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Ingrid Winterbach as skrywer
en as beeldende kunstenaar –
enkele beskouings
Abstract: Ingrid Winterbach as writer and visual artist – some
considerations
This article relates the novels and drawings of Ingrid Winterbach to each other. Parallels
in the content of the two bodies of work include their focus on the futility of action, on
mental distress, on scarcity rather than abundance, confined spaces, as well as on death
and decay. Exceptions to such negative themes – especially art, magnificently spacious
landscapes, and children – gain added poignancy in this context. There are also many
formal parallels between the novels and the drawings. In both we find the juxtaposition of
disparate elements and registers, a palimpsest-like superimposition of multiple layers, a
partiality for dissonances, and the tendency to flout “good taste” and take risks. They also
share a focus on the medium rather than the message, and on surface – the texture of
reality, of words, and of drawing. Winterbach’s witty work, with its against-the-grain aesthetic
and lightness of touch, continuously undermines the reader’s and viewer’s expectations.

1.

Inleiding1

Ingrid Winterbach het sowel Afrikaans as beeldende kuns gestudeer en gedoseer,
is op albei gebiede bekroon en steeds op albei gebiede intensief werksaam.2 Sy is
dus nie ’n skrywer wat haar met visuele kuns as stokperdjie bemoei nie. Met haar
visuele werk het sy egter minder na buite getree as met haar prosa, en daardeur is
sy as beeldende kunstenaar minder bekend – na my mening ten onregte.
In hierdie artikel redeneer ek dat ’n vergelyking tussen Winterbach se prosa
en tekeninge besonder verhelderend kan werk; nie net werp haar tekeninge lig op
haar prosa nie, maar ook omgekeerd.
Om Winterbach se agt romans en honderde tekeninge met mekaar in verband
te bring, is ’n reusetaak; hierdie artikel is slegs ’n terreinverkenning. My doel is
veral om ’n paar van die maniere aan te dui waarop Winterbach allerlei skryf- en
tekenkonvensies ondermyn.
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2.

Algemene opmerkings oor die verband tussen die prosa en
die tekeninge van Winterbach

Jansen (1999:734) kenskets Winterbach se prosa in terme van “die veelsydige
reikwydte van ’n diskoers wat energiek, evokatief, intellektueel, emosioneel,
sensueel, dikwels baie snaaks, en veral ondermynend genoem kan word”. Hierdie
karakterisering geld ewe goed vir haar tekeninge.
Soos bekend, is daar talle eksplisiete verwysings na beeldende kuns in
Winterbach se prosa. Baie van haar karakters is kunstenaars, en bekende
kunstenaars uit die verlede kom dikwels ter sprake. Sommige beskrywings in
haar romans is geskoei op skilderye. Die visuele word sterk beklemtoon in haar
prosa. In Buller se plan (hierna: Buller)3 is daar byvoorbeeld op byna elke bladsy
een of meer kleurwoorde, en word gesigte, oë, hande, ruimtes, interieurs, objekte,
landskappe en die lug in groot visuele detail beskryf.
Omgekeerd is daar talle verwysings na boeke en die woord in haar beeldende
werk; woorde of hele tekste het dikwels ’n prominente plek in die tekeninge.
Winterbach se tekeninge en prosa beweeg vir ’n groot gedeelte in die
tussengebied waar die twee mediums oorvleuel: ’n visuele ingesteldheid is ’n
sterk kenmerk van die prosa, terwyl die tekeninge ’n groot aantal elemente en
eienskappe van die geskrewe woord insluit.
Ek bespreek eers die verbande tussen Winterbach se prosa en haar tekeninge
wat inhoud betref, en dan wat betref formele kenmerke. (By geleentheid wyk ek
van hierdie skema af).4 Eers wil ek egter aanvoer dat die droom ’n belangrike
sleutel tot haar werk bied.

3.

Winterbach as dromer

Een van die opvallendste eienskappe van Winterbach se prosa is hoeveel drome
daarin voorkom. Myns insiens gaan dit in haar werk om die oppervlak en tekstuur
van drome – hulle droom-agtigheid – eerder as om ’n betekenis agter die droom.
Die droom is egter nie net ’n element binne haar werk nie, maar ook ’n model vir
haar werk as sodanig.
Nes Polla (Belemmering:136) is Winterbach “’n intensiewe dromer. [Sy]
droom onverwyld. Roekeloos. Intiem. Genadeloos. Vat die goed in [haar]
kop en loop verder daarmee: permuteer dit, elaboreer daarop, laat dit uitbrei,
vermenigvuldig”. Herkenbare, selfs hoogs realisties uitgebeelde elemente word
in haar werk saamgeweef in ’n nuwe, onverwagse en dikwels ‘onwaarskynlike’
verband wat die idiosinkratiese subjektiewe belewingswêreld van die karakters
en die skrywer self oproep, eerder as die bekende omtrekke van wat geld as die
konsensueel gedefineerde ‘objektiewe werklikheid’ soos in drome gebeur.
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Maar ook moet “aandagtig, dromend” (soos van Lena Bergh gesê word in
Landskap met vroue en slang; hierna: afgekort tot Landskap) en intensief dromend
as metafoor vir die aktiwiteit van die verbeelding gesien word. Ons lees in Klaaglied
vir Koos (hierna: Klaaglied) van “’n [d]romende affiliasie met die lotsbestemming
van die land” (9). Haar romans en tekeninge behandel “die lotsbestemming van
die land” nie as ’n gegewe om sosiologies of histories korrek weer te gee nie, maar
as die aanset vir ’n vlug van die verbeelding, ietwat soos dagreste in ’n droom.

4.

Inhoudelike parallelle tussen haar prosa en haar visuele werk

4.1

Praktiese aktiwiteit in die wêreld is onbelangrik

In die omgangstaal (en in die psigoanalise) kontrasteer die begrippe droom en
dromer met die wêreld van praktiese handeling in die konsensueel gedefinieerde
sosiale werklikheid. Praktiese aktiwiteit in die wêreld (van byvoorbeeld die soort
waaraan die meeste mense hulle inkomste ontleen) speel in Winterbach se romans
’n hoogstens marginale rol; sentraal staan eerder observasie en die estetiese, die
privaatobsessies en innerlike belewings van die protagoniste.
In vergelyking met die standaardroman gebeur daar in Winterbach se boeke
min op die vlak van handeling – dit wil sê van handeling wat beoog om iets in
die wêreld te verander. Dit hang saam met ander kenmerke van haar romans: die
futiliteit van handeling, die gefnuikte verlange en gefnuikte narratief.
Vir die wit protagoniste in Winterbach se prosa speel sorge oor geld verdien en
om oplossings te vind vir praktiese probleme ’n ondergeskikte rol. (Daarenteen is
daar baie armes en ontheemdes wat worstel om in hulle basiese lewensbehoeftes
te voorsien.)
Dialoog het dikwels die status van ontboeseming, soos in psigoterapie – dit
is nie verweef met praktiese handeling nie. Omdat die gesprekke nie plaasvind in
en om ’n gedeelde praktiese, doelgerigte aktiwiteit nie, kan elke persoon des te
suiwerder sy of haar persoonlike obsessies verwoord.
Die protagoniste is gewoonlik nie doeners nie, maar observeerders:
wetenskaplikes, kunstenaars, skrywers of afsydige observeerders van menslike
gedrag. (Karolina is ’n entimoloog, Hannah ’n paleontoloog; Lena Bergh, Sofie
Brand en Adelia Farber is skilders; Mara Darboven ’n skrywer, Helena Verbloem
’n leksikograaf en skrywer; Reitz ’n geoloog, Ben ’n bioloog.) In hierdie sin pas
die inhoud van die tekeninge en romans by die aktiwiteit van teken en skryf.
(Om handelend in die wêreld te staan is minder bevorderlik vir kontemplatiewe
oopheid, van oomblik tot oomblik, vir die veranderende tekstuur van ervaring.)
Omdat figure in die beeldende kuns dikwels nie-handelend uitgebeeld word, is
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Winterbach se tekeninge in hierdie opsig minder ongewoon as haar prosa. Ons het
hier ’n opsig waar wat kenmerkend is vir die beeldende kuns, ook kenmerkend
word vir Winterbach se prosa.
Haar romankarakters is dikwels versamelaars – van observasies (soos
vergestalt in Reitz en Ben se veldaantekeninge in Niggie), maar ook van objekte
soos skulpe (Die boek van toeval en toeverlaat; hierna: Toeval). In Winterbach se
romans wemel dit van lyste, wat ook ’n soort versameling voorstel. Die versamel
aktiwiteite dien ook geen praktiese doel nie.

4.2

Gefnuikte handeling

Dit lyk dikwels asof die hoofaktiwiteit van die manlike karakters in die romans
is om die wêreld te interpreteer eerder as om handelend daarin op te tree. In
Belemmering lei al die planne en die lees van kaarte tot niks; in Niggie is die
karakters randfigure wat weinig meer op militêre front kan bydra. Daar kom niks
van Buller se plan of van die manlike karakters se voornemens en plannetjies in
die aldus getitelde roman nie. Die snoekerkamer het in Karolina Ferreira (hierna:
Karolina) die fokus van handeling geword.
’n Herhalende motief in die tekeninge is ’n mannetjie (effens karikatuuragtig
uitgebeeld) wat meer of minder kordaat êrens heen op pad is. (Afbeeldings 2, 9
en 10.) Hierdie figuurtjie kom nooit êrens aan nie, is meestal geïsoleer, word byna
nooit in interaksie met ander figure uitgebeeld nie, maar is soms met dieselfde –
oënskynlike – “sin van bestémming”, en “met soveel vasberadenheid” op pad as
die swerwerspaar Betty en Frans in Klaaglied. (Sulke gefnuikte handelinge kom
in werklikheid ook veelvuldig in drome voor).

4.3

Die afwend van die praktiese lei selde tot hedonistiese plesier of meditatiewe gemoedsrus

Die romankarakters is deurgaans gekweld. (Die enkele hedonistiese, charismatiese,
on-Calvinistiese genieters word gewoonlik voorgestel as narcissisties, en nie as ’n
bewonderenswaardige alternatief nie, byvoorbeeld Matroos in Toeval.)
Die onbehae van die figure in die tekeninge word minder psigies geartikuleer as
in die romans – soos te wagte kan wees van statiese visuele beelde. Insoverre dit in
Winterbach se tekeninge gaan om die vergestalting van ’n psigiese werklikheid, is
laasgenoemde eerder te vinde in die tekening as geheel, as wat dit in die afsonderlik
getekende figure vergestalt word.
Sowel die tekeninge as die prosa is ver verwyder van die tradisie van menslike
waardigheid soos dit in die Weste sedert die Renaissance gestalte gekry het,
byvoorbeeld in portrette van Velasquez, Titiaan, Rembrandt of Rubens. Hierdie beeld
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van menslike waardigheid hang saam met die persepsie dat die innerlike werklikheid en
die uiterlike gestalte van die persoon éwe nobel is. [Francis Bacon se gekwelde figure
was ongetwyfeld ’n vroeë visuele invloed op Winterbach, asook Goya se oorlogsketse
en ontluisterende afbeeldings van die koningshuis (Belemmering:215)].
Die doelbewuste “lompheid” en die skematiese, kliniese of karikaturale manier
waarop die menslike liggaam of gesig dikwels in haar werk voorgestel word, vorm
’n breuk met hierdie tradisionele voorstelling van menslike waardigheid. Winterbach
se liefde vir die Romaanse, Bisantynse en vroeg-Gotiese kuns, en vir volkskuns soos
byvoorbeeld te vind is in Meksikaanse maskers, vorm ’n skakel met kunshistoriese
tydperke en visuele tale waarteenoor die Westerse beeld van menslike selfbewussyn
en intrinsieke waardigheid bevreemd staan.
In die romans is die karakters dikwels onbewus van die ongewoonheid van hulle
obsessies, en het hulle dikwels ook geen bewuste beheer daaroor nie. (Ook dít roep
die wêreld van die droom op.) In die egte lewe word verlies aan beheer dikwels beleef
as ’n verlies aan waardigheid, iets wat ’n mens belaglik maak in jou eie oë en in die
van ander. Winterbach praat van “die skande, die skuld, die skaamte, wat deel van elke
lewe is” (Buller:120). Ek wil hier nie suggereer dat menslike lyding deur Winterbach
sonder mededoë afgebeeld word nie; allermins. Haar uitbeeldings gaan egter nie
gepaard met die waardigheid van die pre-Freudiaanse mensbeeld nie. Die speelse,
ironiese of satiriese wyse waarop Winterbach die karakters deurgaans voorstel, met
hulle sorge en al, beteken dat sy ligvoetig is in haar ondermyning van die menslike
waardigheid.

4.4

Oorvloed teenoor skaarste

’n Belangrike en deurlopende tema, of aantal temas, in Winterbach se werk wat nie
maklik tot ’n enkele gemene deler gereduseer kan word nie, al is hulle nóú met mekaar
verwant, is die tema(s) van volheid teenoor leegte; voldoening teenoor frustrasie,
gebrek of gemis; heelheid teenoor gebreke of geskondenheid; “beaming en selebrasie”
teenoor “skaarste en betekenisloosheid” (Landskap:20); en uiteindelik lewe en groei
teenoor dood en ontbinding. In elk van hierdie teenstellings kry die tweede, ‘negatiewe’
pool meer klem as die eerste, ‘positiewe’ een.
Miskien is daar geen bondiger samevatting van die wêreldbeeld van Ingrid
Winterbach soos dit uit haar werk na vore tree nie, as om te sê dat dit die teendeel is van
die “goeie en alwetende Dr. Kafka en sy vaardige assistent Martjie”, se “gerusstellende
stemme” (Landskap:162; kyk ook 128-129 en 205), hul onveranderlike opgewektheid
en “nugtere optimisme”(Landskap:175).
Die verlange na oorvloed word dikwels verwoord, maar die klem bly op die
gebrek in die wêreld en in die protagoniste se lewens. Die oomblikke en elemente van
oorvloed is skaars in vergelyking met die van skaarste.
12

Ingrid Winterbach as skrywer en as beeldende kunstenaar — enkele beskouings

4.5

Gebrek, gebreke, gemis, geskondenheid

Karakters, verhoudings en objekte in sowel die tekeninge as die prosa
van Winterbach word dikwels uitgebeeld in terme van gebrek, gebreke en
geskondenheid. Neurotiese toestande, psigiatriese en spraaksteurnisse en
liggaamlike gebreke of geskondenheid kom algemeen in haar werk voor. Die
bestaande orde en sy verdedigers word as waansinnig afgebeeld (Generaal C in
Belemmering). Die skeidslyn tussen psigiatriese steurnisse en private obsessies
(Landskap:162), of tussen raaiselagtige uitsprake en die spreektrant van die
karakters, is deurgaans dun.
Gegewe die huidige anything goes – openheid in die beeldende kunste, is dit
minder duidelik wanneer ’n visuele kunswerk teen waansin aanleun. Winterbach
het ook as visuele kunstenaar ’n aansienlike skare bewonderaars, maar heelwat
kykers wend hulle in verbystering van haar visuele werk af, asof dit na hulle
smaak net té waansinnig is.
’n Estetiese voorkeur vir dit wat geskonde is, vind ons ook in Winterbach
se keuse van die basis vir haar tekeninge. Sy werk selde op maagdelike papier.
By voorkeur gebruik sy handgemaakte Indiese papier, wat onreëlmatig van kleur,
vorm, dikte en tekstuur is. Die oppervlak van die tekeninge word verder dikwels
geskend deur ’n hardhandige gebruik van die uitveër, en ’n groot deel van haar
tekeninge is op velle wat sigbaar aanmekaar gelas is. Een van haar teken-reekse is
gemaak op bladsye uit Le Vaillant (1973) se agtiende-eeuse verslag van sy reis deur
Suid-Afrika (afbeelding 3). Dikwels vorm ’n vorige tekening, of twee afsonderlike
tekeninge wat aanmekaar geplak is, die ondergrond vir ’n nuwe tekening. Waar dit
nie die geval is nie, bring sy eers ’n digte, onreëlmatige raster van horisontale en
vertikale pastellyne op die papier aan, sodat die eerste getekende inhoud reeds’n
herskrywing is van die raster wat dit voorafgegaan het. (Vergelyk ook wat ek
hierna sê oor die palimpseskarakter van haar prosa en tekeninge.)

4.6

Gefnuikte verlangens

Die protagonis van Klaaglied (24) verwoord, met Blakeaanse interpunksie, haar
verlange as volg: “In my stoot daar eensklaps op; so ’n DRIF, so ’n BEGEERTE,
so ’n UITREIK na, wat moet ek dit noem! Vervulling (!) Eénwording (!) Inhoud
(!).” Dat sulke verlangens nie bevredig word nie, is ’n steeds wederkerende, selfs
dominante, troop in Winterbach se romans. Hierin is sy ietwat van ’n Boeddhis:
die lewe, met insluiting en spesiale beklemtoning van intieme verhoudings en die
intieme sfeer, is doekkha: gebrek aan vervulling; frustrasie; lyding. By Winterbach
word die tragiek gewoonlik met ’n sekere saaklike of ironiese afstandelikheid
gepresenteer – dikwels is dit tegelyk selfs komies.
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’n Formele pendant van oorvloed teenoor gebrek, veral in die tekeninge, is
die teenstelling tussen wat bolvormig (konveks) en holvormig (konkaaf) is – met
’n vermyding van bolvorms wat oorvloed aandui, en ’n voorliefde vir konkawe
(of uitgeholde) vorms, as betekenaars van gebrek, skaarste en die dood. In die
tekeninge is daar skedels, met holtes by die oogkasse; stukke miernes, waar die
substansialiteit van die vorm sistematies uitgehol is deur die tonnels wat die miernes
deurloop; en klippe met miernesagtige holtes, sommige van hulle afkomstig van
Spioenkop. [Sofie Brand (Landskap:11) se psige is ook “soos ’n miernes, met
klipharde kleiwande en hol tonnels van binne”.]
Die vierende beskrywing van verfynde en oorvloedige maaltye – een van die
sentrale embleme van oorvloed in die tradisie – figureer selde, maar word ironieswys
wel in die beskrywing van die maal tydens Theo Verwey se begrafnisfees benut!
In die tekeninge ontbreek die tradisionele ikonografie van oorvloed egter byna
volledig: feestafels of stillewens met vrugte en ander simbole van oorvloed, vol
borste en ander ronde vroulike vorms, blomrangskikkings, en dies meer.

Afbeelding 1. “Colenso and skull”. 1999. Pastel op handgemaakte Indiese
papier. 70 X 105 cm.
“Colenso and skull” (Afbeelding 1) kan gelees word as die byna polêre teendeel
van beelde van oorvloed. ’n Tekening wat, vir sover dit nie bestaan uit getekende
skedels en stukke miernes nie, grootliks uit woorde bestaan, gee nie die illusie van
’n oorvloedige aanwesigheid – presensie – van dit wat gerepresenteer word nie.
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4.7

Uitsonderings op ’n wêreld van gebrek en gemis

Binne die ontgogelde wêreldbeeld wat ons vind in Ingrid Winterbach se werk, sien
ek ’n aantal dinge wat ’n numineuse teenvoeter vorm vir die teleurstellings van die
lewe: die kuns (woordkuns, beeldende kuns, musiek en argitektuur), die landskap
as weidse ruimte en die kind as die beliggaming van ’n verbygaande suiwerheid en
onbevangenheid. Hierdeur word die siel, wat almaar honger moet ly, weer gevoed. (Die
waarde van vriendskap en die gebruik van humor speel miskien ’n soortgelyke, hoewel
effens ander rol.) Ná ’n beskrywing van Jack se seksuele verlange (Landskap) word
van Lena gesê: “Maar as sy haar dan oplaas daaraan oorgee, is dit ’n oorweldigende
ervaring.” (174) Wat volg, suggereer egter dat die woorde verwys na Palladio se villas
– geboue wat “sensueel [is], met ’n sensualiteit wat aan die erotiese grens” (175). Die
versamelaar Winterbach versamel in haar romans, tesame met skulpe en woordelyste
(en ander lyste), ook kunswerke, wat sy weergee om die leser in haar plesier te laat
deel. Ek vermoed een van die redes waarom daar in die tekeninge en prosa soveel
intertekstuele verwysings gemaak word na ander beeldende of literêre kunswerke, is
die lafenis, selfs verlossing, wat hul vir die siel kan bied. (Vergelyk die betekenis wat
die skoonheid van haar skulpe vir Helena Verbloem het.)
In Winterbach se prosa is die mees konstante numineuse element die manjifieke
weidsheid van die landskap en die lug (hoewel ’n mens by haar, op grond van die byna
stereotipe kensketsing van hierdie weidsheid, in hierdie verband ’n dubbele bodem
moet vermoed – trouble in paradise?).
Landskap word oorheers deur die tema van die sublieme landskap in die
skilderkuns [vir die gekwelde kolonel is die skoonheid van die landskap uiteindelik
selfs al wat oorbly (Landskap:186-187)]. Wanneer Lena Berg kyk na Poussin se
sublieme landskappe kom daar “vir die duur van die kyk [...] ’n einde aan chaos en
onbehae, die verlange word geharnas en die siel haal vry asem” (Landskap:172). Die
fiktiewe egte landskap waarin romanfigure hulle bevind, word ook dikwels as subliem
of paradyslik aangedui (byvoorbeeld in Landskap:127).
Die kind-moeder-verhouding figureer in die romans ook as ’n oase van
transendente waarde in ’n wêreld wat andersins dikwels voorkom as ’n woestyn van
betekenisloosheid en psigiese tekort. Die uitsondering bevestig hier miskien wel die
reël, omdat ons weet dat die ontroerende en ontwapenende toestand wat uitgebeeld
word, van verbygaande aard is.

4.8

Belemmerde taal

“Belemmerde taal” as troop sluit aan by die breër tema van belemmerde
betekenisgewing, wat verderaan bespreek word.
Winterbach se protagoniste kort dikwels die taal of die woorde om iets te sê. [“Ek
het nie woorde daarvoor nie.” (Landskap:90)] Versprei oor die verskillende romans,
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is daar talle karakters met spraaksteurnisse: Mfazakhe in Buller, Abraham in Niggie,
Lena Bergh se ou leermeester in Landskap (167), Ben na sy verwonding (Niggie),
Spreeu in Toeval (198-204). Sulke spraakbelemmerde karakters verteenwoordig ’n
ekstreme vorm van die afsonderlike, onartikuleerbare en onmededeelbare aard van
subjektiwiteit in die romanwêreld van Winterbach – in die kiem is dit ook aanwesig in
die idiosinkratiese privaatobsessies wat ons by soveel van haar romankarakters vind.
Visuele beelde bevind hulle in ’n nie-talige gebied, by voorbaat uitgesluit van
die diskursiewe artikulasie van taal. Maar deurdat – belemmerde – teks en taal ook
figureer, word “belemmerde taal” ook ’n faktor in Winterbach se tekeninge (waaroor
later meer).

4.9

Eng, klaustrofobiese ruimtes teenoor wye, manjifieke ruimtes

Die weidse, numineuse landskap word deurgaans met die teendeel daarvan gekontrasteer.
As terugkerende motief in Winterbach se romans word ruimtes soos die huislike, die
psigiese (of psigiatriese) en die vroulike uitgebeeld as eng en klaustrofobies. Sofie Brand
sien al vroeg haar ma se “ingehoktheid” (Landskap:10); Lena “droom haar ma is in
’n hok – sy het bene soos ’n hoender” (Landskap:14). Die oordaad van die Natalse
kuslandskap (Landskap:9) word as klaustrofobies en negatief ervaar.

Afbeelding 2. “The influence of natural objects”. 2001. Pastel op handgemaakte
Indiese papier. 136 X 105 cm.
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Die duistere, tronkagtige ruimtes – dungeons – in “The influence of natural
objects” en baie ander tekeninge is kelderagtig en ondergronds, afgesny van die
daglig. (Kyk Afbeelding 2.)
Op betekenisvlak vind ruimtelike engheid aansluiting by ’n ‘engheid’ of
‘bekrompenheid’ van perspektief. Winterbach se afvallige, volksvreemde Afrikaanse protagoniste figureer steeds teen die agtergrond van die volk se bekrompenheid van visie. Maar dan is daar ook die grotendeels vergeefse persoonlike geveg
teen die onontkombare engheid van die eie perspektief, waarbinne ’n mens gevang
is soos in ’n tronk. “Al wat daar is, is elkeen met die verskriklik beperkte visie”
[Winterbach in ’n onderhoud met Prinsloo & Hattingh (1991:94), soos aangehaal
deur Jansen (1999:739).]

4.10

Die dood, ontbinding

Die doodstematiek is sentraal in sowel Winterbach se tekeninge as in haar romans.
Met die uitsondering van mense, is daar weinig lewende wesens in Winterbach
se tekeninge. In die plek van lewende dinge is daar dier- en menseskedels
(Afbeeldings 2, 6, 7 en 16), grafte, gate in die grond, leë kelders (Afbeeldings 2 en
7), spesimens in bottels, die liggaam as anatomiese preparaat (Gray’s Anatomy is
’n belangrike bron; Afbeeldings 3, 7 en 8), die outopsie (in die illustrasies by die
“Exile”-teks, oorspronklik verskyn as Winterbach, 1999a – kyk Afbeelding 12;
die outopsie in Landskap), digte swart areas of skaduwees in tekeninge wat ook
as toespelings op die dood gelees kan word (Afbeeldings 6 en 7). Die uitgeholde
vorms van stukke molshoop en klippe vol gate (Afbeelding 1) roep assosiasies met
skedels en gebeentes op – dit wat oorbly as die sagte dele vergaan het.
Skedels is veelseggende oorblyfsels van dooie mense of diere; hulle kan
skematiese of karikaturale – deels humoristiese – simbole vir die dood word. Soos
by Winterbach se tekeninge van die hart (Afbeeldings 7 en 8) of oor (Afbeelding
3), sluit die feit dat die skedel klinies weergegee word nie die alledaagse
assosiasies en simboliese betekenis daarvan uit nie. (Die bronne vir die skedels is
nie altyd klinies nie; Winterbach vind ook inspirasie in doodskopmaskers uit die
Meksikaanse volkskuns en Holbein se skedel uit “Die ambassadeurs”.)
In romans soos Toeval, Buller en Niggie is die vorms van dierlike lewe
waaraan die meeste aandag gegee word, klein (motte en ander insekte, ruspes,
spinnekoppe, slakke, paddas, molle, vlermuise), ‘grillerig’ vir die meeste mense,
geassosieer met nag, nietigheid, kortstondigheid, ontbinding, die ondergrondse en
die grond self (byvoorbeeld insekte wat te voorskyn kom uit “gate ... tonnels ...
holtes”, Landskap:24); ook met dit wat boos, duiwels of hels is. (Ons vind dergelike
wesens in Jeroen Bosch se fantasmagoriese beelde; die begin van Kafka se Die
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Verwandlung word verbatim deur Taloes aangehaal in Belemmering:222-223). Al
hierdie assosiasies is ook assosiasies met die dood.
Diere wat geliefde objekte vir identifikasie, geneentheid of liefde is, en wat
emblematies is van krag, oorvloed, lewe, behaaglikheid en warmte is in sowel die
prosa as die tekeninge afwesig of marginaal: huis- en plaasdiere (honde, katte,
perde, beeste, skape), wild en grootwild (ape – ’n alledaagse gesig in Durban;
leeus, olifante, wildsbokke).5 Die afwesigheid van groter soogdiere is ’n aanduiding
daarvan dat daar in Winterbach se romanmatige verwysings na die wetenskap ’n
leegte is op die mesovlak: ons word wetenskaplik ingelig oor wat baie klein (soos
insekte) en baie groot is (die heelal; evolusionêre, geologiese en kosmologiese
tyd). Oor die samelewing en die menslike gemoedslewe is egter geen vergelykbare
wetenskaplike kennis moontlik nie; al wat ons hier het, is geskiedenis(se). (Hoewel
Willie September in Karolina, danksy sy “alternatiewe” kennis van medisinale
kruie, of miskien danksy paranormale gawes, wél die temperament en noodlot van
ander karakters aandui.) Daar is heelwat verwysings na ontbinding, aftakeling en
na swamme in sowel die natuurlike as die menslike wêreld. (Die huis en tuin in
Klaaglied is in ’n toestand van voortwoekerende verval; die koejawels lê op die
grond en vrot, en die suurlemoene kry swamme.)
Grafte en begraafplase is, soos in die tekeninge, terugkerende temas in die
romans – hier kom die temas van die dood en van ten gronde gaan saam; vergelyk
Karolina, Buller en Landskap in dié verband. ’n Verbasende aantal begrafnisse kom
in die verskillende romans voor, dikwels komies uitgebeeld – ’n geleentheid vir ’n
karnavaleske viering van die lewe selfs. (Johnny Deventer s’n in Landskap:66-67;
die begrafnis van die rapsanger en van Theo Verwey in Toeval. Ook die Babelse
spraakverwarring rondom Theo Verwey se dood in die eerste bladsye van Toeval is
meer klug as tragedie.) Die werfbewoners (Klaaglied, Erf) en swerwers (Mfazakhe,
Krisjan, die kind se pa in Buller) word een met die grondelement. In Klaaglied lê
Frans op ’n stadium met sy gesig in die blare op die grond.
Soos in die tekeninge, kry die harde restante van sagte lewe in die prosa baie
aandag: skulpe (Toeval; ook die onderwerp van talle klein tekeninge), skedels,
beendere, fossiele; asook die nie-lewende natuur: rotse, geologiese formasies,
ensovoorts; en heelwat van Winterbach se romankarakters is beroepsmatig met
sulke dinge gemoeid (Harie in Erf; Krisjan in Buller; Hannah in Belemmering;
Karolina Ferreira; Ben en Reitz in Niggie). Theo Verwey en Helena Verbloem
(Toeval) inventariseer “dooie” woorde, teen die agtergrond van ’n sterwende taal.
Jansen (1999:737) wys op die talle karakters wat hulle besig hou met “wetenskappe
[wat], soos Viljoen se tekste, deelgeskiedenisse van fragmente ondersoek en
konstruksies maak van skikkende teorieë wat nie pretendeer om ’n totale visie of
begrip te bereik nie”.
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Wanneer die wetenskapsbeoefenaars hulle wél besig hou met ’n omvattende
raamwerk (in romans ná Landskap), is dit nie met die teologie of filosofie nie, maar
met die kosmologie, die geskiedenis van die sonnestelsel of die aarde se geologie,
en die evolusieteorie. Die oorkoepelende Westerse sinsgewingsperspektief in die
algemeen (en van die volk in die besonder), en die Joods-Christelike beeld van die
geskiedenis as toneel van ’n ontwikkelende heilsgebeure, word vervang deur ’n
onpersoonlike, nie-religieuse perspektief waarin die mens op ’n ander manier nietig
is – ’n toevallige produk van toevallige omstandighede, eerder as ’n wese wat deur
God geskep is. Binne hierdie oorkoepelende konteks – evolusionêr, geologies en
kosmies – met sy onmeetlike ruimtes en verbysterende tydskale (self ’n sublieme
element in Winterbach se romans), is die mens minuskuul en sonder kosmiese
betekenis. In die heelal is alles, sonder uitsondering, verganklik. Die geloof in ’n
onsterflike God of onsterflike siel is iets van die verlede. Dood is dood. Die JoodsChristelike (Calvinisties-Christelik-Nasionale) geskiedenisbeeld fungeer nie meer
as die verwysingsraam nie, maar as ’n historiese spoor, een (uiters invloedryke)
mite tussen ander. Meer spesifiek gaan dit toenemend in Winterbach se romans
om ’n postapartheidwerklikheid waarin ook die kerklike legitimerings van die
ou orde iets van die verlede is. In teenstelling tot ’n Bybelse verwysingswêreld
verskaf die wetenskaplike evolusionêre / geologiese / kosmologiese raamwerk,
met die klem op die sentrale rol van Toeval in die bestaan en aard van die mens,
geen rigtingwysers vir ’n sinvolle lewe of antwoorde op ’n vraag na die sin van
die lewe nie.6
Wat miskien teen hierdie interpretasie indruis, is die teenwoordigheid van
bonatuurlike (magies-realistiese of net magiese?) verskynsels in Winterbach se
prosa, soos gesien kan word in Willie September se skyn van heldersiendheid,
Fonny Alexander se mistisisme, Mevrou Kriek se droom en die talking head
se orakeluitsprake (Buller), Reitz se raadpleging van Oompie en sy poging om
in aanraking te kom met sy gestorwe vrou (Niggie), en die duiwel-kenmerke in
die Freek van As-karakter (Toeval). Ek vermoed egter dat hierdie bonatuurlike
insidente selde van die leser ’n suspension of disbelief vra, omdat dit in ’n groot mate
gekoppel is aan die ervaringswerklikheid van die onderskeie romankarakters.

5.

Formele parallelle tussen Winterbach se prosa en visuele werk

5.1

Die vertelling staan by Winterbach nie sentraal nie

Die feit dat Ingrid Winterbach ook ’n beeldende kunstenaar is, verklaar moontlik
gedeeltelik waarom plot of intrige ’n ondergeskikte rol in haar romans speel.
(In Karolina, Niggie en Toeval is die rol daarvan weliswaar groter.) Die fisiese
besonderhede van mense en dinge – hulle vorm, kleur en tekstuur – word beter
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waargeneem wanneer daar nie te veel of te vinnig gebeur nie, dit wil sê in omstandighede
waar gewone veranderingsprosesse vertraag of tot stilstand gebring word.
Paragrawe of selfs hoofstukke kan dikwels gelees word as tablo’s, tekens van ’n
ingesteldheid wat meer herinner aan die van die liriese digter as van die raconteur. In
’n gedig hoef ook nie veel te ‘gebeur’ nie, en is narratiewe sluiting nie ’n vereiste nie.
In die liriese gedig, soos in Winterbach se werk, laat die gebrek aan, of vertraging
van, handeling die beklemtoning van die formele kenmerke van die werk toe.
Hoewel Winterbach deesdae die lof van ’n sterker verhaallyn besing, is sy nog
altyd heftig gekant teen die lê van enige verhalende element in haar tekeninge.7 Ook
word, veral in haar visuele werk, ’n verhalende element weldeeglik gedwarsboom
– kyk Afbeelding 2. (Die gedwarsboomde verhaal – die verhaal wat maar net nie ’n
ordentlike, herkenbare verhaal wil word nie – is weer iets wat herinner aan die droom.)
Ten spyte daarvan dat die strokiesprentagtige raampies narratiewe ontwikkeling en
tydsverloop suggereer, is daar geen sinvolle “verhaal” uit die tekening af te lees nie,
en word slegs die (ondermynende) illusie van verhaalprogressie geskep.

5.2

Jukstaposisie van disparate elemente

Die parallelle met die droom is veral op hierdie punt vir my besonder opvallend.
Winterbach het ’n besondere voorliefde vir die jukstaposisie van disparate elemente,
en ’n veelvoud van disparate registers, sonder dat hulle afsonderlikheid opgehef,
of singewing daardeur gefinaliseer word. (Die woord “jukstaposisie” suggereer al
klaar dat die elemente wat gejukstaponeer word, geen onlosmaaklike onderdele van
’n – sinvolle – geheel is nie.)
Oor Belemmering sê Jansen (1999:738) iets wat geld vir byna al Winterbach se
romans: “Die verhaallyne word in telkens ander patrone geweef maar verstrengel
nie met mekaar nie.” Indiwidue word gewoonlik ook nie as verstrengel, of in
wesenlike interaksie (behalwe in dialoog) met mekaar voorgestel nie; dit bly by
die jukstaposisie van wesentlik afsonderlike indiwidue. Jansen (1999:734) wys
ook op die “verskeidenheid vertelperspektiewe en -stemme” in die romans en
die “doelbewuste deurbreking van die monoloog-styl wat kenmerkend is van die
tradisioneel-koherente epiese lyn, van ’n totaliserende diskoers” .
In die tekeninge (Afbeelding 2, byvoorbeeld) word van soortgelyke, letterlik
meervoudige, perspektiewe gebruik gemaak – ’n deurbreking van die enkelvoudige
sentrale perspektief wat vanaf die Renaissance tot die begin van die twintigste eeu
die norm was in die Westerse skilder- en tekentradisie. Winterbach se tekeninge is
ook nie totaliserend nie omdat daar van verskillende handskrifte en registers gebruik
gemaak word. Die tekening is soms delikaat, en soms grof; soms naturalisties /
realisties, en soms skematies of karikaturaal. Soms minimalisties en soms eksplisiet
en nadruklik.
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Jukstaposisies is minstens ewe kenmerkend vir die tekeninge as vir die prosa:
die drie Grasieë word gejukstaponeer met mynwerkers en myntonele; Le Vaillant
(1973) se koloniale reisbeelde met onverwante elemente soos pin-ups, anatomiese
studies of stukke miershoop (Afbeelding 3).

Afbeelding 3. “Rachel, Klaas’s wife”. 2003. Swart balpuntpen op bladsy uit
Le Vaillant (1973). 46 X 30.5 cm.
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5.3

Swak smaak: die gebruik van Engelse woorde en anglisismes

Die gebruik van Engels en anglisismes was ten tye van Klaaglied en Erf nog veel
meer ongewoon as wat dit vandag in Winterbach se werk is. Hierdie ‘onsuiwer’
taalgebruik is toe nog sterker gesien as afwyking van Standaardafrikaans (die
norm) en geassosieer met ’n gebrek aan goeie taalbeheersing, sowel as aan goeie
oordeel en “goeie smaak”. Mara Darboven (in Landskap:32) sê dat ’n oormaat aan
goeie smaak haar daarvan weerhou om ’n goeie skrywer te wees. Die skynbare
onafheid, kruheid, distorsie, doelbewuste wanbalans en oënskynlike gebrek aan ’n
harmoniese komposie of eenheid in Winterbach se tekeninge wyk eweneens af van
(wat herkenbaar is as gekanoniseerde) ‘goeie smaak’. Sowel die tekeninge as die
prosa word gekenmerk deur talle ‘onsuiwerhede’, talle bewus omarmde ‘smette’,
waarvan die gebruik van Engelse uitdrukkings maar een voorbeeld is.

5.4

Risikoneming en ’n voorliefde vir die dissonante

Om jou te laat lei deur ‘goeie smaak’ hou byna onvermydelik in dat risiko’s vermy
word, en van nóg Winterbach se tekeninge nóg haar prosa kan gesê word dat sy
skroom om risiko’s te neem. Die skeppingsproses het ’n intrinsiek destruktiewe
kant, ook wat betref die aanvanklike gedaantes van die kunswerk in wording. Wie
dit nie wil aanvaar nie, word oorversigtig, en daardeur word die proses waarin die
kunswerk steeds van gedaante moet verander om sy finale vorm te kan vind, in die
wiele gery. Ondanks die voortdurende proses van herskrywing of hertekening, bly
Winterbach se aanslag robuust tot aan die einde – in enige stadium is sy in staat
om groot dele van die tekening (of teks) te wysig, uit te vee of iets anders daaroor
te teken (of te skryf).
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Afbeeldings 4 & 5. “SOL PL”. 2006. Pastel op Arches-papier. 212 x 150 cm.
Twee fases as voorbeeld om te wys hoeveel verander tydens die maak van ’n
tekening.
Vir elke bladsy van ’n roman wat behoue bly, haal ’n groot aantal nie die paal
nie. Die neem van risiko’s behels ’n eindelose bereidwilligheid om steeds weer
vorm te probeer gee aan wat nog vormloos, ongeartikuleerd, of lelik is. ‘Lelik’
(onesteties, chaoties, konfronterend, afwykend van die norm) is dit waarvoor
daar nog nie ’n artikulasiewyse gevind is om dit as ‘mooi’ te verstaan nie. [Die
werk van onder andere Pissarro, Van Gogh, Matisse, Picasso (Les demoiselles
d’Avignon) en Bonnard, was aanvanklik ‘lelik’ vir die publiek, en is beskou as
die toppunt van swak smaak. Vandag hang reproduksies van hierdie werke teen
burgerlike voorhuismure sonder dat iemand skeef opkyk daarvan.)
Tydens ’n ateljeebesoek aan Ingrid Winterbach ter voorbereiding van ’n
uitstalling het Storm Janse van Rensburg, nou kurator by die Goodman Galery in
Kaapstad, ’n keer goedkeurend en geesdriftig opgemerk dat sy hom nie teleurgestel
het nie – die tekeninge was weer goed lelik!
Winterbach komponeer graag rondom diskordansies; sy is nie geïnteresseerd
in iets wat sy ontstaan het in eenheid, harmonie en ewewig nie. Sy wil nie begin
met iets wat reeds as “kuns”, “mooi” of as ’n harmoniese eenheid geartikuleer is
nie. Kortom, die werk het sy ontstaan in chaos, in die diskordante, in die skynbaar
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onartikuleerbare – en (dus) ook in die onbewuste, sou ’n mens kon beweer. Soos
T.S. Eliot (1991:187) sê in “East Coker”: “And so each venture/Is a new beginning,
a raid on the inarticulate.”
Goeie voorbeelde hiervan is die tekeninge “Davey’s Gray”, “Serrated 1” en
“Serrated 2”.

Afbeelding 6 “Serrated 1”. 2006. Pastel op Arches-papier. 150 X 108 cm.
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In hierdie tekeninge is daar ’n versigtige, slegs gedeeltelike tem van al die
middelpuntvliedende kragte wat tydens die tekenproses losgekom het, en nog
steeds toegelaat word om hulle eie vreemde gang te gaan, maar met ’n uitdagende
spanning en energieke dialoog tussen hulle. Hoewel hierdie afsonderlike elemente
uit ewewig is, het die werk as geheel ’n ongewone, hooguit dinamiese, ewewig.
Winterbach se komposisies ‘lees’ dikwels vir die naïewe oog nie as komposisies
nie – daarvoor is daar te min herkenbare sluiting. Dieselfde beginsels geld vir
heelwat van haar ander werke, maar hierin neem die weerstand teen gewone
komposisieprosedures die vorm aan van ’n ver deurgevoerde simmetrie (ook te
vinde in ’n roman soos Buller, waar die oorlogstonele aan die begin en die einde
die res van die teks simmetries raam), of van ’n reëlmatige, ‘meganiese’ spasiëring
van voorwerpe, soos skoenlappers in ’n museumkas.

5.5

Die teks of tekening as palimpses

Die woord “palimpses” is dikwels byna letterlik op Winterbach se tekeninge van
toepassing; soms kan elemente uit die verskillende lae nog duidelik ‘gelees’ word;
soms nie, wanneer vorige lae byvoorbeeld taamlik ingrypend uitgevee is. Beelde
word bo-oor beelde geteken; tekste of woorde bo-oor ander tekste of woorde
aangebring; beeld oor teks en teks oor beeld geplaas (Afbeeldings 4 en 5). Hierdie
opeenstapeling van lae lei dikwels tot ’n oppervlak wat so donker is dat die werk
beweeg van “oorvol” na “leeg”. (Vergelyk hoe ná aan mekaar die krioelende
mikrolewe en die dood in Winterbach se prosa is.)
Die intertekstuele verwysings na ander kunswerke in die romans én in die
tekeninge moet ook in hierdie verband genoem word. Dit gee ’n gelaagdheid, ’n
digtheid en meerduidigheid wat verder strek as enigiets wat bereik kan word in
werk wat die illusie nastreef dat die ontmoeting van hierdie teks (of tekening) en
hierdie werklikheid niks dank aan ’n lang geskiedenis van tekste, tekeninge en hulle
ontmoetings met die werklikheid wat daaraan voorafgegaan het nie.
Die veelvuldige eksplisiete en implisiete verwysing na die geskiedenis speel in
sowel die romans as in die tekeninge ’n soortgelyke rol. Die historiese gelaagdheid
het die effek van ’n palimpses: Die hede kan nie anders gesien word as in die
verstrengeling daarvan met die verlede nie. Die hede staan nie op sigself nie; dit is
altyd slegs die jongste laag van die palimpses. Die volksgeskiedenis in Winterbach
se werk is die matriks vir die protagoniste in die hede – almal in mindere of
meerdere mate volksvréémd. Ook familiegeskiedenisse speel ’n groot rol. Hoe ver
die karakter ook al van die boesem van die volk of die familie afgedwaal het, hy/
sy bly genealogies gevorm deur en verbind met daardie boesem-van-oorsprong –
’n soort naelstring oor die tyd. Die Afrikaanse mans op die berg in Belemmering,
wat hulleself duidelik verset teen die bestaande orde (die produk van die volk se
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politieke hegemonie), situeer hulleself desondanks teen die agtergrond van al
die vorige konflikte waarin die volk betrokke was, voor die ontstaan van daardie
hegemonie. Hulle distansieer hulle van die bestaande orde sonder om hulle van ’n
Afrikaner-identiteit te distansieer. (Die rol wat Engelssprekende wit Suid-Afrikaners
in die romans speel, is opvallend klein – miskien gedeeltelik omdat Winterbach nie
dieselfde intieme vertroudheid met húlle moontlike historiese genealogie het nie.)

5.6

Onverwagse gebruik van ’n tegniese / kliniese register

Hierdie kenmerk van Winterbach se skrywerskap word reeds in Klaaglied op onthutsende
wyse aangekondig. Die leser se romanmatige verwagting word al op die eerste bladsy
lelik gefnuik wanneer verwys word na die “psigiese distraksie van ’n koïtale genoot”, en
later deur die kliniese, onpersoonlike beskrywing van die veranderings in die ek-verteller
se skede (2), en haar minnaar se lid (7), tydens seksuele opwinding.
Gewoonlik word die kliniese register gejukstaponeer met ander registers,
sowel in die prosa as in die tekeninge. (Kyk Afbeelding 7.)

Afbeelding 7. “ Interior, female faces and heart”. 2001. Pastel op Archespapier. 110 X 76 cm.
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In die tekeninge word nommers en letters dikwels langs of bo-oor die
verskillende elemente geplaas, soos in tegniese of kliniese illustrasies. Anatomiese
illustrasies en tegniese terminologie word gebruik, ook waar dit tegelyk gaan om
die simboliese of gevoelsmatige betekenis van die element (soos die hart, die skedel
of die oor). Hierdie kliniese of tegniese elemente vorm soms deel van ’n tekening
wat liries en selfs lieflik is, soos in die oorheersend magenta-pienkkleurige “The
heart is a hollow organ”. By ander geleenthede bly die oorheersende stemming
luguber, soos in die houtkis met tekeninge en tekste gebaseer op die anatomiese
disseksies van die hart in Gray’s Anatomy.

Afbeelding 8. Houtkis met harttekeninge en –tekste. 2005. ca. 100 X 45 X 50 cm.
Maar daar is ’n aweregse estetika, ’n plesier in uitbeelding, in verbeelding,
in noukeurige lyn en afwisselende tekstuur in selfs die mees lugubere, mins
salonfähiges werk – dit wil sê werk wat ’n mens nie verwag om algemeen op
sitkamermure aan te tref nie.
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5.7

Lyste

Lyste suggereer die aktiwiteite van versameling, optekening, argivering –
aktiwiteite wat probeer om ’n spesimen of rekord uit ’n onbestendige werklikheid
te bewaar, of om die herinnering teen vergetelheid te beskerm.
In die romans kom daar ’n legio lyste voor. In Buller bevat elk van die drie
hoofstukke op bladsye 112-118 meerdere opsommings of (inventaris)lyste, en
word die lyste name van besoekers en dansers (65) gevarieerd herhaal. Vergelyk
ook die lyste “kaffer”-woorde in Niggie, die talle woordelyste en lyste met die
name van skulpe in Toeval, die lys vakbonde (49) en items van die Totale Aanslag
(53) in Klaaglied. Daar is die suggestie dat die opstel van hierdie soort lyste
“gerusstellend” is; dit gee “so bietjie die gevoel dat dinge onder beheer is” (49).
Wanneer ’n figuur of ’n objek in ’n tekening ’n ander een gedeeltelik bedek, kan
dit op verskillende maniere gelees word: as ’n aantasting van die afsonderlikheid
van elke element; as ’n ordening van elemente in drie dimensies; en as (daarmee)
’n bevoorregting van een element bo ’n ander (voorgrond teenoor agtergrond).
Deur nie toe te laat dat een element voor ’n ander geplaas word nie, word die
verhouding van die elemente in Winterbach se tekeninge een van neweskikking –
’n lysmatige ordening.
Die reëlmatige rangskikking van elemente, dikwels sonder die suggestie van ’n
verskil in diepte op prentvlak, werk ook soos ’n lys. Elke objek is vergelykbaar met
’n woord in ’n woordelys. Items wat in ’n lys opgeneem word, word gelykgestel,
hulle verkry ’n gelyke graad van intensiteit of prominensie. Jansen (1999:736)
praat van “die prominensie wat selfs die toevalligste figure kry” in Winterbach
se romans – ’n ander manier van sê dat hier geen sterk hiërargie van prominent
/ nie-prominent, belangrik / onbelangrik, voorgrond / agtergrond is nie. Omdat
elemente losgeweek is van hulle oorspronklike gebruik en waarde, is hulle gereed
vir ’n estetiese hergebruik en herwaardering.
So ’n lys druis in teen die meeste standaardordeningsbeginsels vir fiksie en
vir beeldende kuns. In fiksie funksioneer die plot as ordeningsbeginsel; maar ook
waar ander ordeningsbeginsels in ’n roman gebruik word, het hulle gewoonlik
nie die aard van uitvoerige lyste nie. Van die skrywer word verwag om alle
elemente in ’n duideliker en meer gevarieerde verhouding met mekaar en met
ander elemente te plaas. In die beeldende kuns was ’n ordening van elemente
binne ’n driedimensionele ruimte, in die Westerse tradisie sedert die Renaissance,
eeue lank die verstekoplossing, en hoewel dit nie meer sedert die twintigste eeu
die geval is nie, is die manier waarop Winterbach “lyste” in haar visuele werk
gebruik, nog geen algemene alternatiewe ordeningsbeginsel nie.
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5.8

Herhaling van identiese elemente

’n Tipiese stylfiguur in Winterbach se prosa en tekeninge is die herhaling van
identiese elemente, ’n stilistiese oplossing waarteen elke skryf- of tekenstudent
gewaarsku word.
Jansen (1999:741), sê oor “die herhaling van daaglikse bedrywighede” in
Karolina en Winterbach se ander prosa dat dit “’n steeds verskuiwende perspektief
[demonstreer] en [dat] telkens ander aspekte gesuggereer [word]”. Elke keer as
Mollie Bloem (Landskap) aan haar man Dyf dink, word die woord “vark” herhaal.
In Buller word frases soos “historiese kerk” en “plant sonder huidmondjies”
onveranderd herhaal. In Niggie vervloek Gert Smal die anders gerespekteerde
Boereleiers onveranderlik met “se gat”.8
In heelwat tekeninge word iets vergelykbaars aangetref. Die patetiese en
ietwat belaglik gedronge mannetje met die een swaar been keer nou al meer as ’n
dekade sonder noemenswaardige verandering van houding of perspektief terug in
tekening na tekening.
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Afbeeldings 9 & 10. Twee figure (details) uit die tekeninge “Colonial spoils”,
2000, en “To the mines”, 2000.
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In “The influence of natural objects” (Afbeelding 2) word beeldelemente byna
sonder verandering herhaal. Hierdie herhaling van ’n element transformeer dit
van iets wat variabel en analoog is (iets organies, by wyse van spreke), na ’n
gedigitaliseerde element in ’n tekensisteem, ’n element met ’n vaste identiteit –
soos ’n woord, ’n letter of ’n verkeersteken.

5.9

Klem op die medium eerder as die inhoud

Deurdat heelwat romanmatige verwagtings gefnuik word (byvoorbeeld die
verwagting aangaande ’n sterk plot, aangaande romantiek; aangaande handeling
van watter aard ook al, hetsy militêr, polities, interpersoonlik; aangaande titels
soos Niggie en Buller se plan), moet die leser hom in ’n groter mate verlaat op die
formele kenmerke van die teks. Iets soorgelyks gebeur waar dit wat beskryf word
nie intrinsiek “aantreklik”, “opbeurend” of “interessant” is nie. Hierdeur verskuif
die klem van die wat na die hoe.
Winterbach se klem op komposisie, eerder as op inhoud, roep musikale
analogieë vir haar prosa én tekeninge op. Dink hier aan haar gebruik van herhalings
en variasies (soos die melodie in jazz, of in Bach se werk, word herkenbare
elemente dikwels vervorm tot die byna onherkenbare toe) – aan haar aandag vir
die ritme waarin elemente mekaar opvolg, en aan die veelvuldige voorkoms van
simmetrieë in haar tekeninge en romans.

5.10

Intertekstuele verwysings na ander kuns of letterkunde, wat teen die
illusie van realisme indruis

Voorbeelde van intertekstuele verwysings in haar romans is legio, soms meer
en soms minder eksplisiet in voorkoms: Poussin in Landskap; Don de Lillo se
Cosmopolis in Toeval; die beskrywings van Generaal C in Belemmering, gebaseer
op Francis Bacon se weergawe van “Van Gogh op weg na Tarascon” (Jansen,
1999:740); Adelia Faber se skilderye in Karolina, wat die werk van Frida Kahlo
oproep (Jansen, 1999:742) – om maar net enkele voorbeelde te noem. Jansen
(1999:740) wys daarop dat Winterbach in Belemmering sélf verdere variasies op
Francis Bacon se Van Gogh-variasies vorm.
Ook haar tekeninge wemel van intertekstuele verwysings. Die einste Baconbewerking deur Van Gogh word deur Winterbach herwerk in “The road to
Tarascon” (Afbeelding 11).
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Afbeelding 11. “The road to Tarascon”. 1998. Pastel op handgemaakte Indiese
papier. 52 X 70 cm.
Berge en met-klip-uitgevoerde gate in die grond (grafte of grafkelders, skynbaar)
is ontleen aan Jacopo Bellini; Holbein se vertekende (anamorfose) menseskedel
uit “Die ambassadeurs” figureer in talle tekeninge (ook op die voorblad van
Buller), en gee aanleiding tot ’n groot aantal ánder variasies op die skedelvorm.
Die outopsie-toneel in die Exile-boekie (Afbeelding 12) verwys na twee skilderye
van Rembrandt.

Afbeelding 12. Tekening uit handgemaakte “Exile” boek (Disseksie). 2002.
Sifdruk op papier. 22 X 18 cm.
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Van Gogh se selfportret met pelsmus en verband-om-die-selfverminkte-oor
keer terug, asook sy “Pad met sipresse”, geleidelik in opeenvolgende variasies
vervorm en verteken (Afbeelding 13).

Afbeelding 13. “Pad met sipresse”. Ca. 1992. 41 X 53 cm.
Baie van hierdie verwysings geskied in stillewes waar die betrokke kunswerke
afgebeeld word in boeke wat oop op die tafel lê. Ook hierin vind algaande ’n
transformasie plaas, sodat die inhoud mettertyd buite die grense van die boek tree
(in Afbeelding 13 gebeur dit al met die teks “Cypresses”; in Afbeelding 14 deurdat
een van die figuurtjies buite die “boek” met die vier bladsye sy aan sy, tree), en
sodat die tafel self geleidelik ’n landskap met horison word – kenmerkend vir
tientalle van Ingrid Winterbach se tekeninge uit die laat-negentigerjare en die
begin van hierdie eeu.
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Afbeelding 14. “George Dyer reconsiders”. 1998. Pastel op handgemaakte
Indiese papier. 70 X 105 cm.

5.11

Die wóórd self word beklemtoon

Die name van Winterbach-karakters is tipies ongewoner en meer opvallend as wat
hulle sou wees in prosa wat die illusie van ’n deursigtige venster op die werklikheid
wil bied. Hierdie name is soms suiwer versinsels (Kallas, Spaans, Taloes), soms
verdraaiings van bestaande name (Mollie Bloem, Kieliemann, Zorgenfliess), soms
Bybelse name (Hosea, Salmon, Esegiël), om slegs enkele voorbeelde te noem.
Sulke name ondermyn die illusie van realisme; hulle beklemtoon dat die teks ’n
maaksel is, en bewerkstellig ’n speelse, ironiese of komiese register. (Vergelyk
die dikwels byna karikatuuragtige name: Dokter Kafka, Balletjies Baluschagne).
Name word óf so verdraai óf so uit hulle gewone konteks gehaal (Bybelse name)
dat hulle die gewone onopvallendheid van name verloor.
In Toeval gebeur iets soortgelyks met die woorde wat buite hulle gewone
gebruikskonteks aangehaal en in die konteks van ander woorde geplaas word:
Hulle word geïsoleer, beklemtoon en vervreem, of ‘vreemd’ gemaak, en die
aandag word meer nadruklik op elkeen gevestig.
Om ’n geskrewe woord in ’n tekening te plaas is om dit op die voorgrond te
stel. Teks neem in Winterbach se tekeninge verskillende vorms aan. Soms is dit
geïsoleerde letters, syfers, woorde of frases, en soms langer stukke aaneenlopende
teks (vergelyk die Anna Livia Plurabelle-teks in “3 Poets” – Afbeelding 15; haar
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eie “Exile”-teks – Afbeelding 12); ander kere is dit byskrifte, tegniese woorde,
frases of stukke teks, byvoorbeeld uit Gray’s Anatomy (Afbeelding 3 en 8)).

Afbeelding 15. “3 poets”. 2006. Pastel op Arches-papier. 213 x 150 cm.
Soms is die teks goed leesbaar, soms onderstreep en soms uitgevee,
deurgestreep of andersins verberg. Die lettertipes is uiteenlopend: van kursief tot
driedimensionele worsletters tot letters wat met ’n sjabloon geskryf is. In baie
tekeninge kom die name van kleure voor, geskryf in die kleur van die pastel wat
die naam benoem – een van die baie vorms van selfverwysing in haar tekeninge
en prosa.
In die tekeninge word woorde, soos visuele beelde, op verskillende maniere
verwring: deur hulle byvoorbeeld verkeerd te spel, of deur letters weg te laat
(“Constained”, “itimately”). Sommige tegniese terme is so vreemd / ongewoon vir
die leke-oog dat hulle byna na versinsels lyk (“spheno-malar”, “squomo-sphenoidal”,
“lamboid suture”, “zygomatic flossa”). Sulke woorde, aanvanklik gebruik om
getekende dele van die skedel te etiketteer, word later in teksballonnetjies geplaas
wat die uitsluitlike inhoud van enkele tekeninge vorm (Afbeelding 16).
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Afbeelding 16. “4 Bones of the skull”. 2004. Pastel op Arches-papier. 108 X
150 cm.
Hierdeur is woorde nie meer transparante verwysings na ’n werklikheid buite
hulleself nie (hoewel ’n spoor van hierdie verwysing altyd behoue bly). In plaas
hiervan val die klem op die woord self in sy vreemdheid en objekmatigheid.
(Sommige van die woorde, en sommige van die teksballonne, werp skadus –
meer dingagtig kan ’n woord nie word nie!) Ook in die prosa word woorde op
verskillende maniere op die voorgrond geskuif, soos reeds aangedui. Vergelyk
ook die moeisame van jong Abraham se gebroke, verwronge taal (Niggie); al die
woordgestremdes in ander romans (byvoorbeeld Toeval); die onsamehangende
flardes van die gesprekke wat Ester in die Steynhuis optel (Buller); die aanhalings
in vreemde tale (Borges beweer dat gedigte in tale wat nie goed beheers word nie,
digterliker is insoverre die klanke meer na die voorgrond tree). Die persoon Ingrid
Winterbach verwys dikwels na haar vader se “Joyceaanse” genot in vreemde
woorde en name – soos Popocateptl – en in woordspeletjies.

5.12

Aandag vir tekstuur

Taloes se beskrywing in Belemmering van Courbet se skildery van Proudhon en sy
familie kan ook van toepassing op Winterbach se prosa en tekeninge wees: “‘Maar
mooi hoor,’ sê hy. ‘Ongelooflik ryk aan detail. Realistiese detail. Die mooiheid
36

Ingrid Winterbach as skrywer en as beeldende kunstenaar — enkele beskouings
lê daarin dat die detail nie in terme van een of ander gesuperponeerde betekenis
weergegee word nie, maar byna in metonimiese terme – die afsonderlike details
word suiwer deur hulle nabyheid geskakel. So anders as die oorheersing van
metafoor in Romantiese en Simbolistiese werke.’”
Die tekstuur van die werklikheid en van ervaring, maar ook van die teks
of tekening self, is ’n sentrale gemoeidheid by Winterbach. Die tekstuur van
uiteenlopende karakters se spreekwyses, van ’n Suid-Afrikaanse dorp (winkels,
argitektuur, tuine, mense), van liggaamlike gewaarwordings (die vier mans se bad
trip in Buller), die teksture van vel, hare, klippe, skulpe word in heelwat besonderhede
weergegee. Die herhaling van elemente wat geen nuwe informasie gee nie, rig die
verbeelding meer op die tekstuur van die ervaring. Die oppervlakke van haar werk
het ’n digte, komplekse, sensuele tekstuur. Die plesier wat haar werk bied, spruit
dikwels grootliks uit die ‘oppervlak’ – die vlak van tekstuur. Wie ongevoelig is vir
hierdie tekstuur, mis ’n groot deel van wat in Winterbach se werk aangaan.
In vergelyking met skilderye is tekeninge geneig om ’n oper, meer leesbare
tekstuur te hê, waarin die spore van die maakproses beter behoue bly. In ’n tekening
kan vlakke moeiliker homogeen gevul word (anders as in ’n skildery) – ’n meer
doelbewuste keuse word vereis van die sóórt merke wat gemaak word. Winterbach
se voorkeur vir teken bo skilder is verwant aan haar voorkeur vir kamermusiek bo
simfoniese werk – in kamermusiek bly die bydrae van elk van die afsonderlike
instrumente gewoonlik beter afsonderlik verneembaar as in simfoniese musiek.
Wat in die tekening “Book and mountain” op ’n afstand na ’n ongedifferensieerde
okervlak lyk, is van nader ’n hoogs gevarieerde tapisserie van komplekse, ritmiese
lyne, met onopvallende, hoewel leesbare woorde daarin (Afbeelding 17).

Afbeelding 17. “Book and mountain” (detail). 2000. Pastel op handgemaakte
Indiese papier. 136 X 105 cm.
37

STILET — Jg. XX:1 — Maart 2008

6.

Slot

Die prosa sowel as visuele werk van Ingrid Winterbach word gekenmerk deur
die voorliefde vir ’n aweregse estetika en ’n doelbewuste ondermyning van die
verwagtings van lesers en kykers.
Winterbach kan teken met dieselfde trefsekerheid wat vereis is van studente
in ’n negentiende eeuse kunsakademie (Afbeeldings 15 en 4). Sy het van jongs
af ’n groot tekenvaardigheid aan die dag gelê (Afbeelding 18), en kon op
skoolgaanleeftyd reeds sonder moeite ’n “realistiese” (en “mooi”) weergawe
van die wêreld gee. Waarom dan ’n bewuste keuse vir die “onestetiese”, vir die
diskordante?

Afbeelding 18. “Dansende pare”. Potlood op papier. Gemaak circa 1954
(op 6-jarige ouderdom).
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Miskien omdat dit ’n groter uitdaging is. Omdat ’n natuurgetroue weergawe
miskien te maklik is. Omdat sy ’n gesofistikeerde, ingeligte kyker is, en voortdurend
op soek is na maniere om die grense van haar medium en haar werk te verskuif en
die nate daarvan te versit. ’n Roekelose en intensiewe dromer, wat steeds deur die
verbeelding en die ver-beelding nuwe gebiede wil verken.
Dieselfde impulse geld waarskynlik in ’n groot mate ook in haar prosa. Toe
sy by geleentheid as skryfdosent na ’n paar boeke oor skyfkuns gekyk het, het sy
opgemerk dat die “lomp” voorbeelde van wat nié gedoen moet word nie, vir haar
altyd interessanter was as die gladde alternatiewe wat as model voorgehou is. Om
bepaalde voorkeure van ’n skrywer te probeer verklaar, is om jou op gevaarlike
terrein te begewe (veral as jy haar wettige eggenoot is) – op “die verraderlike
terrein van die psigiese struikgewas”. Waarom hierdie ikonoklastiese voorkeur vir
die “ondermynende”? Watter psigiese faktore gee aanleiding daartoe dat iemand
’n ‘volksvreemde’ skrywer word? Wat bepaal ’n indiwidu se opvattings van wat
mooi is, interessant is, opwindend is?
Die bedoeling met hierdie artikel was om ’n oorsig van bepaalde kenmerke van
Winterbach se prosa en visuele kuns te gee, en om na die moontlike ooreenkomste
tussen werke in die twee verskillende mediums te kyk. Die vrae moet dus helaas
onbeantwoord bly. Ook omdat hulle nie tersaaklik is vir ’n begrip van die werk
nie, of vir die uiteindelike plesier, opwinding en uitdaging wat dit die leser of
kyker kan bied.
Ek sien uit na interpretasies van Ingrid Winterbach se skryf- en tekenoeuvre
wat myne teenspreek (of aanvul). Aspekte wat verdere verkenning verdien, is
byvoorbeeld die volgende:
•
•

•
•
•

Chronologie – hoe die tekeninge en prosa gekoördineer is (ás dit is), en hoe dit
mettertyd ontwikkel het.
Die manlike en die vroulike – wát geld in haar werk as kenmerkend vir mans en vir
vrouens, vir groepe mans en groepe vroue, en vir die manlike teenoor die vroulike
domeine?
Wat is die verhouding tussen prosa en visuele werk by ander skrywers wat óók
beeldende kunstenaars is, in vergelyking met die situasie by Winterbach?
Die maniere waarop haar visuele werk en haar prosa divergeer. (Die fokus van
hierdie artikel was op hulle konvergensie.)
Die kontras tussen, enersyds, die humor en ligvoetige speelsheid, en, andersyds, die
dikwels sombere inhoud van Winterbach se werk.

Universiteit van KwaZulu-Natal
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AANTEKENINGE
1.

Ek wil onmiddelik vermeld dat ek met Ingrid Winterbach getroud is. Dit is vreemd om
in dié hoedanigheid ’n artikel oor haar te skryf vir ’n akademiese tydskrif. Ek is egter
die enigste persoon behalwe sy self wat haar hele oeuvre as beeldende kunstenaar oor
die afgelope twee dekades ken; ook het ek die voordeel dat ek die skeppingsproses
van die grootste deel van hierdie werk van taamlik naby meegemaak het. Dieselfde
kan nie gesê word oor die romans nie; ek kry hulle eers te sien as hulle voltooi is –
terwyl ’n roman in wording is, bewaar sy skepper haar stilswye daaroor, vanuit die
ervaring dat die energie andersins uit die skryfproses wegvloei. Ek hoop dat hierdie
artikel verhelderend sal wees ook vir lesers wat nie my geesdrif vir Winterbach se
visuele werk deel nie.

2.

Winterbach het Beeldende Kunste aan Wits gestudeer (B.A. Skone Kunste, cum laude,
1969) en Afrikaans aan Wits (B.A. Honneurs, cum laude, 1970) en Stellenbosch (M.A.
cum laude, onder Opperman, naamlik oor Breyten se Om te vlieg, 1973). Sy was lank
(1977-1990) ’n dosent in teken, skilder en kunsgeskiedenis aan die Universiteit van
Stellenbosch en enkele jare lank dosent in Afrikaans en Nederlands aan die destydse
Universiteit van Natal in Durban. Sy het as kunsstudent albei die groot pryse wat
beskikbaar was op Wits, gewen (die Anja Millman- en Henri Lidchi-pryse).

3.

Om dit makliker te maak vir lesers om te volg na watter romans van Lettie Viljoen /
Ingrid Winterbach in hierdie artikel verwys word, word telkens die (verkorte) romantitel
en die betrokke bladsyverwysing vermeld.

4.

Die voorbeelde wat ek gee uit die romans, is gewoonlik ’n beperkte greep; so ook die
enkele tekeninge wat ek tussen honderde ander uitlig om hier te bespreek. Dit is selfs
met groot, hoëgehalte kleurafdrukke moeilik om reg te laat geskied aan kunswerke –
veral aan tekeninge in ’n medium so delikaat as pastel. My keuse van tekeninge vir
reproduksie by hierdie artikel is gedeeltelik gelei deur die oorweging dat ’n klein swart
en wit afbeelding ten minste ’n bepaalde idee moes gee van die werk self, wat gewoonlik
in kleur, en groot tot baie groot is. Die lig/donker-kontras van sommige tekeninge is
effens gemanipuleer om hulle ook sonder kleur ontwarbaar te hou. Kleurafbeeldings
van die werke wat hier in swart en wit getoon word, en van ander werke, kan besigtig
word via die URL www.ingridwinterbach.com.

5.

Bobbejane figureer weliswaar in Belemmering – vergelyk veral bladsye 233-234 –
maar hulle is ook nie diere wat ’n mens op ’n familieskild of landswapen verwag nie.

6.

Ek sien die tekeninge ook as die uiting van ’n post-gelowige wêreldbeeld, maar om
’n argument daarvoor te ontwikkel sou te veel woorde en afbeeldings verg vir die
onderhawige konteks. Die grootse, oorkoepelende visie van die moderne evolusieteorie
en wetenskaplike kosmologie waarna in die romans verwys word het, sover ek kan
sien, geen teenvoeter in die tekeninge nie. Ook die weidsheid van die landskap is,
interessant genoeg, minder aanwesig in die tekeninge as in die prosa. (Miskien omdat
die digte, palimpsesagtige tekstuur wat gewoonlik in die tekeninge nagestreef word, in
stryd is met die onbelemmerde ruimte van ’n grootse landskap.)

7.

Weliswaar is die illustrasies by “Exile”, soos verwag kan word van illustrasies, meer
verhalend van aard.
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8.

Dit skep ’n probleem vir vertalers – dit word óf nie opgemerk nie óf vertaal met
’n groot verskeidenheid frases; “dit kán tog nie opsetlik wees nie,” is skynbaar die
gevolgtrekking.
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