resepsie van die romans nie op empiriese wyse nagevors kon word nie, omdat hierdie 

studie kwalitatief is. Dit is wel sterk te betwyfel of manlikheid as sosiologiese genderkonstruk 

wel enigsins nagevors sal kan word juis vanweë die verskeie vorme waarin dit voorkom – veral 

in ŉ diverse land soos Suid-Afrika.  

Die studie is ŉ poging tot ŉ bydrae tot die letterkundige veld aangesien kognitiewe narratologie 

ŉ relatief nuwe literêre benadering is en ook omdat manlikheid so ŉ komplekse genderkonstruk 

is, veral in Suid-Afrika. Daar is ook nog nie baie nagraadse studie oor Venter se werk gedoen 

nie en hierdie verhandeling probeer die gaping in die akademiese literatuur oor die outeur en sy 

romans oorbrug. 

Hierdie studie kan in die toekoms gebruik word as riglyn vir die gebruik van die kognitiewe 

narratologie as literêre benadering tot narratiewe tekste en dien ook as vertrekpunt vir enige 

studies wat die kognitiewe konsepte van rame en skripte wil gebruik om romans te analiseer. 

Die interdissiplinêre aard van die studie met betrekking tot die raakpunte tussen die sielkunde 

en letterkunde is ook van waarde aangesien dit blyk dat daar al meer deur akademici op 

interdissiplinêre wyse gewerk word. So kan daar byvoorbeeld ook na die konsep van 

konseptuele versmelting gekyk word aangesien dit duidelik is dat Venter se romans ŉ 

eiesoortige gelaagdheid van konsepte bevat wat mekaar beïnvloed en vorm. Die studie is 

verder ŉ voorbeeld van hoe daar eerder op die teksinterne gegewens gefokus kan word met 

behulp van ŉ benadering vanuit ŉ ander wetenskap en hoe empiriese studies oor sosiologiese 

en psigologiese verskynsels nie noodwendig uitgevoer hoef te word om die waarde van die 

konsepte binne daardie dissiplines waar te neem nie. Met betrekking tot Eben Venter se 

romanoeuvre is daar nog vele aspekte wat ondersoek kan word en is die rame en skripte in 

hierdie studie slegs die oortjies van die seekoei van akademiese literatuur oor die kognitiewe 

narratologie as benadering tot die letterkunde. 
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