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Simboliek van ’n grasperk
Grasperke is oral om ons en ons het al geleer om daarmee saam te leef, maar miskien moet ons begin om anders daarna te kyk en daaroor te dink, het Jonathan Cane, skrywer van Civilising Grass, aan
Gert van der Westhuizen gesê.

G

rasperke kan dalk vir
baie mense na ’n vreemde onderwerp vir ’n doktorale proefskrif in kunsgeskiedenis klink, maar jy kom
gou agter dat die vanselfsprekende en ooglopende nie iets is waarmee Jonathan Cane (40) sy tyd
mors nie.
Dié postdoktorale navorser by
Wits is opgelei om skepties te
wees oor dinge wat daarop aanspraak maak om natuurlik te
wees.
“Jy weet,” verduidelik Cane,
“heteroseksualiteit, rassisme . . . al
dié dinge maak daarop aanspraak
om natuurlik te wees.
“So ek het gedink om iets te
soek wat op die oog af voorgee om
natuurlik te wees en dan te kyk
na hoe onnatuurlik dit eintlik is.”
Die grasperk was eintlik die
ideale onderwerp. Baie van ons
dink nie juis baie daaroor nie –
grasperke is immers iets wat net
daar is. Iets wat groen en gelyk is
en al so deel van ons samelewing
is dat ons dit as natuurlik aanvaar. Maar só eenvoudig is dit allesbehalwe.
Grasperke in die agtergrond
Cane se proefskrif, wat ’n boek
met die subtitel The Art of the
Lawn on the South African Highveld geword het, is onder meer ’n
stuk sosiale geskiedenis oor die
grasperk wat raak aan kolonialisme, rassisme, apartheid en snobisme.
Hy het baie wyd gelees en oral
gesoek na verwysings na grasperke: in ou tuinmaakboeke, tydskrifte, proefskrifte oor argitektuur en die ontwikkeling van
townships en dorpe, sommige wat
al vir dekades lank vergete lê en
stof vergaar op biblioteekrakke.
Hy het uiteraard na grasperke
in kunswerke gaan soek en was
verbaas oor hoeveel keer hy iets
daaroor raakgelees het in letterkundige werke.
“Toe ek begin het, het ek nie
gedink ek gaan so baie oor grasperke kry nie. Grasperke is mos
altyd in die agtergrond. Niemand
het nog ’n hele boek of gedig
daaroor geskryf nie – dit is bykans altyd in die agtergrond.
“Dit was nogal moeilik om
daarvoor te soek. Ek moes na elke liewe foto van David Goldblatt
kyk. Ek het Ivan Vladislavic se
boeke gelees en na grasperke gesoek.
“Ek het boeke herlees en weer
gekyk na skilderye en kunswerke. Ek het na die onbelangrike
dele, of die ooglopend onbelangrike dele, gekyk en dit het tot nuwe
insigte gelei.
“Marlene van Niekerk het gesê
sy het nooit opgelet hoe belangrik
die grasperk in haar roman
Triomf is nie. David Goldblatt het
gesê hy dink ek is heeltemal gek,
ek sal nooit genoeg stof kry nie.
“Maar ons het al hoe meer en
meer gesien soos ons meer tyd
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saam deurgebring het. Dieselfde
het met Ivan Vladislavic gebeur.”
Gras as koloniale onkruid
Cane se projek het sewe jaar geduur, vandat die idee die eerste
keer by hom posgevat het totdat
hy sy proefskrif klaar geskryf
het.
Sy gevolgtrekkings sal baie
mense met nuwe oë na hul, én ander, grasperke laat kyk.
Dit is een van Britse kolonialisme se invoerprodukte, en die gras
wat ons vir grasperke gebruik, is
eintlik ’n onkruid, sê Cane.
“Daar is deesdae ’n nuwe akademiese veld waar mense kyk na
plante wat oor die wêreld migreer. Een van die dinge waarna
hulle veral kyk, is onkruid. Onkruid word gedefinieer as iets
wat in die verkeerde plek is. Daar
is niks inherent sleg aan onkruid
nie.”
’n Mens kan dus nie sê onkruid
is noodwendig iets waarvan mense nie hou nie. Die jakarandabome waarvoor mense in Pretoria
en Johannesburg so lief is, is ook
maar ’n onkruid, sê Cane. Dit is
nie ’n inheemse plant nie, nes
fynbos en proteas nie inheems
aan Johannesburg is nie, hoewel
kwekerye in dié stad dit tog verkoop.
Ons het egter ’n baie komplekse verhouding met die onkruid
wat ons in grasperke probeer omtower. Dit kos baie tyd en baie
geld en mors heelwat water, veral
op die Hoëveld.
“Ek het ’n klein grasperk, ’n

baie, baie klein een wat op die
oomblik nie baie goed groei nie.
Dit is besig om dood te gaan en
dit is ’n ware mislukking van ’n
grasperk.
“Dit lyk net asof ek nie weet
hoe om dit te versorg nie,” sê Cane oor sy grasperk wat hom al
R5 000 uit die sak gejaag het.
Maar as dit dan so moeilik is
om grasperke op die Hoëveld aan
die groei te kry, waarom doen
ons steeds so baie moeite?
“Ek dink die hele boek is ’n poging om sin daarvan te maak. Dit
hang af van wie jy vra, maar ek
dink in postapartheid Suid-Afrika
het die grasperk ’n kwessie van
klas geword.
“Stephen Sparks het in ’n
proefskrif oor die ontwikkeling
van Sasolburg deur middel van
inwoners se briewe aan die stadsklerk gewys hoe die grasperk ’n
aanduiding van respektabelheid
geword het – hoe die toestand van
jou grasperk gewys het of jy ’n
‘goeie wit mens’ was of nie.
“Ons sien dit ook in Triomf.
Daardie idees oor fatsoenlikheid
en hoe om ’n goeie inwoner van
die suburbs te wees, geld steeds.
“Regdeur die Suid-Afrikaanse
geskiedenis het mense wat lede
van die middelklas geword het,
die grasperk verkies as ’n manier
om hul klas-prestasies ten toon te
stel, ongeag hul ras.”
Aanpasbaarheid van grasperke
Dit is seker onvermydelik dat die
grasperk in Suid-Afrika ook ’n
rassekwessie geword het.

Cane wys na voorbeelde soos
dié van mense wat op rassistiese
blogs vra waarom swart mense se
eie grasperke só sleg lyk as hulle
so mooi na dié van wit mense omsien.
Hulle neem uiteraard glad nie
in ag dat swart mense nie die tyd
of geld het om perfekte grasperke
te kweek nie.
Mense wat ontevrede is met die
regering sal ook wys op die toestand van openbare grasperke
soos dié in parke en op verkeersirkels as simbole van agteruitgang.
Tog is die grasperk baie aanpasbaar en beteken dit verskillende dinge vir verskillende mense.
In Pretoria, byvoorbeeld, is
daar die grasperk by die Uniegebou, dié by die Voortrekkermonument en dié by Vryheidspark
(waar daar ’n komplekse verhouding tussen die veld en die grasperk is.)
“Dit verteenwoordig drie fundamenteel verskillende politieke
tydperke vir wie die grasperk geskik en wenslik is.”
Maar sal daar nie ’n tyd aanbreek wanneer daar weens verskeie redes, soos ’n tekort aan
water, nie meer enige grasperke
is nie?
“Ek glo nie,” antwoord Cane.
“Mense is baie verknog aan grasperke. Ons is seker veronderstel
om grasperke te vernietig en met
iets anders te vervang, maar ek
weet nie of ons moet nie. Ek is
nie teen die grasperk nie. Ek wil
eerder daarna luister.”

Om na te dink oor gras
Cane het vroeër gevra of ons nie
liefs by ’n koffiewinkel in Braamfontein, in die hart van die betonoerwoud, kan gesels nie eerder as
by Wits se kampus met meer as
een grasperk.
Daar is nie ’n sprietjie gras te
sien naby die koffiewinkel waar
ons gesels nie.
Dit is dalk gepas omdat Cane se
jongste belangstelling beton is,
maar ons sou so graag ’n foto van
hom by ’n grasperk wou gehad
het.
“Almal wil daai foto hê,” lag
Cane.
“Maar ek probeer dit vermy,”
sê hy en voer aan dat dit darem té
ooglopend sal wees.
En die ooglopende is iets waarmee jy Cane nie kan vereenselwig nie. Sy boek was volgens
hom immers ’n poging om lesers
nie net oor gras nie, maar ook
oor ander dinge wat ons as vanselfsprekend aanvaar, te laat
dink.
“Dit is ’n gevallestudie wat ons
moet aanmoedig om meer krities
en kreatief te dink oor ander natuurlike dinge,” sê Cane. “Met
natuurlike in aanhalingstekens,”
voeg die navorser by wat jou
voortaan nooit weer op dieselfde
manier na grasperke sal laat kyk
nie.
) Civilising Grass: The Art of the
Lawn on the South African Highveld word deur Wits University
Press uitgegee en kos R380.
) Gert van der Westhuizen is Netwerk24 se Stemmeredakteur.

