
Rene Marais 

Jeanette Ferreira in heroenskou geneem 

Jeanette Ferrt>ira se debuutbundt>l. J_J'aar een mens saam is. het ge· 
durende 1980 by Pt'rskor verskyn. Du bevat gedigte van wisselende 
.~ehaltt> oor ·n n'rskt'idenheid temas. Soos die bundeltitd te kenne 
gee. het die gedigte feitlik deurgaans 'n persoonlike inslag. Die 
bundel word in ,.it'r ~fdelings verdeel wat deur 'n enkele gedig voor
,tfgcgaan word. en otskoon mt'ns op grond van die plasing van hier
dic gedig. "En nog het _haar oe". sou Vt'rwag dat dit 'n openings
_gcdig mOt't wet's. blvk dlt na die lees van die bundel dat dit eerder 
·n soon epiloog of tt'rugskouing is. soos later aangetoon sal word. 
Die ordt>ning ,·an gedigte in die eerstt> en twt>ede afdeling kom arbi-
1 rC:·r mor: eersgenoemde bevat gedigte oor die lief de (a an sowel die 
begin as die einde ,·an die afdeling). gedigte oor eie angs. die kin
dertyd. gedigte met 'n religieuse inslag en/of verwysingsveld en 
~cdigtt> oor die self. Dieselfde temas kom ook in die tweede afdeling 
mor. met groter prominensie aan die religieuse en byvoeging van 
gcdigte oor die establishment en oor apartheid. Die derde afdeling 
bevat \·ier liefdesgedigte met 'n doodsmotief en die vierde afdeling 
hcvat slegs twee "sakrale· verse" oor (die volk) Israel. Die vier afde
lings toon geen duidelik progressie ten opsigte van mekaar of ten 
opsigte van die bundeltitel nie. sodat dit lyk asof die indeling nie 
funksioneel is nie. 

Binding word egter wei deur hindingsprinsipes soos taal- en woord
ontginning. litni·re. mlkslied- en religieuse verwysings en die ge
hruik van die mandalamotief bewerkstellig. 

Die geskaket•rdhcid \·an Jeanette Ferreira se taalidioom is opval
lend. Sy maak enersyds gebruik van die ge\'.·one spreektaal met sy 
potpourri van Engelse woorde en uitdrukkings (soos in die eerste ge
dig) en andersyds van ·n ouer streek- en spreektaal (soos in "Om te 
glo" en "Veekraal. 30 Oktober"). Sodoende word twee uiteenlopen
de werelde gekontrasteer en teen mekaar afgespeel: die ouer, plat
telandse wereld van die kindertyd teenoor die hedendaagse stads
wrreld waarin sv as ,·olwassene leef. 

Dit is vera! in haar gebruik van 'n met Engels deurspekte Afrikaans, 
wat Andre P. Brink as "minder boeremusiek, meer hillbrow-rock" 1 

bestempel. dat Jeanette Ferreira 'n bydrae !ewer tot 'n nuwe ten
dens of vorm van taalontginning wat reeds in die poesie van digters 
'oos Stephan Bouwer (in Portrette, private dele & karzttekeninge2). 

\\'esse! Pretorius (in Ruimte-Ark-Kolonie3) en Sheila Cussons voor
gekom het. Jeanette Ferreira besig dit met 'n eie tongval en in 'n eie 
idioom. Daar is 'n pragtige, liriese ondertoon in "onder dakke en 
~terre en stelsels skitter soet 'n komposisie squares/ die. nag sing sy 
ketting god se mechanic ghries en tune/hoor die kleine nachtmu· 
'ik" ("En nog het haar oe"), terwyl "hi man/hi uur" ("Cometh the 
man cometh the hour") daarenteen selfversekerd modern en tog 
<~lledaags is. Dit was met verbasing dat ek Johann en Ronel Johl se 
kritiek aangaande hierdie taalgebruik - in twee afsonderlike re
"ensies - gelees het. Johan Johl noem dit "die onsuksesvolle paring 
\_an alledaagse spreektaal/jongmenstaal (vir effek deurspek met 
Engels) en skryftaal (soms. verhewe, soms hooggestemde vlugte)"4 

~·~ Ronel Johl noem dit 'n "pretensieuse opstandige 'mixing van the 
I aal"'5. Ek kan nie anders as om hierdie twee uitsprake te bevraag
teken nie - laasgenoemde is in elk geval op sigself 'n baie groter 
taalgruwel as wat hulle Jeanette Ferreira ten laste wil le! Waar die 
poesie wei geforseerd voorkom, is dit myns insiens vee! eerder aan 
onwerklike (en ongeslaagde) beeldgebruik (soos in "met goedgekose 
steke/van jou melkerige draad/het jy met jou blinde naald/haar 
~.e?ger rugstring vasgenaai aan hierdie growwe aarde" in die gedig 
:'\aaldewerk") as aan taalvermenging te wyte. Johann Johl moti

\·.eer sy uitspraak soos volg: "Die inbring van Engels lyk onfunk
stoneel, omdat dit nie oral inval by die loslittigheid van toon nie; 
<l~s lyk dit na 'n geforseerdheid en meer nog: na 'n onvermoe. In 
<he opset van die digteres moet die vers as geheel los, gemaklik en 

jeugdig wces. En veral sonder smuk soos 'nihilismes' 'mandalas' 
literhe verwysings (bv. n~ D. F. ~1alhcrbe, e.a.)". Na ~atter "opse~ 
van die digteres" verwys mnr. Johl? En ten opsigte van die mandala 
sal later aangetoon word dat dit 'n struktureel en simbolies belang
rike rol in die bumlel speel. Ronel Johl eggo laasgenoemde stelling 
van Johann Johl in ander woorde: "Dit alles die ego'isme. die 
taalvermenging, die verwysings - protesteer vanwee die pretensie 
daarvan, teen ·n waaragtige inhibisielose non-konformisme." Waar 
en wanneer het Jeanette Ferreira haar tot 'n "inhibisielose non
konformisme" \'erbind? Hierdie twee resensente (wie se resensies 
verbasende ooreenkomste toon) kan die bundel dalk met vrug weer 
lees. i\-laar dit daar gelaat. 

Die aansluiting by die "ouer" streek- en spreektaal in die gedig 
"Veekraal. 30 Oktober", in 'n vers soos "og daar's wind oor die heu
welrug" en in "die oumense vertel" versterk die milieu van daanjie 
wereld. Dit geld ook vir die gedig "Koort vir geskeides", waarin 
woorde soos "koort", "spierewit", "sandaltjies" en "strepse" voor
kom, wat 'n paar dekades gelede nog algemeen in die spreektaal, 
vera! op die platteland, gebruik is. Die gebruik van sulke woorde 
transponeer 'n gedig as't ware terug na die verlede sonder dat dit 
nodig is om die transponering deur gebruik van die verledetyds
vorm aan te dui. 

Taalverskeidenheid kom ook in die fonetiese spelling van woorde 
soos "bolangsrag" (p. 33), "hys" (p. 23) en "lipstiek" (p. 45) voor. 
Hierdie gebruik word wei soms hinderlik, byvoorbeeld in die woord 
"bijoeskoop'' ( p. 45) - waarskynlik van wee die se onaansienlike sig
beeld. "Checkacheckacheckasbande" (p.26) is klanknabootsend 
van die bekende supermarkreklamewysie en sluit as sodanig by die 
hedendaagse verwysingswereld aan. Voorbeelde van klankassosia
tiewe en klankgeneratiewe woordgebruik is volop: pa se "vuuroe 
(tydens vier-oe)" (p. 45). die slotreels van "Kanttekening vir 'n mon
nik": "waar son sonder word/en wond wonder" (p. 24) en in die 
gedig "Ekologie", wat geheel-en-al op hierdie procede gebaseer is. 
soos duidelik blyk uit die reels "julie vestig in bevestigings/julle skiet 
beskut julie grofgeskut/julle stel agter instellings" (p. 50). 

Verwysings speel'n beduidende rol in Waar een mens saam is. Daar 
is verwysings na volksliedjies in "marietjie-maraaia-maryn" (p. 11), 
wat verwys na die Afrikaanse volkslied "Marietjie, Maraia, 
Maryne", met bewoording deur Eitemal op die wysie van die Duitse 
lied, "Die Lore am Tore", laasgenoemde met bewoording deur 
H.C. Boie6• "Help my goeie buurman wees tog net nie boos" in die 
gedig "Kouend aan die kou" verwys na die bekende Franse kinder
liedjie "Au clair de Ia lune", wat deur C.G.S. de Villiers van Afri
kaanse woorde voorsien is en as "In die helder maanskyn" bekend 
staan. Die gedig verwys egter na 'n "buurman", terwyl daar in die 
lied na 'n "buurvrou" verwys word7. "Huis paleis pondok varkhok" 
verwys kennelik na die bekende uittelrympie, en dit sluit by die 
"volkse" sfeer aan wat vera! in die kindenydgedigte vergestalt word. 
Die verwysing na Giorgio de Chirico betrek die wereld van die 
skilderkuns. en die poesie word betrek in die versreel, '"n ster kon 
sien en dit kon glo" ("Oh mrs pies"), wat D.J. Opperman se "Kers
liedjie" dadelik voor die gees roep. Hierdie verwysing word tot 'n eie 
gedig uitgebou in "Ek se nou vir jou": dit word 'n Kersliedjie vir ons 
eie tyd. waarin die oue, die moeilike puber en die student saam met 
die herders die reis na Bethlehem aanpak, "want hulle het 'n ster 
gesien en dit geglo" (p. 35). Talle Middelnederlandse skrywers het 
"Kersliedere" geskryf wat op die Kersverhaal van die geboorte van 
Christ us gebaseer is. 'n gebruik wat in die latere Nederlandse Jetter
kunde bly voortleef het, soos in J.H. Leopold se "Kerstliedje". In 
die polemiek rondom Opperman se "Kersliedjie" het T. T. Cloete 
aangetoon dat Opperman severs 'n voortsetting van hierdie tradisie 
is en dat dit baie na aan M. Nijhoff se gedig "De Kinderkruistocht" 
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staan8. Op dieselfde manier is Jeanette Ferreira se gedig "Ek se nou 
vir jou" 'n voortsetting van die Kersliedtradisie en 'n modernisering 
en verstedeliking van Opperman se "Kersliedjie"9 

Religieuse verwysings. soos in "Ek se nou vir jou'', kom deurlopend 
in die bundel voor en skakel met verskeie ander temas. naamlik met 
die individualisme/eensaamheid, die liefdesverhouding en die kun
stenaarskap. Dit tree dus as bindingsprinsipe op. en in hierdie kon
teks is daar wei progressie, oftewel 'n bepaalde verloop, merkbaar 
ofskoon dit nie met die ordening van gedigte in die bundd saam

hang nie. 

'n Groot aantal Bybels-religieuse verwysings kom voor: die bundel
titel en die eerste gedig verwys na Christus se uitspraak in Matthei.is 
18:20, naamlik "Want waar twee of drie in my Naam vergader, 
daar is Ek in hul midde" en kan as 'n ironisering van die saamwees 
van een persoon, d. w .s. die een-saamheid. beskou word. Dis egter 
nie slegs 'n ironisering nie, aangesien die spreker ook in hierdie 
gedig heelheid, en gevolglik numinositeit, bereik het.. Ander By
belse verwysings sluit die volgende in: "amen se my siel daarop" 
("Toe die spieel breek"), die verwysing na Absalom, seun van Da
wid, in "Absalom Superstar" (wat terselfdertyd ironies na die pop
opera "jesus Christ Superstar" verwys), die gedig "Maaltyd: eerste 
aand", wat na sowel die Joodse Pasga as die Eerste Avondmaal ver
wys. "Onse Vader" en "Skrywer bpk". wat na Christ us se intog in 
Jerusalem en na sy kruisiging en die Ewige Lewe verwys, en "Die 
winter staat hoog oor ons va'jaar", waarin die Christelike seengroet 
aangehaal word. 

Verskillende vertakkinge van die Christelike godsdiens word betrek: 
die Rooms-Katolieke godsdiens in "Kanttekening vir 'n monnik", 
en die Calvinisme in "Oh mrs pies". Ander godsdienste wat betrek 
word. is die Middeleeuse geloof aan heksery in "Moenie aanraak 
nie: kyk", Oosterse godsdienste in die woorde "fetisjvoetjies"10 en 
"die tadasana en die vrksasana" (''Oh mrs pies") en die Joodse ge
loof in "Skrywer bpk" en "Twee sakrale verse vir die wat hou van 
Barokdanse". 

Die nu_~inosit~it van die mandala of heelheidsimbool vind hierby 
aanslumng. Ott word voorgestel deur middel van 'n sirkel wat in 
vier dele verdeel is en hou regstreeks met selfverwesenliking ver
band. Die Naskapivolk gebruik hierdie motief om 'n versteurde in
nerlike balans te herstel en die Oosterlinge glo dat die mandala in
nerli.ke vrede meebring. H~lle beskou die mandala as uitdrukking 
van n ~eorden?e, betekemsvolle bestaan. Die simbool speel ook 'n 
belangnke rol m C.G. Jung se dieptesielkunde en kom na die val
trekking van die (persoonlike) individuasieproses na vore as die sim
bool_ wat ook die bereiking van numinositeit vergestalt: "The pro
ducuo~ of mandala patterns became for Jung a symbolic expression 
of havmg reached a new synthesis within himself, a conjunction of 
con~cious and unco_nscious .. of phantasy and reality, of thought and 
feelmg. B~cause thts expenence was so intensely important to him, 
he felt obhged to describe it in religious terms, and so the mandala 
became a kind of symbolic representation of the archetype of 
God." 11 

Johan van Wyk het in sy resensie van Waar ren mens saam is die 
klem laat val op die vervreemding en eksistensiele angs, met iro
niese gebruik van die mandala en vrees vir die vaderfiguur12 . Ek wil 
egter probeer aantoon dat die mandala in groter samehang as 
heelheid- en numineuse simbool in die persona se ervarings in die 
kindertyd en haar verhouding met die geliefde 'n funksionele rol 
speel war nie net 'n ironiese funksie het nie, maar dat daar sprake is 
van 'n kringloop wat in die kindertyd begin, deur die liefdesverhou
ding voortgaan en in die latere eensaamheid voltooi word. 

Die persona verwys in enkele gedigte na 'n gelukkige. onskuldige <'ll 
suiwer kindertyd toe hulle "uit. dophekertjies melk gedrink ( h<'t )i 

tot ons versadig was" ("~loenie aanraak nie: kyk") en hulk "nog 

minirokke kon dra / wat sag kon skuif oor onskuldige bruin hobeen
tjies/ ... toe ons soveel kon glo en hoop" ("Om seisoene te bedink"). 
Sy kon wye strooihoede dra. 'n ster sien en dit glo. en die son het 
haar opgepas en heilig gemaak soos 'n hoed ("Oh mrs pies"). Haar 
kindertyd staan in die teken van die mandala. wat sy saam met 
haar maagdelikheid verloor het. want in dieselfde gedig word gese 
dat sy daardie nag "die son 'n vrot lemoen sien verkrimp het''. In 
"Veekraal, 30 Oktober" word die vernietiging van die vrou se man
dala regstreeks met die man se koms in verband gebring: die vee
kraal (mandalasimbool) het verwaai die nag toe haar pa gebore is 
en haar ouma - sy rna - het haar dieselfde nag nog doodgebloei; 
en "toe die eerste man my heupies kneus ' kon ek eers weetihoe hard 
n=e man se weg is / en hoe bloedig". 

In die verhouding met haar geliefde word 'n "nuwe reis" begin, en 
nie sonder verwagting nie: "die ding-' tussen haar/ en tussen hom/ 
het alles begin/ op 'n mandorlamat" ("Cometh the man cometh the 
hour"). Sy mandala en hare sny mekaar om ·n mandorla te vorm. 
Namate die verhouding vorder, word haar mandala egter deur die 
man gebreek: "vir wat klink jy my mandala deur: gee my een helfte 
om op te teer" ("Vir die man met die ysgroen das"). Die man is oen
skynlik onsimpatiek daarteenoor: hy kom "cazz" verby en gooi met 
die verbystapslag "n perdehoef na haar "wat ek in my gedeel-de ge
deel-te / in moet pas" ("Toe die spieel breek"). Sy voel dat sy in haar 
rol as vrou misluk het: "vir jou sou ek natuur-lik · bittergraag 'n 
idille wou wees/met voorhuis, kantkragie, hekelwerkie, sykousies de 
lot", maar voel haarself hoogstens "'n dienlike stuki wat van tyd tot 
tyd/ oordeelkundige sor~~ benodig/ / bejammerens- bewonnerens
bedonnerenswaardig" ("Cum laude"). Dit is dan geen wonder dat 
sy die huwelik ironies met 'n dieretuin vergelyk waarin die vrou 
haar pligte moet nakom en Miena en Maans ~1ens juigend in die 
diere se soogdierlike midde verwelkom word nie ("Dieretuin"). 

"want al hoe meer/ begin die dreigende seisoene na 'n sirkellyk/ wat 
geduldig op sirkulere voltrekking wag" ("Om seisoene te bedink"). 
Dit is gevolglik nie verrassend dat die huwelik in 'n "koort vir geskei
des" eindig nie. Nou kan die vrou weer na haar eertydse kindertyd
suiwerheid begin terugkeer. Daar is aanvanklik huiwering. en sy 
bid om die terugkeer van vroeere geluk: "God! i se Jy sal weer /die 
son oor my versplinter/ sy heuningpot oor my kop laat lek" ("Maal
tyd: eerste aand"). Dis opmerklik dat die religieuse nou duidelik na 
vore kom en dus verband hou met haar bereiking \·an heelheid en 
die bereiking van numinositeit in die mandala. Dit blyk ook nou 
dat die kunstenaarskap en die numineuse wedersvds met mekaar 
verband hou: in '"n Straat vir giorgio de chirico" het sy die skilder 
se "soekgang deur steride straatjies gevolg- tot ek seker was/en toe 
bly my hoela-hoep gegrypi en met die voltooide sirkel / opgetoe tot 
jou gekom". Nou word "geloof/hoopdiefde" en die kunstenaarskap 
in "Skepping" met mekaar in verband gebring wanneer Taal in 
t~rme van die Bybelse skeppingsverhaal beskryf word: "daarop het 
d)(.' kunstenaar sy pet teruggestoot / en kon hy sien · dat die werke 
van sy hande goed is//want niks/is soos die woord so uitgesproke 
nie". Ook deur die skrywerskap bereik die persona dus weer heel· 
heiden numinositeit en kan sy se: "onse vader /gee my vandag my 
daaglikse self/want daarvan sal ek leef/en blv word i l oor die self 
wat aileen geword het / en daarmee \Tede het': ("Onse vader"). 

Dit is nou duidelik dat die openingsgedig. "En nou het haar oe", as 
·n epiloog beskou kan .word. want die mens ' vrou wat vrede met 
haarself het en numinositeit bereik het, kan in haar eie naam saam 
wees in afwagting op die bereiking \'an eenheid en ht·dheid met die 
geliefde na die dood. want daar word nie op 'n hopelose noot van 
die liefdestema afgestap nie. Die loon van die aartssonde Iiefde is 
die dood, volgens "Dodelike perspektief'. maar in en na die doorl 
sal man en vrou mekaar wrrr vind: "jou ~mder substans sal hens 
wag; hand oor die oe turrnd ·tangs ons pt'l met die swart pak/ 
... dan sal ek laggend by jou kom staan los hom sal ek si' en inhaak 
hy jou ' bier's ek n•m" ("\\'anneer ek ,·an wee"). Hulle sal albei weer 
lwelheid bereik. maar hierdie keer nie weer as twee mandalas wal 



,,1,11n n man<lorla vorm nie. llulle sal saamsmelt om ·n <·nkele. 
1ondc man.~lala te vorm. soos dit uit die g<·dig "Die Iaastt' lag is bly 
1·n oop lag hlyk : 

die· allcrlaaste 
,oltooiing van die lewe se merry-go-round 
j, die \·iricle jongman 
dood 
wannt•t•r hy my geneem het 
... 11 t•k heel tot jou kom 
,olmaak vir jou kom 
wncdt' in die kring 
, .111 jou halwe mandala 

i11'kuif 
l.n~g<'nd onder die sterre le 
c·n hloedige ballonne 
·'·"' ems niksvermoedende grafstene bind 
\\al tot 'n teken sal dien 
tli<' establishment lag nooit laaste nie 

U'aar een mens saam is is 'n waardige eerstelingbundel wat, on
danks die tekortkominge, veel belofte inhou van toekomstige groei . 
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Met erkenning aan SENSA L trir resensies wat deur hulle verskaf is. 
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