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OPSOMMING 

Hierdie studie onderneem 'n analise van Bettina Wyngaard se debuutroman Troos vir 
die gebrokenes (2009). Die fokus val spesifiek op die uitbeelding van huishoudelike 
geweld en die wyse waarop die karakters hierdie kwessie hanteer en met die 
uitdagings van versoening en vergifnis wroeg. Eerstens word agtergrondgegewens 
omtrent die roman en die auteur verskaf. Die motivering vir die studie asook die 
probleemstelling word uiteengesit. Daarna volg 'n oorsigtelike blik oor huishoudelike 
geweld. Die teoretiese begronding van die omskrywing van postkolonialisme en die 
kenmerkende verskynsels van postkoloniale literatuur word belig. Daar word ook lig 
gewerp op die kritiese perspektief vanuit die swart feministiese oogpunt. Die studie 
maak gebruik van 'n saamgestelde leesmodel waarin die konsepte en argumente van 
'n verskeidenheid literatuurteoriee aangepas en benut word. 

Daarna kom die teksanalise aan die beurt. Daar word veral klem gele op die 
hoofkarakter Frieda Daniels. Verskeie kante van haar karakter word belig, onder 
andere haar uitbeelding as die willose slagoffer van huishoudelike geweld, asook hoe 
sy as die anker en rolmodel van die gemeenskap uitgebeeld word. Nog 'n belangrike 
aspek is haar rol as agent van verandering en haar wroeging met emosies wat wissel 
van bitterheid tot versoening. Daar word ook geraak aan die rol van die kerk in haar 
verhouding met die patriargie en die noodlydendes. 

'n Volgende aspek is die uitbeelding van ander vroulike karakters. Die fokus val op Ma 
Mina as 'n belangrike teespeler en haar rol as vrou met moed en selfvertroue. Die 
ander vroulike karakters soos Lilly, Lucy, Linda en Leonie se onderskeie rolle word 
ook bestudeer. 'n Kritiese perspektief op die voorstelling van geslagsrolle is 
onderliggend aan die analise. 

Die uitbeelding van die manlike karakters kom vervolgens onder die loep sodat met 
balans gekyk kan word na die hantering van geslagsrolle in die teks. Die studie 
ondersoek onder andere die karakter John Daniels binne die gegewe van 
aandadigheid, berou en verantwoordelikheid. Ter afsluiting word gekyk na die 
samelewingstrukture en die wyse waarop dit op huishoudelike geweld reageer. In die 
slothoofstuk word die bevindinge van die studie opgesom en saamgevat. 

SLEUTELWOORDE 

postkolonialisme, gemarginaliseerdes, identiteit, huishoudelike geweld, versoening, 
vergifnis, patriargie 
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ABSTRACT 

This research does an analysis of Troos vir die gebrokenes (2009), the debut novel by 
Bettina Wyngaard. It focusses specifically on the depiction of domestic violence and 
how the characters grapple with the challenges of forgiveness and reconcialation. It 
commences with background details about the author and the text. The motivation for 
the research and the problem statement are set out. An overview of domestic violence 
is given. The theoretical grounding, in which the definition of postcolonialism is 
discussed, and the characteristic phenomena of post colonial literature follows next. 
The thesis is based on a composite reading model in which concepts and arguments 
from diverse literary theories are adjusted and utilized. 

Thereafter follows the text analysis. Special emphasis is placed on the main character, 
Frieda Daniels. Different sides of her character are discussed i.e. her portrayal as the 
passive victim of domestic violence, as well as how she is portrayed as the anchor and 
role model of the community. Another important aspect is her role as an agent of 
change and her emotional struggle from bitterness to reconciliation. The role of the 
church between patriarchy and the needy in Troos vir die gebrokenes is also looked at 
in this study. 

Another important aspect is the portrayal of other female characters. It looks at Ma 
Mina as the woman with courage and self confidence. The respective roles of the 
other female characters such as Lilly, Lucy, Linda and Leonie are also studied. A 
critical perspective on gender roles underlies the analysis. 

The depiction of male characters follows. The studies looks at John Daniels and 
focusses on his role as perpetrator and how he evolves to remorse and accountability 
for his deeds. In conclusion the study looks at societal structures and how it responds 
to the occurance of domestic violence. The conclusion of the study is summarized in 
the final chapter. 
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HOOFSTUK EEN 

lnleiding en agtergrond 

1.1 Teks en skrywer 

Die verskyning van Bettina Wyngaard se Troos vir die gebrokenes in 2009 het die 

kollig laat val op die kwessie van huishoudelike geweld in werkersklasgemeenskappe 

en hoe vroue die uitdagings op uiteenlopende wyses hanteer. Die roman het verskyn 

in 'n tyd toe daar 'n toename in huishoudelike geweld was en die regering en 

burgerlike organisasies veskeie inisiatiewe geloods het om die endemiese voorkoms 

daarvan te probeer hokslaan. Troos vir die gebrokenes is dus 'n aktuele roman wat 'n 

kontensieuse kwessie in die huidige tydsgewrig aanraak. 

In hierdie studie val die fokus op die kwessie van huishoudelike geweld en hoe 'n 

aantal vroue en manskarakters daardeur geraak word en daarop reageer. Daar word 

ook gekyk na 'n aantal samelewingstrukture en die wyse waarop sodanige strukture 

op die kwessie reageer of in gebreke bly om dit te doen. Onderliggend aan die analise 

is die vraag of vroue beheer neem van hulle lotgevalle en aktief optree en agente van 

verandering word. Geweld, vergifnis en versoening is verdere aspekte wat deurgaans 

ter sprake kom. 

Die skrywer Bettina Wyngaard is afkomstig van Pineview, 'n woonbuurt in Grabouw. 

Sy het die grade BA en LLB aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Hierna het 

sy vir 'n tydperk as prokureur gepraktiseer en werk tans vir die Anglikaanse Kerk waar 

sy die sameroeper van gendersake is. Sy is verantwoordelik vir alle geslagsverwante 

kwessies in die Valsbaai gebied. Dit behels dat sy werkwinkels vir kerke en kerklike 

organisasies reel wat handel oor geslagsverwante kwessies, soos handeldryf in 

mense, seksualiteit, geslagsgebaseerde geweld en dies meer. In haar benadering tot 

die werkwinkels probeer sy gewoonlik 'n balans vind tussen wetgewing en wat die 

Bybel oor 'n spesifieke kwessie se. 

Wyngaard monitor geslagsgelykheid en sy adviseer die biskop daaroor. Sy adviseer 

ook die biskop se raad oor beleid, asook hoe veranderinge in geslagswetgewing 'n 
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impak het op die bedrywighede en programme van die kerk. Verder skryf Wyngaard 

gereeld artikels en spreek groepe toe oor verskillende geslagskwessies. 

Troos vir die gebrokenes is Bettina Wyngaard se debuutroman en is in 2009 deur 

Umuzi Uitgewers gepubliseer. Die roman is in 2010 met die Jan Rabie Rapport-prys 

bekroon en het heelwat boekbesprekings in die pers ontvang. 

Hierdie ondersoek wil bepaal of Wyngaard deur die uitbeelding van haar figure 'n 

stem gee aan die gemarginaliseerdes van die verlede en waar sy binne die Afrikaanse 

literere sisteem geplaas word. Daar sal na die outeur se biografiese besonderhede 

gekyk word. Dit is veral belangrik omdat die outeur se werk ooreenkomste met haar 

persoonlike lewe toon. Die hooffigure in Troos vir die gebrokenes is almal bruin vroue. 

Hulle stem ooreen met EKM Dido se hooffigure in haar werke omdat hulle almal die 

stem van die gemarginaliseerde vrou van die verlede uitbeeld. 

Wyngaard maak steeds die Overberge haar tuiste. Hulle is twee kinders in die gesin. 

Sy het · n broer wat vier jaar ouer is. Sy was tien jaar oud toe haar vader gesterf het. 

Hy het 'n liefde vir lees by haar gekweek. Haar ma leef nog en was en is steeds 'n 

groot bron van inspirasie. Wyngaard beskryf haar ma as "een van die sterkste, 

amazing vroue wat sy ken". Sy is dus deur 'n sterk vrou grootgemaak. Sy het tydens 

'n onderhoud (2010) vertel dat haar ma haar geleer het "to walk to the beat of your 

own drum". Wyngaard is as kind aangemoedig om haarself te wees, sonder pretensie. 

Op skoal is sy deur haar Afrikaanse opvoeder aangemoedig om gedigte te skryf. 

Wyngaard wou aanvanklik medies gaan studeer, maar het tydens 'n vakansiewerk by 

'n dokter se spreekkamer beset dat sy nie van bloed hou nie. Sy het toe uiteindelik 

regte aan Stellenbosch Universiteit gaan studeer. Sy vertel tydens die tagtigerjare was 

hulle vierhonderd eerstejaarstudente waarvan slegs vier bruin studente was. As bruin 

studente was hulle nie net volgens akademiese vereistes gekeur nie, maar ook op 

grand van politieke oortuigings. Wyngaard was as student 'n dubbele 

gemarginaliseerde; eerstens as bruin persoon en tweedens op grand van haar geslag. 

Nadat sy afstudeer het, het sy vir veertien jaar as prokureur gepraktiseer; eers in 

strafreg, toe familiereg en later in menseregte, veral vroueregte. Vir die afgelope drie 

jaar doen sy genderwerk in kerkverband. Sy kombineer haar geloof om 
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vooropgestelde geloofsoortuigings wat veral vroue onderdruk, af te skiet en om 

sodoende 'n nuwe struktuur binne die kerkkonteks op die been te bring. 

Uit die bogenoemde biografiese besonderhede omtrent Bettina Wyngaard kan 'n 

mens aflei dat sy daagliks te doen het met geslagskwessies en marginalisering van 

vroue. Sy ervaar die probleme waarmee die bruin vroue worstel. Die biografiese 

gegewens van die auteur se eie lewe vind neerslag in haar teks. Daar is selfs 

ooreenkomste tussen haar uitbeelding van die gemarginaliseerde vroue in die teks en 

dit waarmee sy daagliks te doen kry. Dieselde gebeur in EKM Dido se skryfwerk wat 

oak ooreenkomste uit haar eie lewe en die uitbeelding van haar figure toon. 

Wyngaard se biografiese besonderhede is vir hierdie studie van belang omdat dit 

aandui dat sy vanuit haar posisie as voorheen gemarginaliseerde skryf. Dit vind oak 

dikwels neerslag in haar werk. Haar outeurstem is dus die stem van die 

gemarginalseerde vrou en terselfdertyd verbreek sy oak die stilswye van die verlede. 

Die konstruksie van die vrouefigure in Troos vir die gebrokenes word deur die auteur 

se identiteit be'invloed word. 

Troos vir die gebrokenes is haar eerste boek. Op 7 Maart 2010 het Wyngaard in die 

kategorie Debuutteks die louere met Karen Brynard gedeel. Sy het 'n toekenning en 

prysgeld van R1500 ontvang. Die beoordeelaars was be'indruk met die diepgang van 

die gesprekke waaraan Wyngaard op die Woordfees deelgeneem het. 

In die volgende hoofstuk sal daar op die teksanalise gefokus word. Die karakterrolle 

van Frieda sal ondersoek word en die fokus sal val op haar uitbeelding as die willose 

slagoffer en haar emosionele worsteling sal ook bestudeer word. 

Wyngaard se roman vertoon raakpunte met die werk van 'n aantal swart Afrikaanse 

skrywers. Die belangrikste van hierdie skrywers is EKM Dido. Dit is veral Dido se 

roman Rugdraai en stilb/y (1997) wat sterk ooreenkomste met Troos vir die 

gebrokenes toon . Aspekte soos fisiese mishandeling, die fisieke en emosionele 

wonde wat gelaat word en die hunkering na troos word in albei romans uitgebeeld. Die 

selfblaam wat dikwels met mishandeling gepaardgaan, word oak in beide romans 

sterk uitgebeeld. 
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1.2 Probleemstelling 

Die studie ondersoek die volgende aspekte: 

- Die uitbeelding van huishoudelike geweld en die wyse waarop 'n aantal vroulike 

en manlike karakters voorgestel word, daardeur geraak word en daarop 

reageer. 

- Die wyse waarop huishoudelike geweld in gemeenskappe hanteer word, die rol 

wat samelewingstrukture speel en hoe kwessies soos vergifnis, versoening en 

aanspreeklikheid uitspeel. 

- Die manier hoe die figure uiting gee aan die stemme van die histories

gemarginaliseerde vroue en kritiek lewer op tradisionele geslagsrolle. 

1.3 Literatuurstudie 

Vir Riana Scheepers (2009) is Troos vir die gebrokenes 'n verhaal wat handel oor die 

wel en wee van 'n klein en arm gemeenskap waar die kollig val op die lewens van 'n 

kleurryke klompie mense. Sy gaan voort deur te se dat die roman haar herinner aan 

'n handgemaakte lappieskombers. Minnie Lewis (2009) beskryf die roman as 

bevrydend en vertroostend. Sy meen dat die roman verskeie vorme van mishandeling 

onder die soeklig plaas. Lewis tref 'n verband met Dido in haar opmerking dat die 

egtheid van die dialoog en die hantering van sosiale kwessies vergelyk kan word met 

Dido se Rugdraai en stilbly (1997). Lewis is van mening dat Wyngaard, nes Dido, 

moontlik ook 'n groat bydrae tot die Afrikaanse letterkunde sal kan lewer. Sy noem 

ook dat Wyngaard in die bevoorregte posisie is om vanuit haar outentieke kennis van 

die bepaalde gemeenskap se leefwyse daaroor te skryf. 

Beide Lewis en Scheepers is dit eens dat die ervaring in die roman universeel is. 

Cilliers (2010) merk op dat Troos virdie gebrokenes meer as net 'n boek is wat handel 

oor die wel en wee van die bruin gemeenskap van Grabouw. Die pluspunt van die 

roman is dat die skrywer daarin slaag om die lewenswaarhede sander "literere 

pretensie of politieke innuendos" uit te beeld. Wyngaard (2010) beskryf haar boek as 

'"n boodskap van hoop". 
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Lewis (2009) is voorts van mening dat die gekose titel van die roman meer toepaslik is 

as die oorspronklike titel, Sieraad vir as, wat Wyngaard aanvanklik in gedagte gehad 

het (Lewis, 2009). Die titel is gepas omdat die roman hoofsaaklik oor 'n gemeenskap 

en hul alledaagse neerdrukkende kwessies handel. Lewis (2009) meen dat die titel 

Troos vir die gebrokenes geloofwaardigheid aan die verhaal verleen omdat dit spreek 

van eerlikheid en oor "troos" en die tog na "heelmaking". 

'n Ander belangrike aspek wat Lewis uitwys, is dat die verhaal deur 'n vroueskrywer 

vertel word, ook dat die vroue, anders as die tradisionele vrou, op die voorgrond is. 

Die vroue is sterk figure wat die drade van die familie en samelewing by mekaar hou. 

Alhoewel die vroue op die voorgrond is, word die mans geensins tot niks afgemaak 

nie. Hulle rol word nie verswyg nie; hulle word eerder uitgedaag om, ten spyte van die 

druk en die verval van die samelewing, 'n bron van troos te wees, veral vir hulle 

geliefdes (Lewis, 2009). 

Anastasia de Vries (2009) voer aan dat Troos vir die gebrokenes nie net 'n 

bevrydende boek is nie, maar dat die rol van die kerk en godsdiens in mense se 

lewens gedemonstreer word. Vroue oefen hul keuses uit sander om aan die 

onderdrukking van hul gees toe te gee. Die karakters illustreer dat dit in orde is om 

met godsdiens en geloof te worstel. Cilliers (2010) merk op dat geloof in God in 

krisistye as toevlug uitgebeeld word. Dit is juis die soeklig op hierdie kwessies, die 

worsteling en die optrede daarteen wat troos bring vir diegene wat gebroke gelaat 

word. De Vries (2009) voer aan dat fyn waarneming in beeldende taal uitgebeeld 

word: "Die vlees en bloed mense in die boek laat jou voel asof jy hulle ken en die 

tonele ruk jou, laat jou hart tuimel en is soms lekker lagwekkend". 

Verskeie resensente meen dat daar enkele tekortkominge in Troos vir die gebrokenes 

voorkom. Volgens Scheepers (2009) doen die roman ietwat ouderwets aan met sy 

(on)rustige lokale realisme, terwyl ons in 'n konteks is waar daar geredelike toegang 

tot die jongste wereldliteratuur en kontak met skrywers met uitmuntende literere 

tegnieke is. Sy meen ook dat die roman nie 'n logiese slot het nie. Dit sluit wel as 

bevredigende en geloofwaardige geheel, maar in werklikheid sal die lewe voortgaan 

en nuwe probleme sal weer opduik. Daar is ook steurende stilistiese hebbelikhede. 

Scheepers (2009) voer aan dat die auteur te veel inligting aangaande die karakters 
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voorsien en te min wys. Wyngaard moenie vir die leser se wat die karakters se 

eienskappe is nie, maar dit moet liewer deur hulle doen en late ge"illustreer word. 

Cilliers (2010) stem hiermee saam wanneer hy opmerk dat die spanningslyn verslap 

wanneer die skrywer minder uitbeeld en te veel vertel. Volgens Lewis (2009) is daar 

leemtes wat die mans se uitleef van hul rolle in die gemeenskap betref. Hui rol in die 

roman is egter minimaal en beperk. Hier word kommentaar gelewer op die onreg wat 

gepleeg word teenoor die vroue as die gemarginaliseerdes of verontregtes. Die 

perspektief verander wel sodat die verontregtes uiteindelik as die helde uitgebeeld 

word. De Vries (2009) kom tot die gevolgtrekking dat Troos vir die gebrokenes 'n 

verhaal is wat handel oar "die slaanmerke aan · n vrou se lyf, wat vertel van die siel se 

veerkrag en die letsels aan haar gees wat 'n pad uitstippel na die innerlike krag". In 

dieselfde onderhoud meld De Vries (2009) ook dat Wyngaard besluit het om 'n boek 

te skryf toe sy nie die tipe boek in Afrikaans kon vind wat sy graag wou lees nie. 

Die roman kan vergelyk word met E.K.M. Dido se roman Rugdraai en stilbly (1997) 

(Lewis, 2009). In Dido se Rugdraai en stilbly is Bernie, die hoofkarakter, tevrede om 

onderdanig aan haar man Randall te wees. Altwee die vrouefigure is aanvanklik baie 

na·ief. Bernie en Frieda droom as jong vroue daarvan om eendag hul sprokiesverhale 

saam met hul mans uit te leef. Albei vroue woon egter na al die jare steeds in 

dieselfde arm woonbuurt. Wanneer die twee vroue deur hul mans geslaan word, 

blameer hulle hulself. Die selfblaam wat dikwels met mishandeling gepaardgaan, word 

in beide Dido en Wyngaard se romans uitgebeeld. Die kwessie van die groot stilte oor 

die mishandeling word ook regdeur die romans uitgebeeld. Die vroue is bekommerd 

oor hulle aansien in die gemeenskap en dus is hulle nie bereid om met enigeen oar 

die mishandeling te gesels nie. Die kwessie van verwerping en hoe die karakters 

daarmee wroeg, word ook in beide romans hanteer. 

Voorts kan Wyngaard se roman in verband gebring word met Dido se werke wat 

handel oor die bruin gemeenskap se wel en wee. Troos vir die gebrokenes het 

raakpunte met Dido se Die storie van Monica Peters (1996). Beide hooffigure Monica 

en Frieda is aanvanklik onderdanig; Monica aan haar ouers wanneer sy as 'n 

getroude vrou 'n pak slae kry en Frieda wanneer haar man haar herhaaldelik 

mishandel. Hulle raak gaandeweg "meer geemansipeerd", uitgesproke en tree as 
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gemarginaliseerdes gesien word. Hulle word as vroue en ook as bruin mense 

onderdruk. 

Ook met Dido se roman Die onsigbares is daar ooreenkomste waar dit gaan oar 

vroue wat mekaar met raad en ondersteuning bystaan, al is hulle binne die patriargale 

sisteem vasgevang. Joan is, soos Frieda, aanvanklik vasgevang in haar huishoudelike 

situasie totdat sy haar daaruit bevry en die ondersteuningsgroep vir vroue van 

getraumatiseerde polisielede op die been bring. 

Wyngaard gee die leser 'n nader blik op die bruin vrou se identiteit en watter 

belangrike rot sy in die gemeenskap speel. Sy bied ook 'n perspektief wat die vrou 

sentraal in die alledaagse samelewing plaas. Daar word vanuit 'n vrou se perspektief 

vertel. In Dido se roman 'n Stringetjie 8/ou Krale (2000) word die hoofkarakter Nancy 

deur haar man Bennie Hendricks verwerp nadat sy horn vertel het dat sy 'n Xhosa 

gebore is en dat sy swart voorouers het. Hy gooi haar uit die huis en weier om enigiets 

verder met haar te doen te he. Verder weier hy om in dieselfde buurt as swart mense 

te bly en sy intense haat vir swart mense lei tot sy verwerping van sy vrou. 

Wyngaard gebruik, net soos Dido, vroue as die sentrale figure. Hulle is almal die stem 

van die gemarginaliseerdes in die gemeenskap. Sy gee dus deur die representasie 

van hierdie figure 'n stem aan die gemarginaliseerdes en hulle kry hierdeur die 

geleentheid om hul eie stories te vertel. Deur hul representasie word uitgebeeld hoe 

die gemarginaliseerdes wat voorheen stilgemaak is, stadig besig is om hul eie stemme 

te laat hoor. 

Wyngaard het besluit om haar hand aan die misdaadgenre te waag. Haar nuutste 

roman Vuilspe/ is in 2013 deur Umuzi Uitgewers gepubliseer. Dit val egter buite die 

raamwerk van hierdie studie. 

Vervolgens word 'n oorsigtelike blik op die kwessie van huishoudelike geweld in Suid

Afrika gegee. 
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1.4 Huishoudelike geweld in die Suid-Afrikaanse konteks 

Volgens die Wet op Gesinsgeweld Nr 116 van 1998 is huishoudelike geweld enige 

vorm van mishandeling wat inbreuk maak op of 'n bedreiging inhou vir 'n mens se 

fisieke veiligheid, vryheid, gesondheid en emosionele welstand. Dit is geweld wat 

gepleeg is of gepleeg word deur iemand met wie jy in 'n gesins- of familieverband is, 

dit wil se 'n lewensmaat, of gewese lewensmaat, kerel of meisie, ouers, kinders, 

familielede of enigeen wat saam met jou in dieselfde huis woon of gewoon het. 

Huishoudelike geweld kom in verskillende vorme voor. In hierdie studie sal daar 

verwys word na liggaamlike, seksuele, emosionele, sielkundige en mondelinge 

mishandeling. Liggaamlike mishandeling is wanneer die slagoffer geslaan, gesteek, 

gewurg, geskop of op enige ander manier fisies aangeval word. Seksuele 

mishandeling is wanneer die slagoffer gedwing word om seksuele dade te pleeg. 

Emosionele mishandeling verwys na 'n stille vorm van mishandeling en dit word 

gebruik om die slagoffer se gevoelens te skend en gevolglik vrees, spanning of 

angstigheid te veroorsaak. In voorvalle van sielkundige mishandeling is die dader se 

doelwit om sy/haar slagoffer se psigiese welstand te benadeel deur die persoonlikheid 

at te takel, hetsy met beledigings, sarkasme of dreigemente. 

1.5 Aksieprogramme ten opsigte van huishoudelike geweld 

In die literatuur oor huishoudelike geweld word daar melding gemaak van 

organisasies soos die Sonke-geslagsgeregtigheidsnetwerk, 'n organisasie wat street 

na die bou van 'n land waarin mans, vroue, jongmense en kinders regverdige, 

gesonde en gelukkige verhoudings kan geniet wat bydra tot die ontwikkeling van 'n 

regverdige en demokratiese samelewing. Om dit te bereik werk soortgelyke 

organisasies aan die bou van burgerlike en regeringsburgerkapasiteit om 

geslagsgelykheid te bereik. 

Sanke se navorsing (2004) het getoon dat Suid-Afrika van die hoogste vlakke van 

huishoudelike geweld en geslagsverwante misdade, soos verkragting in die wereld 

toon. Volgens die Mediese Navorsingsraad (2004) word daar elke ses uur 'n vrou deur 

haar lewensmaat vermoor. Dit is die hoogste koers wat op enige plek ter wereld 
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aangeteken is. Volgens 'n dokument (2011) wat deur die Suid-Afrikaanse parlement 

vrygestel is, is daar in 2011 altesaam 217 987 interdikte toegestaan aan slagoffers 

van huishoudelike geweld. Die somtotaal van 31 397 arrestasies is uitgevoer op 

persone wat bepalings van interdikte oortree het. Altesaam 13 7 48 gevalle van 

huishoudelike geweld is in 2011 by die polisie aangemeld waarvan 3 726 in hofsake 

wat uit klagtes voortgespruit het, gefinaliseer is. 2 491 klagtes was steeds hangende 

en sowat 7 351 klagtes is deur klaers teruggetrek 

(http://www.intiem.eo.za/intens/mishandeling.html). CASSA (die Christenvigsburo) 

beweer dat daar in 2012 na raming 65 000 seksuele oortredings in Suid-Afrika 

plaasgevind het, maar volgens die polisie word net een uit elke 36 verkragtings 

aangemeld. 

Behalwe die Een-man-kan-veldtog is daar ook ander programme wat deur Suid

Afrikaners geloods word. Van 25 November tot 10 Desember word 16 dae van 

aktivisme teen geweld teen vroue en kinders jaarliks in Suid-Afrika gevier. Hierdie 

projek is deur burgerlike en gemeenskapsorganisasies geloods om te wys dat hulle 

nie in isolasie van die pyn en geweld teen vroue en kinders staan nie. Die veldtog is 

hoofsaaklik toegespits om die algemene bewustheid van die negatiewe uitwerking van 

geweld teen vroue en kinders te verhoog. 

(http://m24arg02naspers.com/argief/berigte/dieburger/2004/11 /25/D8/15/01.html) 

Alexander (2004:40) meld dat die Kaapse gemeenskap op 24 November 2003 

deelgeneem het aan 'n optog, bekend as die "witlintoptog", wat 'n jaarlikse instelling is. 

Die doel van die optog was om tydens die "16 dae van aktivisme" 'need af te le om 

geweld teen vroue en kinders te stuit. In Fourie (2002: 33) se studie oor gesinsgeweld 

word vermeld dat gesinsgeweld 'n universele probleem is en nie alleen tot Suid-Afrika 

beperk kan word nie. In Suid-Afrika is daar dus doelbewuste pogings om bewustheid 

oar die misdaad te kweek. Op nasionale en kontinentale vlak is daar verskeie 

dokumente en beleidstukke opgestel wat die voorkoming van huishoudelike geweld 

ten doel het. Hieronder tel die Suid-Afrikaanse 365-dae plan vir Optrede teen 

Geslagsgeweld (www.doj.gov.za-National Action Plan); die Protokol vir Vroue 

(www.achpr.org/english/-info/womenen.htm) en die Suider-Afrikaanse 

Ontwikkelingsgemeenskap se Verklaring oor die voorkoming en uitwissing van geweld 

teen vroue en kinders (www.sardc.net/widsaa/sgm/1999/sgm.eradviol.htm). 
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1.6 Redes waarom slagoffers by die persone wat hulle mishandel, bly 

Een van die kwessies wat betrekking het op huishoudelike geweld en 

vrouemishandeling het te make met die feit dat mishandelde vroue steeds by die 

persone bly wat hulle mishandel. Daar is verskeie redes waarom vroue dit moeilik vind 

om uit 'n verhouding te kom waarin hulle mishandel word. In baie gevalle sorg die 

dader vir die mishandelde en haar kinders. Die slagoffers is soms bang vir die verlies 

van voordele wat sy in die huwelik kry en ter wille van finansiele sekuriteit bly sy aan in 

die gewelddadige opset. 

Vroue is soms vasgevang in hul magteloosheid sodat hulle nie hulself kan mobiliseer 

om pro-aktief op te tree nie. In ander gevalle dreig die mishandelaar om die 

mishandelde en haar kinders seer te maak of selfs dood te maak indien sy horn sou 

verlaat. Sams is die mishandelde se selfbeeld so afgetakel en is sy so verneder en 

verkleineer en voel sy aandadig aan die misdadiger se optrede. Sy glo gevolglik dat sy 

nie op haar eie sal kan oorleef nie. In baie gevalle hoop die mishandelde dat haar 

mishandelaar eendag tot inkeer sal kom en verander. 

1.7 Die impak en voorkoming van huishoudelike geweld 

Volgens Johnson en Leone (2005: 326) het huishoudelike geweld 'n negatiewe 

inwerking op die kwaliteit van 'n vrou se lewe, hetsy fisies of sielkundig. Behalwe die 

fisieke slaanmerke aan 'n vrou se lyf is daar gevolge soos 'n lae selfbeeld, trauma, en 

die verminderde deelname aan die open bare lewe (Krug et al, 2002: 100). 

Vroue wat saam met gewelddadige maats leef, word meesal nie toegelaat om hulself 

teen 'n ongewenste swangerskap of siektes soos MIVNIGS te beskerm nie en word 

verhoed om enige mag en beheer oor voorbehoeding uit te oefen (Khan, 2000:9 ; 

Krug et al, 2002: 101). Campbell (2002: 9) wys ook op die verhouding tussen 

huishoudelike geweld en reproduktiewe gesondheid. Volgens Krug et al (2002: 102) 

en Campbell (2002: 133) het vroue wat die slagoffers van huishoudelike geweld is 'n 

grater risiko vir 'n miskraam, stilgeboorte, fetusbesering en babas met 'n lae 

geboortemassa. 

10 

https://etd.uwc.ac.za/



Navorsingsresultate (Bonomi el al, 2009: 1692; Hampton et al, 1998: 92,93) toon dat 

vroue in huishoudelike geweldsituasies meesal aan trauma, depressie, angstigheid, 

fobies, vrees, kognitiewe wanfunksionering, eetversteurings en stres ly. Beide Herbert 

en Browne (1997: 63) en Hampton et al (1999: 39) is van mening dat vroue die 

kwesbaarste is in gewelddadige verhoudings. 

Mishandelde vroue bly grotendeels in die gewelddadige verhouding om emosionele, 

finansiele en omgewingsredes. Voortvloeiend hieruit word hul situasie gekenmerk 

deur gevoelens van vrees, 'n gebrek aan alternatiewe middele vir ekonomiese 

ondersteuning, bekommernis oor kinders, emosionele afhanklikheid, gebrek aan 

ondersteuning van familie en vriende en die aanhoudende hoop dat die gewelddadige 

maat sal verander (Gelles en Straus, 1989: 143; Krug et al, 2002: 96). 

Kinders wat huishoudelike geweld ervaar, lewe met onverdraagsaamheid en hoe 

vlakke van vrees en onsekerheid (Sterne en Pool, 2010: 23). Hierdie kinders het ook 

'n risiko vir gesondheid- en gedragsprobleme, insluitend probleme met hul gewig, 

eetgewoontes en slaappatrone (Khan, 2009: 9). Sterne en Pool (2010 : 23,24) beskryf 

hierdie kinders as gespanne, aggressief, onskeibaar van hul moeders, angstig, 

skaam, passief en depressief. Hulle neig ook om aan 'n lae selfbeeld te ly, weerstand 

te toon, maklik te onttrek en om opstandig te raak. Verder noem Khan (2002: 9) dat 

kinders wat aan huishoudelike geweld blootgestel word, dit moeilik vind om positiewe 

en intieme vriendskappe te ontwikkel, selfmoordneigings toon en gereeld wegloop van 

die huis. Stark en Flitscraft (in Segal en Labe, 1990: 266) rapporteer dat die kinders 

van mishandelde moeders 'n grater risiko vir mishandeling het as nie-mishandelde 

moeders se kinders. Dit is vir Khan (2002: 8) duidelik dat kinders wat mishandeling 

waarneem en fisiese en seksuele mishandeling ervaar, aan grater risikofaktore 

blootgestel is. 

Aangesien die lewensmaat die persoon is wat die gewelddadige en beherende gedrag 

oor die vrou uitoefen, is dit duidelik dat hy nie 'n positiewe ondersteunende hulpbron is 

nie. Walen en Lachman (2000: 7) verwys hierna as die sosiale stremming en nie 

sosiale ondersteuning nie. lndien die gewelddadige maat die nodige hulp ontvang om 

sy negatiewe aggressiewe gedrag te beheer en die vrou besluit om in die verhouding 

te bly, is dit belangrik dat die man en vrou mekaar ondersteun. Rook (2000: 145) 

beweer dat die ondersteuning meer waarde het wanneer dit binne 'n verhouding en 
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omgewing gebeur waar gelyke bronne en wederkerige uitruiling van ondersteuning is. 

In Troos vir die gebrokenes het Frieda John se wil om 'n beter mens te wees 

raakgesien en besluit om horn daarmee te help. Sy het selfs twee beradingsessies by 

die sielkundige saam met John bygewoon (201). 

Geweld plaas 'n groot ekonomiese druk op die samelewing in terme van die verlies 

aan produktiwiteit in die arbeidsmark en 'n toenemende gebruik van maatskaplike 

dienste (Krug et al, 2002:102). Die gevolge van geweld op 'n vrou be"invloed haar 

inkomste en vermoe om 'n werk te handhaaf. 'n Studie (Wiehe, 2000:92) van 123 

deelnemers toon dat 50% van die deelnemers afwesig was van werk as gevolg van 

fisiese mishandeling. 'n Vrou se vrees vir geweld verhoed haar om werk te soek of 

dwing haar om 'n werk te aanvaar, waar sy min betaal word, terwyl ekonomiese 

onafhanklikheid vroue magteloos laat voel met min mag om die gewelddadige 

verhouding te verlaat (Khan,2002:8). 

In Troos vir die gebrokenes word die vrouefigure deur een of ander vorm van 

mishandeling geraak. Ma Mina sien hoe Frieda herhaaldelik deur John mishandel 

word. Sy moedig haar aan om dit nie langer te verduur nie. Wanneer Frieda een nag 

nadat John haar weer geslaan het, na Ma Mina toe vlug, slaan laasgenoemde sy neus 

met 'n stuk hout stukkend. Dit was die keerpunt in John se optrede. Lilly en Lucy 

ervaar ook die effek van mishandeling wanneer hulle sien hoe hulle ma deur hul pa 

mishandel word. Leonie werk in die appelfabriek. Haar man verlaat haar en hul 

kinders vir 'n ander vrou. Sy is verbitterd teenoor horn en verwyt horn omdat hy hulle 

verwaarloos. Sy weet nie hoe hulle na die pakseisoen finansieel sal oorleef nie. Sy 

soek vertroosting in alkohol en bly mettertyd gereeld van haar werk weg. Dit vererger 

haar finansiele probleme. Hierdie gebeure illustreer die ekonomiese impak van 

mishandeling en die uitkringende gevolge daarvan. 

1.8 Die impak van sosiale ondersteuning 

Die beskikbaarheid van 'n ondersteunende sosiale netwerk kan persone help om 

verskeie lewenstressors te hanteer. Vriende, familie en kollegas vorm baie kere in tye 

van krisis sterk familie- en vriendskapsondersteuningsnetwerke wat vroue teen 

huishoudelike geweld beskerm. Sosiale ondersteuning is nie slegs tot die individuele 

vlak beperk nie, maar vorm ook deel van 'n sosiale patroon binne die gemeenskap 
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waar die individu tuis en belangrik voel. Later in die studie word daar gekyk na die rol 

wat samelewingstrukture in Troos vir die gebrokenes speel om die uitwerking van 

huishoudelike geweld te hanteer en te bekamp. 

Net soos daar programme vir slagoffers van huishoudelike geweld aangebied word, 

word daar ook programme vir die misdadigers aangebied. Rehabilitasieprogramme 

word deur staatsinstansies sowel as nie-staatsdiensinstansies aangebied. 

'n Aspek wat in die literatuur oor aksies teen huishoudelike geweld behandel word, 

gaan oor die rol wat gemeenskappe kan speel. Daar word beklemtoon dat die 

gemeenskap moeite moet doen om slagoffers van huishoudelike geweld te wys waar 

hulle hulp en berading kan kry. Gemeenskapsleiers, welsynsorganisasies en 

opvoeders moet gesamentlik die boodskap uitdra dat huishoudelike geweld nooit 

geduld kan word nie. Onder mans en jong seuns kan netwerke geskep word om 

kennis en ervarings uit te ruil. Kos en ander noodsaaklikhede kan aan plekke van 

veiligheid vir mishandelde vroue en kinders of vir vroue wat tuis vasgevang is in 

mishandeling, geskenk word. 

Hierdie aspekte kom ook in Troos vir die gebrokenes voor wanneer Lilly besorgd is oor 

die minderbevoorregtes in die gemeenskap en vrywillig gemeenskapswerk doen by 

die skuiling vir haweloses (113). 

Die studie is 'n teksgebaseerde analise waarin 'n verskeidenheid sekondere en 

teoretiese bronne benut word om die primere teks te ontsluit. Die fokus val hoofsaaklik 

op die narratiewe struktuur van die teks, veral die karakterisering, met die doel om die 

uitbeelding van huishoudelike geweld en die genuanseerde uitwerking daarvan te 

ontleed. 

In hierdie hoofstuk is agtergrondgegewens omtrent die auteur Bettina Wyngaard 

gegee. Die motivering vir die studie is bespreek, asook die probleemstelling. Daarna is 

'n oorsig oor die sekondere literatuur oor die roman gegee. Daar is ingegaan op die 

menings van resensente en raakpunte met ander tekste, soos die romans van E.K.M. 

Dido is uitgewys. Daarna is die voorkoms van huishoudelike geweld in Suid-Afrika 

oorsigtelik bespreek. Die impak van huishoudelike geweld op die slagoffer, 

aksieprogramme om dit te bekamp en die rol van samelewingstrukture is bespreek. 
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In hoofstuk twee word die teoretiese onderbou van die studie uiteengesit. Die term 

postkolonialisme word omskryf en kenmerkende verskynsels in die postkoloniale 

literatuur word oorsigtelik bespreek. Daarna word lig gewerp op enkele perspektiewe 

wat in die analise aangewend word. 

Hoofstuk drie fokus op die teksanalise. Eerstens word die hoofkarakter Frieda Daniels 

bespreek. Haar karaktereienskappe word ondersoek en die fokus val op die 

uitbeelding van haar rol as die willose slagoffer van huishoudelike geweld, die anker 

en rolmodel in die gemeenskap en as agent van verandering. Verder word haar 

emosionele worsteling met kwessies van bitterheid, vergifnis en versoening bestudeer. 

In hoofstuk vier word die ander vrouekarakters in die teks ontleed. Daar word lig 

gewerp op Ma Mina se rot as die vrou met meed en selfvertroue en die wyse waarop 

sy Frieda ondersteun. Dit word gevolg deur die bespreking van die ander vroulike 

karakters, naamlik Lilly, Lucy, Linda en Leonie. Hulle onderskeie rolle word uitgebeeld. 

'n Kritiese perspektief word gegee op die voorstelling van geslagsrolle. 

In hoofstuk vyf word die uitbeelding van die manlike figure in die teks ondersoek. John 

Daniels se rot van dader tot selfverantwoording word bespreek. Die res van die 

manlike figure, naamlik Qom Charles, Robert Pieterse en Garth word onderskeidelik 

bespreek met die doel om hulle onderskeibare rol en optrede in die verhaal te belig. 

In hoofstuk ses word gekyk na die rot en funksie van 'n aantal samelewingstrukture. 

Eerstens word gekyk na die kerk en die vraag gestel of die kerk 'n aktiewe rol in die 

bekamping van huishoudelike geweld speel en in watter verhouding die kerk tot die 

patriargie staan. Daarna word kortliks gekyk na ander strukture soos die polisie, nie

regeringsorganisasies asook die bure. 

Hoofstuk sewe gee 'n samevatting van die vernaamste argumente in die onderskeie 

hoofstukke en kom tot 'n slotbeskouing oor die roman. 
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HOOFSTUK TWEE 

Teoretiese agtergrond en werkwyse 

Die studie maak gebruik van 'n saamgestelde leesmodel waarin konsepte en 

leesstrategiee van 'n aantal literatuur-teoriee benut word. Die belangrikste hiervan is 

die postkolonialisme. In hierdie hoofstuk word ter aanvang 'n begripsverheldering van 

die term postkolonialisme gegee, daarna word verskynsels en kwessies in die 

postkoloniale teorie wat vir die analise nuttig sal wees, uiteengesit en kritiese 

perspektiewe van swart feministe word gegee. 

2.1 Die term postkolonialisme 

Vir hierdie studie is dit belangrik om te kyk na die definisies van die begrip 

"postkolonialisme" asook 'n aantal verskynsels en kwessies in die postkoloniale teorie 

en literatuur. 

Teoretici verskil oor wat postkolonialisme presies is. Volgens Ashcroft, Griffiths en 

Tiffin (1995: 2) het die term "postkoloniaal" 'n komplekse betekenis. Postkoloniaal sluit 

aspekte van die kulturele proses van die begin van koloniale kontak in. Volgens Chris 

van der Merwe en Hein Viljoen (1998: 167) dui die "post" van die term postkoloniaal 

op 'n soort skryf en teoretisering wat op die koloniale tydperk volg, maar ook 

terselfdertyd die koloniale perspektief wil verplaas. Dit is '"n teorie van en kritiek op die 

imperiale sentrum vanuit die gewese kolonies" (Van der Merwe en Viljoen,1998: 168). 

Mishra en Hodge (1993: 276) se onomwonde: "Postcolonial thus becomes something 

which is 'post' or after colonial". Postkoloniale skryfwerk is dus dit wat na die koloniale 

tydperk volg. 

Nikolaas Dirks (2005: 267) is van mening dat daar twee redes is waarom daar klem 

geplaas word op die premorfeem "post" in die term postkolonialisme. Dit tipeer die 

tydperk na kolonialisme en tweedens noem Dirks dat dit te make het met die verband 

tussen die ander "posts" soos in postmodernisme en poststrukturalisme. Ten opsigte 

van eersgenoemde het dit te doen met die politieke betekenis van die morfeem "post" 

wat die tydperk na kolonialisme kenmerk. Laasgenoemde verwys na die algemene 

kritiese ingesteldheid wat in kontemporere denke en samelewing na vore gekom het 

15 

https://etd.uwc.ac.za/



(Dirks, 2005: 267). Hy is van mening dat kolonialisme nie iets van die verlede is nie en 

dat dit steeds 'n invloed op die moderne samelewing het. 

Ato Quayson (2000: 140) sluit aan by Homi K. Bhabha om verheldering oor die term 

postkolonialisme te kry. Bhabha se uiteensetting lui soos volg: 

Postcolonial criticism bears witness to the uneven forces of cultural 

representation involved in the contest for political and social authority within the 

modern world order. Postcolonial perspectives emerge from the colonial 

testimony of Third World Countries and the discourses of minorities within the 

geographical decisions of east, west, north and south. They intervene in those 

ideological discourses of modernity that attempt to give a hegemonic 

"normality" to the uneven developed and the differential, often disadvantaged, 

histories of nations, races, communities and peoples (aangehaal in Quayson, 

2000: 140). 

Hierby kan gevoeg word die begeerte na kulturele onafhanklikheid wat een van die 

dryfvere is agter die literatuur wat in die 1960's uit die kolonies ontstaan het. Verskeie 

skrywers soos Chinua Achebe het doelbewus die taal van die koloniale meester 

gebruik om terug te skryf teen die koloniale waardesisteem. Die tekste wat binne die 

Britse Gemenebes, die sogenaamde "Commonwealth Literature" gepubliseer is, toon 

dus heelwat raakvlakke met postkoloniale letterkundes. 

Daar bestaan ook uiteenlopende opvattings oor die studie van postkoloniale 

letterkunde. Twee sentrale vraagstukke kom na vore in postkoloniale skryfwerk: "Wie 

is ek" en "wie weet?". Dit verwys na die kwessie van die identiteite van mense wat 

hulself nie as Europeers beskou nie en na 'n nuwe identiteit soek wat tot hulle 

geskiedenis en agtergrond spreek. Voorts verwys dit ook na die situasie waarin 

Westerse aannames nie meer as outomaties geldig en meerderwaardig beskou word 

nie en inheemse kennis 'n groter epistemologiese geldigheid verkry (Boehmer, 1995; 

D'Haen, 2002). 

Die term identiteit is 'n sleutelterm in hierdie studie en vra vir verdere verheldering. Die 

term is volgens baie kritici problematies. Hall (1990: 225) beskryf identiteit soos volg: 

"far from being grounded in a mere recovery of the past, identity are the names we 
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give to the different ways we are positioned by, and how we position ourselves within 

the narratives of the past". 

Roos toon aan hoe identiteit 'n prominente diskoers in "alle postkoloniale 

gemeenskappe is" en ook neerslag vind in die media sowel as in die "dokumentere en 

letterkundige" prosa in Afrikaans. Wasserman (2000: 39-40) beklemtoon dat die soeke 

na identiteit "as literere tema" binne die "komplekse en hibriede postkoloniale 

diskoers" tans die Afrikaanse letterkunde oorheers. ldentiteit is dus nie 'n statiese 

gegewe nie en verander na gelang van omstandighede. 

In hierdie studie is dit belangrik om te kyk in watter mate die kwessie van 

huishoudelike geweld 'n impak op die karakter en identiteit van die hooffiguur Frieda 

Daniels het. Bly sy staties as slagoffer of tree daar by haar 'n verskuiwing in met 

betrekking tot die wyse waarop sy haar lot benader. 

Roos (2006: 56) sluit by Wasserman aan en wys hoe daar: 

'n verskeidenheid van saamgestelde (fused) vorme van postkoloniale tekste 

is: tekste waarin namens die "ander", die voorheen gemarginaliseerde, 

gepraat word of waarin hulle waargeneem word; tekste waar die opposisie 

teen die koloniale sisteem steeds deur 'n sterk, binere teenoormekaarstelling 

van magtelose en maghebbende verwoord word; en dan daardie tekste 

waarin die inmekaarvloei en oorvleueling van koloniale en gekoloniseerde 

kultuur in die proses van 'n nuwe identiteitskepping verbeeld word. 

'n lnteressante verskynsel in resente Afrikaanse tekste is die weerstand teen 

nuwe, hedendaagse manifestasies van imperialisme. Kritiek teen verskeie 

aspekte van die huidige maatskaplike opset in Suid-Afrika blyk deel te word van 

'n nuwe "discourse of discontent; an example of disillusionment that ... is often a 

characteristic of postcolonial texts" (Wasserman aangehaal in Roos, 2006: 56-

57). 

Kleurverhoudinge is 'n deurlopende gegewe in die Suid-Afrikaanse literatuur. Die 

teenstelling tussen wit en swart speel teen die einde van die twintigste eeu 'n 

belangrike rol. Hierby kan ook die identiteitsvraagstuk betrek word. Aan die einde van 
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die twintigste eeu konsentreer jong skrywers op wat oor is van die Afrikaner- ideologie 

en soek na 'n andersoortige identiteit. Eep Francken noem dat die Afrikaanse 

literatuur steeds verbind word met 'n soeke na identiteit (Francken, 2008). 

Die omskrywing van postkolonialisme binne 'n Suid-Afrikaanse konteks is ook 

problematies. Die vraag ontstaan of dit terugverwys kan word na · n sekere tydperk. 

Volgens verskeie teoretici was postkolonialisme reeds van die begin van kolonisering 

in die kultuurprodukte teenwoordig (Viljoen, 1998: 73- 74). 

Suid-Afrika is uniek wat die postkoloniale aard van Afrikaanse literatuur betref. Dit is 

omdat die grense tussen die koloniseerder en die gekoloniseerde nie duidelik in die 

taal na vore kom soos in ander koloniale gemeenskappe nie. Afrikaans word gepraat 

deur die koloniseerders sowel as die gekoloniseerde groepe. Ashcroft, Griffiths en 

Tiffen (1995) het reeds in hul seminale studie uitgewys dat taal 'n sentrale twispunt in 

die stryd tussen koloniseerder en gekoloniseerde is. In Suid-Afrika en met betrekking 

tot Afrikaans is dit ook onvermydelik die geval. Opvattings soos Afrikaans die taal van 

die onderdrukker en Afrikaans as bevrydingstaal gee uiting aan die kontesterende 

waardes wat aan die taal geheg word. Swart Afrikaanse skrywers, onder wie 

Wyngaard, bevind hulle midde-in hierdie problematiek en poog in hulle skryfwerk om 

hulle wereld in Afrikaans vas te vang wat reg daaraan sal laat geskied. 

2.2 Verskynsels in die postkoloniale literatuur 

In die postkoloniale literatuur is daar 'n aantal verskynsels wat uitstaan en 

kenmerkend van hierdie tekste geword het. Onder hierdie verskynsels tel 'n sterker 

fokus op die Ander, aansluiting by die feminisme, stemgewing en terugskrywing, plek 

en verplasing asook hibriditeit. Gender-, etniese en klasverskille en magsverhoudings 

is bykomende kwessies. 

2.2.1 Sterker fokus op die Ander 

Die konstrukte "Ander" en "subalterne" word nou aan mekaar verbind. Die Ander in die 

postkoloniale teorie het oorspronklik verwys na die beeld wat die Westerlinge van 'n 

denkbeeldige Coste gevorm het (Robins, 2005: 249-250). Die kulturele, rasse- en 

historiese andersheid word deur die Weste gestereotipeer en verskaf die basis op 
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grand waarvan die kolonisasie van die Ander gemotiveer kan word. Dit behels ender 

andere 'n beskouing van die Ander as eksoties, minderwaardig, barbaars, 

onbeskaafd, ens. Ashcroft, Griffiths en Tiffen (1993: 103) beskryf die konstruksie van 

die Ander deur die koloniale diskoers as 'n paging om die Ander juis as radikaal 

anders as die koloniale self te beskryf (1989:103). Boehmer (2005: 21) dui aan dat die 

posisie van die "subaltern", wat letterlik "minderwaardig" of "ondergeskikte" beteken, in 

postkoloniale stekste beklemtoon en beskryf word. Boehmer noem ook verder dat die 

Ander altyd waarneembaar is in die meeste imperiale tekste, al word dit doelbewus 

verswyg (2005: 21 ). 

Die term subalterne wat deur Antonio Gramsci gemunt is, skakel nou met die Ander. 

Dit verwys na die groep wat polities en maatskaplik uit die hegemoniese magstruktuur 

van die kolonie uitgesluit word en hulself op die grense van die samelewing bevind. 

Postkoloniale skrywers street doelbewus daarna om hierdie verhouding om te keer en 

die subalterne na vore te bring. Volgens die lntemationa/ Dictionary word "subalterne" 

soos volg gedefinieer: "a person holding a subordinate position or being inferior in 

respect to some quality or characteristic". Spivak maan dat intellektuele versigtig moet 

wees om die subalterne nie verkeerd te definieer nie. Sy maak die stelling: 

"intellectuals must avoid reconstructing the subaltern as merely another 

unproblematic field of knowing, so confining its effect to the very form of 

representation" (Spivak, 1995: 8). Die voorstelling van die Ander en subalterne is dus 

'n problematiese kwessie wat met omsigtigheid hanteer moet word. 

2.2.2 Feminisme 

Die feminisme sluit nou aan by postkolonialiteit. Volgens Ashcroft, Griffiths en Tiffin 

(2005) is daar sterk ooreenkomste tussen die feminisme en postkolonialisme omdat 

albei probeer om 'n stem aan die gemarginaliseerdes te gee. Hulle beweer ook dat 

die kruispunt tussen ras, klas en gender belangrik geword het in die feministiese 

diskoers wat 'n verband toon met die postkoloniale diskoers. In Troos vir die 

gebrokenes is daar 'n onmiskenbare feministiese strekking wat aansluit by die 

postkoloniale diskoers. Die teks kan gelees word as 'n paging om die onderdrukte klas 

van mishandelde vroue se posisie om te keer en hulle in die sentrum van die 

handeling te plaas. 
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Emma Huismans se Die verhouding (1990) is 'n voorbeeld van opposisionele 

postkolonialisme. Dit is 'n uitgesproke daad van politieke "weerstand" teen die 

dominansie. Viljoen (1996: 165) maak 'n belangrike stelling: om die vrou se 

komplekse posisie binne die postkoloniale diskoers te kan omskryf, is dit nodig om 

noukeurig te kyk na die besonderhede van die vrou se omstandighede. Vroe~ 

feminisme het soos die opposisionele postkolonialisme probeer om strukture van 

dominansie om te keer (Viljoen, 1996: 165). Riana Scheepers is aldus Roos (2006: 

31) 'n voorbeeld van vroueskrywers in postkoloniale Suid-Afrika wat kommentaar 

lewer op "hedendaagse vorme van imperialisme - bv. die mishandeling van vroue en 

kinders". 

Die representasie van vroue in 'n postkoloniale agtergrond is egter nie so eenvoudig 

nie. Mohanty (1995: 261) vind dit problematies dat Westerse vroue oor vroue van die 

derdewereldse lande skryf, want tydens die proses word derdewereldse vroue 

gestereotipeer. Dit is ook die essensie van Spivak se kritiek op eerstewereld -

feministe. Volgens Spivak misluk hierdie feministe wanneer hulle hul eie 

waardesisteme in hul representasie van die subalterne inskryf: "The academic 

(Western) feminist must learn to learn from Third World women, to speak to them, to 

suspect that their access to the political and sexual scene is not merely to be 

corrected by our superior theory and enlightened compassion" (aangehaal in Moore

Gilbert, Stanton and Maley, 1997: 32). 

In Troos vir die gebrokenes bly Frieda aanvanklik lojaal teenoor John wanneer hy haar 

herhaaldelik mishandel. Sy verdedig nie eens haarself nie. Die vroue in Troos vir die 

gebrokenes is steeds ondergeskik aan hul mans. Die man speel 'n patriargale rol -

die leier van die huis. Net soos Frieda bly Yvette onderdanig aan haar man wanneer 

hy haar telkemale valslik verdink en beskuldig. Die roman kan met Dido se Rugdraai 

en sti/b/y (1997) vergelyk word omdat daar nie 'n politieke motief is nie, maar eerder 

op die maatskaplike probleme van die gemeenskap se vroue (soos vrouemishandeling 

en drankmisbruik) gefokus word. Ten spyte van al hul mishandeling bly die vroue 

figure in beide romans lojaal en onderdanig aan hul maats. Die vrouefigure is oak in 

beide romans die fokaliseerders en hierdeur wek hulle volgens Wasserman (1998: 9) 

simpatie by die leser. 

20 

https://etd.uwc.ac.za/



In Troos vir die gebrokenes word die afbreek van die dominante uitgebeeld wanneer 

Antie Mina heftig teen John optree wanneer hy weer een nag vir Frieda aanrand. In 

Troos vir die gebrokenes is die vrou se stem duidelik hoorbaar. Frieda en die ander 

vrouekarakters vertel van hul eie alledaagse situasies. Hu lie poog om 'n stem aan die 

gemarginaliseerdes te gee. Die vrouefigure is outentieke vertellers. Hulle word 

uiteindelik simbolies van die strewe om stem aan die gemarginaliseerdes en 

onderdruktes te gee en hulle stemme te laat hoar. 

In eietydse feminisme word die vrou as die "ander" van ingeburgerde opvattings en 

stelsels uitgebeeld. In Troos vir die gebrokenes word die vrouefigure uitgebeeld as 

die Ander wat ras en geslag betref. Hulle verteenwoordig die stem van die voorheen 

gemarginaliseerde bruin vroue: "Sy sien dikwels genoeg hoedat vroue wat in ander 

ways sterk en selfstandig is, toelaat dat mans hulle soos vloerlappe behandel"(69). 

Die tradisionele teoriee oor die .vrou maak aanspraak op 'n definisie van haar wese. 

Omdat sulke argumente die vrou in terme van die eie, weerspieelende blik reduseer, 

is hulle "waarheid" 'n verplasing van die vrou en 'n geloof in die "waarheid" van die 

manlike opvatting self. Hierdie spieeling wys terselfdertyd die leegheid van die manlike 

persepsie en die andersheid van die vrou, wat "agter" die spieeling voortbestaan 

(lrigaray: 1974). 

Die rol van die vrou is veral om na die liggaamlike en geestelike versorging van haar 

gesin om te sien. Studies oor geslagsrolle in die Afrikaanse letterkunde het uitgewys 

hoe ideoloe in die dertiger- en veertigerjare bepaalde rolle vir die vrou gekonstrueer 

het en uitgebeeld het (Hofmeyr, 1987: 113). Die volksmoeder is so 'n tipe en Coetser 

(2006b: 107-110) identifiseer drie fases in die ontwikkeling daarvan in Afrikaanse 

tekste: die konstruksie, dekonstruksie en rekonstruksie van die volksmoederbegrip. 

Die moderne waardes wat die vrouekarakters in Troos vir die gebrokenes openbaar, 

dekonstrueer die tradisionele waardes. Dit is dus 'n soort oorgangsteks tussen die 

konstruksie en dekonstruksie van die volksmoeder. Hulle is onderhorig aan die 

patriarg en die gemeenskap. Frieda is vanuit 'n genderperspektief die biologiese 

volksmoeder wat wil verseker dat haar gesin geed versorg is. Die manier hoe die 

vroue hul gesinne versorg, is kenmerkend van die ideologiese konsep van 

volksmoeders (De Klerk, 1962: 16). Benewens die kenmerke van die volksmoeder 
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verwag die patriargale gemeenskap dat die volksmoeder op 'n bepaalde wyse moet 

optree. Dit wit egter voorkom asof die vroue in die teks verskil van die tradisionele 

opvatting, want hulle oefen nie gesag uit soos die vaders nie. Hulle speel eerder 'n 

ondersteunende rol, soos blyk uit die ve.rhouding tussen Ma Mina en Frieda asook 

Frieda se verhouding met haar dogters. 

2.2.3. Stemgewing 

Die kwessie van wie se stem in die teks weergegee word, is hier ter sprake. In van 

haar artikels spreek Spivak die kwessie van stemgewing aan (1995: 24-28). Sy is 

veral gemoeid met die teenstrydighede en die problematiek wanneer die Ander 

gerepresenteer word. Uit die titel van haar seminale essay "Can the subaltern speak?" 

is dikwels die afleiding gemaak dat die subalterne nie stem het nie en dat die 

representasie van daardie stem 'n vervalsing of vervanging is. Spivak (1995: 40) 

herinner ons egter dat die intellektueel (en dus ook die skrywer) geen ander keuse het 

as om te representeer nie: 

there is no unrepresentable subaltern subject that can know and speak itself; 

the intellectual's solution is not to abstain from representation. The problem is 

that the subject's itinerary has not been left traced so as to offer an object of 

seduction to the representaing intellectual. The question becomes ... with what 

voice-consciousness can the subaltern speak? 

In Troos vir die gebrokenes is die werkersklasvroue die subalterne. Deur Frieda en 

haar medekarakters gee die auteur stem aan hierdie vroue. Hulle gedagtes en gedrag 

word deur die auteur aan die leser weergegee. Hulle beeld 'n prentjie uit van die 

lotgevalle van werkersklasvrou in die huis, die gemeenskap en op die fabrieksvloer en 

wys hoe hulle slagoffer word, misluk maar ook oorwin. Wyngaard probeer om 

outentiek en oortuigend 'n stem aan die stemloses te gee. Die gevaar kan ontstaan 

wanneer sy voorgee dat sy self deursigtig is en daardeur die ware stem van die 

stemloses word. Wyngaard bly egter genoegsaam bedag hierop, soos later uitgewys 

sal word. 

Stemgewing speel 'n belangrike rot in die konstruering van identiteit. Kulturele 

identiteit is nie inherent of essensialisties deel van die mens nie. Maar dit moet opnuut 

ontdek word. Dit is dus die gevolg van 'n proses wat nooit volledig afgesluit is nie 
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(Wasserman, 2001 ). Die karakters in Troos vir die gebrokenes se identiteit word deur 

hul omgewing bepaal. Hulle is inwoners van 'n arm woonbuurt. Hulle handhaaf 'n 

eenvoudige leefstyl en het daagliks te kampe met werkloosheid, drankmisbruik en 

ander sosiale kwessies. Hulle identiteite word telkens herskep deur die inspeel van 

hulle maatskaplike omstandighede op hulle lewens. 

Volgens Bhabha word kulturele identiteite binne magsrelasies geproduseer (Bhabha, 

1994: 20). Ons selfkennis en dit wat ons as die waarheid beskou het, het gegeld 

omdat dit deur magsinstansies as waarheid gesanksioneer is. Ons moet ook nie 

kulturele verskille as "natuurlik" beskou nie. Dit is die gevolg van 'n proses van 

kulturele betekening (Bhabha, 1994: 36). 

Ashcroft (1989) meen dat beheer oor die identiteitskonstruksie van die Ander deur 

middel van die koloniale diskoers uitgeoefen word. Deur die aanhoudende herhaling 

van persepsies van die Ander vanuit die fokus van die eie identiteit (want die Ander 

kan alleen bestaan in kontras met die self) ontstaan 'n hibriede konstruksie van die 

"ander" - amper wit, maar nie wit genoeg nie. 

Volgens Jan Mohamed en Lloyd (1990: ix) moet die diversiteit van stemme binne 'n 

minderheidskultuur nie misgekyk word nie. Alhoewel die minderheidskultuurgroep 

sekere ervarings van dominansie en uitsluiting deel wat gevolglik 'n basis vir 

solidariteit skep, is daar ook 'n mate van diversiteit en verskil in hierdie stemme. 

'n Kwessie wat met betrekking tot die auteur Bettina Wyngaard ter sake is, is waar die 

stem van die swart Afrikaanse vroueskrywer in die Afrikaanse Letterkunde is. Volgens 

Cochrane (2005: 216) is daar 1996 tot 2007 slegs sewe Afrikaanse romans deur swart 

Afrikaanse vroueskrywers gepubliseer is. Dit is Frieda Gygenaar se Die Lafitie-manier 

(1996), E.K.M. Dido se Die Storie van Monica Peters (1996), Rugdraai en Stilbly 

(1997), 'n Stringetjie krale (2000), Die Onsigbares ( 2003) en 'n Ander ek (2007) en 

Zulfah Otto - Salies se jeugroman, Diekie vannie Bo- Kaap (1997). 

Dido is tans die mees prolifieke onder die swart Afrikaanse vroueskrywers. Deur haar 

deelname aan literere byeenkomste het sy haar posisie binne die literere sisteem 

verstewig. Gygenaar se skryfwerk is as 'n belangrike prestasie misgekyk, omdat 

populere skryfwerk deur die blanke skrywers oorheers het. Venter (2006: 589) toon in 
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sy navorsing aan dat slegs 2% van Afrikaanse fiksietitels wat vanaf 1990 tot 2005 

verskyn het, deur swart Afrikaanse vroueskrywers was. Dit kan toegeskryf word aan 

die feit dat hulle weinig geleenthede tot publikasies gegun is. 

Ten spyte daarvan dat Wyngaard se roman hierdie gegewens effens verander, is die 

implikasie van Cochrane en Venter se bevindinge dat die stem van die swart 

Afrikaanse vroueskrywer grootliks stil is. 

2.2.4 Terugskrywing 

Terugskrywing is nog 'n kenmerkende verskynsel van postkoloniale tekste. Dit mag 

plaasvind vanuit ontnugtering en volgens Wasserman vertoon die postkoloniale 

terugskrywing in Afrikaans woede, weersin of 'n sekere verbondenheid aan dit 

waarteen in opstand gekom word (Wasserman, 2000a: 31). Teoretici verwys na verset 

as 'n inherente verskynsel van postkoloniale tekste. Boehmer (2005: 3) beskryf 

postkoloniale letterkunde as tekste wat koloniale perspektiewe en metanarratiewe 

ondermyn deur die magstrukture, rasseklassifikasies en die metodes van die 

onderdrukker bloot te stel. 

Seide Boehmer en Viljoen (1994: 4) beklemtoon die aspekte van ondermyning van die 

koloniale stelsel sowel as die verset teen die magstrukture binne die spesifieke stelsel. 

Coetzee (2000: 140 ) noem dat baie vroee Afrikaanse tekste (die, voor 1962) 

retrospektief geskryf is. Dit is herinneringskuns waarin daar oor die verlede 

ge"idealiseer word. In die proses van onthou (dit wat die verteller ondervind), word 

daar lig gewerp op die gemarginaliseerde karakter se minderwaardige posisie binne 

die teks. 

2.2.5. Piek en verplasing 

Piek en verplasing is nog 'n kenmerkende aspek van postkoloniale letterkunde. 

Volgens Ashcroft, Griffiths en Tiffin (1989: 8 ) staan die kwessie van identiteit en die 

ontwikkeling van die verhouding tussen self en plek sentraal. In die postkoloniale teks 

verwys plek nie net na landskap nie, maar verwys ook na die interaksie tussen taal, 

geskiedenis en die omgewing ( Ashcroft, Griffiths en Tiffen, 1989: 391 ). 
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Die uitwerking van verplasing op mense wat vanuit 'n plek verwyder of weggestuur is, 

kom telkemale in postkoloniale tekste voor. Die term verplasing kan onder andere 

verwys na die setlaars se ondervinding van verhuising na 'n ander nuwe land. Hulle 

het nie tuisgevoel in die vreemde nie en hul moedertaal was van hulle ontneem 

(Viljoen, 2005: 94) . 

Ashcroft, Griffiths en Tiffin (1989: 9) merk op dat identiteit beinvloed word deur 

verplasing, slawerny en 'n persoon se "valid and active self (which) may have been .. . 

destroyed by cultural denigration, the conscious and unconscious oppression of 

indigenous personality and culture by a supposedly racial or cultural model". 

As gevolg van Suid-Afrika se koloniale geskiedenis en dekolonisasie vind plek en 

verplasing dus neerslag in die Afrikaanse letterkunde. Viljoen meen dat Afrikaans as 

'n relatiewe jong literatuur vertel van die manier waarop die konsep van plek gevorm 

is deur die Europese setlaars en hulle nasate deur die transformasie van ruimte na 

plek deur die proses van naamgewing, kartering, beskrywing en mitologisering. 

Jeanne Goosen se Ons is nie alma/ so nie (1990), E.K.M.Dido se Die storie van 

Monica Peters (1996) en Eben Venter se Foxtrot van die vleiseters (1983) is almal 

voorbeelde van tekste wat handel oor die verplasing van persone vanuit hulle 

bekende omgewing na 'n onbekende en vreemde omgewing. 

Alhowel daar in Troos vir die gebrokenes nie sprake van verplasing is nie, speel 

ruimte en plek 'n belangrike rol in die verhaalgebeure. Dit gaan veral oor die karakters 

se gevoel van geborgenheid waar hulle hul bevind - in die huis, die buurt, die kerk en 

die werksopset. Wanneer Frieda besluit om 'n einde aan haar mishandeling deur John 

te maak, is die praktiese uitvoering daarvan deur horn die huis te belet. So neem sy 

beheer van haar ruimte en laat sy horn later slegs toe op haar eie terme en dit is 

wanneer hy tot inkeer gekom het en vergifnis vra. 

2.2.6. Hibriditeit en identiteit 

Bhabha (1994) herlei die begrip hibriditeit in die postkoloniale studies na vermenging. 

Die konsep van hibriditeit is amper gelykstaande aan Homi K. Bhabha se werk (Childs 

en Williams 1997: 122). In sy studie word "hibriditeit 'n strategie om essensialistiese 
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oortuigings rondom suiwerheid, veral 'rassesuiwerheid', en die bestaan van 'n 

outentieke oorsprong uit te daag en te kontamineer" (Visagie, 2002 : 188). Bhabha 

ondersoek onder andere die ooreenkomste tussen die koloniseerder en die 

gekoloniseerde om te kan toon hoe die stereotipering van albei die subjekte plaasvind. 

Hy wil verder toon dat die skepping van 'n koloniale identiteit 'n probleem is wat 

aanwesig is in die verhouding tussen die koloniseerder en die gekoloniseerde. 

Volgens Steward van Wyk (2000) word hibriditeit nou geskakel met prosesse van 

identiteitsvorming in die postkoloniale studies (2000). Wanneer daar in die 

identiteitskepping 'n "ons" en "hulle" ter sprake is, word die hibriede as 'n vorm van 

gevaar, verlies of agteruitgang gesien (Papastergiades, 1997 : 259). 

In Troos vir die gebrokenes word taal aangewend om byte dra tot die konstruksie van 

kulturele hibriditeit. Met die gebruik van nie-standaard Afrikaans wyk Wyngaard nie 

net af van die standaardtaal nie, maar sy skep ook 'n gehibrideerde taal. In hierdie 

opsig kan Wyngaard se roman met Dido se werke vergelyk word. 

Hibriditeit handel oor dit wat vreemd en onbekend is en wat vertaal word in die 

bekende en aanvaarbare en sodoende 'n legitieme status verkry. Die proses van 

hibridisering word byna altyd deur mag gereguleer en geskied meesal onder dwang. 

Hibriditeit kan as 'n wesenskenmerk van alle kulture beskryf word (Van Wyk, 2000). 

Volgens Visagie (2002: 187) word daar in die geesteswetenskappe verskillende 

betekenisse aan die term hibriditeit geheg. Dit hang af van die sosiale, kulturele en 

politieke kontekste waarin die term gebruik word. 

In Afrikaanse skrywers soos Andre P. Brink en Etienne van Heerden staan die 

obssessie met rassesuiwerheid en die angs van "gemengde bloed" uit. Houd-en-bek 

(1993) en Etienne van Heerden se Die Stoetmeester (1993) is voorbeelde waar 

kulturele hibriditeit uitgebeeld word. 

Hibriditeit en identiteit skakel nou met mekaar. Dit is belangrik om weer Stuart Hall 

(1990: 225) se perspektief op die term op te roep: "far from being grounded in a mere 

'recovery' of the past . . . identity are the names we give to the different ways we are 

positioned by, and position within, the narratives of the past". ldentiteit is dus nie 'n 

26 

https://etd.uwc.ac.za/



stabiele en onveranderlike gegewe nie, maar soos hibriditeit word dit geskep uit 

uiteenlopende en diverse elemente en invloede. 

Dit is myns insiens belangrik om te kyk na die identiteitsproblematiek vanuit die 

standpunt van die swart Afrikaanse gemeenskap wat gemarginaliseer was deur die 

Afrikaner establishment. Die gevolg daarvan was dat die swart Afrikaanse 

gemeenskap hulle eie identiteitstryd tydens die apartheidsera gevoer het. Swart 

Afrikaanse skrywers het 'n belangrike rol gespeel om die identiteitsproblematiek te 

verwoord sodat die bree Afrikaanse gemeenskap daarvan bewus kon word. Skrywers 

soos S.V. Petersen, Adam Small, Peter Snyders, Patrick J. Petersen, Willie Adams, 

Melvin Witbooi, Abraham Phillips en EKM Dido, om enkeles te noem, het hierin 'n 

groat rol gespeel. 

In die proses van identiteitskonstruering is daar in die Afrikaanse letterkunde 

verskillende identiteitsmerkers wat die swart Afrikaanse skrywer gebruik. Voorbeelde 

hiervan is velkleur, taal, hare en kleredrag. Hierdie merkers was juis tydens die 

apartheidsjare gebruik om mense volgens ras en klas te identifiseer (Colyn, 2009: 12). 

Volgens Erasmus (2001: 22) word sekere merkers aan die bruin ras toegedig en dien 

dit as merkers vir bruin identiteit. Tog word, volgens Erasmus, nie alle merkers deur 

alle bruin mense gedeel nie. Sy se dat dit juis hierdie identiteitsmerkers is wat hydra 

tot die indiwidu se identiteitsvorming. Govinden skryf dat "often cultural attributes such 

as language, religion, food, music and dress became reified and defining 

characteristics or markers of difference" (2008: 37). Volgens Visagie (2004: 12) speel 

identiteit steeds 'n belangrike rol in voorheen gemarginaliseerde goepe. Hulle is nog 

steeds op soek na hul plek en rol in die gemeenskap. Die aangryping van identiteite 

gee aan die "gemarginaliseerde mense die sekuriteit om hul posisie binne · n 

gemeenskap te vestig" (Colyn, 2010). 

In Troos vir die gebrokenes speel die gemeenskap en familie 'n sentrale rol en die 

soeke na identiteit strek dus verder na sodanige grater kollektiewe eenhede. Dit strook 

met wat Govinden se aangaande die soeke na 'n identiteit by die swart vroueskrywers 

en dat dit nie net te make het met die individuele identiteite nie, maar oak met 

groepsidentiteite (Govinden, 2008: 55). By groepsidentiteit kry ans identiteitsmerkers 

soos name en naamgewing, kleredrag, taal, velkleur, hare en haarstruktuur. Hierdie 
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merkers word soms as minderwaardig beskou. 'n Donker velkleur en krullerige, kroes 

hare word byvoorbeeld as kenmerke van 'n laer groep beskou en gestereotipeer. 

In Troos vir die gebrokenes speel identiteitsmerkers 'n belangrike rol. Wyngaard 

gebruik die merkers velkleur, hare, en kleredrag om die werkersklasvroue uit te beeld. 

Daarmee poog sy om 'n realistiese voorstelling van haar karakters te gee - een 

waarmee haar leserspubliek kan identifiseer. Wyngaard poog om 'n ander leserskring 

as wit vroueskrywers te bereik en dit doen sy deur verhaalinhoud en struktuur van die 

teks. Haar werk verskil in tema en tekstuur van ander skrywers omdat daar vanuit 'n 

heeltemal ander oogpunt geskryf word. 

Die voorheen gemarginaliseerde stem van die bruin vrou vertel haar eie storie en 

vorm sodoende 'n teenhegemoniese stem. Hierdie verskynsel word deur Rive (1985a: 

154) uitgelig. Hy noem dat die agtergrond van die skrywer in ag geneem moet word 

wanneer die gehalte van die teks beoordeel word. Die nie-standaard Afrikaans in 

Troos vir die gebrokenes is 'n belangrike identiteitsmerker wat kan bydra daartoe dat 

die bruin leser met die verhaal identifiseer. Wyngaard gebruik sekere woorditems en 

gee daarmee leidrade aan die leser oor die karakters se identiteit. Sodoende skep sy 

· n gehibridiseerde taal wat anders is as die gestandardiseerde taalvorm. 

2.2.7 Gender-, etniese en klasverskille en magsverhoudings 

Volgens Wasserman vorm verskynsels soos gender-, etniese, klasverskille en 

kulturele identiteit deel van postkoloniale letterkunde (2000: 71, 81). Troos vir die 

gebrokenes handel oor werkersklasvroue, hulle alledaagse doen en late en 

omstandighede wat daarop inspeel. Gebeure wat in sulke gemeenskappe en 

huishoudings plaasvind, vorm die kern van die verhaal. Die figure in die roman is 

verteenwoordigend van die werkersklas in die bruin gemeenskap. 

In Troos vir die gebrokenes word verskillende klasse uitgebeeld. Daar is Frieda en die 

res van die vroue wat uit die werkersklas kom. Hulle werk vir 'n weeklikse loon en voer 

'n stryd om daarop te oorleef. Die roman maak telkens gewag van armoede in die 

gemeenskap en inwoners wat oorleef _op die barmhartigheidsaksies van die 

organisasie Bread of Heaven. Daarteenoor is die blanke predikante en dokters wat 

welgesteld is vir wie Antie Mina was- en strykwerk doen. Hulle is egter randfigure, 

28 

https://etd.uwc.ac.za/



want in die roman is die vroue die hooffigure en hulle is die stem van die 

gemarginaliseerdes in die bruin gemeenskap. 

Die vroue is egter ondergeskik aan manlike dominansie en is dus nog nie bevryde 

vroue nie. Antie Mina is aanvanklik die enigste vrou wat nie deur manlike dominansie 

beheer word nie. Frieda slaag met verloop van tyd daarin om haarself van John se 

mag te bevry en nie langer aan horn ondergeskik te wees nie. 

Volgens West (1994) gee postkoloniale tekste ook 'n blik op klasdifferensie binne die 

swart gemeenskap en die gepaardgaande onderdrukking van swart vroue in terme 

van klas. Na aanleiding van die situasie in die swart Amerikaanse konteks verwoord 

hy sy siening soos volg: 

There is increasing class division and differentiation, creating on the one 

hand a significant black middle-class, highly anxiety-ridden, insecure, willing 

to be co-opted and incorporated into the powers that be, concerned with 

racism to the degree that it poses constraints on upward social mobility; 

and, on the other, a vast and growing black underclass, an underclass that 

embodies a kind of walking nihilism of pervasive drug addiction, pervasive 

alcoholism, pervasive homicide, and an exponential rise in suicide. Now 

because of the deindustrialization, we also have a devastated black 

industrial working class. We are talking here about tremendous 

hopelessness. This hopelessness creates longing for insight and strategies 

for change that can renew spirits and reconstruct grounds for collective 

black liberation struggle. 

Die figure in Troos vir die gebrokenes is almal van 'n arm woonbuurt: "ons woon in 'n . 
arm woonbuurt" (19). Hulle het daagliks te doen met sosiale probleme soos 

werkloosheid, mishandeling en armoede: "Hoe gaan ek kos in my kinders se monde 

sit?" (19). Hulle ondervind hopeloosheid en aanvaar mettertyd hul eie lot. In Troos vir 

die gebrokenes protesteer die vroue teen die onderdrukking van hul mans en hul 

gemeenskap: "Reg rondom haar sien sy hoe mans aangaan met die vroue in hulle 

lewe en wegkom daarmee" (68). 
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Teen die einde van die roman openbaar die hoofkarakter, Frieda 'n vegtersgees en 

kan sy sodoende haar eie negatiewe ervarings verwerk. Sy is ook 'n aansporing vir 

die ander vrouefigure. Hulle styg dus uit hul hopeloosheid na bevryding. Hulle ervaar 

hoop in die aangesig van hopeloosheid. 

2.3 Kritiese perspektiewe vanuit die oogpunt van swart feministe 

Volgens Guy-Sheftall (1986: 19) verwys die term swart feminisme na 'n groep swart 

vroue wat feminisbewustheid beoefen. Guy-Sheftall onderskei kenmerkende 

eienskappe van swart feministe, naamlik: dat swart vroue se ondervindinge ten 

opsigte van ras- en genderonderdrukking verskil van die probleme en behoeftes van 

wit vroue en swart mans. Swart vroue se stryd is dus tweeledig, vir gelykheid op 

gender en ras grondslag. In Troos vir die gebrokenes word die vrouekarakters 

eerstens as vroue deur die patriargale gemeenskap gemarginaliseer en tweedens as 

swart persona. 

Swart feministe argumenteer dat onderdrukking ten opsigte van geslag, klas en ras 

nie van mekaar geskei kan word nie (http://en.wikipedia.org/wiki/Black feminism). 

Volgens Alice Walker en ander swart feministe ervaar swart vroue onderdrukking wat 

verskil van wit vroue. Patricia Hill Collins beweer dat swart vroue hulle ondervindinge 

en idees met mekaar deel en plaas 'n spesifieke perspektief op die self, hul 

gemeenskap en samelewing. Bell Hooks word algemeen beskou as die sterkste 

verwoorder van die idees van swart Amerikaanse feministe, juis omdat sy so 

onverskrokke die dubbele marginalisering van die swart vrou in terme van ras en 

geslag uitwys (1988:30). 

Skerp kritiek word teen die patriargaat en patriargale houdings uitgespreek en die 

ideologie van manlike meerderwaardigheid, die gelykstelling van die man met God, 

met die vaderlike, heerser of skepper word bevraagteken. Patriargale en 

onbevraagtekende, vanselfsprekende gebruike soos gratis vrouehuiswerk in diens van 

die familie word uitgewys en negatief beoordeel. So oak die paternalisme wat behels 

dat die vrou ondergeskik aan die man is en dat haar deugsaamheid in haar 

moederlike en versorgende rol le. 
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In Troos vir die gebrokenes bevind die vroue hulself in 'n patriargale samelewing waar 

die mans die dominante en oorheersende posisie in die verhouding beklee. Mans 

word uitgebeeld as die meerderwaardige, vaderlike en magsbehepte figure. Die 

vrouefigure word uitgebeeld as die onderdanige vroue en moeders. Hulle verrig 

daaglikse take soos die huishouding en versorging van die gesin, sander om 

vergoeding daarvoor te verwag. Die volgende uitsprake is tekenend: "solank die kos 

drie keer op 'n dag daar uitkom, is als reg in sy lewe" (48) en "Die mans vreet hulle 

trommeldik en gaan relax dan buitekant en ons moet ons simpel werk om agter hulle 

op te vee en skoon te maak" (78). Bo en behalwe hierdie take is die vroue ook mede

broodwinners van die gesin. In sommige gevalle is hulle selfs die enigste 

broodwinners. 

Troos vir die gebrokenes spreek subtiel kritiek uit op patriargale opvattings wat in 

werkersklasgemeenskappe bestaan en die wyse waarop vroue dubbel 

gemarginaliseer is. In die volgende hoofstukke word in meer besonderhede op hierdie 

opvattings ingegaan en word uitgewys hoedat die boek 'n bevrydende boodskap 

uitdra. 

Die oorsig in hierdie hoofstuk het gehandel oor die term postkolonialisme en 

verskynsels in die postkoloniale teorie wat met vrug gebruik kan word in die analise 

van Troos vir die gebrokenes. Daar is ingegaan op konsepte soos stemgewing, 

terugskrywing, plek en verplasing asook identiteit en hibriditeit. Ten slotte is enkele 

kritiese perspektiewe van swart feministe uitgewys wat ook gebruik kan word in 'n 

perspektief op die teks. 

Vervolgens kom 'n analise van die karakters aan bod en word breedvoerig uitgewy oor 

die rolle wat hulle vervul en die groei en ontwikkeling in indiwiduele karakters. 
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HOOFSTUK ORIE 

Vroue en huishoudelike geweld: die hoofkarakter Frieda Daniels 

3.1. lnleiding 

Troos vir die gebrokenes is 'n verhaal wat handel oor die wel en wee van 'n plaaslike 

gemeenskap in Grabouw in die Overberge. Die verhaal handel oor sosiale kwessies 

soos mishandeling, drankmisbruik, werkloosheid en armoede. Die daders in die roman 

word uiteindelik die slagoffers en omgekeerd. Van Niekerk (1997: 37) beklemtoon die 

behoefte om literere items wat in die verlede gemarginaliseer is, in te sluit in die 

literatuurgeskiedenis om 'n ge"integreerde geheel te verkry. Dit is deur die vertel van 

hul verhale en die skryf van literere tekste dat die gemarginaliseerdes die stilte van die 

verlede verbreek. Die onderdrukte stemme kry dus 'n kans om hul stories te vertel. 

Govinden (2008: 3) verwys na die skryf van voorheen onderdrukte vroue se verhale as 

'n manier om die dominante orde te ondermyn en sodoende hulle eie stemme te laat 

hoor. Dit gee hulle ook die geleentheid om hulle stemme terug te kry in 'n samelewing 

wat hulle in die verlede stilgemaak het (Govinden, 2008: 12). 

Die roman loop oor drie geslagte met veelvuldige storielyne. Frieda Daniels is die 

hoofkarakter en werk as 'n opsiener by die plaaslike appelfabriek (11). Sy het twee 

dogters Lilly en Lucy en een seun, Jimmy. Frieda is met John, 'n werktuigkundige, 

getroud en word in hierdie huwelik deur haar man mishandel. Sy bereik die punt waar 

sy genoeg gehad het en daadwerklik optree deur horn uit die huis te skop. 

Ma Mina is Frieda se grootmaak-ma en word ook Antie Mina genoem. Sy is die 

besorgde ma na wie Frieda telkemale haar toevlug neem nadat John haar mishandel 

het. Sy ondersteun Frieda met raad en bystand (35). Ma Mina is ongeletterd, maar sy 

laat haar nie daardeur onderkry nie. Sy is 'n vrou met moed, integriteit en 

selfvertroue. 

Lilly is Frieda se oudste dogter. Sy is die ma van 'n buite-egtelike en voorskoolse 

seuntjie, Storm. Sy openbaar 'n vegtersgees en skraap genoeg moed bymekaar om 

haar ma Frieda teen haar pa se mishandeling te beskerm (37). Haar veggees is ook 

duidelik wanneer sy later haar ongelukkigheid teenoor haar seun se pa uitspreek (99). 
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Lilly is ook besorgd oor die minderbevoorregtes en doen gemeenskapswerk by 'n 

skuiling vir die haweloses. 

De Vries (2009) som die verhaal raak op wanneer sy opmerk dat Troos vir die 

gebrokenes "'n verhaal (is) waarin die slaanmerke aan 'n vrou se lyf vertel van die 

siel se veerkrag, die letsels aan haar gees wat 'n pad uitstippel na innerlike krag". 

Troos vir die gebrokenes is 'n sober, bevrydende boek waarin vroue hul keuses 

uitoefen en nie aan die onderdrukking van hulle gees toegee nie. Die vroue in die 

teks is sterk figure. Hulle hou die drade van die familie en die samelewing bymekaar 

en is die spil waarom die gesin draai. 

3.2. Die hoofkarakter Frieda Daniels: willose slagoffer van huishoudelike 

geweld 

Frieda is 'n raakvatter en toesighouer in die appelfabriek in Grabouw (11). Sy is ook 

sameroeper van 'n gebedsgroep en is altyd besorgd oor haar mense (18, 20). Sy 

besoek en troos graag die siekes en moedeloses. Frieda sing ook in die kerkkoor. Sy 

het 'n baie nou verhouding met God. Sy word dus as godvresend uitgebeeld en as 

een wat onderdanig aan God is. Hierdie onderdanigheid aan 'n godfiguur word 

weerspieel in die onderdanigheid aan manlike figure in die gemeenskap en die 

patriargale orde. 

Alhoewel Frieda as 'n sterk en godsdienstige vrou uitgebeeld word, word sy gereeld 

fisies deur John, haar man, mishandel. Sy bly stilweg die mishandelde vrou - ter wille 

van haar kinders, so glo sy. Sy aanvaar die gemeenskapsnorme wanneer sy die 

mishandeling verduur. Haar gemeenskap glo "elke huis het sy kruis" en sy geheime 

(49) en dat dit verborge gehou moet word. Die slagoffers werk saam met die oortreder 

om die geheim te bewaar (49). Die patriargale houding van die gemeenskap weerhou 

Frieda om los te breek van haar mishandeling. Sy is dus vasgevang in die patrone en 

norme van die gemeenskap. 

Collins (1990: 104) verwys na die vroulike karakter wat haar eie onderdrukking willoos 

aanvaar: "Black women's ideas and actions force a rethinking of the concept of 

hegemony, the notion that the black women's objectification as the other is so 

complete that we become 'willing participants' in our own oppression". Religie speel 
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'n groot rol in Frieda se onderdrukking sowel as haar onvermoe om iets aan haar 

situasie te doen. 

Die verloop van Frieda se mishandeling bestaan uit verskillende fases van stilswye, 

toesmeer en wegsteek. Aanvanklik was niemand bewus van Frieda se mishandeling 

nie. Haar huismense weet wat gebeur, maar hulle praat nie daaroor nie, "dis amper 

asof hulle afgespreek het dat hulle nie daaroor moet praat nie" (62). Frieda besef vir 

die eerste keer hoe eensaam sy werklik voel omdat sy 'n front probeer voorhou, selfs 

teenoor haar gebedsgroep (66). Dit is juis die mense met wie sy haar diepste geheime 

moet kan deel. 

Haar stilswye is 'n gevolg van die feit dat sy bekommerd is oor haar aansien in die 

gemeenskap. Sy wil nie erken dat sy mishandel word nie, want dit sou betaken dat sy 

moet erken dat haar huwelik en haar lewe nie perfek is soos wat sy probeer voorgee 

nie. Die gemeenskap waarin Frieda leef, versterk die idee dat 'n vrou onderdanig aan 

haar man moet wees en horn nie moet teenstaan nie. Sy ondervind ook skaamte en 

vernedering omdat haar kinders al by meer as een geleentheid gesien het wat gebeur 

as dinge nie na John se sin verloop nie (37). Dit is haar trots wat haar kniehalter, want 

sy wil voor ander altyd goed vertoon. Frieda wys selfs hulp vanaf haar buurvrou van 

die hand omdat sy John se reaksie vrees (67). Sy skerm vir John wanneer sy aan sy 

moeilike kinderdae dink en dit as verskoning vir sy gedrag voorhou (75). 

Sy word later moeg van liegstories opmaak en verskonings uitdink vir John se gedrag. 

Sy merk dan op: "ek is so moeg van pretend" (66). Toe sy die aand haar toevlug na 

Ma Mina gevind het, het sy vir die eerste keer oor haar mishandeling gepraat (56). Sy 

het later ook vir haar vriende Evette en Erika van haar mishandeling vertel (61). Op 

hierdie stadium kon sy daaroor praat sonder om vlae van vernedering en skaamte oor 

haar te voel spoel. 

Sy kan haarself nie van haar sosiale omstandighede bevry nie. Haar emosionele 

mishandeling is omtrent net so erg soos die fisiese mishandeling. Tog hunker sy te 

midde van haar negatiewe ervarings na genesing en heelwording vanuit haar 

verdrukkende situasie (51). Aan die einde van die roman bereik Frieda uiteindelik 

emansipasie. Sy verteenwoordig al die gemarginaliseerde vroue en hulle word 
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uiteindelik simbolies van die hoop op bevryding en die behoefte om die 

gemarginaliseerdes se stories te laat hoar. 

Frieda is aanvanklik verbitterd teenoor John omdat hy haar oor die jare herhaaldelik 

mishandel het. Sy ervaar skaamte omdat haar kinders sien en hoar hoe hulle pa haar 

mishandel (37). Hy is die oorsaak dat sy haar jongmeisiedrome opsygestoot het en 

vandag 'n rigtinglose bestaan voer (38). Sy het as jongmeisie van 'n groot huis 

gedroom, maar sit nou na al die jare steeds in 'n beknopte tweeslaapkamerpophuis 

(39). "Al haar drome en goeie voornemens ten spyt, het sy nie eens uit Grabouw 

weggekom nie" (41). 

Wanneer John drank by die huis aankom en haar slaan, smeek sy telkemale dat hy 

haar nie moet seermaak nie, maar ten spyte van haar smekinge gaan hy steeds voort 

om haar te slaan totdat sy in 'n bondeltjie inmekaar sak: "Sy probeer haar in 'n klein 

bondeltjie opkrul deur haar kniee styf teen haar ken op te trek en haar arms oar haar 

kop te klem" (55). Frieda verduur die mishandeling omdat sy glo dat sy horn tot sulke 

optrede dwing (53). Die selfblaam wat dikwels met mishandeling gepaardgaan, word 

hier uitgebeeld. Sy besef soms dat sy haar eie woorde nie glo nie en dat sy haarself 

nie vergewe dat sy verskonings vir John se optrede maak nie. By tye vergoeilik sy 

selfs John se gedrag deur dit toe te skryf aan sy alkoholmisbruik: "Hy kan seker nie 

help dat hy so raak as hy gedrink het nie" (53). 

Frieda kan vergelyk word met Bernadette in Dido se Rugdraai en stilbly (1996) wat 

tevrede is om onderdanig aan haar man te wees. Albei hoofkarakters word as na·iewe 

vroue uitgebeeld wat glo dat hulle eendag hul sprokiesverhaal gaan leef. In Wyngaard 

se roman word die politieke motief, nes in Dido se roman, na die agtergrond geskuif 

en word daar eerder op maatskaplike probleme soos vrouemishandeling en 

drankmisbruik gefokus. In albei die romans verduur die hoofkarakters die 

mishandeling van hul mans omdat hulle bewus is van die gemeenskap se verwagtinge 

en hulle nie verdere verwerping wil verduur nie. 

Frieda is die beeld van die vrou in die patriargale gemeenskap wat aanvanklik nie 'n 

vinger verlig om haarself te help nie: "Maak asof hulle niks sien nie ..... en niemand 

waag dit om oor die dinge te praat nie" (68). Die fisiese mishandeling aan die hand 

van haar eggenoot John lewer stille kommentaar op die gruwel van ender andere 
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verkragting binne die huweliksverband. Die kerk se stilswye ten opsigte van die vrou 

se mishandeling en onderdrukking en sy bondgenootskap word later in die studie van 

nader beskou. 

3.3 Frieda : anker en steunpilaar in die gemeenskap 

Al word Frieda gereeld deur haar man mishandel, tree sy regdeur die roman as 'n 

leier en steunpilaar vir die gemeenskap op. Sy is 'n opsiener in die appelfabriek en het 

daarom 'n verantwoordelikheid teenoor haar werkers. Sy tree vir hulle in die bresse en 

gevolglik het hulle die vrymoedigheid om hul probleme met haar te bespreek (18, 20). 

Dit is dus ironies dat Frieda vir ander 'n spreekbuis en ondersteuner is, maar dat sy 

aanvanklik nie met enigiemand oor haar eie probleme kan praat nie. 

Frieda is oak die sameroeper van 'n gebedsgroep waar sy die vroue aanmoedig om 

hulle oor mekaar te ontferm. Sy is 'n anker vir haar mense wat in 'n patriargale 

gemeenskap leef waar die vroue die daaglikse geweld en onreg as deel van hul 

lewens aanvaar. "Die ander wang draai" is deel van Frieda se leefwyse. Sy kla nie oor 

haar materiele tekorte nie en sy bepeins nie haar ervarings nie. Sy is gevolglik nie 

skaam oor haar situasie nie. Sy is liewer trots op haar huis en kinders wat elke dag 

goedversorgd en skoon is. Sy en die res van die vroue staan keer op keer met 

waardigheid uit hul situasie op. Hulle is die slagoffers wat uiteindelik as daders 

uitgebeeld word. 

Vitackova verwys in haar studie Back to the roots (2011: 49) na die vrou wat haar 

stem laat hoor in opstand teen die patriargale standaarde van die gemeenskap: "the 

goal is to find unique/ individual women's voices, which we can expect to be 

subversive to the traditional (patriargal) standards". 

In Troos vir die gebrokenes (2009) is Frieda die gemarginaliseerde vrou wat haar stem 

laat hoor en in opstand kom teen die onderdrukking van die patriargale sisteem. 

Volgens Vitackova (2011: 191) word vroulike karakters in postkoloniale tekste 

aanvanklik uitgebeeld as vroue wat onsekerheid en ongemak ten opsigte van hulle 

identiteit en posisie in die samelewing ondervind. Dit is 'n tipiese kenmerk van die 

postkoloniale situasie (Vitackova, 2011: 191). 
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Frieda is gemoeid met brood - en botterkwessies en nie met die vraagstuk of 'n vrou 

self haar eie besluite mag en kan neem nie. Sy het nie tyd of krag vir pretensies nie. 

Sy bly die sterk vrou en leier wat almal by die appelfabriek en in die gemeenskap 

bemoedig. Frieda openbaar ook 'n vegtersgees en kan gevolglik haar eie negatiewe 

ervarings verwerk. Geloof speel 'n belangrike rol in Frieda se lewe. In moeilike tye is 

haar geloof haar toerusting tot oorlewing. Ware vergifnis word uitgebeeld wanneer sy 

diegene wat haar te na kom telkemale vergewe soos wanneer Linda haar beskinder 

en John haar herhaaldelik slaan. 

3.4 Frieda: agent van verandering 

Frieda se ommekeer vind plaas nadat sy een aand, toe John haar weereens geslaan 

het, na Antie Mina se huis vlug. Dit was die eerste keer dat sy haarself uit haar 

benarde posisie wou bevry en dit is die begin van haar bevrydingstog. Larde (1984 : 

116) verwys na die gemarginaliseerde vrou se tog as 'n "transformation of silence into 

language and action". Frieda besef dat sy geen ander opsie het as om haar situasie te 

erken en nie langer verskonings vir John se dade te maak nie. Sy slaap selfs een nag 

met 'n broodmes onder haar kopkussing om haarself teen John te beskerm. Nadat sy 

besluit het om haar eie bevryding te bewerkstellig, tree sy meer selfversekerd op. 

Wanneer John weer soos gewoonlik om verskoning vra vir sy optrede, weier Frieda 

om horn toe te laat om terug te keer huis toe. Hierna tree hy meer bedagsaam en 

hoflik teenoor haar op. Hy neem haar selfs op uitstappies om sodoende haar guns en 

vertroue terug te wen. Maar dit laat Frieda nie van besluit verander nie. Sy voel dat 

John nie opregte berou toon nie en dat hy niks verander het nie. Sy het voorheen 

geluister na wat die kerk se en haar eie belange agterwee gelaat. Nou stel sy haar eie 

belange eerste en luister vir 'n verandering na haar hart en gewete (140). 

Sy neem beheer van haar lewe en stel hierdeur haar eie geluk en belange bo die reels 

en regulasies van die kerk: "Ek kan nie aanhou doen wat die kerk van my verwag 

terwyl my eie behoeftes en wat ek glo, ge"ignoreer word nie" (153). Sy tree met 

inisiatief en daadwerklikheid op om verandering en verbetering van haar posisie te 

bewerkstellig. Dit is 'n geval waar Frieda dus postkoloniale agentskap verkry. 
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Frieda bevestig deur haar handelinge haar handelingsbevoegdheid en gee sodoende 

aan haarself en die ander vrouekarakters hoop in hulle hopelose sosiale bestel. 

Collins verwys na "a journey from victimization to a free mind"(1987: 56). Sy is nou in 

beheer van haarself en haar eie situasie en nie net bloot 'n willose pion van dit wat die 

samelewing van haar verwag nie. Sy bevestig ook dat sy tot veel meer in staat is as 

net die tradisionele rol van 'n vrou soos wat deur die patriargale samelewing 

voorgeskryf word. 

Na Oom Charles se dood, besef Frieda hoe kort en kosbaar die lewe is. Sy neem 

Robert se woorde tydens die roudiens ter harte. Hy het na die hofsitting van vergifnis 

gepraat; watter uitdagings dit soms inhou, maar dat verryking en groei daaruit spruit. 

Robert het ook genoem dat 'n mens sonder vergifnis nooit ten volle mens kan wees 

nie. Deur die ander persoon vry te stel, bevry jy jouself van die kettings van die 

verlede (208). Frieda het geweet wat Robert se ook van toepassing is op haar en 

John. Sy het besluit om horn te vergewe en horn nie heeltyd met wrewel in haar hart te 

dra nie. 

Sy was met vooropgestelde idees gevul en het haar verwagtinge oor reg en verkeerd 

laat vaar. Frieda het besef dat "nie een van ons so sleg is dat ons nie 'n tweede kans 

verdien nie" (221). Frieda het uiteindelik vergifnis en versoening ervaar en het 

gevolglik John se wil om 'n beter mens te wees, raakgesien en het besluit om horn te 

ondersteun. Die uiteinde is dat sy besef dat daar tog goeie dinge uit haar lyding 

gespruit het: "sy was gelouter soos kosbare metaal in smeltkroes en sy wat gebroke 

van hart was, is uiteindelik getroos" (222). 

Troos vir die gebrokenes is 'n boodskap van hoop wat die sterk vroue in die 

patriargale gemeenskap uitbeeld en Frieda wat beheer neem oor haar eie negatiewe 

situasie en sodoende 'n agent vir verandering is. Sy het tydens die proses van 

verandering in opstand gekom teen die huishoudelike geweld wat sy deur die jare 

moes verduur. 

3.5 Frieda: emosionele worsteling met bitterheid, vergifnis en versoening 

Regdeur die verhaal ondervind sekere karakters verskillende emosionele wroegings 

wat wissel van bitterheid tot berusting en versoening. 
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Frieda is aanvanklik verbitterd teenoor John omdat hy haar herhaaldelik fisies en 

emosioneel mishandel. Sy ervaar oak skaamte omdat haar kinders sien en hoor hoe 

hulle pa haar mishandel (37). Frieda is 'n voorbeeld van die vrouefiguur wat nie 

verantwoordelikheid vir haar dade wil aanvaar nie. Dit stem ooreen met Morrison 

(1987: 104) se verwysing na die swart vroue wat deur die patriargale sisteem 

verontreg word en wat soos marionette behandel word. 

Wanneer John drank by die huis aankom en haar fisies mishandel, smeek sy 

telkemale dat hy haar nie moet seermaak nie, maar ten spyte van haar smekinge 

gaan hy voort om haar te slaan totdat sy uiteindelik in 'n bondeltjie inmekaar sak. Op 

patetiese wyse roep sy dan uit: "John asseblief, moenie my seermaak nie" (55). 

Frieda verduur aanvanklik die mishandeling omdat sy glo dat sy horn tot hierdie 

optrede dwing. Sy besef soms dat sy haar eie woorde nie glo nie en dat sy haarself 

nie vergewe dat sy verskonings vir John se optrede maak nie: "Hy kan seker nie help 

dat hy so raak as hy gedrink het nie" (53). Frieda beeld die vrou in die patriargale 

gemeenskap uit wat aanvanklik nie 'n vinger lig om haarself te help nie (68). 

Sy het voorheen geluister na wat die kerk se en haar eie belange was nie van belang 

nie. Sy maak egter nou 'n ommekeer wat in die teks as volg verwoord word: "Frieda 

het 'n onverwagse koppige streep in haarself ontdek en sit nou maklik haar voet 

dwars waar dit John aangaan" (187). Nou stel sy haar belange eerste en luister vir 'n 

verandering na haar hart en gewete (140). Sy kyk haar probleme en kwessies vierkant 

in die oe in die besef dat sy alleen haarself uit die vernedering en skaamte kan bevry. 

Na Oom Charles se dood, besef Frieda en die persone na aan horn hoe kart en 

kosbaar die lewe is. Robert het tydens Qom Charles se roudiens en na die hofsitting 

gepraat van vergifnis en watter uitdaging dit soms is, maar dat verryking en groei 

daaruit spruit. Hy het gese dat 'n mens sander vergifnis nooit ten volle mens kan wees 

nie. Deur die ander persoon vry te stel, bevry jy terselfdertyd jouself van die kettings 

van die verlede (208). 

Frieda het geweet wat Robert gese het ook van toepassing op haar en John is. Sy het 

besluit om horn te vergewe en horn nie heeltyd met wrewel in haar hart te dra nie. Sy 
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was met 'n gevoel van verwagting van regverdigheid gevul en het haar 

vooropgestelde idees oor reg en verkeerd laat vaar. Frieda het beset dat "nie een van 

ons so sleg is dat ons nie 'n tweede kans verdien nie" (221 ). Frieda het vergifnis en 

versoening ervaar. Sy het John se wil om 'n beter mens te wees raakgesien en 

besluit om horn daarmee te help. Sy het selfs twee beradingsessies by die sielkundige 

saam met John bygewoon. "Dit het Charles se dood gekos om vir John terug in sy eie 

huis te kry" (201). Ten einde het sy beset dat daar tog goeie dinge uit haar lyding 

gespruit het; sy was gelouter soos kosbare metaal in 'n smeltkroes en sy. wat 'n 

gebroke vrou was, is uiteindelik getroos. 

In hierdie hoofstuk het die fokus geval op die uitbeelding van huishoudelike geweld in 

Troos vir die gebrokenes en hoe dit die hoofkarakter Frieda Daniels raak. In die 

ontleding is gewys hoe Frieda ontwikkel van willose slagoffer wat uitgelewer is aan die 

geweld van haar man John, hoe sy dit aanvanklik gelate aanvaar en geen heenkome 

en ondersteuning kry nie, maar geleidelik groei tot verset daarteen en uiteindelik 

beheer oor haar lewe neem. Daarna groei sy verder en leer om haar bitterheid te 

verwerk en vergifnis te toon. In die proses het Frieda postkoloniale agentskap verkry. 

In die volgende hoofstuk val die fokus op die ander vrouekarakters in Troos vir die 

gebrokenes ten einde ook te probeer agterkom hoe hulle deur huishoudelike geweld 

geraak word en daarop reageer. 
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HOOFSTUK VIER 

Die ander vrouekarakters 

In hierdie hoofstuk word gekyk na die ander vrouekarakters in Troos vir die 

gebrokenes en hoe hulle deur huishoudelike geweld geraak word en daarop reageer. 

Ma Mina kom eerstens aan bod en daarna volg Lilly, Lucy en Linda. Die analise fokus 

op die onderskeie rolle wat elkeen vervul en probeer vasstel wat hulle optrede 

kenmerk en watter patrone daaruit afgelei kan word. 

4.1.1. Ma Mina: vrou met moed en selfvertroue 

Ma Mina is een van die belangrikste newekarakters. Sy is Frieda se grootmaakma en 

word ook Antie Mina genoem (29). Sy is die besorgde moeder na wie ander gaan vir 

raad en bystand. Ma Mina is 'n toonbeeld van die moederfiguur in die moeder-dogter

verhouding wat 'n diepgewortelde liefde openbaar (Buikema, 2006: 18, 28). Sy is 

ongeletterd, maar dit is geensins iets wat haar terughou nie: "Sy kan nie lees of skryf 

nie, maar sy laat nooit toe dat dit haar onderkry nie"(35). Sy verteenwoordig die 

"moederfiguur" wat 'n belangrike rol speel deur die jonger vroue raad, ondersteuning 

en leiding te gee. 

Reagan (1987: 59) wys op die belangrike rol wat sodanige figure vervul in 'n 

gemeenskap wat gebuk gaan onder patriargale onderdrukking. Wanneer Frieda by 

haar 'n uitlaatklep vind vir haar huishoudelike probleme, is Antie Mina haar 

steunpilaar. Sy luister geduldig na haar klagtes en bemoedig haar en gee raad. Haar 

optrede is 'n duidelike verset teen die gemeenskap se verwagtinge. Alhoewel Ma 

Mina ook 'n gemarginaliseerde figuur is, laat sy nogtans haar stem hoar. Sy laat haar 

nie deur geleerde mense intimideer nie. Sy is 'n vrou met moed, integriteit en 

selfvertroue. Sy gesels graag met die dokters en predikante vir wie sy was- en 

strykwerk doen, is leergierig en besit dus 'n wysheid wat grater as boekgeleerdheid is. 

Deur die uitbeelding van Ma Mina se sterk persoonlikheid gee sy die res van die vroue 

van die gemeenskap moed om bo hulle omstandighede uit te styg. Op bl. 65 word 

hierdie sentiment verwoord wanneer Frieda voel "dat sy Antie Mina se tradisie by die 

werk voortsit en 'n ma viral die jong vroue is". Sy glo oak dat haar gemeenskap sterk 
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vroue nodig het. "Ma Mina is 'n oorspronklike feminis en sy glo in girl power en die 

need vir vroue om bymekaar te staan en mekaar te ondersteun" (160). 

Sy beeld ook die troetelende moederfiguur uit na wie Wallace in haar teks The Myth of 

the Superwoman (1990: 46) verwys. Wallace verwys na die ouer swart vrou wat 

vertroetelende eienskappe besit en wat die ruggraat van haar gemeenskap is. Ma 

Mina kom dus meer geemansipeerd voor as die res van die vrouefigure. Sy en Frieda 

woon naby mekaar. Sy kan dit nie verdra dat Frieda gereeld deur John mishandel 

word nie. 

Sy is ook · n deftige vrou wat gesteld is op haar voorkoms en is altyd netjies en 

betaamlik geklee. Sy gaan nes die res van die vroue onder die patriargale sisteem 

gebuk, maar sy laat haar nie daardeur onderkry nie. Sy is doelgerig en 'n goeie leier 

vir die vroue. Hulle respekteer haar en beskou haar as 'n positiewe rolmodel. Ma Mina 

beeld die stem van die eens gemarginaliseerde vrou uit. Sy beeld oak die vrou uit wat 

die kans gegun word om die patriargie te bevraagteken en self besluite te neem om 

haar omstandighede te verander en/of te verbeter. 

4.1.2. Ma Mina se emosionele wroeging 

Nes Frieda ervaar Antie Mina ook emosionele wroeging; sy ervaar bitterheid, maar 

ook berusting. Aanvanklik is die idee van vergifnis vir haar moeilik om te aanvaar. Sy 

voel verbitterd teenoor Garth vir sy sinnelose daad (212). Hy word sy grootste vyand 

wanneer hy die een persoon wat besorgd was oor horn een aand 'per ongeluk' by die 

spaza-winkel skiet. Oom Charles het op sy saggeaarde manier vir Garth bearbei en 

altyd vir horn geskerm wanneer hy herhaaldelik in die moeilikheid beland het (186). 

Waarom het hy 'n onskuldige ou man wat niemand ooit leed aangedoen het nie, 

vermoor? Sy wil horn terugbetaal en seermaak, sodat hy die pyn en lyding wat Oom 

Charles moes verduur, kan voel. Ma Mina wil vergelding uitoefen. Sy ervaar veral 

hierdie negatiewe emosies toe sy na die moord besluit om vir Garth in die selle te 

gaan besoek. Toe hy bely dat hy nooit gemeen het om vir Oom Charles te skiet nie, 

het sy nie eens vir horn jammer gevoel nie ( 207): "Ek het gedink as ek horn weer sien, 

met horn praat, ek in staat sal wees om horn te vergewe." Maar Antie Mina was nog 

nie bereid om vir Garth te vergewe vir sy onverantwoordelikheid nie. Sy beeld hier die 
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gemarginaliseerde vrou uit wat voel dat haar onderdrukker nog nie genoeg berou toon 

vir sy verkeerde dade nie. 

Slegs toe sy besluit om nie langer krampagtig aan die verlede te kleef nie en dat sy 

liewer Oom Charles se nagedagtenis moet eer en alle aansprake op geregtigheid en 

wraak moet laat vaar, ervaar sy 'n ommeswaai in haar emosies en vind sy berusting 

(217). Voor vergifnis en verstandhouding kan plaasvind, moet die anreg van die 

verlede eers uitgepluis word. Na 'n moeilike ervaring ondervind Antie Mina 'n 

bevrydingstog soos dit waarna Collins (1987 : 104) verwys as: "the assertion of self 

usually comes at the end ... after the description or analysis of the troublesome 

situation". Sy besluit om positiewe gedagtes aor Garth te koester en aan horn te dink 

as iemand wat sy reeds vergewe het. Williams en Chrisman (1993: 220) verwys na "a 

new-found empathy" wat Ma Mina teenoor Garth openbaar. Nadat sy hierdie positiewe 

gedagtes begin dink het, het sy snags beter geslaap. "Dan is die daad van vergifnis 

ter wille van ons eie verryking en groei, meer as vir die persoon wat ans laat ly het" 

(208). Sy het nes Frieda ervaar dat verryking en groei uit vergifnis gespruit het en dat 

sy uiteindelik bevryding kon ervaar. 

4.2.1. Lilly : selfstandig en rebels 

Die uitbeelding van Lilly se karakter belig aspekte soos die realiteit van werkloosheid, 

die gepaardgaande armoede en misdaad in die gemeenskap. Lilly se karakter is die 

teenoorgestelde van Frieda s'n. Sy werk oak as pakker by die appelfabriek en is 

Frieda se oudste dogter. Lilly is die ma van 'n buite-egtelike en voorskoolse seuntjie. 

Sy is skepties teenoor godsdiens en sal dus nooit by haar ma se gebedsgroep by die 

werk aansluit nie. Haar verhouding met God is onstuimig en vol konflik (24). Sy is 

ontevrede dat die kerk "handjies gevou sit" en nie homself uitspreek teenoor die 

vroueslanery nie (68). Lilly rebelleer teen die kerk. Sy is ongelukkig omdat die kerk nie 

'n standpunt inneem teen geweld en mishandeling nie. Sy is ook nie bereid om te 

konformeer met die sosiale rolle wat deur die gemeenskap en kerk voorgeskryf word 

nie. Lilly spreek haar moedeloosheid uit oor die situasie waarin sy en die res van die 

vroue in die gemeenskap hulle bevind. Sy beeld die gemarginaliseerde vroue uit wat 

glo dat hulle nie voldoende ondersteuning van die kerk ontvang nie. Van Coller (2002: 

69) verwoord die gemarginaliseerde soos volg : dit is nie die kanon wat selekteer nie, 

daar is altyd agente, figure, in die "literaire circuit"; wat deel het aan die siftingsproses: 
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skrywers, tydskrifredaksies, uitgewers en kritici. Van Coller (2002:69) meen dat hierdie 

prosesse van seleksie, klassifikasie, hierargisering en kanonisering die beeldvorming 

bepaal. 

Rasool, Vermaak, Pharoah, Louw en Stavrou (2002: 101} beweer dat slegs 9% van 

mishandelde vroue hulp by die kerk soek. Dit kan toegeskryf word aan hul wantroue in 

die kerk. Hulle spreek dus die kerk se stilswye ten opsigte van vrouemishandeling 

aan. Hulle verteenwoordig ook die vroue wat nie net deur die patriargale sisteem nie, 

maar ook deur die kerk onderdruk word. 

Lilly is deur Ben, haar seun se pa, in die steek gelaat toe sy horn die nodigste gehad 

het. Hy is getroud en het sy eie gesin en verantwoordelikhede. Sy het met die hulp 

van haar huismense vir Storm alleen grootgemaak. In haar vrye tyd bedryf sy haar eie 

haarsalon en maak ook klere om 'n ekstra inkomste te genereer (95). Sy is ontstig toe 

sy op 'n dag 'n brief van Ben ontvang en hy haar vra om horn die volgende dag in die 

parkie te ontmoet (99}. Sy wonder wat haar reaksie sal wees as hy voorstel dat hulle 

moet versoen. Lilly se karakterisering is vol teenstrydighede (Wasserman, 2000: 239). 

Sy ondervind terselfdertyd 'n gevoel van woede en verwerping, gevolg deur hoop. Sy 

hoop stilweg dat Ben haar sal wil terughe (100). Sy beeld hierdeur die vroue uit wat 

deur mans verwaarloos en onderdruk word. Lilly ondervind, nes Frieda, dieselfde 

emosionele wroegings van bitterheid tot hoop. Dit was vir haar moeilik om tot die punt 

te kom waar sy Ben se verwaarlosing kon verwerk en aanvaar (99). Wanneer hy na al 

die jare weer sy opwagting maak, besef sy dat sy nie haar gevoelens heeltemal 

deurgewerk het nie. Lilly verteenwoordig hierdeur die vroue wat deur die marginale 

sisteem in die steek gelaat is, maar steeds hunker na versoening. Toe sy haar ma en 

Lucy vertel van Ben se brief is sy ontsteld oor hulle reaksie (101 ). Haar misnoee word 

in die teks uitgebeeld: " ... Lilly is ontstoke oor die kru manier waarop Lucy praat..." 

(102). Sy het verwag dat hulle anders sou optree, haar ondersteun en haar nie afraai 

om horn te ontmoet nie. Sy maak verskonings om sy optrede te regverdig. Hierdeur 

beeld sy die gemarginaliseerde vrou uit wat ten spyte van die mishandeling deur haar 

huweliksmaat steeds vir horn skerm en verskonings maak vir sy optrede. 
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4.2.2. Lilly : die sagmoedige, vertrooster en oorwinnaar 

Lilly word in die teks ook as 'n sagmoedige persoon uitgebeeld. Sy tree beskermend 

teenoor haar ma op wanneer haar pa besope by die huis aankom (37). Op bl. 68 

spreek Lilly haar misnoee teenoor die onderdrukking van vroue uit wanneer sy die 

volgende stelling maak : "Mans gaan woes aan met die vroue in hulle lewens en kom 

weg daarmee. Niemand lig 'n vinger om hulle te help nie" (50). Sy beklemtoon die 

behoefte van die gemarginaliseerde vrou wat die stilte wil verbreek en wil praat oor 

haar probleme. Sy haat dit om in meningsverskille met ander te verkeer (103). 

Sy ondervind gevolglik gemengde gevoelens toe sy instem om vir Ben in die parkie te 

ontmoet. Lilly willig in dat Lucy, haar suster, haar vergesel omdat sy onseker is of sy 

vir Ben sal kan teenstaan. Sy beeld hier die onderdrukte vrou uit wat nie sterk genoeg 

is om haar onderdrukker teen te staan nie. Toe sy uiteindelik daarin slaag om vir die 

eerste keer teen Ben op te staan en horn ferm aan te spreek oor sy pligte teenoor sy 

seun, ervaar sy 'n gevoel van vryheid. Om haar man te staan het nog nooit so goed 

gevoel nie (105). Nadat sy Ben laat verstaan wat haar nuwe standpunt is, ervaar sy 'n 

gevoel van oorwinning. Sy het losgebreek van die houvas wat haar so lank gebind 

het. Hierdeur beeld Lilly die gemarginaliseerde vroue uit wat glo dat hulle totaal van 

hul mans afhanklik is. 

Havelin en Russouw (2009: 41) merk tereg op dat die mishandelde vrou se swak 

selfbeeld bydra tot die feit dat sy glo dat sy totaal afhanklik is van die persoon wat 

haar mishandel. Eers wanneer hulle hul stemme laat hoor en hulle ontevredenheid 

uitbasuin, ervaar hulle 'n gevoel van vryheid, gevolg deur 'n gevoel van oorwinning. 

Lilly vind die ervaring van verligting oorweldigend, net soos die onderdrukte vroue 

nadat hulle die stilswye verbreek het. Lilly openbaar ook 'n vegtersgees wanneer sy 

genoeg moed bymekaar skraap om eerstens haar ma teen haar pa se mishandeling 

te beskerm en ook wanneer sy haar ongelukkigheid teenoor Ben uitspreek (100). Sy is 

nie meer bereid om deur die patriargale sisteem onderdruk te word nie. 

Lilly is besorgd oor die minderbevoorregtes in die gemeenskap en doen vrywillig 

gemeenskapswerk by die skuiling vir haweloses (113). Sy put genot uit dit wat sy vir 

die minderbevoorregtes kan doen en ontdek dat sy 'n gawe het om mense te oortuig 

45 

https://etd.uwc.ac.za/



om ander te help (116). Lilly is meer positief ingestel en beset hierdeur dat daar baie 

meer is as net 'n gepakkery in 'n appelfabriek. Sy is vasgevang in haar pogings om 

ander te help (117) en vergeet van haar persoonlike probleme en omstandighede. Lilly 

word in Troos vir die gebrokenes gekonstrueer as 'n sterk vrouefiguur wat haarself 

van die onderdrukking van die patriargie bevry. Sy verteenwoordig ook die vroue wat 

emansipasie kan ervaar. Sy simboliseer die hoop op bevryding en die behoefte om as 

gemarginaliseerdes hul stemme te laat hoor. Sy verteenwoordig ook die rolmodel na 

wie die vroue in die gemeenskap opkyk (Van Zyl, 2007: 13). 

4.2.3. Lilly se emosionele wroeging 

Net soos Frieda en Antie Mina ervaar Lilly, Frieda se dogter, ook emosionele 

wroeging. Sy is nie meer in 'n verhouding met haar seuntjie se pa nie. Sy het, met 

haar huismense se hulp, alleen vir Storm grootgemaak omdat Ben nooit sy vaderlike 

pligte nagekom het nie: "En waar was hy die hele tyd? Storm is al op skool" (100). Toe 

Lilly na ses jaar 'n briefie van Ben ontvang waarin hy haar vra om horn in 'n parkie te 

ontmoet, is sy onmiddellik ontstig en kwaad. Dit het vir haar 'n lang tyd geneem om 

oor die seerkry van haar swangerskap en Ben se verraad te kom (99). Hierdie 

verskynsel is volgens Gordan en Crehan (2000: 100) kenmerkend van die 

mishandelde vrou. Lilly kry na al die tyd nie meer seer wanneer Ben haar in die straat 

ignoreer nie. Die bitterheid wat Lilly voorheen teenoor Ben gevoel het, word weer 

aangewakker toe sy Ben se brief lees, maar terselfdertyd hunker sy heimlik om horn 

weer te sien. Hoop wel in haar op - miskien kan dinge hierdie keer tussen hulle 

uitwerk. 

Lilly ervaar botsende emosies wat wissel van bitterheid tot hoop. "Ten spyte van wat 

sy haar vir so lank wysmaak, bly sy hoop" (99). Die hoop wat hier uitgebeeld word, 

kan vergelyk word met die hoop van die mishandelde vrou wat ten spyte van haar 

mishandeling heimlik hoop dat dinge sal verander en na normaal sal terugkeer. Die 

gevoel van bitterheid teenoor haar mishandelaar verander na hoop dat dinge weer na 

normaal sal terugkeer. Lilly weet dat Ben haar nie vir sy gesin sal verruil nie. Wanneer 

sy vir Frieda en Lucy van sy brief vertel, waarsku hulle haar teen horn. Hulle reaksie 

stel haar teleur: "Dis nie wat Lilly wou hoor nie" (100). Lilly skerm vir Ben en maak 

verskonings vir sy lafhartigheid: "Ek skat hy moes oak maar bang gewees het" (101). 

Haar botsende emosies wissel nou van bitterheid na hoop en bejammering vir Ben. Sy 
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worstel terselfdertyd ook met 'n gevoel van verwarring wanneer sy nie weet hoe sy ten 

opsigte van die brief moet reageer nie. Haar wroeging met emosies kan met Frieda se 

emosies ten opsigte van John vergelyk word. Moet sy horn vergewe en kyk of hulle 

weer hul verhouding kan hervat, of moet sy horn soos voorheen ignoreer? Beide Lilly 

en Frieda se emosionele worsteling kan met die mishandelde vrou se emosies 

vergelyk word. Frieda worstel met die besluit of sy haar maat moet vergewe of 

haarself uit die situasie bevry? Lilly openbaar 'n gevoel van 'ek kan self my probleme 

hanteer' wanneer sy haar suster se uitreiking na haar van die hand wys: "Ek is mos 

nou al mooi groat en ek het my les met horn geleer" (102). Wanneer Lucy vir Ben van 

lafhartigheid beskuldig, is Lilly ontsteld. 

Die mishandelde vroue se emosionele wroeging word hier uitgebeeld. Hulle gee voor 

dat hulle self hul probleme kan oplos, maar in werklikheid weet hulle dat dit onmoontlik 

is en wys enige hulp van die hand sodat ander nie moet agterkom dat hulle nie werklik 

die sterk persoon is wat hulle probeer voorgee nie. Volgens Gordan en Crehan (2000 : 

103) het die mishandelde vrou weinig vertroue in die regstelsel. Hu lie wantrou die 

polisie en enige ander hulp wat aangebied word. Skaamte mag ook nog 'n rede wees 

waarom mishandelde vroue hulp weier. Hulle wil voorgee dat hulle in beheer is van hul 

situasie. Dit mag ook wees dat die mishandelde vroue hul mans se reaksie vrees 

wanneer hulle te hore kom dat hul persoonlike sake met vreemdelinge bespreek word . 

Wanneer Lilly vir Ben in die parkie ontmoet, is sy stomverbaas om te hoar dat hy 

bereid is om sy gesin vir haar te los. Sy word met 'n gevoel van ergerlikheid gevul, 

want dit is presies wat hy jare gelede gese het: "Wat? Ek herinner my dat jy laas 

dieselfde song gesing het" (104). Die lee beloftes wat mishandelde vroue telkemale 

moet aanluister, word hier uitgebeeld (Havelin en Russouw, 2009 : 43). 

4.3. Lucy : jonger geslag en meer uitgesproke 

Sy is Frieda se ander dogter en werk by die plaaslike biblioteek. Sy is al persoon wat 

nie bang is vir haar pa wanneer hy besope en vol nukke is nie. "Lucy is al een in hulle 

huis vir wie hy versigtig is, want hy weet nooit wat om van haar te verwag nie" (37). Sy 

is humeurig en raak oar die neteligste kwessies omgekrap. Volgens Frieda is sy 

broser as haar broer en suster. Lucy vervies haar selfs vir die stukkende karre wat oral 

op die naburige erwe rondstaan (45). Sy glo ook dat alle mans skurke is. Die 
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gemarginaliseerde vrou wat haar stem laat hoar, word hier uitgebeeld. Wanneer John 

weer op sy gesinslede vloek en skel, kom Lucy teen haar pa in opstand wanneer sy 

weier om weer deur horn verneder en onderdruk te word. 

4.4. Linda : die wraaksugtige 

Linda werk ook in die appelfabriek. Sy beskinder almal en verdraai graag stories: 

"Linda praat altyd sleg oor ander mense .... "(24). Sy het nog nooit feite in die pad van 

'n goeie storie laat staan nie (24). Sy het 'n kort humeur, maar 'n lang geheue. Sy kan 

nie teregwysings hanteer nie en sien dit as 'n belediging wanneer sy berispe word en 

raak dan wraaksugtig as sy nie haar sin kry nie. Dan is sy so gevaarlik soos 'n 

"vasgevangde slang" (25). Linda toon ook geen simpatie vir ander nie, maar 

veroordeel hulle liewer. Sy word uitgebeeld as 'n persoon wat nie grootmoedig is nie: 

"sy het nie guts nie" (25). Sy gaan uit haar pad om moeilikheid vir ander te maak. Haar 

moedswillige optrede word veroorsaak deur haar opstandigheid teenoor haar 

onderdrukkende situasie en die teenstrydigheid in haar gemoed. 

4.5. Leonie: die verbitterde en hulpelose 

Leonie is 'n dertigjarige vrou wat ook werksaam is by die appelfabriek. Sy lyk veel 

ouer as wat sy werklik is. Sy is een van die beste werkers, maar kom gereeld onder 

die invloed van drank werk toe (20). Leonie staar die moontlikheid om ontslaan te 

word in die gesig. Frieda, haar voorvrou, skerm telkemale vir haar, maar sy is al 

moedeloos en bekommerd oor Leonie se gedrag. Sy is aanvanklik huiwerig om te 

praat, maar neem later vir Frieda in haar vertroue en vertel haar van haar 

omstandighede. Haar man het haar en hul twee kinders vir 'n ander vrou, wat in die 

Xola-plakkerskamp woon, verlaat (19). 

Leonie en haar kinders woon in 'n armoedige skemahuisie waar hulle finansieel 

sukkel om kop bo water te hou omdat haar man nie sy gesin onderhou nie. Sy is 

verbitterd teenoor horn en verwyt horn omdat hy hulle verwaarloos het. Sy erken dat 

haar probleme haar onderkry en dat sy nie weet hoe hulle na die pakseisoen gaan 

oorleef nie. Leonie ervaar ook selfhaat, 'n kenmerkende respons van die mishandelde 

vrou. Sy glo dat net die bier haar van al haar probleme en sorge laat vergeet. Leonie 

beeld die onderdrukte vrou uit wat deur haar man verwaarloos en mishandel word. Sy 
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is verbitterd teenoor haar man omdat hy haar alleen met finansiele en ander 

verantwoordelikhede agterlaat. Sy weier om ander met haar probleme op te saal en 

probeer om dit self op te las. Sy slaag meesal nie daarin nie en gryp liewer na alkohol 

om haar te troos en van haar probleme te vergeet. 

In hierdie hoofstuk is die res van die vrouekarakters en hul onderskeie rolle in die teks 

van nader beskou. Die ondersoektema wat in die volgende hoofstuk van nader 

beskou gaan word, is ideologie in die letterkunde en die voorstelling van geslagsrolle 

in die postkoloniale teks. 
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HOOFSTUK VYF 

Die manlike figure in Troos vir die gebrokenes 

In die voorafgaande hoofstuk het die fokus op die uitbeelding van die vrouekarakters, 

hul onderskeie rolle en hul optrede ten opsigte van die huishoudelike geweld soos dit 

in die teks voorkom, geval. Die soeklig het geval op die hooffiguur Frieda Daniels wat 

aanvanklik as willose slagoffer optree, maar deur die verhaal ontwikkel tot 'n punt 

waar sy beheer oor haar lewe neem en 'n einde maak aan die huishoudelike geweld 

waaraan sy uitgelewer is. Sy kan beskou word as 'n voorbeeld van postkoloniale 

agentskap. In die res van die hoofstuk is daar na die ander vrouefigure gekyk en is 

veral gekonsentreer op onderskeibare patrone wat vasgestel kan word in die wyses 

waarop hulle op huishoudelike geweld en die patriargale orde reageer. 

In hierdie hoofstuk val die fokus op die uitbeelding van die manlike figure in Troos vir 

die gebrokenes. Soos in die vorige hoofstukke word daar gekyk na die wyses waarop 

die manlike karakters op huishoudelike geweld reageer en dan te poog om daaruit 

bepaalde patrone vas te stel. 

5.1. Die uitbeelding van die manlike figure in die teks 

Die manlike karakters kan in verskillende kategoriee verdeel word, naamlik die 

geweldenaar, die verligte of liberale karakter, die ondersteuner/simpatiseerder en 

slagoffer. Die manlike karakters tree op binne 'n patriargale opset waarin die man die 

gesinshoof is en deur wetlike, ekonomiese en sosiale strukture sy gesag uitoefen. Die 

invloed daarvan kan in die geslagsrolle binne die familie waargeneem word. Alhoewel 

die vrouekarakters in die teks op die voorgrond is, beteken dit geensins dat die 

manlike karakters nie 'n belangrike rol speel nie. Die afleiding kan maklik gemaak 

word dat die manlike karakters eensydig die geweldenaars/beoefenaars van geweld is 

en dit is daarom belangrik dat die analise ook ondersoek instel na die uitbeelding van 

manlike karakters en die wyses waarop hulle geraak word . 

Troos vir die gebrokenes is 'n teks met 'n sterk feministiese strekking waarin op 

subtiele wyses kritiek op die patriargie uitgespreek word. Die magsverhoudinge tussen 

mans en vroue, gekompliseer deur die voorkoms van huishoudelike geweld, word 
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belig. Die sentrale rol wat vroue in sodanige situasies speel, kom ook onder die 

soeklig en sodoende word aandag gegee aan die agentskap van vroue. 

Westerse samelewings voor 1962 is gekenmerk deur 'n rigiede geslagshierargie 

waarbinne die man die hoof van die hierargie was, al die belangrike besluite geneem 

het en manlike aktiwiteite sentraal gestaan het (Wasserman, 1997: 180). Die vrou is 

dus selde in 'n magsrol uitgebeeld, aangesien die patriarg groter prominensie geniet 

het (Van Coller, 2006: 95). 

Connell (1995: 79) beweer dat gemeenskapstrukture soos die huwelik, vaderskap, die 

werkplek, ens. inhou dat mans in 'n gesagsposisie geplaas word vanwaar hulle 

dominansie, gesag en dissipline uitoefen. In Troos vir die gebrokenes vorm die 

manlike karakters deel van 'n patriargale gemeenskap waarin vroue ondergeskik is 

aan die mans en waarin laasgenoemde die dominante posisie in die verhouding 

inneem. Hulle is dikwels meerwaardige, patriargale en soms magsbehepte figure. 

John Daniels beskou homself byvoorbeeld as die hoof van sy gesin en hy verwag dat 

sy vrou en kinders onderdanig moet wees. Wanneer hy herhaaldelik dronk by die huis 

aankom, hiet en gebied hy almal (43). 

In Masculine Domination (2001) verwys Pierre Bourdieu na "die orde in die wereld wat 

verbasend genoeg sander veel teenkanting eerbiedig word, ook wat betref die 

onderdrukkende verhoudings, regte, voorregte en ongeregtighede wat as aanvaarbaar 

en selfs as natuurlik waargeneem word" (Gelles en Straus, 2000 : 100). Frieda 

verduur aanvanklik John se mishandeling ter wille van haar kinders en omdat sy nie 

genoeg wilskrag het om die teen die bestaande geslagsrolle in opstand te kom nie. 

John Macinnes (1998 : 11) deel Bourdieu se siening dat die sosiale verskille tussen 

mans en vroue ten opsigte van hul relatiewe mag en status, nie die sosiale uitdrukking 

van natuurlike verskille tussen hulle is nie, maar liewer die materiele en ideologiese 

nalatenskap van die patriargale bestel is. Frieda verduur die mishandeling omdat sy 

aanvanklik glo dat die kerk en God nie vervreemding of egskeiding goedkeur nie (68). 

Met bogenoemde in gedagte kyk ek vervolgens na die uitbeelding van die manlike 

karakters in Troos vir die gebrokenes, naamlik John Daniels, Oom Charles Abrahams, 

Robert Pieterse en Garth. 
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5.2. John Daniels : die geweldenaar, van dader tot selfverantwoording 

In Troos vir die gebrokenes word die verhouding tussen man en vrou deur die 

patriargale samelewing be"invloed. Frieda en haar kinders is ondergeskik aan John, 

die gesinshoof. Hy tree op volgens patriargale en stereotipiese gedragspatrone. Hy 

het 'n drankprobleem en dit het 'n vernietigende uitwerking op sy gesin deurdat hy 

telkemale gewelddadig teenoor hulle optree. 

Artz (2009 : 188) verwys na patriargale geweld wat uitgeoefen word wanneer mans 

ervaar dat hul mag en kontrole oor vrouens bedreig word. Volgens Artz (2009 : 173) is 

patriargale geweld, wat fisiese en psigologiese geweld insluit, 'n manier waarop mans 

sosiale kontrole en beheer oor vrouens uitoefen. Dit is 'n desperate paging om 

vrouens te domineer en as besittings te beskou. 

John se neiging tot geweld kan die gevolg daarvan wees dat hy as kind self daaraan 

uitgelewer is. Die verteller vertel dat John as jong seun vanaf driejarige ouderdom 

deur sy oom grootgemaak is nadat sy ma horn verwerp het (75). Hy is volgens Frieda 

vermoedelik gereeld vir alles onder die son geslaan. John praat nie graag oor sy 

kinderdae nie en vermy so ver moontlik die onderwerp. 

Middleton (1992 : 123) beweer dat gewelddadige optrede dikwels geassosieer word 

met die frustrasie wat mans ervaar om hul emosies uit te druk. John sit gewoonlik tuis 

en televisie kyk (43). Wanneer hy by sy vriende gaan kuier, kom hy drank huis toe en 

ontaard sy tuiskoms in 'n gevloek en geskel op sy gesin. Frieda is gewoonlik die een 

wat die ergste deurloop: "wanneer almal hart in die keel op horn sit en wag, kom hy 

die huis binne asof die duiwel horn jaag. Dis dan dat Frieda weet sy moet haar maar 

'regmaak vir moeilikheid'" (43). 

Frieda is oortuig dat John 'n goeie mens is en sy skerm gereeld vir horn. Frieda skryf 

sy gereelde woedeuitbarstings toe aan die feit dat hy al die jare met emosionele 

kwessies vanuit sy kinderjare worstel (62). Hy is 'n trotse mens en vertel vir niemand 

dat Ma-Mina horn geslaan het omdat hy sy vrou fisies mishandel het nie. John toon 

selfs na sulke uitbarstings opregte berou en vra vir Frieda om verskoning. 
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Alsop (2002 : 50) is van mening dat mans se distansiering van emosies en intimiteit 

gevoelens van vervreemding, emosionele isolasie en alleenheid meebring. Dit kan 

toegeskryf word aan 'n onkunde oor hul gevoelens, emosies en behoeftes, asook 'n 

irrasionele chauvinisme met 'n averse effek op intieme, betekenisvolle verhoudings 

(Alsop, 2002: 53). 

John is egter nie net eensydig 'n geweldenaar nie, maar hy toon ook tekens dat hy sy 

lewe wil rehabiliteer en 'n nuwe rigting inslaan. Die volgende aanhaling toon 

byvoorbeeld dat hy uiteindelik bereid is om aan sy gedragsprobleme te werk ten einde 

sy huwelik met Frieda te red: "Ek sal enigiets doen wat jy wil he ek moet doen" (133). 

John word aanvanklik as die gewelddadige uitgebeeld totdat hy deur Frieda gedreig 

word. Hy word dus genoodsaak om te verander ten einde hul huwelik te red. 

Regdeur die verhaal ondervind John verskillende emosionele wroegings wat wissel 

van skuldgevoelens, vergifnis, berou en boetedoening. Kaufman (1994: 142) wys 

daarop dat mans se sosiale en ekonomiese mag die oorsprong van individuele mag 

en voorregte is, wat dikwels lei tot pyn en vervreemding, 'n vreemde kombinasie van 

mag en magteloosheid. Mans voel soms magteloos en onbevoegd, al beklee hulle 

posisies van mag. 

John het Frieda oor die jare herhaaldelik fisies en emosioneel mishandel. Hy het 

telkemale berou getoon en haar om verskoning gevra. Op bl.53 is Frieda se 

opmerking betekenisvol wanneer sy opmerk: "Hy het glad vir my blomme gebring toe 

hy van die werk af kom, na die laaste keer dat hy my geslaan het" (53). Dit blyk dat 

John telkens na so 'n insident berou toon oor sy verkeerde optrede: "Ek weet ek het 

jou oor die jare geweldig seergemaak en ek wens ek kon dit regmaak, maar ek weet 

ek kan nie" (81). Hy belowe dan elke keer om haar nie weer te mishandel nie. Maar 

wanneer hy weer dronk by die huis aankom, maak Frieda haar gereed vir nog 'n 

emosionele uitbarsting. Op p. 55 blyk dit dat die mishandeling ten spyte van haar 

aanhoudende smekinge om haar nie seer te maak nie, steeds voortgaan. Sy soebat: 

"John, asseblief, moenie my seer maak nie". 

Die ommekeer in John se emosionele wroeging het begin nadat Antie Mina horn een 

nag nadat hy weer vir Frieda geslaan het, met 'n houtstomp in die gesig geslaan het 
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(57). Toe hy boonop gewaar dat Frieda een aand met 'n mes onder haar kopkussing 

slaap (61 ), is dit vir horn 'n teken dat hy sy gedrag sal moet verander. 

Hierna lyk dit asof hy regtig jammer is en berou het vir sy verkeerde optrede en is daar 

'n gedragsverandering te bespeur. Frieda en die kinders let op dat hy nou 

Vrydagaande tuisbly en nie by sy vriende kuier nie. John behandel voorts vir Frieda 

met die nodige respek en hy help selfs met die kos en wasgoed (61). Dit wil voorkom 

asof hy wil kompenseer vir al die leed en hartseer wat hy haar en die kinders 

aangedoen het. Hy is selfs dankbaar dat Antie Mina horn fisies te' lyf gegaan het en 

hy besef dat dit horn tot besinning gedwing het (81). John se berou en skulderkenning 

word deur die volgende sin gestaaf: "Ek skat ek moet seker vir Antie Mina dankie se 

dat sy my neus gebreek het. Sy het bietjie verstand in my kop ingeslaan" (81). 

John ondervind die behoefte om vir sy verkeerde dade te boet. Dit word uitgebeeld 

wanneer hy bereid is om sy kuiertjies by sy vriende prys te gee en met huistake te 

help (85). Dit is take wat hy voorheen nie sou verrig nie, want dit was uitsluitlik die rol 

van 'n vrou. John is bereid om sy voorregte wat hy as hoof van die huis opgeeis het 

en wat deel vorm van sy manlikheid en patriargale posisie, prys te gee. Hierdeur word 

die konserwatiewe, manlike rol in die patriargale bruin gemeenskap uitgebeeld. 

Connell (1995: 79) verwys na hegemoniese manlikheid wat behels dat die 

meerderheid mans aktief betrokke is by die uitlewing van manlike geslagsrolle en 

sodoende baat vind by die bevoorrregting van die patriargie wat in stand gehou word 

om mans oor die algemeen te bevoordeel deur die onderdrukking van vroue. 

John se daad van berou waster wille van sy eie verryking en groei, want eers nadat 

hy opreg vergifnis gevra en berou getoon het, kon hy as mens groei deur verskillende 

liefdesdade te pleeg wat hy normaalweg nie sou doen nie. Tydens John se 

emosionele wroeging en boetedoening verseker hy vir Frieda van sy liefde en 

toewyding aan sy gesin. Hy tree meer bedag en hoflik teenoor sy vrou op en neem 

haar selfs op uitstappies om sodoende haar guns en vertroue te wen. Hy is ook bereid 

om aan haar wense te voldoen en om gevolglik aan sy humeur te werk. Hy glo dat hy 

reeds besig is om te verander (133). "Ek wil verander. Om Vadersnaam, ek is besig 

om te verander." Vervolgens werk hy baie hard daaraan om sy humeur te beheer 

(81 ). 
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Toe Frieda horn meedeel dat sy dit oorweeg om tydelik uit die huis te trek "om 

klarigheid in haar kop te kry", stel hy voor dat dit beter sal wees as hy liewer uittrek 

(133). Hy dring ook aan om teenwoordig te wees wanneer Frieda die kinders van hulle 

besluit vertel. Hier word 'n verandering in sy gedrag uitgebeeld. Hy neem dus 

verantwoording vir sy dade en toon dat hy minder selfsugtig ingestel is op sy eie 

belange. 

Tydens John se emosionele wroeging ondervind hy ook herstellende geregtigheid 

(restorative justice). Herstellende geregtigheid word gebaseer op die teorie van 

geregtigheid dat die daad wat gepleeg word 'n misdaad teen 'n individu en/of die 

gemeenskap is. Hierdie benadering fokus op die behoeftes van die slagoffer, dader en 

die gemeenskap (Browne en Herbst, 1997 : 58). In plaas daarvan om slegs die dader 

te straf vir die verkeerde daad wat gepleeg is, word daar oak na die belange van die 

slagoffer en die gemeenskap gekyk. Tydens die proses van herstellende geregtigheid 

speel die slagoffer 'n belangrike rol terwyl die dader aangemoedig word om 

verantwoordelikheid te neem vir sy dade. Verantwoording mag geskied deur 

verskoning en/of vergifnis te vra, kompensasie of gemeenskapsdiens te lewer. 

Rehabilitasie voorsien hulp en bystand aan die dader om sodoende soortgelyke 

toekomstige misdade te voorkom. 

In Troos vir die gebrokenes het John vir Frieda oor die jare emosioneel en fisies 

mishandel. Hy doen boete deur verskoning te vra vir sy verkeerde dade en hy 

kompenseer oak daarvoor deur te help met huistake en haar op uitstappies te neem 

(53, 59, 81). Hydra selfs blomme aan om sy opregte berou te toon. Sy boetedoening 

gaan gepaard met berading om sy humeur te beteuel en Frieda, sy slagoffer, help 

horn ook om te verander (81). Sy is bereid om horn 'n tweede kans te gee. Hierdeur 

maak sy dit vir horn moontlik om toekomstige misdadige gedrag te vermy. 

Deur die uitbeelding van John se gedragsverandering wil die teks wys hoedat mans 

self beheer kan neem van hul dade en verantwoordelikheid aanvaar. 

5.3. Com Charles Abrahams : die ouer, wyse en ondersteunende figuur 

Oom Charles is 'n besorgde en volwasse manlike figuur en is vir sy ouderdom 

verbasend liberaal. Hy tree as beskermheer teenoor die jeug in die gemeenskap op. 
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Sy besorgdheid word uitgebeeld wanneer hy ten spyte van Garth se rebelse en 

uitdagende gedrag, horn steeds oor laasgenoemde ontferm. Hy en Robert besluit 

saam dat Garth spesiale moeite verg (184). Qom Charles openbaar 'n vaderlike en 

saggeaarde houding teenoor Garth. Sy besorgdheid en houding teenoor Garth word 

soos volg beskryf: " ... hy en Qom Charles het dan so goed gebond" (198). 

Hy word in die teks as 'n trotse, spoggerige en bejaarde man beskryf: "Qom Charles 

is altyd keurig aangetrek" (31). Hy is ook selfstandig en selfversorgend (31,197). Hy 

het geen familielede nie en is welbemind deur sy vriende: "Qom Charles het altyd wat 

goed is in sy naaste gesien" (200). Hy sleep verniet by Ma Mina vlerk en stuur nog 

steeds by elke moontlike geleentheid vir haar blomme. Hy verloor nie maklik moed nie 

en sy vasberadenheid en uithouvermoe word deur sy herhaaldelike pogings gestaaf. 

Hy word deur die inwoners van die dorp as 'n wyse ou man gerespekteer en sy 

saggeaarde en vaderlike persoonlikheid dra hiertoe by. Qom Charles beskik oor die 

vermoe om Garth te oortuig om vir Lilly om verskoning te vra nadat hy ongeskik 

teenoor haar opgetree het (184). Hy skerm en ontferm horn herhaaldelik oor Garth en 

beweer dat laasgenoemde met die aanpassing by die skuiling sukkel. Dit word deur 

die volgende stelling gestaaf: "Hy sukkel maar net met die aanpassing om skielik aan 

ander verslag te moet doen oor sy kom en gaan, terwyl hy voorheen kon maak nes hy 

wou. Hy moet nog leer om binne die vier hoeke van reels te leef sonder om homself te 

verloor. En dan moet hy ook nog leer om kritiek en meningsverskille te hanteer sander 

om sy vuiste te wil inspan" (186). Qom Charles ontferm horn dus altyd oor Garth, maar 

hy raak ironies die slagoffer van die persoon oor wie hy horn altyd ontferm, wanneer 

hy een aand by die spaza-winkel deur Garth geskiet word: "Charles het daai kind 

probeer help, en hy is vermoor vir sy moeite" (193). Sy sinnelose moord belig die 

gruwel van misdaad en die afbrekende uitwerking daarvan op die gemeenskap. Qom 

Charles word in die teks as die ondersteunende karakter uitgebeeld wat aan die einde 

'n slagoffer van geweld word. Dit is 'n aanduiding van die groter sosiale uitdagings in 

die gemeenskap. 

5.4. Robert Pieterse : die nuwe geslag liberate mans 

Robert word in die teks as 'n liberale soort man beskryf. Hy word ook uitgebeeld as 'n 

verligte en ondersteunende manlike figuur. Hy is 'n aantreklike en netjies geklede 
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pastoor by die Bread of Heaven-kerkorganisasie. Sy weduwee-ma en enigste suster 

woon op Cradock (181). Hy tree beleefd op en vermy onnodige wrywing (163). Tydens 

die kerkraad se vergadering stel Robert voor dat hulle nie onnodige druk op die 

munisipaliteit moet plaas en hulle sodoende vervreem nie. Hy is in staat om die 

munisipaliteit te oorreed om uiteindelik betrokke te raak by die beplanning van 'n 

skuiling vir die haweloses (179). 

Hy tree op as 'n leier, inspireerder en inisieerder (Barth 1990: 140). Robert is doelgerig 

en gefokus wanneer hy vergaderings lei. Selfs die ouer ooms respekteer horn, al 

verskil hulle soms van sy siening oor sekere kwessies (166). Hy is 'n aandagtige 

luisteraar en ook · n passievolle spreker. Hy het die vermoe om sy gemeentelede se 

aandag gevange te hou. Hy het ook die vermoe om onverdraagsaamheid en 

vooroordeel trompop te loop (178). Toe Robert 'n gereelde besoeker by die Daniels

huis word, doen hy spesiale moeite en bestee tyd aan Lilly en haar huismense (178). 

Hy kom dus goed met die familie oor die weg (181). 

Hy is nie 'n manipulerende karakter nie en hy respekteer Lilly se privaatheid . Sy maak 

byvoorbeeld die volgende opmerking wanneer Robert die eerste keer vir Ben, die pa 

van haar kind Storm, ontmoet en dit amper op 'n konfrontasie afstuur: "Al kon sy sien 

dat talle vrae by Robert opkom, het hy niks gese nie, ook nie na die tyd nie. Dit, amper 

meer as enigiets anders, is vir haar bewys dat hy haar privaatheid respekteer, en sy 

het horn selfs liewer as gevolg daarvan". 

Sy weet nou wat dit is om in 'n verhouding te wees sonder manipulasie en waarin haar 

vermoens gerespekteer word. Robert laat horn ook nie deur Lilly se suster se 

aanvanklike uitgesprokenheid intimideer nie. Sy intelligensie, saggeaardheid en 

selfvertroue maak horn 'n goeie maat vir haar (180). 

Hy openbaar ook ·n passie vir die haweloses en is gevolglik intens by die oprigting 

van ·n skuiling vir die haweloses betrokke. Hy is ferm in sy praktiese ingesteldheid en 

wys daarop dat baie nog gedoen moet word om 'n behoorlike skuiling op die been te 

bring (179). Robert speel 'n leidende rol in die gemeenskap. Hy neem die aand met 

Qom Charles se skietery die leiding toe hy eerste by die spaza-winkel opdaag en die 

situasie assesseer (191). Hy help ook vir Erika om op te staan van die vloer af nadat 
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sy inmekaar gestort het. Daarna neem hy Qom Charles haastig na die naaste 

spreekkamer. 

Hy vergesel vir Antie Mina toe sy heelnag by die hospitaal wag terwyl Qom Charles 

geopereer word. Toe Oom Charles na drie dae in die hospitaal sterf, hou Robert 'n 

herinneringsdiens by Antie Mina se huis. Sy hulpvaardigheid en besorgdheid teenoor 

sy medemens word hierdeur uitgebeeld. Robert word in die teks as die mees verligte 

van al die mans uitgebeeld. Hy is nie vasgevang in die genderrol as patriargale 

manlike figuur nie en dit word deur sy ondersteuning aan Lilly en Ma Mina uitgebeeld. 

Hy is dus nie net die mees verligte manlike figuur nie, maar ook die leier en 

ondersteuner vir die gemeenskap. 

5.5. Garth de Vries : steeds slagoffer van bendekultuur 

Garth is 'n veertienjarige, kort en seningrige seun wat by die skuiling vir haweloses 

woon. Hy is intelligenter as die meeste van die kinders by die skuiling (184). Hy 

openbaar rebelse, uitdagende en onaanvaarbare gedrag, veral wanneer hy deur 

volwassenes aangespreek word (184). Lily se waarneming is byvoorbeeld as volg: 

"Net met een jong tienerseun weet Lilly nie raad nie . . . hy is voortdurend in die 

moeilikheid en het geen ontsag vir enigeen nie. Hy reageer glad nie op enigiets wat sy 

met horn probeer doen nie" (183). 

Die vrywilligers doen ekstra moeite om uit te reik na horn. Garth vind dit moeilik om 

aan te pas by die skuiling waar daar reels en regulasies is wat gehoorsaam moet 

word. Hy weet nie hoe om kritiek en meningsverskille te hanteer nie en beland 

gewoonlik in gevegte en konfliksituasies (187). 

Die meeste van die inwoners by die skuiling vermy horn gewoonlik om sodoende 

onnodige konflik te vermy "Al die ander loop wye draaie om horn en praat net met horn 

as dit nie anders kan nie" (185). Garth is meesal alleen omdat hy moeilik vriende 

maak. Qom Charles is die enigste persoon wat tot Garth kan deurdring en na wie hy 

luister. Die verteller beskryf Oom Charles se verhouding met Garth as volg: "Hy neem 

op sy gewone saggeaarde manier vir Garth eenkant toe en met 'n vaderlike hand op 

sy skouer gesels hy lank met horn" (184, 185). 
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Garth raak mettertyd meer by die skuiling se aktiwiteite betrokke. Hy tel vuilis op, vee 

die voorportaal en help selfs in die tuin (186). Maar hy word aan die einde van die 

verhaal sy grootste vyand wanneer hy die een persoon wat horn oor horn ontferm, een 

aand 'per ongeluk' by die spaza-winkel skiet. " ... ma' ek sweer ek wou hommie 

doodmakie. Dit wasse ongeluk, ma moet my gloe, asseblief,ma." (206). Hy veroorsaak 

gevolglik sy beskermheer se dood. Toe Antie Mina horn in die selle besoek, bespeur 

sy iets onbetroubaars in horn (205). Toe hy haar gewaar, is hy aanvanklik verbaas en 

skrikkerig. Hy het nie geweet wat om te verwag nie. Hy weier eers om met Antie te 

praat. Nadat laasgenoemde oor Qom . Charles begin praat het en noem watter mooi 

dinge hy van Garth gese het, het hy berou vir sy misdaad getoon. Hy vra selfs vir 

Antie Mina om verskoning. Garth bely uiteindelik dat Qom Charles horn altyd probeer 

help het. Hy se dat hy laasgenoemde nie doelbewus geskiet het nie, maar dat hy bang 

was dat Dom Charles polisie toe sou gaan. Hy blameer ander vir sy gedrag en se dat 

mense horn altyd dophou. Garth word uitgebeeld as deel van die verlore jeug. Hy 

blameer ander vir sy swak gedrag. Sy lae selfbeeld word uitgebeeld. 

Met die bestudering van John en Garth se karakters kan daar duidelike parallelle 

tussen hulle getrek word . Garth kan as 'n skadubeeld van John gesien word. Hulle het 

beide as kinders geweld beleef. John is geneig tot gewelddadige optrede. Garth tree 

ook gewelddadig op. Dit lei uiteindelik tot sy onskuldige beskermheer se ontydige 

dood. Die moontlikheid bestaan dat Garth se toekomstige generasie eindelik deel sal 

word van die verlore generasie. Wanneer Antie Mina horn in die selle besoek, is daar 

tog die hoop op rehabilitasie. Alhoewel daar vele pogings aangewend word om horn te 

rehabiliteer, bly hy deel van die verlore jeug sander enige ambisie en toekomsdrome. 

John se gewelddadige optrede word gehanteer wanneer hy besluit om vir berading te 

gaan. Uit beide John en Garth se rolle blyk dit dat daar aan die einde vir beide 

rehabilitasie en vergifnis geskied. 

In hierdie hoofstuk is daar gekyk na die manlike figure in die teks en hul onderskeie 

reaksies ten opsigte van huishoudelike geweld. Die uitbeelding van John se karakter 

as dader tot selfverantwoording en sy emosionele wroeging is in oenskou geneem. 

Daar is ook gekyk na die drie verskillende kategoriee waarin die manlike figure verdeel 

word. Qom Charles is die ouer, wyser en ondersteunende figuur, Robert Pieterse is 'n 

voorbeeld van die nuwe geslag liberale mans en Garth, die jong, rebelse seun is 'n 

slagoffer van die bendekultuur. 
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Oom Charles is die verligte karakter en die ondersteuner vir die mans in die verhaal. 

Hy is die bewys dat al word die verhale wat vertel word deur vroue ervaar, die manse 

rol nie verswyg word nie. Alhoewel daar leemtes is wat betref die mans se uitleef van 

hulle ware rolle in die samelewing, gaan dit eerder daarom dat hulle uitgedaag word, 

om ten spyte van die druk en verval van die gemeenskap, te street na beter 

omstandighede en 'n bron van ondersteuning en troos te wees vir hul geliefdes. 
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HOOFSTUK SES 

Die kerk en samelewing met betrekking tot huishoudelike geweld 

6.1. lnleiding 

Soos Troos vir die gebrokenes uitwys, het die indiwidu in agtergestelde 

gemeenskappe te kampe met 'n verskeidenheid probleme en uitdagings, soos 

armoede, werkloosheid, mishandeling en ander sosiale euwels. In die voorafgaande 

hoofstukke is gekyk na die wyse waarop karakters deur huishoudelike geweld geraak 

word en daarop reageer. Uiteenlopende response is uitgewys, soos onder andere dat 

die karakters optree as willose slagoffers en daders, maar daar is oak uitgewys hoedat 

hierdie karakters agente van verandering word en enersyds beheer oor hulle lewens 

neem om die geweld te beeindig en andersyds berou toon en 'n ander weg inslaan. 

Die fokus het dus oorwegend op die indiwidu en enkelfiguur geval. In hierdie hoofstuk 

verskuif die fokus na samelewingstrukture ten einde 'n perspektief te bring op 

gemeenskappe en die kollektief se rol en reaksie ten opsigte van huishoudelike 

geweld. 

Een sodanige struktuur is die kerk, want in baie arm gemeenskappe is die kerk vir 

menige indiwidu 'n steunpilaar en kan dit 'n rol speel om sodanige persoon te 

ondersteun ten einde die uitdagings die hoof te bied. 

Die geestelike en emosionele behoeftes van die indiwidu, sy/haar verhoudings met 

sy/haar medemens en naaste, fisiese en finansiele behoeftes kan in 'n groat mate 

deur die kerk hanteer word. 

6.2. Die rol van die kerk in Troos vir die gebrokenes 

Die kerk en godsdiens speel 'n beduidende rol in die verloop van die verhaalgebeure 

in die roman. Dit is nie slegs deel van die milieu waarbinne die handeling afspeel nie, 

maar is oak 'n aktiewe meespeler in die wyse waarop karakters se handeling daardeur 

bepaal en gerig word. Frieda sing byvoorbeeld in die kerkkoor en is die leier van die 

vrouegebedsgroep. Dit is ook tydens Frieda en die ander vrouekarakters se krisistye 

dat godsdiens hulle wapen in die hantering en verwerking van hul omstandighede is. 
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Wanneer Frieda aanvanklik die mishandeling verduur en nie weet hoe om haarself 

daaruit te bevry nie, is dit haar godsdiens wat haar van haar bevryding weerhou. Sy 

leef volgens die reels en verordening van die kerk. Sy glo dat die kerk en God nie 

vervreemding of egskeiding goedkeur nie (68). 

Die vroue by die appelfabriek kom gereeld as 'n gebedsgroep bymekaar. Tydens 

hierdie ontmoetings bid hulle vir mekaar en bemoedig ook mekaar. Godsdiens speel 

dus 'n kardinale rol in die teks, want sodoende leer die karakters om hul 

omstandighede te hanteer. 

6.3. Die rol van die vrou in die kerk 

Die rol van die vrou is 'n veelbesproke onderwerp in die moderne samelewing 

(Cammenga, 1992). Vandag leef ons in die tydperk van die bevryde vrou, vroueregte 

en vrouebewegings. Die uitwerking daarvan is dat vroue 'n grater rol in die kerk verkry 

en in groterwordende getalle tot kweekskole en opleidingsinstansies toegelaat word. 

Baie kerke het reeds vroue in kerkampte bevestig, sommige met toestemming en 

ander sender toestemming van die kerklike owerhede. 

Dit was egter nie altyd die geval nie. Volgens Smit (1995) was daar 'n tyd in die 

geskiedenis van die Bybelse mense dat die sosiale rolle baie anders as vandag 

uitgesien het. Die rol van die vrou was in die Ou Testamentiese tye altyd ondergeskik 

aan die van die man. Maar ondanks die ondergeskikte, tradisionele rol van die vrou, 

was sy beslis nie sander eerbied en respek behandel nie. In Spreuke 31 word die rol 

van die deugsame vrou besing. Ook die Tien Gebooie vereis dat beide vader en 

moeder vereer moet word. Maar ondanks al die liefde en respek wat aan die vrou 

betoon word, het sy nie dieselfde regte as die man geniet nie. 

In die Nuwe Testament het Jesus, ondanks die sosiale klimaat van sy tyd, 'n 

heeltemal anderse houding teenoor vroue openbaar. Verskeie vroue, ender andere 

Maria en Marta, het 'n belangrike rol in Jesus se bediening gespeel (Joh. 4 : 27; Rom. 

16 : 1). 

Grant (1992 : 84) beweer dat vroue dikwels as die "ruggraat" van die kerk beskryf 

word. Haar stelling kan as 'n kompliment beskou word, alhoewel dit nie altyd waar 
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was met verwysing na die rol en funksie van swart vroue in die kerk nie. Hulle word 

soms doelbewus deur die patriargale kerkraad op die agtergrond gehou en gebruik as 

ondersteuners van die kerkleiers. Hulle word gevolglik uitgesluit wanneer dit by die 

beleidmaking en beplanning van die kerk kom. Die swart vroue se status in die 

gemeenskap stem dus grootliks ooreen met hul posisie in die kerk. 

Grant beweer ook verder in haar teks, Black women and the Church (1992: 80), dat 

swart vroue meer as vyftig persent van hul gemeenskap verteenwoordig en meer as 

sewentig persent van die swart kerk. Sy meen dat vroue in die kerk slegs na die 

voorgrond sal kan beweeg wanneer hulle meer by die kerk betrokke raak. Slegs dan 

sal die ware impak van swart vroue in hulle gemeenskap gemeet kan word. 

6.4 Die kerk : tussen patriargie en die noodlydendes in Troos vir die 

gebrokenes 

In Wyngaard se Troos vir die gebrokenes (2009) word die kerk se onvermoe om 'n 

bevrydingsrol te speel, uitgebeeld. Die kerk slaag nie daarin om sy stem in die 

patriargale gemeenskap uit te bring nie. 

Frieda leef vir 'n geruime tyd volgens die reels en verordening van die kerk. Sy 

verduur die mishandeling omdat sy aanvanklik glo dat die kerk en God nie 

vervreemding of egskeiding goedkeur nie (68). Wanneer John by haar verneem wat 

die kerk omtrent hulle vervreemding se, deel sy horn mee dat sy nie meer die kerk of 

predikant gaan tevrede stel nie. Sy gaan vir · n verandering haar eie belange eerste 

stel. 

Frieda is oortuig dat die kerk en God nie altyd oor alles saamstem nie (153). Sy is ook 

van mening dat die kerk 'n hoop onnodige reels het en dat dit nie God se doel is om 

mense daarmee op te saal nie. Dit is vir haar belangrik om God te gehoorsaam en nie 

die kerk of predikant nie. Sy sal slegs vir John terugneem as dit God se wil is. Frieda 

se die kerk wil he sy moet aangaan asof niks verkeerd is nie: "Die kerk wil he ek moet 

net aangaan met my lewe asof niks skort nie" (139, 140). In die teks word die kerk se 

onvermoe om bevryding te bied, uitgebeeld. 
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Die kerk word ook beleef as 'n konserwatiewe, partriargale omgewing wat vyandig 

teenoor vroue is. Wanneer Lilly byvoorbeeld 'n kerkraadvergadering bywoon, tree sy 

ongeerg teenoor die manlike kerkraadslede op. Sy is al vrou tussen die groep 

konserwatiewe mans in hul deftige swart pakke. Hulle tree ook nie vriendelik teenoor 

haar op nie, maar begroet haar met stroewe gesigte. Sy laat haar egter nie deur hulle 

intimideer nie, maar reageer met moedswilligheid (165). Die vrouekarakters voel dus 

vasgevang in die reels en regulasies van die kerk. Die patriargale houding van die 

manspersone in die gemeenskap word hier uitgebeeld. 

Wanneer Lilly by vrywillige aktiwiteite betrokke raak, bevraagteken sy die kerk se rol 

ten opsigte van uitreiking na mense. Die kerk se stilswye, afsydigheid en selfs 

ongevoeligheid teenoor die onderdruktes en armes is vir haar gelyk aan sameswering 

teen die onderdrukkers. Sy beskryf die kerk as morsdood ten opsigte van 

hulpverlening aan sy mense: "Hoe kan ons weet daar is mense wat swaarkry en self 

niks daaromtrent doen nie? ... Dit lyk partykeer vir my maar morsdood in die kerke" 

(110-111). 

Wanneer sy later in die verhaal met Robert, die pastoor van die Bread of Heaven, 'n 

verhouding het, tree die lidmate afsydig en onvriendelik teenoor haar op. Hulle keur 

nie sy verhouding met 'n ongehude ma goed nie. Hulle tree eers aan die einde van 

die teks vriendeliker teenoor haar op wanneer hulle haar opsoek en raad kom vra 

(182). 

In Troos vir die gebrokenes word die houding van die kerk as negatief uitgebeeld. Dit 

lei tot die vroulike karakters se negatiewe belewing van hul kerklewe omdat hulle 

uitgesluit word van die praktiese handelinge en strukture van die kerk. Die vrouefigure 

is nie slegs ondergeskik aan hul mans nie, maar ook aan die kerk se leierskap. Hulle 

bevraagteken gevolglik die sosiale strukture en kritiseer die bestaande gender

verhoudinge in die kerk en in die patriargale gemeenskappe en die posisie van vroue. 

In Troos virdie gebrokenes bevind die vroue hulself in 'n patriargale samelewing waar 

die mans die magsbeheptes en dominante kerkleiers is. Gevolglik slaag die kerk nie 

daarin om 'n bevrydingsrol te speel nie. 

Hierdie praktyk is strydig met die amptelike standpunt van die kerk. Volgens die 

Anglikaanse Kerk van Suid-Afrika se Handboek oor Pastorale Standaarde (2002) is 
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die kerk aktief betrokke by die bekamping van geweld teen vroue en kinders deur die 

kerk en gemeenskap te bemagtig en op te voed om hierdie euwel hok te slaan en uit 

te roei (2002: 3). Verskeie aksies word ook in gemeentes geloods om bewusmaking 

oor gesinsgeweld aan te wakker en mense op te roep om daarteen te stry. Op 13 April 

2014 het die Anglikaanse Kerk (Somerset-Wes) sy stem dik gemaak deur 'n stille 

opmars teen geweld te loads. Hulle verklaar byvoorbeeld: 'We stand in silent witness 

against the alarming escalation of violence and crime, the senseless and brutal rape 

of women and girls and the injustice in our country and especially here in the Western 

Cape. As we show our concern we offer up our prayers to God." 

In Troos vir die gebrokenes sien mens dat die vroue in die verhaal wel aan 

tradisioneel vroulike aktiwiteite van die kerk deelneem, maar hulle behoort nie tot die 

besluitnemingstrukture van die kerk nie. Die afleiding wat gemaak kan word, is dat die 

patriargie steeds sterk staan in die kerk en die samelewing en sulke deelname subtiel 

of aktief teenstaan. As gevolg hiervan het die betrokke vroue nie die nodige 

vrymoedigheid om aan die formele leierskap van die kerk deel te neem nie. 

Op informele vlak is dit egter 'n ander saak; vroue geniet dit om hul christelike rolle in 

die gemeenskap uit te leef deur die siekes te besoek en die behoeftiges te help. 

Frieda gaan byvoorbeeld oom Giet se siek vrou besoek. Met hul roeping en 

persoonlike begaafdhede as vroue vervul hulle bepaalde rolle alhoewel dit 

grotendeels beperk bly tot pastorale versorging van vroue, kinders, die armes, 

behoeftiges en noodlydendes. Daar word vir hulle ruimte geskep om hul talente en 

kundighede tot ander se voordeel uit te oefen. 

Binne die gemeente kan vroue verskeie take beoefen, soos Sondagskool hou, 

vrouedienste en bidure lei, Bybelstudie, volwasse onderrig, spyseniering, onthale, ens, 

met ander woorde dit wat binne die tradisionele geslagsrol van die vrou val en nie 

solank hulle nie op die terrein van die man oortree nie. Vroue word dus toegelaat om 

hulle voedende en versorgende rol uit te oefen, maar by die uitoefening van gesag 

mag hulle nie betrokke raak nie. 

'n Moontlike rede vir die uitsluiting van vroue by kerkrade en prediking in Troos vir die 

gebrokenes is vir die handhawing van gesagstrukture binne die kerk. Hierby sluit oak 

aan die moontlikheid dat die uitsluiting van vroue uit leierskapsposisies binne die kerk 
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kan wees om botsing met hul rol in die gesin en samelewing te voorkom. Dit beteken 

nie dat vroue niks mag se nie, maar dat hulle dit rustig, onderdanig en nie uitdagend 

moet stel nie. 

'n Ander moontlikheid is dat die insluiting van vroue sal lei tot die inboet van hul 

vroulikheid en dat hulle emosioneel onder die lading van verantwoordelikheid sal 

knak. Gevolglik sal hulle dan in depressie of arrogansie verval. 

In teenstelling met bogenoemde argument van Malan het verskeie dienaresse uit die 

Bybelse tye uiters waardevolle werk in die gemeente verrig, sander om hulself op die 

terrein van die man te begewe. 

Myns insiens moet kerkraadslede die mees bekwame en geestelik beproefde persone 

wees, soos hulle hulle in hul samelewing onderskei het. Wat die vroue betref, moet 

hulle oak met volle inagneming van hul bekwaamhede en vlak van geestelikheid met 

bepaalde take toevertrou word. Die toesig en opvoeding van kinders en jongmense 

kan aan vroue oorgelaat word. Gekoordineerde vroueaksies, Bybelstudie en bidure 

kan ook 'n aanwins vir 'n gemeente wees. Volgens 2 Tim.3:16 -17 wil die Here elke 

persoon in die gemeente binne die verband van sy of haar posisie en roeping, toerus 

sodat hy of sy volkome kan wees, vir elke goeie werk. 

6.5. Die rol en reaksie van die samelewing ten opsigte van huishoudelike geweld 

Omdat 'n indiwidu nie 'n eiland is nie, maar binne kollektiewe verband optree, is daar 

buiten die kerk ander gemeenskapstrukture wat ten nouste betrokke is en geraak word 

deur huishoudelike geweld. Dit sluit in die polisie, skole, klubs en verenigings, asook 

die bure en die straat. 

6.5.1 Die rol van die polisie ten opsigte van huishoudelike geweld 

Die polisie, by monde van die Departement van Veiligheid en Sekuriteit (1997: 3), 

maak die stelling dat die gemeenskap meer betrokke behoort te wees ten opsigte van 

die voorkoming en bekamping van gesinsgeweld. Ten einde 'n positiewe bydrae te 

lewer, word lede van die gemeenskap aangemoedig om by instansies soos 

polisieforums of nie-regeringsorganisasies in hul omgewing aan te sluit. Sodoende 
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kan die gemeenskap vaardighede aanleer oor hoe om gesinsgeweld te hanteer en te 

voorkom. 

In die SAPS se Introduction to Victim Empowerment (2000: 12) word dit duidelik gestel 

dat die SA Polisiediens 'n 24-uur diens aan die gemeenskap moet lewer. Alie 

polisielede het 'n verantwoordelikheid om toe te sien dat geweld teenoor vroue en 

kinders voorkom moet word. Die South African Police Service Act, 1995 (Act no 68 of 

1995) artikel 18( 1) vereis dat 'n polisieforum geskep moet word wat ander nie

regeringsorganisasies insluit. 

Die feit dat die polisie in Troos vir die gebrokenes feitlik geen rol speel ten opsigte van 

die voorvalle van huishoudelike geweld tussen Frieda en John nie, kan as 

verdoemende kommentaar van die teks op die polisie gelees word. Nerens in die 

verhaal figureer dit dat Frieda haar tot die polisie wend of 'n toevlug in die gereg vind 

nie. Dit kan gelees word as 'n teken van die onbetrokkenheid en selfs onverskilligheid 

van die polisie as dit by gesinsgeweld kom. Voorts kan dit ook as aanduiding van die 

magteloosheid wat 'n vrou soos Frieda voel dat sy haar nie so ver kry om haar tot die 

gereg te wend nie. Die boek was dus op 'n tekortkoming, hetsy 'n werklikheid of 'n 

persepsie, wat deur die polisie hanteer behoort te word. 

6.5.2 Die rol van die gemeenskap ten opsigte van huishoudelike geweld 

Die gemeenskap en nie-regeringsorganisasies speel 'n belangrike rol om die polisie 

byte staan ten opsigte van die effektiewe bekamping van huishoudelike geweld. In die 

pamflet Soul City (2001: 32 - 33) word bepleit dat daar veilige plekke in die 

gemeenskap geskep moet word waar mishandelde vroue en kinders gehuisves kan 

word. 

Maatskaplike werkers speel ook 'n belangrike rol ten opsigte van slagofferbystand. In 

Soul City (2001 :36) se handleiding word instansies aangedui waar slagoffers van 

huishoudelike geweld om hulp kan aanklop. In die Departement van Maatskaplike 

Ontwikkeling (2006) se definisie van Maatskaplike Welsyn word voorsiening gemaak 

vir 'n reeks dienste en programme wat direk gerig is daarop om die oorsake en 

gevolge van kwesbaarheid aan te spreek en dus moet maatskaplike werkers 
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daadwerklik poog om voorvalle van huishoudelike geweld te bekamp (Slabbert, 2010: 

38). 

Vroue wat deur huishoudelike geweld geraak word, kan aansluit by 

ondersteuningsnetwerke in die gemeenskap. Die aard van maatskaplike werk - en 

welsynsdienste op gemeenskapsvlak behels onder andere die voorkoming van 

geslagsgebaseerde geweld. Beskermings- en statutere intervensiedienste word ook 

aan die vroue in gewelddadige verhoudings voorsien (Visser, 2007: 239). 

Soos reeds in hoofstuk een vermeld, kan die samelewing 'n doeltreffende rol ten 

opsigte van huishoudelike geweld speel, soos om aan te sluit by forums in hul 

omgewing. Sodoende kan die gemeenskap vaardighede aanleer om gesinsgeweld te 

hanteer en te voorkom. Veilige plekke moet geskep word waar mishandelde vroue en 

kinders gehuisves kan word. Maatskaplike werkers speel oak 'n belangrike rol ten 

opsigte van slagofferbystand. Hulle kan poog om voorvalle van huishoudelike geweld 

te verminder (Slabbert, 2010: 38). 

In Troos vir die gebrokenes word daar wel melding gemaak van 'n skuiling vir die 

haweloses (113) waar straatkinders gehuisves word. Alhoewel daar in die teks sprake 

is van vrouemishandeling, word geen melding gemaak van 'n skuiling vir mishandelde 

vroue nie. Daar kan dus afgelei word dat landelike gemeenskappe soos Pineview in 

die Grabouw-omgewing steeds uitgesluit en uitgelewer word aan die euwel van 

vrouemishandeling. 

In die teks is die vroue by die appelfabriek bewus van mekaar se lyding as gevolg van 

mishandeling deur hul lewensmaats. Frieda en die vroue in die gebedsgroep is bewus 

van Leonie, wie se man haar verlaat het vir 'n ander vrou (19). Dan is daar ook Yvette 

wat verder in die straat woon wie se man, Freddie haar gereeld verdink en beskuldig 

van 'n rondlopery (43). Sy kan haar omtrent nie roer nie, dan wil hy weet waar sy was 

en saam met wie. Die vroue by die fabriek vermoed dat Frieda gereeld deur John 

geslaan word, maar hulle praat nie daaroor nie. In die fabriek is dit partykeer beter om 

maar net te maak asof jy sommige dinge nie sien of hoor nie (21). Stilswye en 

ontkenning van die slagoffers se lyding word in die teks uitgebeeld. Pretensie is 

kenmerkend van die teks wanneer Frieda en die vroue voorgee dat hulle sorgelose 

lewens lei. 
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In Troos vir die gebrokenes speel die bure in die straat ook 'n belangrike rol. Wanneer 

Frieda deur John geslaan word, gaan vind sy haar toevlug by Antie Mina wat verder af 

in dieselfde straat woon. Sy verkies om nie na Erika of Yvette vir hulp te gaan nie, 

want hulle is altwee maar bang vir John (56). Antie Mina ontvang haar gretig en 

verseker haar van haar veiligheid. Sy is ook nie die soort mens wat sal stilsit en 

toesien dat haar medemens te na gekom word nie (56). By Antie Mina kry Frieda dus 

die simpatie en ontferming wat sy nie by die ander bure kan kry nie. 

In hierdie hoofstuk is gekyk na die wyse waarop samelewingstrukture reageer op die 

voorkoms van huishoudelike geweld. In die eerste gedeelte is gekyk na die kerk en is 

die gevolgtrekking dat die kerk steeds binne 'n patriargale opset funksioneer en 

dikwels onverskillig staan teenoor slagoffers van huishoudelike geweld. Vervolgens is 

gekyk na ander strukture soos die polisie, nie-regeringsorganisasies asook die bure 

en die straat. Ook hier is die gevolgtrekking dat die slagoffer dikwels op haarself 

aangewese is en waining ondersteuning kry. Dit gebeur dikwels dat strukture hulle plig 

versaak en gevalle van huishoudelike geweld vind onder die oe van ander plaas. Dit 

blyk dat mense soms daaraan meedoen deur 'n stilswye te handhaaf. 
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HOOFSTUK SEWE 

Samevatting en slot 

In hierdie studie het die fokus spesifiek geval op die uitbeelding van huishoudelike 

geweld en die wyse waarop die karakters daardeur geraak is en hierdie kwessie 

hanteer. Die roman het op 'n tydstip verskyn waarin daar 'n toename in huishoudelike 

geweld was en waarin verskeie inisiatiewe van die regering en burgerlike organisasies. 

geloods is om die endemiese voorkoms daarvan te probeer hokslaan. 

Daar is tydens die studie ook gefokus op die kwessie van identiteit, hoe daar 'n stem 

gegee word aan die lotgevalle van histories-gemarginaliseerde vroue, die rol van 

mans in gemeenskappe en die rol van die kerk in kwessies van geweld, vergifnis en 

versoening. 

In die analise is ondersoek ingestel na die wyse waarop deur die karakterisering 'n 

verskeidenheid rolle en funksies belig is en die manier hoe die figure uiting gee aan 

die stemme van die historiese-gemarginaliseerde vroue en hoe hulle kritiek lewer op 

die tradisionele geslagsrolle. Deur gebruik te maak van veral die postkoloniale teorie is 

die agentskap van die vroue in die verhaal belig. 

lnleidend is daar in hoofstuk een agtergrondgegewens omtrent die outeur Bettina 

Wyngaard gegee. Daarna is die motivering en probleemstelling uiteengesit. In die 

literatuurstudie is daar gekyk na die ontvangs van die teks en die menings van 

resensente, asook na soortgelyke studies en ander tekste waarin daar raakvlakke is 

en 'n ooreenstemmende tematiek hanteer is. Die voorkoms van huishoudelike geweld 

in Suid-Afrika is oorsigtelik bespreek. Daar is gewys op die toename van dergelike 

gevalle en die inisiatiewe wat regerings- en nie-regeringsorganisasies geloods het om 

die voorkoms van huishoudelike geweld te bekamp. 

In hoofstuk twee is die teoretiese onderbou van die studie uiteengesit. Die term 

postkolonialisme, die kwessie van stemgewing, identiteit en agentskap is verder 

omskryf. Die kenmerkende verskynsels in die postkoloniale literatuur is oorsigtelik 

bespreek as 'n vertrekpunt vir verdere verkennings van die onderwerp. Daar is ook lig 

gewerp op die kritiese perspektief vanuit die swart feministiese oogpunt. 
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In hoofstuk drie het die teksanalise aan bod gekom. Eerstens is die hoofkarakter 

Frieda Daniels bespreek. Die verloop van Frieda se mishandeling bestaan uit 

verskillende fases van stilswye, toesmeer en wegsteek. Aan die einde van die roman 

bereik sy uiteindelik emansipasie. Sy verteenwoordig al die gemarginaliseerde vroue 

en hulle word uiteindelik simbolies van hoop op bevryding en die behoefte om die 

gemarginaliseerdes se stories te laat hoor. Haar karakter is ondersoek en die fokus 

het geval op haar uitbeelding as die willose slagoffer van huishoudelike geweld, haar 

rol as anker en rolmodel in die gemeenskap en die agent van verandering. Haar 

emosionele worsteling met kwessies van bitterheid, vergifnis en versoening is ook 

belig. 

In hoofstuk vier het die kollig op die ander vroulike karakters en hul onderskeie rolle in 

Troos vir die gebrokenes geval. Daar is gekyk na Ma Mina se rol as die vrou met 

moed en selfvertroue en haar emosionele wroeging. Dit is gevolg deur die bespreking 

van die ander vroulike karakters, naamlik Lilly die selfstandige en rebelse karakter, 

Lucy as die jonger en meer uitgesproke karakter, Linda as die wraaksugtige en Leonie 

as die verbitterde en hulpelose karakter. Hui onderskeie rolle is uitgebeeld. 

In hoofstuk vyf is die voorstelling van die manlike karakters van nader beskou. Daar is 

gekyk na die drie verskillende kategoriee waarin die manlike figure verd~el kan word. 

Daar is lig gewerp op John Daniels se rol as die geweldenaar en sy ontwikkeling van 

dader tot selfverantwoording. Sy emosionele wroeging is ook bespreek. Daarna is 

Oom Charles Abrahams se rol as die ouer, wyse en ondersteunende figuur van nader 

beskou. Daar is ook gekyk na Robert Pieterse as verteenwoordigend van die nuwe 

geslag liberale mans en hoe hy 'n leidende rol in die gemeenskap speel. Hy word 

uitgebeeld as iemand wat 'n passie het vir die haweloses en is dus intens betrokke by 

die oprigting van 'n skuiling vir die haweloses. Daar is ook lig gewerp op Garth de 

Vries se karakteruitbeelding. Hy is een van die inwoners by die skuiling en is ook die 

oorsaak van Qom Charles se ontydige dood. Garth word uitgebeeld as 'n slagoffer van 

die bendekultuur. Alhoewel daar die leemte is wat betref die mans se uitleef van hul 

rolle in die gemeenskap, gaan dit eerder daarom dat hulle uitgedaag word om 'n bran 

van troos te wees vir hulle geliefdes. 

In hoofstuk ses is daar gekyk na die rol van die kerk en die samelewing met 

betrekking tot huishoudelike geweld. Die rol van die kerk word in Troos vir die 
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gebrokenes bestudeer. Die kerk en godsdiens speel 'n beduidende rol in die verloop 

van die verhaalgebeure. Die kerk se onvermoe om 'n bevrydingsrol te speel, word 

uitgebeeld. Dit word beleef as 'n konserwatiewe, patriargale omgewing wat vyandig 

teenoor vroue optree. Daar is ook gekyk na die rol van die vrou in die kerk. Die rol van 

die samelewingstrukture en die informele samelewingsopset is oak bestudeer. Onder 

eersgenoemde val strukture soos die polisie, nie-regeringsorganisasies en die 

werkplek. Onder laasgenoemde is daar die straat en die bure en die wyses waarop 

sodanige strukture reageer. 

Wyngaard se roman word nes E.K.M. Dido se tekste (Die storie van Monica Peters, 

1996 en Rugdraai en stilb/y, 1997) deur die kwessie van vrouemishandeling 

gekenmerk. Wyngaard gee die leser 'n nadere blik op die bruin vrou se identiteit en 

watter belangrike rol sy in die gemeenskap speel. Sy bied ook 'n perspektief wat die 

vrou sentraal in die alledaagse samelewing plaas. Die onderdrukte stemme kry dus 'n 

kans om hul stories te vertel om sodoende · n geheelbeeld van die Afrikaanse 

literatuurgeskiedenis te verkry. Daar is verwys na die skryf van voorheen onderdrukte 

vroue se verhale as 'n manier om die dominante orde te ondermyn en sodoende hulle 

eie stemme te laat hoor. Die kerk se onvermoe om 'n bevrydingsrol te speel word in 

die teks is uitgebeeld. 

My slotsom is dat Troos vir die gebrokenes 'n aktuele roman is wat 'n kontensieuse 

kwessie in die huidige tydsgewrig aanraak en dat Bettina Wyngaard met Troos vir die 

gebrokenes die weg gebaan het vir ander vroue en jonger skrywers om onverskrokke 

oor die uitdagings in ons gemeenskappe te skryf. 
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