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OPSOMMING 

Met die nagaan van die kindverwysing in die poesie van Petra 

Milller, blyk dit duidelik dat die verwysings deurgaans 

literer funksioneel is. Die digteres slaag daarin om die 

leser se buitekennis van die kind se lewensfeer te ontgin. 

Die gevolg is die bewusmaking van die vergelyking tussen kind 

en volwassene as literere gestaltes. Daaruit vloei die besef 

van die kunstenaar se werk as poging om die wereld te orden 

en te beskou deur die oe van die onbedorwe kind. 

Saam met die vele gedigte waar die ontginning van die 

kindverwysing bloot•n verfraaiing van die inhoud as gevolg 

het, word dit as leimotief in Milller se werk hoogs funksio

neel. Die kindverwysing as tegniek word ook herinnering aan 

die aard van kunstenaarskap soos deur Milller toegepas. 

Petra Milller se oeuvre kan nie los gemaak word van die 

kindverwysing en die implikasies van die herhaalde gebruik

making daarvan nie. 

***** 



SUMMARY 

When looking at child references in the poetry of Petra 

Mtiller, it is obvious that they are literary functional at 

all times. The poet, as artist, manages to tap the readers• 

outside know1edge of the child's sphere of life. The result 

is the foregrounding of the comparison between child and 

adult resulting in the realisation of the artist's work as an 

effort to reshape his world by looking at it through the eyes 

of the unspoilt child. 

Together with the many poems where child references act 

mainly as a way of presenting such poems as enjoyable as 

possible, it becomes extremely functional as a leitmotif. The 

child reference as used by Mtiller as poetic technique also 

becomes reminder to the reader of what art is all about. 

Petra Mtiller•s poems can not be read separately from the 

child reference and all it's implications. 

***** 
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INLEIDING 

By die lees van Petra Muller se digbundels is die herhaalde

like verwysings na kinders en die kinderlike baie opmerklik. 

In hoe'n mate dit aansluit by die literere al dan nie, het 

die moontlikheid ingehou van'n dieper studie. Eers moes 

besluit word wat met die woord kindverwysing bedoel word. 

P.G. du Plessis wys in Die verwysing in die literatuur (Du 

Plessis 1968: 62) daarop dat'n verwysing na elders, buite die 

gedig moet verwys en dat buitekennis na die verwysde objek by 

die leser nodig is. In die geval is dit die kind waarna 

verwys word. Buitekennis van die kind en die kinderlike is 

universeel en behoort toeganklik te wees vir die deursnee 

leser. 

Waar Petra Muller nie net kunstenaar is nie, maar ook moeder 

en vrou, kan die vraag oor kindverwysings in haar werk se 

subjektiwiteitsgraad ook as prikkel vir so'n studie dien. Die 

kindverwysing as sodanig bly egter die uitgangspunt van die 

studie: 

'n Kind bly deel van'n bepaalde gesinsverband en daarom is 

besluit om die verwysings na die kind vanuit die perspektief 

van gesinslede as uitgangspunt vir die studie te gebruik. Ook 

hie~ moet die literere raamwerk altyd as maatstaf dien. 



Daarby kan dit nie bly nie. Die inhoud van Muller se poesie 

moet nagegaan word om te sien of die kindverwysing enigsins 

funksioneel optree. Die wyse waarop die kind self en ander 

figure vergestalt word behoort'n verdere uitgangspunt te kan 

wees. 

Verder meet ook in gedagte gehou word dat die kindverwysing 

slegs een tegniese hulpmiddel in die hande van die digteres 

is. Hoe dit optree in verhouding met ander digterlike teg

nieke, vereis noodwendig ook aandag. 

Hoewel die titel aantoon dat die kindverwysing die uitgangs

punt van die studie is, is geen tegniek ooit geYsoleerd in sy 

optrede en funksionaliteit in die literatuur nie. Vele ander 

motiewe, soos die van saad en plantegroei om net twee te 

noem, tree opmerklik op die voorgrond as Muller se gedigte 

gelees word. So ook is direkte en indirekte verwysings na 

verskillende kulture baie te vinde in haar bundels, veral in 

My plek se naam is Waterval (Muller 1987). Of die kindverwy

sing enigsins aansluiting vind by genoemde leimotiewe en 

ander en die verskillende kulturele verwysingsraamwerke, word 

ook as studiedoelwit gestel. 

Met die lees van'n artikel deur Reinhard Kuhn oor wat hy 

noem, "the enigmatic child" in Intertextuality: New 



perspectives in criticism (Plottel 1978) word dit duidelik 

dat verwysings na die kind'n algemene fenomeen in "litera

tures of various periods, nations, and genres" is. Dit sou 

dus regverdig blyk te wees om na te gaan hoe die kindverwy

sing in die digkuns van Petra Muller ontgin word. 

***** 
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HOOFSTUK EEN 

DIE KIND IN GESINSVERBAND BINNE DIE LITEReRE RAAMWERK 

1.1 INLEIDING 

Die ondersoek van die verwysing na kinders binne die raam

werk van gesinsverbande is funksioneel in•n literere studie 

omdat•n kind deel is van die wereld en daar gevolglik'n ver

wysingsraamwerk opgeroep word met enige kindverwysing. 

Die kind is in die eerste plek binne•n besondere posisie wat 

die gesin betref.'n Gesinsverband skep die moontlikheid van 

•n beskouing van die kind se wereld. Reinhard Kuhn vat dit 

soos volg saam: "The child as an enigma that no amount of 

speculation can resolve is a recurrent theme in literature" 

(Tymieniecka 1982: 246). 

1.2 PERSPEKTIEWE OP DIE KIND IN GESINSVERBANDE 

1.2.1 Die kind se perspektief 

•n Titel soos "april voor my geboorte" (Muller 1979: 10) gee 

die kind se perspektief alomteenwoordige status. Selfs al is 

dit'n agternaperspektief op•n verhouding, het die kind toe

gang tot waaroor die vrou gedroom en die man oorweeg het 
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reeds voor sy geboorte. 

Die gebruik van persoonswoorde soos "die boer" en "die 

vroumens" sowel as van die derdepersoonsvorm van die 

voornaamwoord ("haar man") impliseer•n perspektief,van buite 

af op die man en vrou en kontrasteer met die titel se eerste

persoon mY·'n Afstand word geskep tussen verteller en ge

beure selfs al is die verteller die katalisator vir die 

gebeure. 

Die' kind se perspektief handhaaf'n fyn balans tussen binne

kennis en objektiwiteit. Die kind dra kennis van sy ouers se 

gedagtes en werksaamhede voor sy geboorte. Die objektiewe 

toon bied die kennis aanvaarbaar aan vir die leser. waar die 

kindperspektief die moontlikheid inhou van subjektiwiteit, 

slaag die digteres om dit hier die voertuig te maak waardeur 

die afwagting gepaardgaande met•n kind se geboorte deur die 

oe van die kind self aangebied word. 

1.2.2 .ouerperspektief 

In "brief aan•n bekende" (Miiller 1979: 28) word die per

spektief van die ouer die uitgangspunt van die gedig. Die 

gedig, as brief, se inhoud is georden volgens handeling of 

gebeure. Strofe een gee inligting oor die oudste seun wat 
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op•n seereis is. Die tweede kind, in strofe twee, reis oor 

die vasteland en die derde kind, strofe drie, is nog tuis, 

maar dan is die kind reeds in•n mate gedistansieer van die -

ouerhuis in ~y huis. Elke strofe is'n kyk op•n kind. Heel 

laaste kom nuus oor die ouers waarvan die briefskryf ster een 

is. 

Die perspektief op die kinders gaan oor na•n perspektief op 

die spreker self. Deur na die kinders te kyk in die 

beginstrofes, is dit'n verrassing om te besef dit is die 

ouers wat nog moet uitbroei en wat nog nie die nes verlaat 

het nie! Die huis - simbolies voorgestel deur die eier -

groei teenstellend vaster terwyl hulle uitbroei, in plaas 

daarvan om te kraak. Daaruit kan afgelei word dat die waarde 

van die beskutting van die huis besef word deur die ouers 

teenoor die haastigheid van die kinders om daardie beskerming 

te verlaat. 

Deur die volwassene se perspektief op die kinders word dit 

duidelik dat ten spyte van die jeug se ontdekkingsdrang, moet 

die mens ouer word om regtig gebore te word. Die kinders is 

nog nie heeltemal gereed vir die lewe nie, maar ervaar die 

ontdekkingsdrang wat hulle die lewe wil laat ondersoek. Die 

ouers daarenteen, het "bebroeide" har.te. Ironies, nie om te 

verstaan nie, om verstaan te word. ouerskap word die tweede 
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stadium van kindskap, die tweede geboorte waarna die behoefte 

aan begrip besef word naas die drang om te begryp. 

1.2.3 Moederperspektief 

In "inkopielys" (Miiller 1979: 23) word'n oenskynlike 

kontrasterende vraag gestel: "is ek'n ma van mense?"'n Ma is 

tog gewoonlik'n ma van kinders. Die perspektief in die gedig 

is die van•n ma op haar nasaad. Die saad is die kinders. Ook 

in "uitwan" (Miiller 1979: 16) vind ons die beeld. Die 

leimotief of "leidende gedagte" (Odendal e.a. 1987: 645) wat 

tot haar vraag lei, is die inkopielys wat bestaan uit sade: 

"sonneblomsaad, bruinrys, kappers en karwy". Die vraag wat 

eintlik gestel word, is of die sade gegroei het, met ander 

woorde of sy as moeder sukses met haar nasaad behaal het. 

In die mymerende toon wonder die moeder of sy nie hier net•n 

verskoning soek vir'n gediggie wat ook'n kind van haar 

verbeelding is nie. Haar kunstenaarskap en moederskap word op 

die vlak van ouerskap met kunstenaarskap verbind. 

Die derde strofe bevestig dat sy tog ma van mense is en daar

op regverdig sy die inhoud van die gediggie wat dan nie net•n 

"wens-wens-uitlek / van•n versie" is nie. In die derde strofe 

word bevestig dat haar sade wel sou groei, want die natuur 
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waarborq dat "een deal" sal "oorstaan vir volqende jaar / vir 

qeval dat die aarde vanjaar sy oes verloor". Die verqelykinq 

van moeder- en kunstenaarskap is derhalwe qereqverdiq. soo~. 

Antjie Kroq se met verwysinq na D.J. Opperman se diqkuns: 

"Die diqter sit die tradisie voort deur nie net homself dop 

te hou nie, maar met skreiende verlanqe ook na sy 'bloei• te 

kyk" (Kroq 1982: 41). 

1.2.4 Vaderperspektief 

Ook'in Patria (Miiller 1979: 70) bid Jesus in "Visbraai by 

Tiberias 1111 tot God: "Vader, / hierdie jongens van my is 

reeds dae honqer" (versreel 6 en 7). Hier is Jesus, die Kind, 

die Vader wat sorq vir die voedinq van sy "jonqens". 

Vaderskap op menslike vlak behels die voorsieninq van kos aan 

jou kinders. Die onqewone benoeminq van Jesus as Vader, skep 

•n simboliese betekenisvlak. Die voedsel waarna die kinders 

smaq, word die Voedsel van Sy woord. Die Vaderlike 

perspe~tief op die kinders maak die insiq in die kind se 

behoeftes qeloofwaardiq. 

1.2.s Buiteperspektiewe op qesinsverbande 

Die volqende qediqqie stel'n besondere qesinsverband: 
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1] 1 kom nader: die god had'n kindjie 

2 opdat hy nie eensaam, die mens had'n godheid 

3 opdat hy nie swik 

2] 4 die wik had'n drif 

s die drif had'n naam 

(Miiller 1987: 94) 

Soos elke kind deel is van•n gesinsverband, kan die mens ook 

deel wees van•n groter familie, die van God. Deur Jesus wat 

mens geword het, word dit moontlik. Deur gebruik te maak van 

•n buiteperspektief word die vertikale gesinsverband tussen 

God en mens gedefinieer. Die eerste strofe wys op God se 

behoefte aan•n kind en die mens, God se kind, se afhanklik

heid van God. Die verwantskap se rede en gevolg le in'n 

bepaalde f amilieverbintenis wanneer na die kind verwys word 

as behoeftige en afhanklike. 

Deur die herhaling van [ ], word die gesinsverbande ook 

klanksgewys aangetoon ter ondersteuning van die buiteperspek

tief. Byvoorbeeld: kindjie - swik - wik - drif. so ook die 

[a]: nader - had - opdat - had. Deur die duidelike patrone 

word'n atmosfeer van onafwendbaarheid geskep. 

In die kort gediggie is'n strak ritme en•n funksionele 

klankpatroon van slegs twee klanke binne•n parallelle 
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struktuur om die kriptiese aard en die weergawe van die 

inligting te ondersteun. Die gedigsinhoud is'n weergawe van 

die gesinsverband tussen God en mens soos beskou vanuit'n _ 

objektiewe ~uiteperspektief. Die gebruik van•n buiteperspek

tief bet tot gevolg die vermyding van moontlike emosionele 

invloede by die beskrywing van die verhouding. 

Met•n buiteperspektief word'n sekere afstand geskep tussen 

waarnemer en gebeure. Die titel "Iemand se ouma val" (Muller 

1979: 17) is•n voorbeeld daarvan. Binne gesinsverband is'n 

ouma oud, maar spesiaal. Die eerste twee strofes van die 

gedig stel die ouma ook as besonders. Die toon van die laaste 

twee versreels: "Laat le, laat uitbloei waar sy val: / sy•t 

heelwat :werf geword, dis al" ondersteun die stelling. Die 

buiteperspektief is funksioneel in die vermyding van 

sentimentaliteit. Die gevolg is dat dit moontlik is om dit 

waarna in die gedig verwys word met volkome objektiwiteit te 

kan beskou. 

1.3 VERBOUDING TUSSEN OOER EN KIND 

Binne gesinsverband is verskillende verhoudings. Aspekte te 

doen met die ouer se verhouding tot sy kind en omgekeerd is 

dikwels materiaal in die poesie. In die afdeling word gedigte 

bespreek waarin aspekte binne die gesinsverband, meer bepaald 
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die verhoudinq tussen ouers en kinders, en omqekeerd, die 

aanleidinq tot die totstandkominq van•n qediq was. 

1.3.1 •n ou~r se herinnerinq 

Die kind se qestalte in "Die kind" (Miiller 1977: 23) 

korrespondeer met hoe hy in sy ouers se qedaqtes leef. Die 

herinnerinq word aanqebied as•n mededelinq aan•n derde per

soon. Dis•n ou herinnerinq wat hier oorvertel word soos die 

leser kan aflei uit die volqende frase: "met verloop van 

jare". "Selfs req aan die begin" is'n aanduidinq daarvan dat 

die vertellinq'n herinnerinq as reaktor het. Die kenmerke van 

die kind wat in die qediq ter sprake is, moes daarom uitson

derlik wees en daarom het die spreker dit onthou en qenoem, 

want by die oorvertel van•n herinnerinq vind natuurlike 

rediqerinq plaas. 

Die volqende eienskappe van die kind leef met name in die 

herinnerinq van die ouer: 

- sy indiwidualiteit en afsydiqheid: hy het hom van 

die "ons" verwyder; 

- sy belanqstellinqs: eers klip, stok en blaar, 

maar later boeke en raaiselspele; 

- sy qroei: sy lyf stol op'n stadium. 

Wat die ouer noem, is wat vir die ouer belanqrik was. so 
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behels die "verre landskap" wat in die kind se oe dryf, dat 

die ouer van die kind se droom uitgesluit gevoel bet. Die 

kind se letterlike af sydigheid hierbo genoem, word in die 

gedig beaam op•n figuurlike vlak. 

Die ouer se herinnering gee aanleiding tot die gedig. Dit is 

•n onthou van die kind se enkelingskap en word'n erkenning 

van die kind as indiwiduele wese. Die ouerlike rol word 

daarmee saam bepaal as behorende tot die van•n toeskouer. 

1.3~2 Objektiewe waarneming van die kind deur die ouer 

Toe na "Die kind" (Miiller 1977: 23) hierbo verwys is, was dit 

as voorbeeld van waar die kindverwysing deel is van hoe die 

ouer die kind onthou. Deur die seleksie van herinneringe word 

•n mate van objektiwiteit ingeboet. Die hulle in "hulle" 

(Miiller 1979: 25) word geheel en al objektief gebruik. strofe 

een gee die dialoog weer tussen die kinders, strofe twee 

verduidelik die omstandighede van die gesprek en die laaste 

strofe_verskaf'n rede vir die aanhaling van die gesprek as 
~ 

gedig. Hier is'n voorbeeld van•n objektiewe weergawe van•n 

besondere situasie as gegewe en nie'n geredigeerde aanbieding 

van•n herinnering soos in die voorafgaande voorbeeld nie. 

Die uiterste objektiwiteit van die waarneming word bewys 
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daarmee dat die leser gekonfronteer word met die ouer se eie 

onvermoe om te besluit wat die betekenis is van sy 

waarneming. Die leser word gelaat met•n "prentjie" en moet 

self besluit wat om daarmee te doen. 

Die "bestaansreg" van die gediggie is bloot dat die onvermoe 

van•n ouer om te interpreteer wat hy waarneem as hy na sy 

kinders kyk, gestel word. Daarom is die objektiwiteit van die 

ouer noodsaaklik en geslaag. 

1.3~3 Agternaperspektief op eie kinderjare 

In "Witsand" (Miiller 1979: 21) keer die spreekster na dertig 

jaar terug na•n vakansieoord van haar kinderjare. Aanvanklik 

is sy vreemd en se: "ek kan niks onthou / nie van myself as 

sus of dogtertjie". Haar kinderjare het in die vergetelheid 

versink. 

Sy vra haarself af of iets dan moet gebeur voordat sy haar 

"jare $Omer / weer ontdek". Somer verwys nie slegs na•n 
~. 

sekere seisoen nie. Deur die woord somer te plaas langs die 

oorkoepelende jare, word "somer"'n tydperk uit haar lewe, 

haar jeugjare. Die reel sluit aan by versreel 21: 11 ••• voor ek 

die sonverduisterde desembers ••• •. Desember was die somertyd, 

maar is nou, dertig jaar later, vanuit'n agternaperspektief, 
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dof. 

Die uitstel van die gebruik van•n werkwoord aan die einde van 

versreel 21 en die plasing daarvan eers aan die einde van 

versreel 25, beklemtoon die toon van die soeke deur•n vol

wassene na•n vergete herinnering wat deel was van haar 

kinderjare. strofe ag word'n leidraad tot die moontlikmaking 

van•n duidelike herinnering. sintakties sluit strofe nege aan 

by strofe sewe deur die voltooiing van die sin: "Ek ••• 

wonder of ek dan•n pyn van skrik moet vind / voor ek die 

sonverduisterde desembers / ••• (strofe ag) ••• / voor ek my 

jare somer / weer ontdek". 

strofe ag word ook as't ware tussen hakies geplaas deur die 

beletseltekens aan die begin en einde daarvan wat bevestig 

dat dit•n herinnering is wat wil deurbreek. Die ontleding lei 

tot die gevolgtrekking dat herinneringe aan haar kinderjare 

vanuit•n agternaperspektief opgeroep kan word. 

Die spanningslyn verslap effe as die maan wegsak in strof e 

tien. Daarom is die klimaks, met die implikasie van•n 

uiteindelike duidelike herinnering, as dit skielik kom in 

strofe elf, soveel meer dramaties. Die "pyn van skrik" word 

gedeel. Die kind ervaar die pyn en die ma, as volwassene, die 

verskrikking. 
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Die figure van die ma en kind kompleteer mekaar in die gedig. 

Albei word gebruik om die gedig se ontplooiing moontlik te 

maak, want die een het die agternaperspektief op haar 

kinderjare ~n die ander is die sleutel tot die herinnering. 

Die ma verteenwoor-dig die volwassene se perspektief op die 

kinderjare. Die kind is die verwysing wat die herinnering 

laat ontplooi. 

1.3.4 Uitgesproke verlangens 

Verlange na•n gesinslid is in'n hele paar gevalle die aan

leiding tot•n gedig in Petra Milller se werk. Die verlange 

van•n moeder na•n kind word verwerk tot•n gedig in "Isabella 

van Kastilie" (Milller 1977: 19). 

Die verlange word beskryf in die herinneringe aan die kind se 

geboorte, kinderjare, dood en die moeder se hartseer. Die 

kindverwysing is op die voorgrond met die opnoem van alles 

wat hy as speelgoed gekry het. Die kind self was•n speelding 

vir sy.ma: "Toe my pop gebore is ••• 11 • Ook word hy'n "speel

maat uit•n mooi geslag" belowe. 

Haar verlange word gekoppel aan die afwesigheid van speel wat 

•n kinderlike aktiwiteit is. Daarmee is die kindverwysing dan 

die voertuig van die herinnering. 
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1.3.5 Gesprekvoering met•n kind 

Gediggies soos "Wiegelied vir'n onwillige kind' en "laat 

wiegelied" (Muller 1977: 20 en 21) is geskryf as gesprekke 

met•n kind. Die woordkeuse en klankspel bevestig dat met•n 

kind gepraat word. woorde soos "sjrr" en "tarlentyne" lewer•n 

semantiese sowel as•n klankmatige bydrae tot die aard van die 

gediginhoud as wiegelied. Die kind word beveel om stil te bly 

en te luister na die malby se sjrr "teen die vensterraam" 

terwyl "moeder sit en liedjies maak". Deur die twee verskil

lende "liedjies" word die kind gelei tot waar sy "drome 

styg". 

In "Onwaarheid" (Muller 1977: 24) is die gesprekstoon 

gerusstellend. Die kind se vrees word besweer. Die volwassene 

se rol in die gesprek is die van vertrooster soos blyk uit 

die herhaling van die gerusstelling: "Daar is nie wolwe in 

ons land nie, kind". 

1.3.6 Die rig van•n waarskuwing 

Die didaktiese aard van•n ouerrol verklaar waarom waarsku

wings dikwels aanleiding gee tot gedigte waar die ouer-kind

verhouding ontgin word soos in "Wiegelied vir'n onwilliqe 

kind" (Muller 1977: 20) waar die moeder waarsku: 11 ••• (qlo 
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nooit die naq nie, kind) ••• 11 • 'Die waarskuwinq is tipoqrafies 

na reqs qeplaas om aan te toon dat die waarskuwinq•n naqe

daqte is. 

In "my kind het•n laninq qeteken" (Miiller 1987: 56) is die 

waarskuwinq aan die kind drinqend, maar indirek. Die kind

verwysinq le in die kind se tekeninq wat die aktiverinq vir 

die qediq is. Die bespieqelinq lei eqter tot die besef van 

besmettinq deur die ouderdom by die volwassene wat die 

onaanqeraakte bome waarsku om haar nie aan te raak nie. Die 

waarskuwinq aan die bome is eintlik aan die kind, as skepper 

van die bome, qeriq. Die volwassene, as besmette, is die een 

teen wie die kind qewaarsku word. Die waarskuwinq brinq•n 

dimensie van self ontledinq deur die qrootmens in die qediq in 

na aanleidinq van die kind se tekeninq. 

1.4 KIND-OUER-VERHOUDING 

1.4.1 Kinderherinnerinqe 

In "uitwan" (Miiller 1979: 16) word een herinnerinq aan die pa 

ontqin om die pa as natuurmens te skets. Dat hy die wind'n 

naam kon qee, kon roep en die wind sou reaqeer, is hoe die 

kind hom onthou. 
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Die kind se herinnerinq roep bewonderinq vir'n sterk pa op. 

Deur die weqlatinq van die eerste onbeklemtoonde letterqreep 

aan die begin van strof e twee, word die vinniqe reaksie van 

die wind op die pa se roep beklemtoon. Die klem op die eerste 

letterqreep en die weqlaat van die eerste onbeklemtoonde 

letterqreep is al uitsonderinq op•n reelmatiqe jambiese vers

maat in hierdie strofe. In plaas van "jasper kom", kon daar 

qestaan het: "en jasper kom". 

In die laaste strof e verskuif die klem van die herinnerinq 

aan'die pa se kraq na die besef van sy uiteindelike oudword. 

As qevolq van die woordkorrespondensie tussen strofe een: "my 

pa", waar die herinnerinq opqeroep word, en die laaste strofe 

word die herinnerinq afqesluit in strof e vier met die besef 

van "my pa is oud". Die verhoudinq is nou anders, want die 

kind het qroot qeword. 

Die aksent op "qeeneen" in strof e drie beklemtoon ook die pa 

se indiwidualiteit. Geeneen word twee keer qebruik asook 

tipoqrafies uitqeliq. so word die pa as uniek teenoor ander 

mense qestel en onthou met die kontrasstellinq: "qeeneen -

net hy" in strofe drie waarmee•n verklarinq qeqee word vir 

die oproep van die besondere verhoudinq. Die pa se besondere 

rol in die kind se lewe het aanleidinq qeqee tot die skep van 

die qediqqie waardeur sy besondere indiwidualiteit beskryf 
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word. 

Deur middel van assosiasie met•n natuurbeeld word die natuur

qebonde vader as spesiaal tussen ander ontbou. sy insiq en 

qestrooptheid van die "liqter qerf" in sy lewe, bring insiq 

in sy eie nasaad. Hier ook die beeld van kinders as saad 

waarna later in hoofstuk vyf verwys word. 

1.4.2 Eerbetoon aan•n ouer 

"[I]n die winter is die blomme rooi" (Miiller 1979: 12) is 

opqedra aan die spreekster se moeder as verjaardaqqeskenk. 

Die perspektief is soos die van•n alwetende verteller. Die 

liriese spreker, die kind, is qedistansieerd en verwys na die 

objek, die moeder, in die derde persoon. Die moeder word 

metafories huis, iets wat baie aan D.J. Opperman se qediq, 

"Mev. H.M.S. Opperman" herinner, waar die moeder ook 

voorqestel word as•n tuiste. Dit op siqself is'n kompliment 

aan moederskap. 

Direkte verbande tussen huis en moeder word gele binne die 

qediqkonstruksie: kamers in die huis wat klankmatiq hartka

mers oproep en die hart word soos•n dak wat die reen uithou. 

Klankmatiq word ook hart en haard verbind en die qevolqtrek

kinq is dat haar hart soos•n haard warmte afqeqee bet. 
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Met die inwaartse beweging vanaf buite in die tuin na binne 

in die huis, word die moeder se onttrekking van die lewe om 

haar versinnebeeld. Die beweging berei die leser voor op die 

tweede deel van die gedig, waar die kind nou die moeder aan

spreek en die dominante karakter in die verhouding,tussen 

kind en moeder word. In die woorde: "voor die diepslaap kom", 

word sonder aangeplakte sentimentaliteit die kind se behoefte 

aan die moeder uitgespreek. Sy word gevra om die tyd te rek: 

"haal nou stadig asem"; en om te rus: "ontvou u skuwe, rooi

geleefde vingers". Die uitgesproke behoefte aan die moeder 

is'n eerbewys. 

Die laaste strofe, " hier is nog meer tyd vir u", is meerdui

dig in sy verwysing. Die kind het nog tyd vir die moeder en 

daar is nog tyd vir haar om te kan leef na die arbeid van 

haar lewe. In eenvoud word die eerbetoon aangebied: die kind 

se behoefte aan die moeder is die moeder se reg op lewe. 

1.4.3 •n Verslag aan die ouer 

Die behoefte om iets mee te deel aan die ouer, vorm die tema 

van "Die aanslag van die graan" (Miiller 1984: 66). Dat die 

mededeling geskied aan die vader op sy begrafnis verklaar die 

emosionele lading en motiveer waarom sodanige behoefte aan

leiding tot•n gedig sou kon gee. 
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Die inhoud word nie veel meer'as bloot beriqqewinq nie en 

word in•n onderbeklemtoninq verwoord. Die spreekster se: " En 

ek doen beriq, Pa, dat Pa dit kan weet". Die haelskade waarna 

verwys word, kan eqter as simbolies van die skade deur dood 

aanqeriq in die spreekster se lewe qesien word. Da~ die daar

opvolqende weke se saqte rein ook qenoem word, qee aan die 

verslaq•n karakter van kontinu1teit. Dit is nie•n eenmaliqe 

behoefte tot verslaq nie, maar ook'n behoefte tot kommunika

sie. Daarom die keuse van die sake waaroor beriq qedoen word, 

naamlik natuursake waarin die pa sou belanqstel. 

1.5 KIND-GROOTOUER-VERHOUDING 

1.s.1 Verlanqe na•n qrootouer 

In twee van Petra Mulller se bundels, Patria en My plek se 

naam is waterval (Muller 1979 en 1987) verskyn twee qediqte 

waarvan die inhoude baie ooreenkomste vertoon. In Patria 

(Muller 1979: 13) verskyn die qediq onder die titel: "watter 

boom se bitter wortel". Die titel is'n reel uit D.J. 

Opperman se qediq "Wildernis" wat handel oor-die dood van 

Euqene Marais. Daaronder is die inskrywinq: "herinnerinq: 

Annie Dippenaar". In My plek se naam is waterval (Muller 

1987: 42) staan qeen ondertitel nie, sleqs•n kantinskrywinq: 

"vir Annie Dippenaar". Die afleidinq kan qemaak word dat by 
.-
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die eerste gedig verwys word na iemand wat reeds oorlede is, 

maar by die tweede is dit bloot opgedra aan iemand. Die 

afleiding word bevestig by nadere ondersoek. Links versky~ 

die gedig soos dit in Patria verskyn bet en regs die 

veranderinge met die plasing in My plek se naam is,waterval. 

watter boom se bitter wortel 
herinnering: Annie Dippenaar 

my ouma bet my kleintyd 

deur•n tortelbeen besweer 

en rondom teen die spadepyn 

met kalmoes ingesmeer 

nou soek ek in die groot blou lug 

bedags my hoe baan 

en wonder waarom siddernag 

my drome grond toe slaan 

o wortelwyse ouvrou, 

in skemer weggeraak, 

jy bet vir my•n onklaar hart 

en vreesloosheid gelaat 

ek boor jou soms 

vir Annie 

Dippenaar 

o wortelwyse ouvrou 

in skem~r weggeraak 

ek boor jou soms -



- boor jy my? -

waar daq onmaqtiq 

raak aan naq 

(Miiller 1979·: 13) 
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hoor jy my? -laq 

waar naq onmaqtiq 

raak aan daq 

(Miiller 1987: 42) 

Deur die veranderinqe word die onvermoe tot kontak met die 

ouma qestel. Die kommas in strofe drie in die eerste druk 

beklemtoon die omskrywinq "in skemer weqqeraak" na die ouma 

aanqespreek is. Dit sluit aan by strofe vier waar die 

aan~aqstrepie in die tweede versreel staan om dan die vraaq 

"hoor jy my?" te beklemtoon. 

In die laaste twee versreels word die stryd tussen lewe en 

dood bevestiq in die sinsnede: "daq onmaqtiq / raak aan nag". 

Die ruimteverskuiwinqs isoleer die twee karakters van mekaar: 

die spreekster is in die daq, simbolies van liq en lewe, en 

die ouma reeds deur die skemer opqeneem (versreel 10) en in 

die naq, simbolies van donker en die dood. 

Die kind se verlanqe na haar ouma bied die qrondstof vir 

albei qediqte. waar die nodeloosheid van die verlanqe in die 

eerste qediq tematies ontqin word, word die maq van die dood 

juis-opqehef in die tweede qediq. Die opheffinq word met 

sekere teqnieke bereik soos die weqlatinq van die kommas in 

str.ofe drie. Daardeur word die "in skemer weqqeraak" nie 
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ge1soleer en gevolglik beklemtoon nie. In die laaste strofe 

is die aandagstrepie DOU in versreel 13. In die volgende reel 

is daar eers•n wit spasie voor "hoor jy my?". Die twyfel, 

inherent aan die vraag, verskuif en die wonder oor die 

moontlikheid van•n positiewe antwoord kry die klem. Die 

aksentteken op "lag" is ook.nuut teenoor die skuinsdruk van 

die eerste druk en bevestig die moontlikheid dat die ouma kan 

lag en lewe en dat sy gelukkig is. 

Die.verlange van•n kind na haar ouma is die grondstof waarmee 

hierdie twee gedigte geskep word met teenstellende temas. 

Eers voel die kind agtergelaat en onmagtig om met die ouma 

kontak te maak. In die tweede gedig word die skeidingsvermoe 

van die dood opgehef. 

Die opheff ing van die skeiding tussen dooies en lewendes in 

die tweede gedig, skep hoop. Die grootouer, reeds dood, staan 

weer aan die begin van•n volgende siklus in'n volgende lewe. 

In hierdie lewe is die kind nou die erfgenaam en voortsetter 

van lewe. Die vrees van die kind vir die dood word oorgeneem 

deur vreesloosheid en geloof in die herhaling van die lewen

s ikl us. Die troos le in die woorde: "ek hoor jou soms-11 wat 

dui op kontak tussen kind en ouma oor die grens van die dood. 

Ant...jie Krog maak die stelling dat D.J. Opperman die eerste 
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digter was wat in Afrikaans familief iqure ten volle in sy 

digkuns ontgin het (Krog 1982: 64). Tot met Opperman is die 

oupa en oum.a byvoorbeeld bloot in herinnering geroep. sy se: 

"Opperman daarenteen ontvang•n dringende oproep om, voort te 

plant, verder te •veg"'· Petra Muller se verwysing na haar 

oum.a in die gedigte wat hier bespreek is, sluit duidelik aan 

by Opperman se bantering van familiefiqure in sy poesie. 

1.6 KIND-KIND-VERHOUDING 

1.6.1 Verlange na'n afgestorwe broer 

As biografiese verwysing kan genoem word dat Petra Muller•n 

broer, Nico, op s November 1961 aan die dood afgestaan het. 

In "Nico" (Muller 1977: 3), die eerste gedig in haar eerste 

bundel, beskryf sy die poging om die herinnering aan en 

belewing van•n geliefde broer lewendig te hou. Daar is'n 

sterk metaforiese kontras tussen die natuur wat siklies 

geboorte en lewe skenk en die dood van haar broer. 

Die begrafnis word'n plantproses. Die seun "groei altyd 

vaster in die bonger grond" (versreel 17). ook hier nogtans 

die troos dat die grond weer gevoed word sodat die jaar weer 

dragtig kan word en vrugte dra. Die seun word deel van die 

lewensproses in die natuur deurdat by op die bome geent is, 
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maar juis dan verwyder is van die menslike lewendes wat die 

behoefte voel om hom te roep. 

Haar verlanqe dwing die spreekster om met Nico in gesprek te 

probeer kom. Daarom die gewysigde herhaling van die eerste 

versreel aan die einde van die gedig. Die eerste vraag impli

seer dat daar wel'n antwoord in die res van die gediginhoud 

op die vraag kan wees. Met die inleidende vraag word'n praat

styl aan die gediginhoud gegee asof daar met Nico gepraat 

word en word aansluiting qevind by die vraagstelling wat 

reeds kommunikasie veronderstel. Die eensydige gesprek is'n 

herhaalde poging om hom te laat antwoord en daardeur sy 

stilte te verbreek. Daar was reeds ander poqings om•n ant

woord te ontlok. In versreel 12 staan: "Ons bet jou by dag en 

nag geroep". 

Die roep en die gedig as gesprek ontlok nogtans geen kommuni

kasie nie. wanneer die vraag van reel 1 aan die einde van die 

gedig'gewysigd herhaal word, word dit retories. Die invoeging 

van "anders" is'n erkenning van die'spreekster dat die ge

sprek slegs•n desperate poging is om die herinnering lewendig 

te hou. Die verwagte reaksie in die voorafgaande inhoud, is 

nie gerealiseer nie. Nou bly net die noem van sy naam oor 

waarna verwys word in reel 21. Al die geroep en die gepraat 

was-~verniet al is dit al moontlikheid wat oorbly. In die 
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swakker wordende pogings om die dooie te ontruk aan die ewige 

stilte, word die eensaambeid van afskeid as gevolg van die 

dood treffend ge1llustreer. 

In My plek se naam is Waterval verskyn ook twee gedigte ter 

berinnering aan Nico (Muller 1987: 131 en 132). In beide die 

gedigte bet die figuur deel van die natuur geword. sy oe is 

die iris wat in die winter blom en by loop so "liq op die 

aarde" dat by nie eers die natuur steur nie. Na aanleiding 

van•n persoonlike ervaring, die verlies van•n broer as kind, 

word in die gedigte die troos gestel dat dit die natuur se 

aard is dat die lewe voortgesit word. Die kind bly lewe. 

1.6.2 Verwysings na•n broer 

In Patria verskyn ook twee gedigte 11samesprekings11 (bl. 33) 

en "swartlandse lente" (bl. 40) waarin na•n ander broer 

verwys word. Laasgenoemde bet die byskrif "bekwerk vir boeta" 

onderaan die titel en is•n klankspel opgedra aan•n broer. In 

"Samesprekings" word broer en suster as gesante van plaas en 

stad geteken. Die band tussen bulle is nie net gesmee oor 

alledaagse onbenulligbede nie; daar is ook die tyding van•n 

gevalle boom waarop sy kan reageer met•n foto as troos. Die 

band tussen broer en suster word gebruik om die verlede en 

kin(:lerjare te bewaar. 
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1.6.3 •n Bybelse gegewe oor broer-suster-verhoudings 

Van die somtydse verskille en geskille tussen broer en suster 

sien ons in ."Lasarus" (Miiller 1979: 72). Lasarus se verwon

dering met sy nuwe liggaam na hy uit die dode opgestaan het 

(sonder skilfers en liddorings!) ontlok'n tipies susterlike 

reaksie gebaseer op ongeduld: "Noudat jy so nuut en glad 

geword het, pas / dit jou nog om by ons te woon, / broer 

Lasarus?" En arme Lasarus staan stram op en kom sy pligte as 

broer na om "oor die jaart" te gaan en hekke te sluit. Die 

goddelike is teenwoordig in die handeling van opwekking uit 

die dood, maar die goddelike moet wag vir die aardse, verge

stal t in die alledaagse handeling van hekke sluit. Tog is hy 

uitgesonder om die wonderlike besef van•n nuwe lewe te 

ervaar. Soos I.L. de Villiers se in "Doop": 

Jy kou nog aan jou vuisies, 

skop met die voete. 

Die f ormulier se plegtig 

jy•s geroepe 

"om in•n nuwe lewe op te staan"

klein Lasarus in doeke. 

(De Villiers 1972: 21) 

As kindverwysing, soos gerealiseer in broer en suster verhou

dings, ontleen Petra Miiller ook aan die universele bron van 
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die Bybel soos in die bogenoemde voorbeeld. 

1.7 GOD-KIND-VERHOUDING 

1.7.1 Na aanleiding van•n gegewe 

In "Kinderkonsert" (Muller 1979: 20) word die geboorte van 

Jesus, wat kom as Kind om die mens van sy sondigheid te ver

los, deur kinders aangekondig. Die gegewe van verhoudings 

(God en Jesus, God en mens, Jesus en kinders) word bier in 

die vorm van•n beskrywing van•n kinderopvoering ontgin. 

Die moeder-kind-verhouding word implisiet in strof es een tot 

drie gestel. In die strofes word'n bekende toneeltjie vir 

enige moeder geskep. Die engel is stout en Maria het•n 

speldjie in baar sy. Die blom wat net betyds aangekom bet, 

het seker ook spanning en onenigheid laat ontstaan. Die 

atmosfeer wat deur die toneeltjie geskep word, is die van•n 

gejaagdheid om betyds gereed te wees vir die konsert. Dit 

spreek·veral tot enige ma wat al betrokke was by'n kinder

konsert. 

Dit is die besondere woordkeuses in die eerste drie strofes 

wat die leser prikkel tot afleidings gebaseer op reele kind

verwysings. Die blom word'n swaard en die speldjie word'n 

dor}:-ng in die vlees. In die woorde, "hy hou bom dom", word al 
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die balhoriqe seuntjies herken wat deur die eeue die rol moes 

vertolk. Met die keuse van "sis" weer, word al die Mariatjies 

se onqeduld met hom verhaal en so word die kind-kind

verhoudinq ·~ funksionele motief. 

Maar dan is daar ook die "heiliqsprekende lippe" (versreel 4) 

wat ons voorberei op die laaste strofe. Die boodskap in die 

laaste strof e is die voorspellinq van die Kind wat qebore 

word se qodheid. Die rymende eerste en laaste versreels van 

die strof e bevestiq die afqerondheid van die laaste strofe in 

teenstellinq met die totale beeldskeppinq in die eerste drie 

strofes van die mens as kind. Die oplossinq vir die mensdom 

se stryeriqheid en twis word voorspel na aanleidinq van die 

kindverwysinq in die eerste drie strof es met kinders as die 

vertolkers van die Goddelike boodskap. Die laaste strofe se 

boodskap van verlossinq is des te meer tref fend na die "ti

piese" toneeltjie van twis en oneniqheid in die eerste drie 

strofes. 

Nou kan teruqqekyk word na die verbande wat 9ele word tussen 

die verwysinq in die eerste drie strof es en die voorspellinq 

in die laaste strofe wat op die verwysinq volq. Die enqeltjie 

kan noq in sy vlerke inqroei (strofe 1) soos die Kleine "een

daq qroot en maqtiq" qaan wees, maar ook die mens sal sy 

swaard noq in die Kleintjie se sy steek (strofe 3), want dit 
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is deel van menswees om te swik. Juis daarin le ook die 

magtigheid van die Kind opgesluit, want Sy lyding sal deel 

wees van Sy oorwinning oor die dood. 

1.7.2 Vraagstelling 

Die stelling, "dit waarvan ons so min vertel word, / god-as-

kind", is die aanleiding tot die vraagstelling oor hoe Jesus 

as kind was (Muller 1984: 77). Die vraag is moontlik vanwee 

die assosiasie van Jesus, die Kind, met kinders soos ons 

hulle ken. 

Die titel verwys na laasgenoemde, "die kinders", en beelde 

soos af tel met vingers en blomme soek, versterk die kindver-

wysing. Die verwysing vind verdieping in die vrae wat daaruit 

volg. 

Die vraagstelling oor die religieuse lei tot•n beskrywing van 

die Kind-kind-verhouding. Die aard daarvan is dat die kind 

nie die raaisel kan oplos nie. Deur sy onvermoe om te weet of 

die Kind kon, word die verhouding tussen die Goddelike en die 

mens gedefinieer. 

Die aanleidende f aktor tot die gedig is die mens se vrae oor 

die Goddelike. Die vrae is illustrasie van die mens se onver-
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moe tot beqrip ten spyte van die bestaande verboudinq tussen 

God en mens deurdat die Kind self mens qeword bet. 

1.8 SLOTSOM 

•n Kind bevind bom binne•n sekere bierarqiese orde. Sy eie 

perspektief op sy qesin word deur Muller qebruik as•n verras

sende perspektief in die literere. Selfs die perspektief van 

die kind voor sy qeboorte word ontqin. Die ouer, as volwas

sene, se perspektief lei tot die besef dat ouer weer kind 

moet word om die lewe ten volle te kan ervaar. 

•n Moeder se qedaqtes draai om die vermoe tot voortplantinq 

waar die vader se insiq le by die feit dat by moet sorq vir 

voortqesette lewe. Kinderlike afhanklikheid word beklemtoon 

naas die besef van die kind se rol as skakel in die ewiqe 

lewenskettinq. 

Met•n aqternaperspektief op eie kinderjare, word die volwas

sene se uitsluitinq van die kind se natuurli~e ervarinq van 

sy omqewinq qestel. Die afstand tussen volwassene en kind 

word uitqebrei in qediqte wat op die volwassene se verlanqe 

na•n kind qebaseer is. Daarom die dikwelse poqinqs tot 

qesprekvoerinq met of waarskuwinqs aan die kind deur die 

vol~assene. 
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Kinderlike herinneringe beklemtoon die skeiding tussen die 

ouer en die kind. Die gedigte met grootouerverwysing sluit 

hierby aan. Ten spyte van die noodwendige afstand tussen kind 

en volwassene, bly die band van familiebetrekkinge. So word 

die kind weer skakel in die lewensketting. 

Die kind staan ook in•n verhouding tot ander kinders. In 

Muller se werk word biograf iese verwysings gevind in die 

gedigte met as tema haar broer, Nico, wat verdrink bet, en in 

die gedigte gerig aan•n broer op die plaas. Saam met die 

Bybelse verwysing na Lasarus en sy susters, word die verhou

ding van broer en suster funksioneel deurdat elke kind as 

indiwidu ge1dentifiseer word. 

Ook tussen God en die mens as Sy kind bestaan•n gesinsver

band. "Kinderkonsert" (Miiller 1979: 20) vergestalt ook twee 

indiwiduele kinders in aansluiting by die stelling in bo

staande paragraaf. Maar dit is eintlik die verhouding tussen 

God en Jesus en Jesus as "half-broer" van die mens wat ontgin 

word. Hiermee word veral Jesus in Sy kinderlike aard gestalte 

gegee. 

Die kindverwysing beperk nie die universele dimensie van 

Petra Miiller se poesie nie. Dit maak ook nie van haar gedigte 

kinderverse nie. Die verwysings na kinders, soos ge1llustreer 
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in die voorbeelde, en dan ook die gebruik van perspektiewe op 

kinders en van kinders, word'n verrykende faktor wat bydra 

tot die volle ervaring van baar werk. Sy sluit aan by baie · 

ander kunste.naars voor haar. Weer eens kan Reinhard Kuhn aan

gehaal word as hy ook verwys na die kindf iguur in die litera

tuur. Hy se: "The constant reemergence of the enigmatic child 

in literatures of various periods, nations, and genres seems 

to indicate that it is an archetypal theme deeply embedded in 

the psyche of the human race" (Tymieniecka 1982: 262). 

Verwysings na die kind binne gesinsverbande dra by tot die 

verryking van die ervaring van die bespreekte gedigte in die 

hoof stuk. Die buite-gegewe, die bekendheid van tradisionele 

gesinsrolle, dra daartoe by dat die verwysings funksioneel 

is.•n Gediggie soos "Kinderkonsert" kry nuwe dimensie vir 

elke ma wat al deel van soortgelyke situasies was. Die bewon

derende liefde vir'n sterk vader is deel van die ervaring

sfeer van "uitwan", en die behoefte aan•n moeder ten spyte 

van die feit dat haar tyd verby is, verryk die toon van 

dankbaarheid in "in die winter is die blomme rooi". 

Antjie Krog wys daarop dat reeds in die lykpoesie van Totius 

familieverbintenisse die Afrikaanse poesie binnegedring het. 

Opperman was die eerste digter wat van die tradisie weg 

beweeg het volgens haar. Hy het familiefigure omskep in 

"geweldige winste" in sy poesie (Krog 1982: 64). Petra Muller 
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slaaq daarin om dieselfde as hy te doen met kinderf iqure 

binne sekere qesinsverbande in haar diqkuns. 

Die kindverwysinq binne qesinsverbande ontqin telkens sekere 

bekende verwysinqsraamwerke en tree op binne•n hierarqiese 

orde en word vanuit'n bepaalde perspektief ontqin. Hoofsaak 

met betrekkinq tot die skrywe, is dat elke verwysinq binne•n 

qesinsverband funksioneel bydra en aanleidinq qee tot qediqte 

se tematiese inhoude. 

• •••• 
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HOOFST'OK TWEE 

VERGESTALTING AS KOMPONENT VAN DIE KINDVERWYSING 

2.1 VERGESTALTING AS DIGMIDDEL 

Die beqrip verqestaltinq moet eers omskryf word voordat qekyk 

qaan word hoe dit as qediqqeqewe die kindverwysinq in Petra 

Muller se werk komplementeer. In die HAT word die lekseem 

verqestalt omskryf as: "Gestalte, vorm qee aan; beliqqaam 

(verqestaltinq)". Met verqestaltinq word bedoel die proses 

waardeur•n saak of voorwerp deur•n bepaalde qestelde qestalte 

"qeteken" word; dis die eienskap waaraan iets herken word.'n 

Mens sal byvoorbeeld deur sy mensqestalte voorqestel word;'n 

dier deur sy besondere dierqestalte. Deur die doelbewuste be

noeminq van byvoorbeeld kinderkenmerke deur die diqteres, 

word verqestaltinq•n aktiewe diqmiddel in Muller se poesie. 

so beskryf sy die "jaar" as "'n klein oranje drakie11 ,•n 

verrassend vars verqelykinq wat skakel met die qebruik van•n 

kindverwysinq in klein en drakie. 

Verskillende qestaltes binne'n qediq vorm saam•n prentjie 

waaruit die tematiese van die qediq ontsprinq. In Woord en 

Wonder (1974: 15) wys A.P. Grove daarop dat dierqestaltes in 

N.P. van Wyk Louw se vier sonnette wat onder die titel "Drie 

diere" verskyn het, die leser lei tot die beqrip van die 
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tematiese inhoud van die werke. Elke qestalte verteenwoordiq 

een sy van die totale betekenisdimensies van die qediq. Grove 

se dat verqestaltinq diqmiddel word waar dit voldoen aan die 

funksie van die ontsluitinq van verskillende betekenisvlakke, 

inqebou in die semantiese qeheel van lekseme. By Muller is•n 

qoeie voorbeeld van die ontsluitinq van die tematiese deur 

kindverqestaltinq te vinde in "[M]et die boenderbesempie" 

(Muller 1987: 27). Die ontdekkinq van•n lewensinsig word 

aanqebied met behulp van kindverwysings soos die kinderraai-

sel, die eet van sand en die gebruik van die verkleiningsvorm 

van'besem. 

Met die skep van gestaltes deur verqestaltinq in die poesie, 

word die moontlikheid van verskillende standpunte, menings, 

opinies, perspektiewe, optredes en qeassosieerde verwysinqs

raamwerke in die qediqwereld inqebrinq. Wat die digteres wil 

se, word qeorqaniseerd verteenwordiq deur elke qestalte wat 

in die gedig optree. 

Deur die gebruik van qestaltes soos kinders, word die hele 
~ 

raamwerk van kindereienskappe, soos onskuldigheid en na1wi-

tei t, die gediq ingebring. Die twee "narriqe ou manne" se 

qestaltes word qekwalifiseer deur die kinderkenmerke wat 

hulle vertoon. Hulle ontdekkinqsdrang word deur die diqteres 

voorgestel met die gebruik van•n kinderraaisel. 
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Die vergestaltingsmedium verwys na taal in die geval van•n 

digter, of klei in die hande van•n beeldhouer. Die digter 

maak gebruik van ingeboude moontlikhede in die taal, die ver

gestal tingsmedia soos rym, beeldspraak, strofebou en vers

reelordening onder andere, om die trefkrag van sy woorde te 

versterk. Met vergestalting word daar in die res van die 

hoofstuk verwys na die manier waarop•n gestalte opgeroep word 

binne die gedigkonteks om as implisiete of eksplisiete spre

ker of "akteur" op te tree. 

2.2· KINDVERWYSING AS VERGESTALTINGSMEDIUM 

In "Li Po, die digter ••• 11 in My plek se naam is Waterval 

(Muller 1987: 21) word veral twee karakters vergestalt as die 

twee pole in die leermeester-leerling verhouding. Daar is Li 

Po, die ou digter wat•n erfporsie van gedigte "nagelaat" het. 

Van hom lees ons "[B]y is streng" en "lieflik" en hy loop met 

lekkers in sy kieste. Wanneer hy raas, doen hy dit rustig met 

sy hande agter sy rug. Li Po se karakter is'n tipies liefde

volle, maar streng oupa. Nogtans gee die lekkers wat hy in sy 

kieste hou en die "bakstaan van sy ore" as hy nuuskierig af

luister Wat die digteres Vir die tuinier se, SY wyse OU 

karakter•n kinderlikheid wat die vergestalting van die 

poetiese leermeester kwalifiseer. 
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Die spreekster in die gedig se misdaad was om die "f ladde

rende ••• wolk jong blare" van nagelate gedigte van Li Pote 

probeer neerskryf. Sy word bewus van die ander twee se onte

vredenheid en "trek die woorde terug" maar steeds voel sy 

hulle afkeuring aan. Haar kinderlike aard word nie,soos in Li 

Po se geval deur bepalings bewerkstellig nie. Haar optrede 

van ongehoorsaamheid en berou vergestalt haar as die leer

ling, met ander woorde die kind in die verhouding. 

Binne die konteks van die gedig verteenwoordig die twee ge

stal tes twee tradisionele rolle. Daar is die ou leermeester, 

Li Po, met die kennis van reeds gelewerde kuns, maar hy het 

sy kinderlikheid behou. Die spreekster is die jong kunstenaar 

wat nog gelei moet word, maar eie inisiatief toon. Sy word 

nogtans betig as sy te haastig is om die gedig te wil 11pluk11 • 

Binne die handeling van die leerproses, word die vergestal

ting van die twee karakters se kinderlike aard funksioneel. 

In "Li Po, die digter" (Muller 1987: 21) is geen dramatiese 

klimaks nie. Die deurlopende dramatiese spanning is tussen 

kunstenaar en leermeester. Die vergestalte figure toon albei 

die kinderlike eienskappe wat•n noodsaaklike deel van die 

perseptiewe karakter van die kunstenaar is. Sy word betig, 

loop op haar tone en kruip weg tussen die spaansrietbos soos 

•n kind wat wegkruipertjie speel. Li Po loop met lekkers in 
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sy kieste en sy ore staan bak van nuuskierigheid soos•n on

nutsige kind. 

Die twee figure is kinderlik vergestalt deur middel van be

skrywing en handeling. Die kinderlike aard van die·vergestal

te kan ook verwesenlik word deur die daarstelling daarvan 

vanuit•n bepaalde perspektief. Met die perspektief van die 

gedig word verwys na die hoek waaruit die gebeure wat in'n 

bepaalde tyd en ruimte moet plaasvind, gesien en vertel word 

(Cloete 1989: 39). Kortliks: die perspektief is deel van die 

ordeningsproses van die gedig en kan•n vergestaltingsmedium 

word. 

In "Wegloopkind" (Miiller 1984: 6) waarin•n ma-kind-verhouding 

bekyk word, word'n alwetende perspektief gevind. Die kind in 

die eerste strofe, vertoef nog in die duine. In die tweede 

strof e word die gevare van die naderende nag benoem. In 

strofe drie sien ons die moeder by die huis, bekommerd oor 

die kind. Die vierde strofe gee dat die moeder die kind 

veilig .aqter die duin sien. Die situasie word waargeneem 

vanuit'n buiteperspektief wat die verhoudng tussen die moeder 

en die kind met ruimtelike plasing weergee. 

Die spanning word bewerkstellig deur die teenstelling tussen 

die vergestalte kind teenoor•n volwassene wat ruimte en 
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karakter betref. Die ma is in' die buis wat verlig is deur die 

lamp, en veiligbeid veronderstel. Die kind daarenteen bevind 

bom in die vreemde ruimte, die duin, met al sy potensiele ge

vare as die nag nader. Die kindverwysing word funksioneel 

binne die ruimtelike plasing van die kind waardeur.sy vrees

loosbeid en ontdekkingsdrang na vore tree in die gedig. 

Handeling word dikwels geslaagd gebruik as vergestaltingsme

dium in die kindverwysing. Die bandeling in "Oggend op die 

vlakte" (Muller 1977: 28) word deur die dramatiese tydspronge 

en die vertellersperspektief ondersteun in die vergestalting 

van•n kinderfiguur. 

Na die agtergrondstelling in die verlede tyd en die intrede 

en skets van die twee karakters in die teenwoordige tyd, kom 

'n tydsprong na die toekomende tyd in die derde strofe. Die 

bandeling, die verkragting, word geprojekteer na die toekoms 

deur die oorkoepelende vertellersperspektief. In dieselfde 

strofe vind ons: 

versreel 1 • Toekomende tyd by sal • 

versreel 2 : Teenwoordige tyd breek ••• oop 

versreel 3 . Teenwoordige tyd is . 
versreel 4 . Verlede tyd bet verge et . 

Die bandelingstempo word versnel en is kompak en bied daarom 
.-
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die qebeure des te meer dramaties aan. Die qebruik van 

saamqestelde sinne in strofes een (verlede tyd) en strofe 

twee (teenwoordiqe tyd), teenoor die kriptiese aard van die 

sinne in strof e drie, onderstreep Maia se qemoedswisselinq 

van sorqvryheid na behoedsaamheid;'n tipiese kindoptrede. 

strofe drie se weqqelate detail beklemtoon die dramatiese van 

die wrede handelinq. 

In die qediq word die idioom "vir spek en boontjies" aanslui

tend by die handelinq inqebou. In strof e een kombineer die 

idioom met brood en lees ons dat Maia winkel toe qaan vir 

"spek en brood en boontjies". Na aanleidinq van die HAT se 

verklarinq van die idioom as "sonder om iets uit te riq; van 

qeen belanq; oortolliq", kan afqelei word dat sy moes qaan 

brood koop en ander onbelanqrike dinqe doen. 

Teen die aqtergrond van die onbelanqrikheid van die rede vir 

Maia Medora se besoek aan die winkel, word die doqtertjie se 

optrede in die tweede strofe geteken. Sy is behoedsaam en 

"sien van ver" dat daar•n man is wat haar oe ontwyk en op die 

qrond kyk. Kontrasterend met haar kinderlikheid word die man 

verqestalt as bedreiqend. Sy is tipies kind wat "wikkel met 

haar toontjies". Hierdie handelinq verbeeld onsekerheid en is 

die verwysinq wat haar verqestalte karakter kinderlik beeld. 
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Die twee karakters wat t~enoor mekaar gestel word, se 

vergestalting is nie beperk tot die inligting in strofe twee 

weergegee nie. Tydwisseling bou voort op die vergestalte kon

tras tussen die twee karakters. As volwassene is die man so

veel sterker dat by baar sal kan uittrek. sy is soveel 

kleiner en swakker dat sy maklik "gebreek" word en bierna bet 

sy baar kindwees vergeet. Die tydspronge tussen Teenwoordige, 

Verlede en Toekomende Tye tussen strofes, suggereer en 

dramatiseer die verkragting van die kind en die onafwendbaar

beid van die bandeling. 

In die laaste strof e word die betekenis van "sonder om iets 

uit te rig" van die idioom, verteenwoordig deur die metafo

riese spek en boontjies. Dit is al wat Maia se ma later die 

aand kry in antwoord op baar soeke na baar kind. Die woord 

brood is nou uitgelaat en die afleiding is dat baar ma niks 

van enige waarde sal vind nie, want al wat teenwoordig is, is 

die verlies van kindwees. 

Die belangrikbeid van die niks wat oorbly, word deur die rym

skema ondersteun met die rymskema van aabb /'ccd in die 

laaste sewe versreels. Na die geskepte patroon van paarrym, 

staan boontjies skielik strak en alleen in die nie-rymende 

eindposisie van die gedig. So word die striemende besef van 

die vernietiging en beeindiging van Maia, die vergestalte 
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kind, se lewe•n realiteit, weerspieel in die afbreking van 

die verwagte patroon. 

Ter uitbouing van die vergestalting van Maia se weerloosheid 

en kinderlikheid, is ook die woordkeuses funksioneel ter on

dersteuning van die handeling. so kom woorde dikwels voor in 

hulle verkleiningsvorm. Hiervan is woorde soos boontjies 

(strofe een en vier), toontjies (strofe twee) en spoortjies 

(strofe vier) wat verspreid oor die gediggeheel aangetref 

word, voorbeelde. Daarmee word die deurlopende herinnering 

aan·die kleine en gevolglik Maia se kindwees as sodanig teen

oor die bedreiging van die volwassene gestel. 

Terselfdertyd word die gedigeenheid versterk as gevolg van 

die deurlopende verkleiningsvorme. Maia bly'n kind dwarsdeur 

al die gediggebeure wat'n verkragting insluit. Slegs in 

strofe drie, waar van die verkragting vertel word, ontbreek 

die verkleiningsvorm. Haar "breekbaarheid" word eerder gestel 

met die woordkeuse van duifnek in hierdie strofe. Die 

assosiasies van reinheid en vrede wat met die woord duif 

gepaardgaan, staan in kontras met die wrede optrede van•n 

grootmens wat die duifnek breek. 

Die funksionaliteit van handeling as vergestaltingsmedium 

word duidelik ge1llustreer in die teenstelling van verge-
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staltes in die gedig. Met die onskuldigheid van die verge

stalte karakter word die wreedheid van die daad onderstreep 

en word die kind as weerlose teenoor die volwassene se optre-

de geteken. Vergestalting in die voorbeeld is kernagtig veral 

weens die geslaagde woordkeuses en verval nie in lomp uitge

breide beskrywings nie. 

"Oggend" (Miiller 1977: 15) illustreer weer hoe personifikasie 

as vergestaltingstegniek toegepas kan word. Die son word ge-

personifieer deur woorde soos "hurk", "roep", "fluister", 

"ski:ee" en "spring". Die son se verwerfde menslike eienskappe 

binne die gedig laat die leser met•n beeld van•n spelende 

wese. Versreel twee stel dan ook dat die son "spelend" hurk, 

waar hurk die son personif iseer en spelend as bywoord die 

handeling kwalifiseer. 

Beelde soos "sy moue stralend agterna" en "sy kneukels voor 

sy mond" bou verder aan die totale vergestalting van die son. 

Die son is haastig en dik van die lag terwyl hy speel. Maar 

die optrede van die son belig terself dertyd die ander sy van 

sy karakter. Dit is die son wat ligwerk kan roep, wat moet 

hurk om agter hoe rante te kan wegkruip en wat uiteindelik 

die ander fiquur in die gedig platspring. Die resultaat is 

die vergestalting van die son as magtige heerser oor die lig, 

maar ook as•n vrolike, kinderlike en sorqvrye wese. 
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Uit die kontras tussen die twee qestaltes in die qediq, naam

lik die son wat qedetailleerd qeteken word en die bloot 

qenoemde ek, wat wil saamspeel, volq die afleidinq van die 

son se alqehele heerskappy oor alles op die qrond.,Die qe

bruik van die kinderspeletjie, Aspaai, as ontmoetinqsveld 

tussen die son en die ek, bevestig nie net die kinderlike 

eienskappe van die son nie, maar ook dat die ek telkens plat 

gespring sal word deur die natuur. 

Leestekens is funksioneel in die vergestalting van die son. 

Die aksentteken op "spelend" (reel twee) beklemtoon dat die 

son wil speel. Die aandagstrepie na die wit spasie in reel 

sewe wys op die son se genot om die speletjie ut te rek. 

Veral vanaf versreel tien werk die plasing van leestekens mee 

dat die son vergestalt word as speler en heerser. Die dubbel

punt aan die einde van reel tien skep afwaqting. Bevestiging 

van die afwagting geskied deur die plasing van die aandag

streep in reel elf, gevolq deur die aksenttekens op nou in 

reel twaalf, wat die son se beheer oor ligbeweging toon. Die 

uitroepteken in reel dertien vestig die aandaq op die ek se 

poqinq om eerste te wees, maar word oorskadu deur die tweede 

uitroepteken in die volgende reel na Aspaai as die son 

skreeu. Op die son se skreeu volg sy styg, wat weer deur'n 

uitroepteken gevolq word en wat die leser laat besef dat die 
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werklike klimaks van die son se speletjie nog riie aangebreek 

bet nie. Die aandagstreep in reel sestien is'n asemskep voor 

die finale en uiteindelike boogtepunt voor die vierde en 

finale uitroepteken: " - en spring my plat!". Die leestekens 

reguleer die tempo van die speletjie wat die son speel, maar 

inisieer terselfdertyd die klimaks wat•n bevestiging van die 

son se grootsbeid is. 

Deur personif ikasie en personif ierende beelde word die son so 

vergestalt dat op die magtigbeid van die natuur en die nie

tigheid van die mens gefokus word in die toneeltjie waar die 

bandeling gebaseer is op•n kinderspeletjie. Met geslaagde 

kindverwysings word aanleiding gegee tot•n besef van die son 

se krag. 

Die son word dikwels vergestalt as spelende wese in Petra 

Muller se digkuns. In Obool (Muller 1977) staan op bladsy 

twee en vyftig in "Ligsku lente": 11 ••• en speelsiek uit die 

bemel bet die son geval" waarmee die begin van die lente aan

gekondig word. In Liedere van land en see in die gedig "bok

baaikoei" (Muller 1984: 28), is die son•n spelende kind met 

baie maats: 11 ••• totdat die son geroepe voel / en met miljoene 

maters uit die firmament / bom syg in stralekranse karmosyn", 

en later op bladsy ag en vyftig in "skemer" word na die son 

verwys as gese word: "speel een geel / bangvlerkswewer / ons 
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die nag / vooruit". In albei gedigte is die son verbeeld as 

speelmaat. Ook in My plek se naam is waterval roep•n 

visserman: "nou maak ons vlerke oop! / ons kraai! / val in, 

uitspansel / ons sal jou vang" (Muller 1987: 38). Die kon

trasterende aard van die son as magtige kind word mettertyd 

•n motief in Muller se werk. 

Interessantbeidsbalwe kan bier verwys word na die Boesman 

mite dat dit kinders is wat die son, wat eers•n man was, in 

die lug opgegooi bet om te beers as ligbron (Bleek 1968: 54). 

Na die verband tussen die Boesmankultuur en die kindverwy

sings word later verwys in boofstuk vier. 

2.3 KINDERGESTALTES IN DIE DIGKUNS VAN PETRA MULLER 

Uit die reeds bespreekte gedigte is dit opmerklik dat kinder

likbeid dikwels een van die kenmerke is van die gestaltes in 

Petra Muller se gedigte. Aan die kind self gee sy ook telkens 

gestalte, maar dan juis om die eksklusiewe kenmerke van 

kindwees te belig. c.M. van der Merwe verwys na die promi

nente plek wat die kindbeeld in Lina Spies se poesie beklee. 

Tereg beteken dit nie dat baar poesie poesie vir kinders is 

nie, maar wel dat "die kind as veelsydige gedigkode, inte

greer met•n rykdom van betekenisse, waardes en assosiasies -

dit betrek die liefde, die natuurlike kind in die natuur, die 
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poesie ••• 11 (Van der Merwe 1988: 135). 

Ook Petra Muller se werk word verryk deur die kindverwysings 

sonder dat die toon van die poesie verander tot versies vi~ 

kinders. Die motivering vir die hoe frekwensie van kindbeelde 

word nie gevind daarin dat ons te doen het met•n digteres wat 

behep is met kinders vanwee haar vroulikheid nie. Die klem le 

op die ander pool, die kinderbeelde wat, soos hierbo gestel, 

ontginningsmoontlikhede bied aan die digter. Die vroulike 

digter, om dit so te stel, het die voordeel bo haar manlike 

eweknie dat sy uit haar aard meer ontvanklik is vir die 

boodskappe van die kind. Aansluitend hierby volg die gedagte 

dat•n gedig tog ook'n kind van die diqter se verbeelding is. 

Die manlike leser word nie uitgesluit nie, eerder betrek by 

die gesprek wat verryk word deur die kindverwysings. 

2.3.1 Kinders as kinders 

J:n "gediggie vir die sjuut" (Muller 1977: 22) wat opgedra is 

aan Pippo, word die woeliqe kleintjie wat vroeg in ma se bed 

kom spring, vergelyk met•n "klein vampier". Die raakvlakke le 

by die geluide wat hy maak en sy kriewelende bewegings. Die 

implikasie is dat hy ook alle "lewe" uit sy ma sal suig. Na 

die eerste strofe, waar die kind woelig is en raas, is dit 

die ma wat die handelinq uitvoer in die laaste strofes. sy 

word ontvanger in hulle verhouding, want sy grawe "die ougoud 
,-
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uit sy ooq" en kry die klippie in sy hand. Sy ontvanq die 

"oorskiet van die naq". Grou, rn 1 byt en kou se semantiese 

verwysinq bevestiq haar qretiqe ontvanqs van hom en is'n re

fleksie op die beskrywinq van hom as klein vampier. 

Die speleriqe toon in die qediq onderstreep die sorqvrye ver

houdinq tussen ma en kind. Die speleriqheid word ondersteun 

deur klankteqnieke. Eersqenoemde word byvoorbeeld qemanifes

teer in reel drie: "hy skree: ie ie ie". Dieselfde [i] word 

herhaal in ander klanknabootsende woorde soos kier en tjiep 

en OOk in WOOrde SOOS Vampier, oorskiet, gedurig, lied, ster

verskiet, rofies en vlerkies. Die vinniqe ritme, voorafqeqaan 

deur die ritmiese klankherhalinq van [i] in veral strofes een 

en twee, word'n verwysinq na die ratse beweeqlikheid van die 

kinderfiquurtjie. 

In die res van die qediq word die vinniqe ritme sintakties 

beklemtoon. strofes drie en vier toon byvoorbeeld'n korre

sponderende woordorde: 

ek qrou die ouqoud uit sy ooq 

wat die rafelmaan qespoel bet 

- onderwerp, voorwerp, bepa

linq 

- vnw., onderwerp, qeseqde 

ek qraaf die kiesel uit sy klou - onderwerp, voorwerp, bepa-
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ling 

wat hy vir my qeroof bet - vnw., onderwerp, qeseqde. 

Die laaste strofe se ritme versnel noq meer as qevolq van die 

weqlatinq van woorde uit die verwagte patroon qeskep in die 

voriqe twee strofes. Nou is daar net die basiese onderwerp en 

die werkwoord: ek byt, ek kou. Die versnellinq bou op na die 

speletjie se klimaks en die ma se qryp na dit wat alles deur 

die kind qebied word. 

Dit wat die kind verqestalt in die volgende qediq in die

selfde bundel,· "Die kind" (Muller 1977: 23), beklemtoon die 

verskil tussen die kind as dromer en die realisme van die 

ons. In die inleidende woorde, "Selfs req aan die begin bet 

hy hom van ons woorde / en die huisverblyf verwyder", word 

die kindqestalte direk teenoor die ons gestel en daarom be

klemtoon die kindverwysinq die kontras tussen qrootmens en 

kind. 

Die kind is besiq met die dinqe vir "ons net half bekend". Hy 

lees "onqelese boeke" en werk aan die "qebroke raaiselspe

le". Die woorde, "gebroke raaiselspele", suqqereer die qebro

kenheid van almal wat gekonfronteer was met die onoplosbare 

raaisels van die lewe. Die kind se noq duidelik omlynde qees 

qee nuwe hoop op die oplosbaarheid van lewensraaisels. In die 

Bybelverwysinq: "net deur spieels skryf", le die implikasie 
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dat hy dinge verstaan wat die'ons nie verstaan nie. 

Die herhaling van selfs vestig die aandag op die tydsbepalers 

in die volgende reels op so•n wyse dat die kind in tydskaders 

afsonderlik beskou word. In versreel een lees ons:,"Selfs reg 

aan die begin" en in versreel vyf: "Selfs toe II . . . . 

Aansluitend hierby is die gebruik van half. In reel drie word 

dit gebruik om die dinge waarmee die kind vertroud is te 

definieer as net "half bekend" vir die ons. Die implikasie is 

dat'half bekend ook half onbekend is. Die ons was ook kin-

ders, maar is nou verby die vermoe van ontdekking. In reel 

tien is dit die kind se "half voltooide lyf" wat stol nadat 

hy binne gekom het. Dit word vasgevang in die onvoltooide 

stadium en die af leiding kan gemaak word dat die rede waarom 

daar soveel onontdekte dinge bly in die lewe van die volwas• 

sene, gevind kan word in die stolling van die kind tot groot

mens voordat die totale ontdekking van die lewe gemaak is. 

Die volwassene word deur die ons vergestalt in die gedig. 

Deur die voorstelling van die kind as helder van gees, anders 

as die siniese volwassene, en nog vol van•n ontdekkingsdrang, 

word die kind vergestalt as vol lewenslus en suiwer van gees. 

Te gou kom die kind binne van buite af in die grootmenswireld 

en val vas in die volwassene se geykte probleme en reali-
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teite. Die volwassene is wel vergestalt as nog half-kind, 

maar juis daarom ook as half-nie-meer-kind-nie en gevolglik 

uitgesluit van alles wat binne die kindgestalte se vermoe 

was. 

Die "ander wereld" wat in die kind se oe dryf, is slegs deur 

die kind se perspektief as dromer nuut en anders. Van hierdie 

perspektief wat lei tot•n nuwe ontdekking van die lewe, is 

die volwassene uitgesluit alhoewel hy bewus is daarvan. Hier

die af leidings is toeganklik gemaak deur die besondere verge

stai ting van die kind binne die gedig. 

In ander gevalle gee die relatiewe vryheid van die kind aan-

leiding tot•n gedig. In "skaatsplankryer" (Miiller 1979: 24) 

het die swaartekrag vir hom "geen swaarte" nie. Met sy 

skaatsplank word hy bevry van die gebondenheid van die swaar

tekrag op sy liggaam en word hy'n "blou-denim-windswael van 

die aarde". 

•n Enkele versreel bied'n rykdom beelde wat bydra tot die 

totale vergestalting van bevryding. Met "blou-denim" word die 

skaatsplankryer na aanleiding van sy kleredrag as•n tiener 

binne•n bepaalde ouderdomsgroep vergestalt. Blou en swael 

verwys na•n voel teen die blou hemel,'n toespeling op die 

losbreek van die swaartekrag. In die woord windswael is die 
.-
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suggestie dat die voel vry is'om te sweef met die wind. Met 

"van die aarde" word die leser weer herinner aan die volge

houe teenkrag van die swaartekrag. 

Deur die aangehaalde beelde word die kind vergestalt as be

vryde, maar ook altyd steeds van die aarde. Die genot le in 

die oomblik van bevryding; die kwalifikasie van die bevryding 

le in die volgehoue swaartekraq van die aarde. Die kind is 

potensiele volwassene soos die bevrydinq tydelik is. 

Die·skaatsplankryer vind'n ekwivalent in die branderplank

ryer in Liedere van land en see (Muller 1984). As sodanig 

word hierdie qestalte verqelyk met die ewiqe herhalende 

karakter van die ruimte, die see, waarin hy hom bevind. In 

"Op sy branderplank" is die qestalte 111 n eleqante, qoed 

qesteelde lyf / wat eeue lank reeds / land toe dryf" (Muller 

1984: 16), en in sy "vryval" (Muller 1984: 17) herinner hy 

aan Glaukus, die halfmens-halfvis in die mitoloqie. Die kind 

is in staat tot ontsnappinq van alles wat bindend is soos tyd 

en see;•n vermoe wat die volwassene nie meer beskore is nie. 

In albei die voriqe twee voorbeelde vestiq die kindverwysing 

die aandaq op die kind se vermoe om van realiteite soos tyd 

en selfs swaartekrag tydelik te kan ontsnap. 
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Verwysings na die digteres se eie kinders is altyd implisiet 

eerder as eksplisiet. Die inhoud word nie hinderlik biogra

fies nie, wat maklik kon gebeur waar die biologiese moeder 

ook kunstenares is. As voorbeeld is die perspektief in 

"bergpoele" (Miiller 1987: 57) gedistansieerd. Dit is die 

moeder se perspektief op haar kind, maar die gebruik van die 

lidwoord die voor kind bevestig die af stand tussen ma en 

kind. Eers in die laaste strofe verander die verwysing na "my 

kaalkind" en word'n meer persoonlike versugting oor die 

snelle gang van die tyd gevind. Aan die woord was moeder en 

digteres. Teenoor die stalling hierbo waar na die kind se 

vermoe om van tyd te kan ontsnap, verwys word, is sy as 

volwassene juis bewus van die beperkende aard van tyd. 

•n Meer persoonlike toon is in "mei, op plaas" (Muller 1987: 

51) waar die kind die moeder-kunstenares help ontsnap van 

haar beperkende realiteit.•n outobiografiese verteller tree 

op en die laser word meegedeel dat sy gekom het om "buite te 

skryf". Die buurman se trekker en die as van sy vuur versteur 

haar s~rywery wat verder in die wiele gery word omdat haar 

tikmasjien break. Skepping is gevolglik onmoontlik gemaak. 

Die kind word in die gedig vergestalt as die leidende party. 

Dit is hy wat sy moeder/digteres daarop wys dat "as verbrande 

hout" is en dan ander moontlikhede uit die natuur aan haar 

uitwys wat die plek van geforseerde skepping kan neem. 
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Na die persoonlike vertellerperspektief word kind, wat 

semanties'n familieverbintenis insinueer, met die lidwoord _ 

die qekwali~iseer (verqelyk Muller 1977: 23 en 1987: 57).'n 

Afstand tussen kind en ma word geskep sodat die kind'n onaf

hanklike qestalte is. Deur die kind se qestalte kan die 

oplossing vir haar probleem duidelik word, want hy stel iets 

anders in die plek van die gefnuikte poginq tot skeppinq. Dit 

is die kind wat se: "maak toe; ons gaan kannetjies soek in 

die berg". Die afleiding kan gemaak word dat die kind se 

waarneminqsvermoe die diqteres herinner aan die feit dat 

ontdekking die eerste stap is in die kreatiewe proses. 

Die leser word be1nvloed deur die aanvanklike biograf iese 

toon om dan daarop gewys te word dat die kind in sy posisie 

spesiaal is en nie net deel van die moeder nie. Hy is'n 

selfstandiqe pool in die besondere duale verhouding. Deur die 

kind dan ook die imperatief in sy dialooq te laat gebruik, 

word hierdie self standigheid en die uit die inhoud afgeleide 

wysheid van die kind bevestig. 

Ten slotte kan van die funksie van die kindgestalte in die 

qediq verwys word na•n stelling wat E.A. Mare maak as sy se: 

"Dit is die verskil tussen die grootmens en die kind: eersqe

noemde ontdek al hoe moeisamer en onspontaner die inniqheid 
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,. 
van ware lewe" (Mare 1971: 120). Die kunstenares poog om die 

wonder om haar te orden in'n gedig, maar die kind se onge

kunsteldheid maak ontdekking moontlik. Na ontdekking en bele-

wing van wat in die natuur is, soos net•n kind kan ontdek en 

beleef, kan eers gepoog word om die kunstenaar se ordenings-

taak aan te pak. Vir kunstenaarskap is kindwees•n voorvereis-

te. 

Deur die vergestalting van die kind as klein stouterd, voel

vrye tiener en nugter jongmens, bly die besef by die leser 

dat·daar altyd dieper verwysing is in die kindbeelde. Die 

kindverwysings bly nie net bloot beskrywings nie. Die verge-

stalting is funksioneel en moet nagegaan word vir die volle-

dige ontsluiting van die gedigte. 

Die kindgestalte is'n.besondere gestalte, wat C.M. van der 

Merwe•n "veelsydige gedigkode" noem wat "integreer met•n 

rykdom van betekenisse, waardes en assosiasies" (Van der 

Merwe 1988: 135). Kinders is deel van•n wereld waar uiterlike 

en innerlike skoonheid en spontane gevoel nog moontlik is. 

Deur die kind as metgesel te neem, kan sy wereld weer binne

getree word. Die verwysing lei tot die gevolgtrekking dat 

kunstenaarskap afhanklik is van kinderlike waarnemingsver

moens en ontdekkingsgawes. Dit is die kind se erfreg om nuut 

te ontdek, maar die kunstenaar se taak is om die lewe nuut en 
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qeordend aan te bied. Daarvoor is kinderlikheid'n vereiste. 

In Muller se werk is dit duidelik dat die kind sinonimies van 

die kunstenaar moet kan wees. Die verwysinqs na kinders as 

kinders stol nie op die beskrywinqsvlak nie. Dit word'n meta

foor van kunstenaarskap wat ontwikkel word binne die uitbou

inq van die verqelykinq mens/kunstenaar en kind. 

2.3.2 Kinders as reisiqers 

In Petra Muller se werk korrespondeer verwysinqs na reisiqers 

of "spoormakers" met kindverwysinqs. Veral in die afdelings, 

"Kind" in Obool (Muller 1977) en "Reis" in Patria (Muller 

1979) kom sulke verwysinqs dikwels voor. As bewys vir die 

stalling kan gekyk word na die baie verwysings na kinders en 

reisiqers wat in die een qenoemde afdelinq, "Kind" (Obool), 

voorkom. · 

'"n Koninqin kan kaalvoet loop soos ek qeloop het" (Muller 

1977: 19), noem kinders wat qewoonlik kaalvoet loop. Die 

koninqin loop kaalvoet soos•n kind in haar verlanqe na•n 
~ 

kind. In die qediq spreek die kaalvoetloop enersyds van haar 

intense hartseer en gestrooptheid by die verlies van•n kind 

en andersyds haar nederigheid deur dat sy soos•n kind loop. 

Dit staan in teenstellinq tot al die tuistes wat sy al vroeer 

in die qediq opnoem en haar planne vir die kind wat tot niks 
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gekom bet nie. Net die soeke na die weggegane kind bly. 

In "Die sywurm sal die paadjie vir jou oop-eet uit die 

nag ••• " (Muller 1977: 20) wys die kind se belangstelling, die 

sywurm, die weg aan in sy droomreise. As deel van die wiege-

lied word die vertroude dinge genoem om metgesel te word na 

die droomwereld waarbeen die kind gaan reis~ 

Die aanbaling: ons sien 11 ••• in sy swart pupil /'n verre 

landskap dryf ••• " (Muller 1977: 23), impliseer die kind se 

drome van reise wat op bom·wag. Die kind word biermee 

vergestalt as aan die begin van sy eie lewensreis. 

Die kinders is in die geval van "sy kinders loop met diewe 

saam" (Muller 1977: 24) die erfgename van die slegte karak

ter, die wildebond, in'n sprokie. Die waarskuwing word gerig 

aan die luisteraar-kind om bom nie by daardie kinders te 

skaar nie en kan gesien word as•n poging van die een wat die 

waarskuwing rig om die kind die regte lewensreis te laat 

kies. 

-
Vanaf bladsy vyf en twintig word die kind self reisiger in 

"die kind vat die pad oor die rante ••• " (Muller 1977: 25). Hy 

is op soek na sy moeder of sy berkoms. Al wat by kry, is'n 

klip van die omgewing. Die mense, as reisigers, bet verdwyn, 

maar die aarde, as konstante ruimte, bly. 
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omgewing word deur die reisigerkind beinvloed in byvoorbeeld 

"Die kind sing in die voetpaadjie" (Miiller 1977: 26). Die 

kind trap i~'n doring wat begin sing. Die interaksie tussen 

die kind en die aarde waaroor hy reis, duur voort.·Die kind

aarde-verhouding is ingelei met sy optel van die klip waarna 

in die vorige paragraaf verwys is. 

In "In drome slaan ons voetspoor uit" (Miiller 1977: 27) staan 

die kinders weer langs die pad, maar hulle droom van die ont

dekkings wat op hulle wag as hulle deel word van die reis. 

Die verhale wat vertel word, is voorbereiding vir hulle eie 

komende reis. Die water uit hulle liggame spoel al spoortjies 

in die sand en met die groot rivier, waterpaaie, kommunikeer 

die kinders. In die voorbeeld bly die kind egter weer tuis e~ 

reis nie self nie. 

Met "Haar ma ••• soek na spoortjies op die grond ••• " (Miiller 

1977: 28) bewys die spoortjies dat die kind nog lewe. Sy het 

egter ~ngemerk van die aarde af verdwyn. Hiermee word die 

kind-aarde-verhouding verbreek met die kind se voortsetting 

van die reis nou in•n ander ruimte as die aarde. 

Die aangehaalde voorbeelde illustreer dat die kind as reisi

ger• n leimotief word in baie van Mtiller se gedigte. sy ontgin 
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die kind, vergestalt as reisiger, deeglik in'n groep gedigte 

wat binne•n afdeling'n eenheid vorm.•n Interpretasie·van die 

gedigte laat ongetwyfeld wedersydse beinvloeding vermoed. so 

word die reisiger-kind se verhouding met die aarde ontwikkel 

in die afdeling in die gebruikmaking van die kindverwysing. 

P.G. du Plessis wys daarop hoedat•n digter deur die herhaalde 

gebruik van•n woord "verdere gebruiksmoontlikhede" kan skep 

(Du Plessis 1968: 120). Uit die voorafgaande voorbeelde blyk 

dit duidelik hoedat Muller dieselfde doen met herhaalde 

verwysings na kinders as reisigers. 

Die verband tussen kinders en reisigers in "Reis" (Patria) is 

indirek en biografies. In "Reis" word die digteres reisiger 

na haar patria, haar vaderland of dan wel haar oorsprong. In 

"Stad Petra, in Jordanie" (Muller 1979: 77) le sy self die 

biograf iese verband tussen die stad en haarself met die 

woorde: "nie petra nie / maar patria -" wat klanksgewys sin

speel op die digteres se naam. sy is•n afstammeling van die 

streek en op•n reis na haar herkoms. Soos vir alle kinders 

word die reis noodwendig weens die ontdekkingsdrang wat deel 

is van kindwees soos blyk uit voorafgaande kindverwysings. 

'n Kind is'n reisiger wat aan die begin staan van sy lewens

pad. Wedersydse ondersteuning tussen die reisigermotief en 
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kindverwysings vind dus plaas om aan die kind as ontdekker 

van sy eie lewensweg te dink. Die gedagte is nie nuut in die 

letterkunde nie. Ook Marthinus Nijhoff het hierdie motief 

ontgin. van sy werk is gese:"'n Kind kan bestempel word as•n 

nuwe wese in•n ou wereld; hy is nader aan die skepping en die 

plek van herkoms as die grootmens wat na die ander pool van 

dood en ondergang neig" (Mare 1971: 119). Hierdie aanhaling 

sluit aan by my stelling aan die einde van die vorige afde

ling ten opsigte van Muller se werk, naamlik dat die kind aan 

die begin staan van•n wereld waardeur die volwassene reeds 

beweeg het. Die pogings van kunstenaars om orde te skep .in 

hul bestaande wereld, is dikwels'n poging om daardie wereld 

weer te vind en te rekonstrueer En dit is geldig vir en 

toepaslik op die digkuns van Petra Muller. 

By die ander pool van die lewensreis word nie slegs die vol

wassene gevind nie. Die afdeling, "Kind" in Obool (Muller 

1977: 19) begin met•n gedig oor die dood van•n kind en later 

in dieselfde afdeling (bladsy 28) het die kind ook reeds die 

reis op aarde voltooi. sentimentele mooiskrywery kan maklik 

volg op die onverwagsheid van die kind se teenwoordigheid aan 

die einde van die lewe. In die strakheid en gestrooptheid van 

die inhoud van "Kind wat sterf" (Muller 1977: 66) word die 

vreeslike verlies van al die potensiele moontlikhede wat•n 

kinderlewe impliseer, ge1llustreer: 
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Pyn bet bom qestempel 

daq datum uur 

en toe die jaartal uitqewis. 

Die qediqstruktuur vertoon qeen leestekens nie, bebalwe die 

punt aan die einde waarmee die einde van•n lewe bevestiq 

word. Terselfdertyd is die inboud bloot•n opnoem van tydseq

mente nadat die eniqste aktiewe karakter in die qediq, Pyn 

begin optree. Pyn is die intreewoord van die qediq en is 'n 

toespelinq dat die voorafqaande tyd onbelanqrik is. Die daq, 

datlim en uur wat volq op pyn is belanqrik, want dit is die 

uitwissinq van•n jaartal wat voorafqeqaan word. 

Die afwesiqbeid van die verqestalte tree dramaties na vore in 

die strakke weerqawe van traqiese qebeure. Slegs een keer 

word verwys na bom en dan in reel een. Daarna is dit die 

jaartal, en nie by nie, wat uitgewis word. Die onmagtiqbeid 

en die onderworpenbeid van die by aan•n voorafbepaalde tyd 

word beklemtoon. Daarmee word die Dood verqestalt as maqtige 

voorafbepaalde in teenstelling met die verqestalting van die 

qel.mpliseerde "bom". 

2.3.3 !tinders as soldate 

Toespelings op die soldaatrol van die kind is volop in Patria 
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(Miiller 1979: 9) en dan veral'ook in "The world at war" in 

Obool (Miiller 1977: 63). In die afdeling, "The world at war", 

word die verband gele tussen die kind wat as soldaat sterf en 

dan met die begrafnis simbolies saad word wat weer in die 

aarde geplant word. Die dood word getroef deur die.moontlik

heid van hergroei. In die gedig "Graansilo, Stalingrad" 

(Miiller 1977: 70) is die perspektief die van gesneuweldes wat 

beloof om die graan te voed, want "Ons bloed is hul reen, / 

ons liggaam is hul aarde".'n Sikliese voedselketting word 

gesuggereer. Hulle liggame voed die graan wat weer die mense 

voed. 

Die laaste gedig in dieselfde afdeling, 'The world at war", 

"Buchenwald" (Miiller 1977: 75), hou die dooie soldate se be

lofte in van: "begin ons weer te groei" (versreel 4) en "met 

elke lente salons opkruip uit die grond" (versreel 20), 

want: "Uit ons beendere sal Jahweh op sy tyd / weer moeite

loos formeer / so sag is hierdie aarde van ons bloed". Dit is 

nie die vegaspek van die soldaatrol nie, maar die offer van 

lewe wat beklemtoon word in die vergestalting van kinders as 

soldate. Hierin le in•n hoe mate die aktualiteitswaarde van 

Petra Miiller se werk. 

Aansluitend by bogenoemde gedigte, maar teen•n plaasliker 

agtergrond, is "landmyn" (Miiller 1979: 26). In die gedig word 
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,. 
verwys na "geel graan" en die'aarde wat die soldaat insluk. 

Die jonqman is'n offer wat gebring word ter wille van die 

volgehoue produksie van voedsel. Nadat hy deur die aarde 

"ingesluk" word, gaan die masjien voort met stroop. 

Die jong soldaat in Muller se gedigte vertoon duidelike kin

derlike kenmerke. Daar word telkens na hulle verwys as 

"seuns". Daar is ook'n wedersydse aansluiting tussen die 

verwysings na kinders as reisigers enersyds en as soldate 

andersyds. Die soldaat se bereid-willigheid om te sterf 

waarborg die volgehoue lewensreis. Die ewige gang van die 

lewe word moontlik as gevolg van die her-haaldelike geboortes 

en voeding van kinders wat gestel word met die beeld van die 

dooie soldate se eenwording met die aarde wat voedsel 

voorsien. 

2.3.4 Kinders en musiek 

sang en musiek gaan hand aan hand en in Petra Muller se 

bundels tree•n sterk liriese element na vore. Die bundelti-

tel, Liedere van land en see, verbind land en ~ met 

liedere. Nog voorbeelde van die verband is die afdelings

titels, "Landslied" in Obool (Muller 1977) en "Fluitjies

riet" in My plek se naam is Waterval (Muller 1987). Musiek 

vorm hier deel van die natuur. In Muller se werk word die 
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feit beklemtoon in verbindings soos land en lied, en fluitjie 

en riet. 

Die verband tussen sang en musiek met kindergestaltes le op 

die vlak van die volgende raakpunte in haar werk: In Obool, 

byvoorbeeld in "Wiegelied vir'n onwillige kind" en "laat 

wiegelied" (Miiller 1977: 20 en 21), luister die kind na en 

boor die kind die musiek. Die kind staan aan die ontvangkant 

en is nog nie aktief deel van die kommunikasieproses nie, 

maar luister na die boodskap van die musiek. 

Ook in Obool in "Die kind sing" en "Die kinders" (Miiller 

1977: 26 en 27) is die kind singend in kommunikasie met die 

ouer. In "Die kind sing" luister die omgewing na die kind 

totdat sy sangvermoe oorgedra word op die eerste ster. In 

"Die kinders" word'n liedjie uit die stof getrap. Die aan

steeklikheid van kindersang op die natuur en die kommunikasie 

tussen kinders en die natuur op die vlak van musiek word ge

impliseer. 

In Liedere van land en see (Miiller 1984) in 1•op sy brander

plank", "vryval" en "vaalhoed se baas" (Miiller 1984: 16, 17 

en 24) is die kind deel van die lied en natuur. Die kind 

spoeg die see uit sy mond, blaf soos Glaukus die halfmens

halfvis en Dionusos word deur•n loskopdolla ingekatrol met•n 
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dans terwyl by sing. Mitologiese figure is'n toespeling 

daarop dat musiek van alle tye deel was van die interaksie 

tussen mens en natuur. 

Veral in My plek se naam is Waterval (Muller 1987)1 byvoor

beeld "die visserseun bet in die fluitjiesriet" en "bul neem 

•n fluit saam" (Muller 1987: 38 en 40) word die kind as•t 

ware die lied self. Vergelyk byvoorbeeld: 

die riet bet in sy bol skag 

altyd bierdie lied gebad 

en gewag dat die seuntjie moet aankom 

op aarde. 

Slegs die seuntjie kan die geborge lied losmaak en bevry. Die 

kind word die instrument waarop en waardeur die natuur se 

musiek bespeel kan word. Aansluitend bierby kan verwys word 

na•n ander gedig, "die visserseun bet in die fluitjiesriet / 

'n fluit gevind /en daarna•n wysie" (Muller 1987: 38). 

Musiek.is een van die ontdekkings wat op die kind wag om ont

sluit te word voordat by as volwassene/kunstenaar dit wil 

vrystel, maar nie meer kan nie. 

In My plek se naam is waterval staan 11 ••• kom die meisies in 

die lente / en kom sing die sagte woorde / wat die seuns ver 



65 

oor die water hoor" (Muller 1987: 31). sang verwys hier na en 

vorm deel van•n paringsritueel as oervorm van kommunikasie 

tussen man en vrou. Kinders (seuns en meisies) neem in die 

voorbeeld deel aan die "gesprek". Met ander woorde kind-man 

en kind-vrou word vergestalt as jong deelnemers aan die 

ontdekkingsproses van mekaar, met die musiek as die verge

stalte kommunikasiemedium. 

2.3.5 Die interaksie van kindergestaltes 

Uit·die voorafgaande besprekings is dit duidelik dat die ver

skillende vergestalte kindbeelde mekaar ondersteun en onder

linge verbande toon. vergestalt as soldaat word die ge1mpli

seerde lewensreis van die kind verkort op aarde, maar sy rol 

as soldaat beveilig die voortsetting van lewe as sodanig. 

Sang en musiek is deel van die kinderlike verwysingsraamwerk 

en die kind as natuurlike wese neem deel aan die lied van die 

natuur. As waarborg vir die geslaagde vergestalting van de 

kind, bly die letterlike verwysings na kinders funksioneel 

soos daarna verwys is in 2.3.1. Die letterlike tekening bied 

die beskrywing waaruit die figuurlike afgelei, ontwikkel en 

vertolk kan word. 

As deel van Muller se oeuvre bied die kindbeelde'n herinne

ring aan die leser van wat•n kind is. Almal bly kinders tot 
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met die dood, maar dit word dikwels verqeet dat kinderlikheid 

deel is van die volwasse mens. Kindverwysinqs is ook funksio

neel omdat kinderlikheid, kindertemas en motiewe met al di~ 

implikasies daarmee qepaardqaande'n bydrae lewer tot die 

kunstenaar se kunstenaarskap en selfs qeslaaqdheid·as kuns

tenaar. 

2.4 VERGESTALTING VAN JESUS AS KIND IN DIE DIGKUNS VAN PETRA 

MiiLLER 

In Petra Miiller se diqkuns word die klem nie soseer qele op 

die kinderlike qeloof nie, maar eerder op die verwonderinq 

van die volwassene dat God kind as qestalte aanqeneem het. 

Dat die kind die moontlikheid is tot Goddelike aanrakinq, 

maar dat die volwassene dikwels die moontlikheid ontqroei 

het, word beklemtoon. Die verwonderinq oor die syn wat deur 

kindwees verqestalt word, word vanuit'n buiteperspektief, die 

van die volwassene beskou. In "my kind het•n laninq qeteken" 

(Miiller 1987: 56) beveel die spreekster die bome, deur haar 

kind qeteken, om haar nie aan te raak nie, want sy "is swart 

van kennis / en besmet met tyd!". Die kind en volwassene is 

deel van twee verskillende werelde en bewoninq van elkeen se 

wereld word qekwalifiseer deur die eienskappe wat qepaardqaan 

met elkeen se qraad van kind- of menswees. 
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"[D]ie kinders" uit Liedere van land en see (Muller 1984: 77) 

betreur die feit dat "ons so min vertel word" van "God-as-

kind". As sodaniq is dit reeds'n buiteperspektief op Chris-

tus. Alhoewel die titel "die kinders" is, lei ons af uit die 

inhoud dat die qediq handel oor Christus-as-kind; trouens, 

die eerste woord in die qediq, "dit" - met klem - is plaas-

vervanqend en verwys na die tweede versreel se "God-as-kind". 

Die motief "God-as-kind" word verqestalt deur middel van•n 

verqelykinqsproses met die ander kinders in die qediq. sy 

kindwees maak die vergelyking moontlik. Die raakpunt tussen 

die twee verqelyktes word qestel in die tipiese kinderhande

linq van blomme pluk lanqs die pad. 

strofe twee teken•n prentjie van die seuntjie wat kinderlik 

sy vinqertjies qebruik as hulpmiddel in die telproses. Ter

selfdertyd is daar in dit wat Hy tel, die verwysinq na sy 

werk op aarde. Die vyf brode en drie vissies is simbolies van 

sy voorsieninq van voedsel aan die mense soos geillustreer in 

die qe~ykenis. Die tien apostels en "luisterende menseskaar" 
-

voorspel Sy volqelinqe. Die woord beeld (versreel 10) ver-

breed die vergestaltinq van Jesus as kind. Tot hier in die 

qediq was Hy net kind, maar in die beeld met strale daarom

heen, word Hy'n qoddelike wese van liq. vanaf die direkte 

kindverwysinq (die tel met vingertjies) word daar binne die 
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vyf versreels beweeg tot op'n'dieper vlak van interpretasie 

moontlik gemaak deur die kindverwysing. 

Opmerklik is dat vanaf strofe twee die verwysings na ons 

opdroog nadat dit die basis vir die vergelyking in.die gedig 

in strofe een gebied het. Die goddelike in "God-as-kind" 

beqin oorheers ten spyte van die uitbouing van die geskepte 

kindbeeld met die woorde: "sy vinger op die stamperknop" in 

strofe drie. 

Die·balans tussen God en kindwees wat reeds in die "God-as

kind" daargestel is, word weer in die laaste strofe her

stel. Die buiteperspektief van die ons, die ander kinders, 

tree na vore in die vraagstelling. Dit is die kinders wat 

wonder of Hy as Kind reeds goddelike kennis gehad het, want 

daarin le die verskil tussen die pole van die vergelyking. 

Terself dertyd le die verskil tussen God-as-kind en die ander 

kinders op die vlak van hulle gebrekkige insig. By Hom is 

daar die besef van Sy taak, maar by hulle kwel die vrae, en 

so word die aanvanklike vergelyking eintlik'n bevestiging van 

die andersheid van Sy kindwees. 

Die duale vergestalting van God, aan die een kant, en kind 

aan die ander kant, stel dat die mensheid as kinders raak

punte het met Jesus. In Jesus as kind is dit die goddelike 
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wat in die kinderlike qestalte vind. By die menslike kind en 

volwassene kom die qoddelike in die mens tot openbarinq as 

kinderqestalte. Jesus word in Muller se poesie ook spelend . 

(en by implikasie kinderlik) voorqestel deur die herhalinq 

van die woord·spelendCe> drie maal in "here jesus,,toe u ••• " 

(Muller 1987: 88). Hier word verwys na Hom as "volwasse half

Boet van•n heelal / vol spelende kinders". Weer eens is die 

verqelykinq tussen Jesus en die mens sleqs moontlik op die 

raakvlak van kindwees. Die onoorbruqbare verskil word eqter 

ook pertinent qestel deur die woordkeuse van "half-Boet" en 

die·beeld van die mens as spelende kinders wat "voel-voel noq 

trek / aan die vlerke / van besies en vlinders". Die ooreen

koms is dat albei kinders van God is. Die verskil en rede 

vir die qebruik van half is dat die mens God se Goddelikheid 

nie deelaqtiq is nie. 

In die qestalte van Jesus word die beqrip kind omskryf. Uit 

sy voorbeeld word die volqende kenmerke beklemtoon: qehoor

saamheid, nederiqheid, liefde en onqeskondenheid. Die ver

suqtinq van Gesanq 74: 4, "mag sy seun al meer qestalte / in 

ons doen en late vind", verwoord die mens se~behoefte daaraan 

om as God se kind soos Sy kind te kan lewe in liefde. Aan

sluitend hierby kan verwys word na Lina spies se stellinq in 

ontmoetings dat Elisabeth Eybers in die kind "die eniqste 

moontlikheid van aanrakinq met die qoddelike" vind (Spies 
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1979: 95). c.M. van der Merwe·wys daarop dat die stelling 

grootliks ook van toepassing op Lina Spies self se werk is 

(Van der Merwe 1988: 136). By die twee digteresse gaan dit om 

die kind se vergestalting van die religieuse en dat "die 

kinderlike geloof in elke volwassene•n ontvlugting,uit'n ir

rasionele werklikheid" is (Van der Merwe 1988: 136). 

Die vergestalting van Jesus as Kind is funksioneel in Muller 

se werk, want die kindbeeld bied die moontlikheid van kontak 

met die goddelike. Die kontrasterende afleibare vergestalting 

van.die mens as volwassene onderstreep die mens as sondige 

wese se behoefte aan•n moontlike aanraking met die goddelike 

om twee redes. Eerstens is daar•n bewussyn by die mens van 

die goddelike, want dit is te vinde in die gestalte van die 

kind soos die mens eens was. Die tweede rede is die behoefte 

by die mens aan die goddelikheid self wat by verloor het in 

die proses van grootmensword. 

2.5 SLOTSOM 

Of daar nou van•n reliqieuse, biografiese of~algemeen univer

sele verwysingsraamwerk gebruik gemaak word, is dit duidelik 

dat verwysings na kinders•n integrale deel van Petra Muller 

se digkuns vorm. Deurgaans is kindergestaltes funksioneel as 

een van die figure in haar gedigte. 
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verqestaltinq en kindverwysinq qaan hand aan hand in haar 

werk. Deur•n voorstellinq van figure as kinderlik en binne•n 

kindmilieu, word die qediqqeqewe ontsluit. Die figure kan 

kinderlik optree of beskryf word vanuit'n bepaalde,perspek

tief wat die kinderlike aard beliq. Die nie-lewende, soos die 

son, word selfs kinderlik qepersonifieer. 

Hieruit volq'n deurlopende kontras en verqelykinq tussen kind 

en volwassene. Die verwysinqsveld van die qediqte word der

halwe verbreed. Nie net die vrou met haar betrokkenheid by 

die kind nie, maar ook die man word betrek by die spanning 

van volwassene soos qestel teenoor die kind wat deel is van 

die onderliqqende spanninqsveld in Muller se poesie. 

Kinders word voorqestel as spelend, onskuldiq en deel van•n 

ervarinqswereld wat die volwassene ontqroei het. Die kind is 

vry om die lewe te ervaar. Hiermee word aansluitinq qevind 

tussen kind en kunstenaar. Dit is die kunstenaar se strewe om 

sy wereld aan te bied soos die kind dit natuurlik beleef. 

Muller as kunstenares ontleen aan die ervarinq en belewinq 

van Muller as moeder, maar verwysinqs na haar bioloqiese 

kinders is implisiet. Die kind en moederskapervarinq word 

bloot•n verwysinqsbron vir die moeder as kunstenares. Die 
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literere gehalte van die gediqte word nie verminder tot moe

derversies nie. 

Rinders word tradisioneel beskou as reisigers aan die begin 

van•n nuwe lewenspad. In Muller se werk word bostaande 

stelling•n leimotief. Ook word die onbepaalde lengte van die 

lewensweg gekwalif iseer in gedigte waar die kind homself be

vind aan die einde van daardie pad, die dood. 

Idees van die kind as soldaat sluit aan by die gedagtes aan 

kinderdood. Die hoop word egter gelaat met die gedagte dat 

geboorte en dood slegs twee pole is in•n ewige lewenskring. 

Musiek vorm deel van•n kind se ervaring van die lewe. Die 

kind word telkens vergestalt as vertolker van die natuur se 

musiek. so word weer aansluiting gevind by die gedagte dat 

kindwees en kunstenaarskap•n noodsaaklike eenheid vorm. 

Op religieuse vlak word Jesus dikwels as kinderlik verge

stal t. Hier word van die buiteperspektief van•n volwassene 

gebruik gemaak om die af stand tussen Goddelike en mens te 

teken. So word met die volwassene se verwondering van Jesus 

se kindwees die teenstelling, kind teenoor volwassene, weer 

eens beklemtoon. Die besef word gelaat dat God net ontmoet 

kan word op die onskuldige vlak van kinderlikheid. 
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Die kinderbeelde is verteenwoordigend van•n wye bron van 

assosiasies en dra saam daarmee die potensiaal van univer

sele toepaslike metafore. Deur vergestalting word gestalte 

gegee aan abstrakte of konkrete begrippe. Die kombinasie van 

vergestalting en kindverwysings bevat die moontlikhede van 

vergelykings, teenstellings en uitgebreide verwysingsraam

werke wat die tematiese inhoud van Muller se werk verryk. 

Ter afsluiting wil ek aansluit by E.A. Mare wat in haar be

spreking van Marthinus Nijhoff se gebruik van die kindgestal

te af lei dat "die kunstenaar as grootmens hunker na die 

spontane sang van die kind en die ontkoming van die werklik

heid van dinge in•n land van taal-"creatie", wat ook'n 

ongeskonde synswyse is" (Mare 1971: 156). Die uiteindelike 

funksionaliteit van die hoe frekwensie van die toepassing van 

kindgestaltes le daarin dat•n verwysing geskep word na•n 

wereld wat bekend en tog ook ondeurgrond is. Ook word'n 

moontlikheid vir die kwalif ikasie van die volwasse mens/kuns

tenaar binne•n vergelykbare situasie geskep. Die verwysing 

word dan deurgewerk na die kunstenaar self en nie net die 

volwasse mens as teenpool van die kind soos in die kindver

wysings gemanifesteer nie. 

• •••• 
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HOOFSTUK DRIE 

RAAKVLAKKE TUSSEN TEGNIEK EN KINDVERWYSINGS 

3.1 INLEIDING 

Die digter gaan ordenend, skeppend en selektief te werk. Teg

nieke soos die implementering van stylf iqure, die rangskik

king van klankpatrone en beelde is almal werktuie tot sy 

beskikking. Die tegnieke vir die ordening van materiaal sluit 

nou aan by die kindverwysings in Petra Muller se werk. 

Die vele verwysings na kinders in Muller se gedigte en die 

tegnieke wat sy aanwend, oorvleuel deurlopend. Dit is as•t 

ware asof die verwysings na die kind as hipersintuiglike 

wese, die trefkrag van die tegniek onder-steun om, in D.J. 

Opperman se woorde, deur "die smal poort van die wonder" te 

kom 

Robert Penn Warren in Understanding poetry se dat daar altyd 

by die.leser die vraag teenwoordig is: "Why did the poet 
-

select this and not something else?". Met Petra Muller se 

werk kan gevra word wat die funksie is van die baie ooreen-

komste tussen tegniek en kindverwysings. 

3.2 KINDVERWYSINGS EN VERGELYKINGS 
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Die kind se sintuiglike waarnemingsvermoe word die ooreenkoms 

in die vergelyking tussen kind en grootmens in die aanhaling: 

11 ••• Toe steek sy / soos•n kind haar vinger uit en proe ••• " 

(Miiller 1984: 76). In die voorbeeld versterk die vergelyking 
. 

die besef van die ontdekking wat die meisie gemaak.het. Deur 

•n vergelyking te tref met•n kind word die buite-tekstuele 

kennis van die leser betrek ten opsigte van die verwondering 

van die kind by die ontdekking. Die gevolg van die vergely-

king is nie bloot•n prentjie van•n "klein" dogtertjie wat aan 

haar vinger lek nie, maar ook dat die volwassene nog soos•n 

kind bloot sintuiglik kan ervaar en waarneem. 

Die vergelyking wat•n verwysing na'n kind insluit, sluit aan 

by die eerste vergelyking in die gedig waar God ook "so•n 

drooglandtyding" is. God word die lafenis waarna gereik en 

aan geproe kan word as die volwassene soos•n kind word. Die 

verwysing, as deel van die vergelyking se funksionaliteit, le 

op die vlak van die besondere verwysingsraamwerk wat opgeroep 

word om in die gediginhoud tot motief ontwikkel te word. Ge-

loof, soos•n sintuiglike waarneming, is'n kinderlike vermoe 

wat die volwassene dikwels ontgroei het. Deur die vergelyking 

van die volwassene met•n kind word gestel dat die volwassene 

tog ontvanklik kan wees vir die onsienbare. 

In "Vellum" (Miiller 1977: 9) word "jy en ek" vergelyk met 
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"toevalskinders" (versreel 24). Die tertium, kind, word qe-

kwalif iseer met toeval. Teenoor die vooraf qeqewe van "qodqe

slaandes" wat in helder liq kyk, is die ek en jy toevalliq 

beskore om dele ("flenters"1 reel 22 en "enkel", reel 23) van 

die boodskap te verstaan. Die toevalliqheid van kind te kan 

wees, is•n toespelinq op die teorie van uitverkorenheid. 

•n Verqelykinq se trefkraq le in hoe mate in die 

qemeenskaplike kenmerk wat tussen twee uiteenlopende of 

kontrasterende sake ontdek word. In die voorbeeld is kind 

telkens die verband na aanleidinq waarvan die verskille op 

die voorqrond qestel kan word. Met die samestellinq 

toeval+kind, word die qemene faktor qekwalif iseer as die 

uitverkiesinq van enkeles wat soos kinders is. 

Die verqelykinq in strofe twee vat kompak saam. dat ons bloot 

toevalliq kinders is, maar nooit ten volle kan sien en ver-

staan nie. Die voorwerp is God se boodskap en word verqestalt 

in die verwysinq na die lam. semanties vorm die lam ook deel 

van•n ~reer kindverwysinq. Die kindverwysinq, vooropqestel as 

komponent van•n verqelykinq, dra tot die qediq by die uitver

korenheid van kindwees en die besef van die beperkte insiq 

wat kindwees impliseer. 

•n Voorbeeld van waar•n verqelykinq die transponerinq van 



77 

Bybelaanhalings hernieu, is: "die klip word'n plant ••• " 

(Muller 1987: 85). Die kindverwysing is hier nie eksplisiet 

deel van die vergelyking "soos in die hemel, soos ook op die 

aarde" nie. pie gebruik van die tweede soos verskil van die 

algemene gebruik van so. Deur die herhaling van die vergely

kende soos word die twee sinsnedes geparallelliseer. Hemel en 

aarde word gepolariseer, maar terselfdertyd gelykgestel as 

sou dit op die aarde wees soos in die hemel. 

Die implisiete vraag: wat is in die hemel soos op die aarde? 

se antwoord le in die eerste drie versreils. Daarin word die 

raakpunt tussen die vergelyking en die kindverwysing gevind. 

Klip gee geboorte aan dier, aan mens. Die een is telkens soos 

die kind van die vorige. Dit is die Kind, die Kind van God, 

wat op die derde dag opgestaan bet om lewe te waarborg. 

Hier is die vergelyking funksioneel ten opsigte van die 

vooropstelling van die implisiete gegewe. Deur die geboorte, 

sterfte en opstanding van die Knd as laaste skakel in die 

reeks van geboortes, kan die verwagting wees dat aarde en 

hemel soos mekaar kon wees. 

Die vergelyking as voertuig van die kindverwysing kan inhe

rent die verwysing dra of as medewerker saam met so•n verwy

sing optree. 
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3.3 KINDVERWYSINGS EN METAFORE 

In die metaf oor "Kind van kokonne" in die qediq "Wieqelied . 

vir•n onwill~qe kind" (Muller 1977: 20), word'n verband tus

sen •n kind en•n sywurm qele. Die metaforiese van die verband 

word deur die qediqqeqewens ondersteun, want wanneer•n diqter 

een saak in die plek van•n ander stel, kan dit net effektief 

qedoen word op qrond van sekere ooreenkomste tussen die twee 

sake. 

In "Trans-vaal" (Muller 1977: 59) word die storms omskryf as 

"swaarweer van•n moeder". Die beeld van die reen as moeder is 

'n nuwe perspektief in die qediq en kry nie veel waarde nie. 

Noqtans vind ons hier aansluitinq by'n kindverwysinq met die 

reen as moeder van die aarde, as kind. 

Die kind word qelykqestel aan verskillende waterdiere in 

Liedere van land en see (Muller 1984) en word beskryf as "'n 

blonde rob" (bladsy 16),'n "blink swart waterhond" (bladsy 

17), en "inqepekel vir'n halfbraklewe" (bladsy 15). Al die 

aanhalinqs se funksionaliteit le op die beskrywinqsvlak.'n 

Indruk word bevestiq van die seun se deel wees aan die 

ruimte, hier hoofsaaklik die see. 

Die verwysinqswereld van water en -diere as speelruimte vir•n 
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seun word later in'n volqende'bundel, My plek se naam is 

Waterval (Muller 1987) verder ontwikkel. Die vaalkopseuntjies 

neem eienskappe van•n ruimte oor en neem ander eienskappe 

daarvan aan. Soos qras qeel qeblaak word deur son, brand 

hulle koppe qeel, hulle ruik na qras, en is vitaal,soos die 

koninqskinders van die veld: "vaalkopseuntjies: welpe / van 

die somerson // die somer brand jul koppe qeel // en julle 

ruik na qras / en leeureuntjies". Saam met ander aanhalinqs 

soos "wat is daar te skryf / in die naq van waterhondjies?" 

(Muller 1987: 78), 11 ••• visserseun / wat doodstil op sy boot

jie·op die piouter water staan" (Muller 1987: 36), en 

11 ••• daar sak die kind weq op die bees se ruq / en sonder die 

minste rimpel" (Muller 1987: 40), word die metafoor as bind

middel uitqebrei en word die kind se eenheid met sy ruimte as 

verwisinq ondersteunend ontqin. 

God se verskyninq op aarde as kind is die verqelykinqsaspek 

in "qod-as-kind" (Muller 1984: 77). Die qediq "here jesus, 

toe u ••• 11 (Muller 1987: 88) illustreer bostaande stellinq. 

Daarin word Jesus qenoem "half-Boet van•n heelal". Die twee 

pole van die metafoor word verder qekwalifiseer. Die heelal 

is "vol spelende kinders", maar die halfbroer is volwasse. :In 

die beknoptheid van die metafoor word die tematiese van die 

besondere qediq saamqevat: ons is almal kinders van God, maar 

dit is ook die eniqste raakpunt tussen ons en Jesus. 
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Die versreil, "jesus, seun van heelal" (Miiller 1987: 85) her

haal die metafoor. Die kindverwysinq binne die metafoor kom 

herhaaldelik voor in die bundel en die oeuvre van Petra 

Miiller. 

Metafore wat berus op die feitelike van die mens as God se 

kind, kom twee keer eksplisiet voor. Daar word in "Aand

besoek, Akropolis" (Miiller 1979: 57) qepraat van die ek as 

"God se klippekind" en in "bokbaaikoei" (Miiller 1984: 28) van 

"ek, wat kalfkind van die son is". Die interessante hiervan 

is dat die kind in beide qevalle omskryf word as deel van die 

breir skeppinq deur klip en kalf. 

Die metafoor as deel van die kindverwysinq beklemtoon nie net 

nie, maar het ook tot qevolq dat die kindverwysinq bindmiddel 

binne bundels word soos ek hierbo aanqetoon het. 

3.4 KINDVERWYSINGS EN PERSONIFIKASIE 

Die son word'n spelende kind in "Oqqend" (Miiller 1977: 15). 

Die son as maqtiqer as die aarde, word qepersonifieer as•n 

spelende wese, dit wil se tradisioneel kind. Die kindverwy

sinq bring aan die voorbeeld van personifikasie'n nuutheid 

daarin dat•n "heerser" as kind qepersonifieer word. 
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:en "Die kind sing" (Miiller 1977: 26) begin die dorings en die 

sterre soos die kind sing nadat die kind die doring aangeraak 

bet. oordragtelike personifikasie kan dit amper genoem word. 

Die sterre en dorings word gepersonif ieer na hul aanraking 

met die kind, maar dit is die oordra van die handeling wat 

beklemtoon word. Die kindverwysing le daarin dat die kind se 

invloed op sy omgewing erken word. 

Soms kom personifikasie voor soos in "die bome wat bewe in 

die grond" (Miiller 1977: 69) om die onderwerp te assosieer 

met die kindverwysing in die gedig. Die bewende bome en die 

"jong soldate" is al wat oorbly na die geveg in die gedig, 

"Straatgeveg, Stalingrad". 

Die ruimtelike gelykplasing van die bome en die soldate as 

albei begraafdes in die grond, saam met die personif ikasie 

van bome wat bid en bewe en "roep soos mense", stel mens en 

natuur gelyk in hul lyding. Die mens word in die slotreels 

van die gedig verteenwoordig binne die kindverwysing van jong 

soldate wat tot hul moeders bid. 

:en hierdie gedig is personifikasie gebruik om•n voorwerp te 

beklemtoon wat saam met die kindverwysing•n verband le tussen 

natuur en mens. Wedersyds be1nvloed die twee vergestaltes 

mekaar. Die bome is soos die jong soldate wie se asems 
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opwasem uit die aarde. Die soldate is dan soos die bome wat 

weer kan groei. 

Na aanleidng van bostaande paragraaf, kan die volgende 

aanhaling ook genoem word in die verband: "die ou man is 

alleen in die berge /'n enkel sederboom vertoon sy jeug" 

(Muller 1987: 10). Ook bier word'n verband gele tussen die 

mens en•n boom, maar in die geval is die personifikasie en 

kindverwysing saamgevat in die beeld van die boom. 

Die.gepersonifieerde kan ook antagonis van die kindverwysinq 

wees soos in "Wegloopkind" (Muller 1984: 6). Die funksie van 

personif ikasie is bier om die kindverwysing uit te brei met 

die beklemtoning van die kind se weerloosbeid. Daarteenoor 

lees ons weer van die "bandjies van die bamboes• (Muller 

1987: 20). Die bamboes word as kleine gepersonifieer deur die 

gebruik van die verkleiningsvorm. Die gevolgtrekking is dat 

die natuur gepersonif ieer kan word as bedreiging van die kind 

in die kindverwysing of as gelyksoortig. 

Die stelling; "die klip word'n plant / die plant word'n dier 

/ die dier word'n mens" (Muller 1987: 85) stel personifikasie 

as deel van•n natuurproses. Die word veronderstel geboorte en 

betrek'n kind-attribuut. 
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Personif ikasie bied vele moontlikhede vir ontqinninq saam met 

die kindverwysinq en is op die wyse deur Petra Muller inqe

span. Die qestalte van die kind, of die verqestalte kind, 

leen as beel~ homself tot personif ikasie. so kry die diqteres 

se werk met behulp van die teqniek va~ personifikasie•n indi

widuele dimensie. 

3.5 KINDVERWYSINGS EN TEENSTELLINGS 

Waar die kindverwysinq deel is van beeldspraak qebaseer op 

teenstellinq, is die teenoorqestelde dikwels die qrootmens

wereld. 'n Stelling soos "die man wat neqe jare lank reeds waq 

vir sy qeboorte" (Muller 1987: 83), is nie bloot qeplaas vir 

die skokeffek daarvan nie. Die twee pole van die teenstellinq 

is omqeruil en•n volwasse mens word kind wat noq qebore moet 

word. Hierdie voorbeeld sluit aan by die idee qeformuleer in 

die voriqe hoofstuk, naamlik dat die vele kindverwysinqs 

onderliqqend die boodskap deel dat mens weer kind moet word. 

Met die beeld van die koninqin wat wil speel in "Isabella van 

Kastilie" (Muller 1977: 19) word kind en qrootmens ook teen

oor mekaar qeplaas deur die moeder wat wil speel en dus•n 

kinderaksie wil uitvoer. Die ironie beliq deur die paradok

sale le in die feit dat haar idee van speel die gee van 

qeskenke impliseer. Dit is nie'n ware kindhandelinq nie en 
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verraai haar volwassenheid. Haar onvermoe om kind te kan 

word, word op die wyse beklemtoon. En dit bring weer die 

uniekheid en eenmaligheid van kindwees sterk onder die aan

dag. 

Met die kind se dood kom twee verdere teenstellings na vore. 

Die koningin leef en die jong kind sterf wat•n omruiling van 

die natuurlike verloop van die lewe is. sy word gestroop tot 

kinderlikheid deurdat sy kaalvoet loop. Na die verlies van 

die kind wat as speelding beskou is, kan sy ears soos•n kind 

word. Teenstelling en kindverwysing is intrinsiek vervleg in 

die gedig. 

In "Begin" (Miiller 1977: 80) word gepraat van kinders wat 

"baie diep tot mens geskend" word. Die teenstelling van binne 

teenoor buite gaan saam met hierdie voorbeeld. Die afleiding 

is dat die kind ongeskend deal van die paradys is, maar dat 

die geskonde mens uitgewerp is. 

Die teenstelling, grootmens-kind, is'n onderliggende leimo

tief in Miiller se werk. Die stylmiddele bring verdere toe

spelings op volwassenes wat dikwels weer soos kinders word. 

3.6 KINDVERWYSINGS EN HERHALINGSPRINSIPES 
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Met herhalinqsprinsipes word verwys na die herhalinq van 

klanke, woorde en sinsdele. C.M. van der Merwe stel dit so: 

"Herhalinq is•n fundamentele fenomeen wat die konstruksie van 

•n literere teks karakteriseer" (Van der Merwe 1988: 198). 

In Miiller se poesie is die herhalinq van sinsdele en sinne 

verreweq die ooqlopendste herhalinqsprinsipe, alhoewel woord

en klankherhalinq ook voorkom. Herhalinq is ook'n tipiese 

verskynsel van kindertaal. 

Wanneer Ma en RA in "Onderbroke ballade" (Miiller 1977: 38) 

herhaal word, word die twee doqtertjies in die qediq verqe

stalt in hulle eendersheid. Mirjam is•n bekommerde Joodse 

sussie; die ander is•n prinses, Farao se doqter. In hulle op

qewondenheid qebruik albei kindertaal. Mirjam se: "Ma, Ma, 

Moos het ma qekry, Ma!" en die "ma" wat hy qekry het, se aan 

haar pa: "Pa, Pa, hy is prinslik net soos Pa, Pa!". 

om•n soortqelyke rede word woorde in "laat wieqelied" (Miiller 

1977: 21) herhaal, byvoorbeeld maanstand (2x), malby (2x) en 

stil (2x). Hier qaan dit ook om die herhalinq van betekenis

lose klanke om•n ritme te skep wat assosiatiewe funksie het 

met betrekkinq tot die titel wat die qediq as•n wieqelied 

identifiseer. In qevalle soos 11 joune, myne, / tarlentyne?", 

"sjrr" en "styq ranke / suiqpootplante" is van herhalinq ter 

wille van klankeffek en atmosfeerskeppinq ter sprake wat die 
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qediq verfraai en aanqenaam maak om te lees. Daardeur word 

die diqterlikheid van die vers verhooq. 

'n Voorbeeld soos "aanle op die ure / aanle oor die mure" . 
open nuwe perspektiewe. Die verband word qele deur,middel van 

die korresponderende en parallelle versreelposisie van aanle 

en die. Die rymwoord beklemtoon die parallellisme as 

herhalinqs-prinsipe met ure en <m>ure. Sleqs QR word met oor 

qekontras-teer en analoqies kom die dreiqende aanval nou 

nader. 

Die illusie van ooreenkoms word dramaties deur die semantiese 

inhoud bevestiq. In die een versreel qaan dit om•n tydsbena

derinq, in die ander om•n ruimtelike aanval. Die spronq van 

een beeld na•n ander is tipies van•n kind se beweeqlike ver-

beeldinqswereld. 

Sinne en sinseqmente word herhaal om verskillende redes, maar 

meestal om veral atmosfeer te skep. Herhalinq as tipies van 

kinder~aal kan so bekyk word aan die hand van die qediqqie, 

"(muis muis muis •• 11 (Miiller 1987: 14). 

Die saqte speeldinq, die muis, kan die sterk uurwerk laat 

kantel deur die "brose toutjie" waaraan dit hanq, deur te 

knaaq. Die herhalinq bet konnotatiewe verwysinq na•n kinder-
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rympie. Desnieteenstaande word die inhoud van die kraq van 

die swakke oor die sterke beklemtoon. 

In Muller se poesie word van der Merwe se stellinq dat her

halinq fundamenteel deel is van alle poetiese konstruksies, 

korrek bewys, maar met die uitbreidinq dat herhalinq ook 

kindverwysinqs beklemtoon of impliseer. 

3.7 KINDVERWYSINGS EN STYLKENMERKE 

Kenmerkend van Petra Muller se styl is die qebruik van die 

imperatief en die aanspreekvorm. Saam met die imperatief 

funksioneer die aanspreekvorm wat soms apostrofies is. Die 

kind is tradisioneel die ontvanqer van bevele, maar in Petra 

Muller se poesie is dit nie noodwendiq altyd die qeval nie. 

So word in "Straatqeveq, stalinqrad" (Muller 1977: 69) en 

"Alchemis" (Muller 1979: 6)'n moeder en•n vader onderskeide

lik aanqespreek. Die saad in "Saad" (Muller 1977: 13) beveel 

die herfs om sy beskuttinq weg te neem en is indirek'n 

kindverwysinq. Die vreemde in al drie voorbeelde is dat die 

kind nie ontvanqer van'n bevel is nie, maar die beveler. Die 

imperatiewe toon sluit aan by die kindverwysinq waar die kind 

se tradisionele rol as ondergeskikte of leerlinq omver qeqooi 

word. 
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•n Verdere uitbouing van bogenoemde afleiding is die gevolg

trekking dat die kind in staat is tot leiding neem. Daarmee 

word die.kindverwysing ontwikkel. "Laat-aand" (Miiller 1979: 

27) illustreer hoe die ouer as aanvanklike beskermer, deur 

die gebedstoon aan die einde van die gedig afhanklik van•n 

groter mag word. Die verwysing na die reeks kind-ouer-Vader 

word uitgebou tot die tema. 

Die gedigte uit Liedere van land en see (Miiller 1984), 

"visserskind" (bladsy 15) en "Waarskuwing" (bladsy 61) toon 

die bekender patroon waar die kind deur die ouer aangespreek 

word. Met die woorde "Bly weg, klein kind," word die waarsku

wing gerig teen•n donker gevaar. Die ouer is leermeester en 

tipies van die tradisionele verwysingsraamwerk van kind en 

ouer. 

Dat die goddelike ook kinderlik kan wees, word met behulp van 

die imperatief bevestig wanneer Euridike beveel word om nie 

vrae te vra nie, maar te kyk voor sy spring (Miiller 1987: 

102). 

3.8 KINDVERWYSINGS EN ANDER DIGTEGNIEKE 

Teenoor die blote toepassing van•n tegniek in: "daar•s altyd 

'n rooirokkie iewers / waar die meisietjies speel teen die 
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hanq ••• 11 (Muller 1987: 113), word metonimia funksioneel 

toeqepas in die qediq, "Hy trek Hom dit aan" (Muller 1984: 

78). Jesus se liqqaam word iets waaraan Sy menslike aard 

herken kan word, maar Hy bly wesenlik apart van die liqqaam

like as God. Selfs die titel stel Hom en Sy liqqaam as twee 

aparte sake in die keuse van die voornaamwoord dit en die 

spelling daarvan met•n klein lettertjie teenoor die hooflet

ter van Hom. Van•n kindverwysinq is hier eqter qeen sprake 

nie. 

Deur middel van•n anti-klimaks slaaq die digteres daarin om 

die speelse in die gebeure te beklemtoon in "Onderbroke bal

lade" (Muller 1977: 38). Moses as kindjie is qered om "oor 

vliee en paddas" te regeer; die "speelmaats" van•n kind, maar 

beswaarlik'n volk. Die laaste reel, hier aangehaal, met die 

verwysing na vliee en paddas, is noqtans•n toespeling op die 

klimaktiese in die volwasse Moses se lewe deur die verwysing 

na die plae waarmee•n latere Farao oorreed moet word om God 

se volk te laat trek. Die anti-klimaks binne die qediqinhoud 

met die klem op die kindfigure het verwysing na•n buitege

beure wat die funksie van die anti-klimaks qekoppel aan die 

kindverwysinq kwalifiseer. 

In "Bombardier" (Muller 1977: 65) dui die tipoqrafie op die 

inbeweeg na die geestelike in die kinders se lewe om dan uit 
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te beweeg na ander ruimtes. Die doopplegtigheid.met sy defi-

nitiewe kindverwysing, word in afsonderlike versreels so op 

die wit spasie aangebied dat die hoogtes (die Vader), die 

wind (die Heilige Gees) en die lug (die seun) beklemtoon word 
. 

as indiwidue. Die bevel aan die kind om uit te gaan (te . 

vlieg) volg daarop in langer wordende versreels. Die inhoude-

like beweging na binne, die kinderlike, en dan die uitwaartse 

beweging as reaksie op die bevel, word in die korter en 

langer wordende versreels weerspieel. 

Na verwysings uit die mitologie is reeds indirek verwys onder 

3.6 (bladsy 88). Die gevolgtrekking kan net bevestig word dat 

deur op die mitologiese figure se kindwees klem te le, bulle 

deel van die leser se lewenservaring word. 

Die verwysings na die winterprinses in "lentesprokie" (Miiller 

1987: 114) skep•n atmosfeer van kinderlike ontvanklikbeid vir 

die mooie in en abstrakte verbeeldingskarakter van die 

poesie. Die kindverwysing bet bier bloot die funksie van 

atmosfeerskepping. 

3.9 SLOTSOM 

Die baie raakvlakke tussen tegniek en kindverwysing in Miiller 

se werk is funksioneel. Met die verqelyking van volwassenes 
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met kinders word die kinderlikheid van volwassenes in bepaal

de lewensmomente ontqin as diqterlike materiaal. 

•n Kind is dikwels deel van die natuur as spelende of erva

rende wese. Die mens self is kind van God en word metafories 

voorqestel as broerskind van Jesus. Die raakvlak is albei se 

kindwees terwyl die verskil in die twee se kinderlike aard 

terselfdertyd beklemtoon word. 

Verrassende personif ikasie van die son as spelende f iquur 

sluit aan by die metaforiese verwysinq na Jesus as "seun van 

heelal" (Muller 1987: 85). Die kind se invloed en effek op sy 

omqewinq word erken in die verwysinqs na bome en skadu in 

konfiqurasie met kindverwysinqs. 

Die kontras tussen volwassene en kind wat in die voriqe hoof

stuk qenoem is, vind neerslaq in die teqniek van teenstel

linqs. Die teenstellinq word'n leimotief in Muller se 

diqkuns. 

Herhaling f iqureer konstant by kindverwysings omdat herhaling 

•n inteqrale deel vorm van die kind se ontwikkeling. Kinder

taal is deurspek van herhalings. Die ritme wat deur herhaling 

geskep word, is funksioneel binne die besondere gedigte. 
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Muller maak dikwels qebruik van die imperatief wat•n tipiese 

aanspreekvorm van die volwassene teenoor die kind is. Hier

deur word die teenstellinq tussen volwassene en kind uit 

verskillende fokuspunte beliq. 

Die kindverwysinq is•n deurlopende motief in Petra Muller se 

werk. Geen diqter werk sonder eniqe teqniese hulpmiddels in 

die ranqskikkinq van qediqinhoude nie. Raakvlakke tussen 

teqnieke en die kindverwysinq is deeqlik deur Muller ontqin 

soos in die voorafqaande besprekinq qe1llustreer is. 

Judith Plotz se in'n artikel, "The Perpetual Messiah: Roman

ticism, Childhood and the Paradoxes of Human Developement" 

(Verqelyk Finkelstein 1979: 63): "The person able to retain 

his childhood powers of perception while acquiring the 

adult's intellect and moral awareness is the artist". Muller 

se vermoe om kindverwysinqs en teqniese diqmiddele saam 

te span en te laat werk, bewys dat sy die kinderlike vermoe 

van waarneminq behou het as volwasse kunstenares. 

Die totale verwysinqswereld wat met•n kindverwysinq opqeroep 

kan word, bied qeweldiq baie moontlikhede. Sekere teqnieke 

sluit eqter ook by uitstek aan by aspekte van die kinder

wereld. Herhalinq as teqniek en kenmerk van kindertaal kan as 

voorbeeld qenoem word. 
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T.T. Cloete se in Die Afrikaanse literatuur sedert sestig oor 

Lina Spies se qediqte dat•n qediq soos•n kind van die ver

beeldinq is,. want die "kind en die qediq qaan•n spontane 

verband met mekaar aan" (Cloete 1980: 239). Muller'slaaq 

daarin om die verband te ontwikkel. om soos•n kind te kan 

dink en se is paslik en nodiq om die wanorde om ons te orden 

binne die qediqwereld. Dit beteken nie die qediq is kinder

versies nie, maar dat teqniek en kindverwysinqs so nou by 

mekaar aansluit dat•n totaal nuwe perspektief op die qediqin

houdelike vir die volwassene toeqanklik qemaak kan word. 

***** 
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HOOFSTUK VIER 

DIE KINDVERWYSING BINNE KULTUURKRINGE 

4.1 INLEIDING 

Petra Muller se diqbundel, Patria, sluit twee afdelinqs in 

wat volqens die kulturele verwysinqsvelde van die inqeslote 

qediqte inqedeel is. so het die afdelinq "Reis" as 

eenheidsmotief verwysinqs na Europese ruimtes wat verwysinqs 

na Israel insluit. Reeds die voriqe afdelinq in dieselfde 

bundel bevat weer as bindmiddel verwysinqs na plaaslike 

ruimtes. 

In My plek se naam is waterval (Muller 1987) met sy baie 

voorbeelde van voortdiqtinq op Oosterse qediqte, word kultu

rele verwysinqs verweefd qevind. Soos die diqteres self se: 

"hulle (is) in ooreenstemminq met die Oosterse tradisie van 

die verbruik van tradisionele poesie, by die Afrikaanse 

landskap aanqepas". Naas die Oosterse invloed is daar baie 

verwysinqs na die Boesmankultuur en die inwoners van die 

Noordwes-Kaap. 

Benewens die ruimtelike kultuurqroepe, is daar ook verwysinqs 

na wat ek sou noem•n kinderkultuur. As kultuur, soos qedefi

nieer deur die HAT, die "qanse qeestelike besittinq van•n 
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volk op elke terrein" beteken, en•n kultuurkrinq•n "streek is 

waarbinne•n mate van saamhoriqheid van kultuur bestaan", kan 

die talle kinderrympies, kinderverhale en kinderseqswyses 

as•n eie qeestesontwikkelinqsaspek van kinders as qroep 

qesien word. 

Die verband tussen die uiteenlopende kultuurkrinqe wat na 

ruimtes verwys wat dikwels ver van mekaar qelee is, is 

vanuit die besondere perspekief van die diqteres. Hiermee 

word verwys na die kinderlike wat telkens qebruik word ter 

beklemtoninq of as verwysinq. In die hoofstuk word derhalwe 

qelet op die kindverwysinq binne verskillende kultuurkrinqe. 

As uitqanqspunt dien die verskillende ruimtelike kultuur

krinqe wat telkens in Petra Muller se werk na vore kom. 

4.2 EUROPESE KULTUURGROEPE 

Verwysinqs na boqenoemde streek tref ons in al vier die 

bundels aan. In Obool word in drie qediqte wat qebaseer is op 
-

qebeure in Europa, kindverwysinqs qevind. In al drie, . 

"Isabella van Kastilie", 11straatqeveq, Stalingrad" en "Pieta" 

(Muller 1977: 19, 69 en 71) is die kind waarna verwys word, 

oorlede, en nie soos tradisioneel'n taken van lewensvoortqanq 

of 'n nuwe lewe nie. Die verlies van die kind word in die 
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laaste gedig van die bundel "Begin" (Miiller 1977: 80) beves

tig met die kinders wat uit die tuin van Eden verdryf is en 

"tot mens geskend" is. 

Hier is die bevestiging ook dat die kind reeds deel is van'n 

ander ruimte, die suide, en as erfenis oorhou net•n naam. Die 

spanning tussen twee kultuurkringe word in die kindverwysing 

gevind. Die kind is die verlater van een ruimte en die bewo

ner van•n ander. 

Die'Europese kultuur vind weerklank in verwysings na die 

Griekse mitologie. In "vryval" (Miiller 1984: 17) is'n direkte 

vergelyking tussen•n swemmende kind en Glaukus, halfmens en 

halfvis. Dit bly egter bloot vergelyking. 

Die verhaal van Odusseus en die jong Nausikaa word ontwikkel 

in Liedere van land en see (Miiller 1984) vanaf bladsy 35 tot 

43. Odusseus verwys na haar as "meisiekind" en "bontkalf van 

legendes" wie se pa hom weggestuur het (Miiller 1984: 35). sy 

noem haarself "landskind" (Miiller 1984: 39) en een van "ons, 

wat meisies is" (Miiller 1984: 40). Die funksie van die 

kindverwysing le hier op die vlak van•n nuwe dimensie wat aan 

'n bekende verhaal gegee word. Die held Odusseus word lief 

vir die jong Nausikaa, maar keer uiteindelik terug na sy 

vrou, Penelopeia. Die klem op Nausikaa se rol in Odusseus se 
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lewe gee•n aanduiding van die'rol wat kinders in die mitolo

gie het. 

Ook in My plek se naam is Waterval (Milller 1984) oorheers die 

kindverwysing in die mitologiese. vanaf bladsy 102.tot 104 

word die verhaal an Persephone verdig in gesprekvorm. Haar 

moeder is in gesprek met haar en so word die verlange na•n 

kind wat weggegaan het uitgebeeld teen die agtergrond van•n 

bekende mitologiese verhaal waarin die klem gewoonlik op die 

goddelike van die karakters gele word. In die geval is dit 

die·bekende verhaal van Persephone,. wat ses maande van die 

jaar bogronds en ses maande ondergronds moes woon, wat ontgin 

word om die hartseer van'n moeder met die verlies van•n kind 

uit te beeld. 

Die kindverwysing binne die Europese kultuurkring word 

telkens verbind aan•n verlies.•n Kind is simbolies van•n nuwe 

begin, maar impliseer ook einde waar die kind onverwags sterf 

of weggaan. so word einde en begin gekontrasteer in die 

kindverwysing om die gediggebeure te beklemtoon. 

4.3 MIDDE-OOSTERSE KULTUURKRINGE 

ender die Midde-ooste word hier veral verwys na die sogenaam

de Bybellande en Egipte. Binne die raamwerk sal die kindver-
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sinq dikwels betrekkinq he op.die begrip van God as kind en 

die mens as Sy kind. 

Die eerste qediq waarna verwys gaan word, is "Vellum" (Muller 

1977: 9). Hier word die ontdekkers van die Bybelrolle lanqs 

die Dooie see metafories uitgebeeld in die bokwagterkind wat 

deur die eeue in daardie omgewing bokke opgepas bet. Almal 

wat God se boodskap later ontdek, soos die kind die letter

like rolle, verstaan ook net ten dele en word beskryf as toe

valskinders. 

Die kindverwysing sluit in die laaste reel aan by die verwy

sinq na "lam" wat beteken kind van skaap, maar ook verwysing 

bet na die Lam van God. Die deurlopende, maar klemverskui

wende verwysing na•n kind word'n bindmotief in die qediq. Die 

menslike en die Goddelike word albei benoem as kinders, en 

kinders ontdek, maar verstaan nie ten volle hulle ontdek

kinqs se betekenis nie. 

Twee ander Bybelfiqure, Moses en Daniel, word verqestalt as 

kind en jonqelinq (Muller 1977: 38 en 39). Die perspektief

verskuiwinq behels die wegkyk van hulle rolle as volwassenes 

in die Bybel en die f okus op die besef dat hulle as kinders 

reeds bedoel was om later op te tree binne God se plan. Noq•n 

voorbeeld hiervan is te kry in "Gediqte uit Galilea" (Muller 
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1979: 68) waar na die volwassenes verwys word as "jonqens" om 

hulle afhanklikheid van Jesus aan te toon. 

Die qediq "N.ebukadnesar" (Miiller 1977: 40) maak qebruik van•n 

verqelykinq om die herlewinq van die ou mens te teken. Die 

verqelykinq, 11 ••• vinqers soos uit kinderlywe rek", verwys 

na•n nuwe qeboorte vir die verbanne. Dis•n geboorte wat 

gekoppel is aan kindwees, soos duidelik gestel in die 

verqelyking. So'n direkte verqelyking word ook qevind in 

"Kersfees in Golan" (Miiller 1984: 76). Die verqelykinq is: 

"steek sy soos•n kind haar vinger uit en proe". weer word die 

klem op die kinderlikheid eie aan ontdekking en nuwe lewe 

qele. 

Die hierarqiese orde van Vader, seun en kinders word deur die 

qebed: "Vader, / hierdie jonqens van my is reeds dae honqer", 

qe1.llustreer (Miiller 1979: 70). :i:n "die kinders" (Miiller 

1984: 77) word die middelskakel, die seun, omskryf as "qod

as-kind" wat soos die 11ons11 die Galilese land moes ontdek. 

Ruimtelik le die verband daarin dat God sy seun as mens en 

tussenqanqer aarde toe qestuur bet na die ruimte waar Sy volk 

hulle toe bevind het. 

4.4 DIE COSTE 
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Die kindverwysing binne die oosterse kultuurkring word by 

uitstek gevind in My plek se naam is waterval (Muller 1987). 

Die bundel is by uitnemendheid'n bundel van voortdigting op 

veral Chinese en Japanese gedigte, literire, kultuurhis

toriese en historiese materiaal. 

In die eerste plek is daar die verwysings na geboorte en nuwe 

lewe wat.deur die kunstenaar geskep kan word met sy kuns en 

aan sy leerjonge oorgedra word. Die "geboorte" aan die punt 

van die kwas is'n nuwe lewe wat gegee word aan die drie kuns

sinnighede (Muller 1987: 11). Geboorte maak van die tekening 

die kind van die skilder. Die verwysing na "die leerjonge" 

(Muller 1987: 16) toon dat die kunstenaar bevestiging vir sy 

waarneming soek by sy leerling wie se waarneming suiwer is. 

Laasgenoemde stelling sluit aan by die volgende groep gedigte 

in die bundel. In die groep word die kind as vertolker van 

die natuur•n motief. so is die "visserseun" deel van die 

prentjie (Muller 1987: 36); vind die visserseun "in die 

fluitj~esriet /'n fluit" (Muller 1987: 38) en•n lied in die 

hol riet wat gewag bet "dat die seuntjies moet aankom / op 

aarde" (Muller 1987: 40). In al drie voorbeelde is die 

kindverwysing deel van die stelling dat die kind natuurlik 

kunstenaar en vertolker van die natuurlike is • 

. -
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Vroeer in die bundel word daar ook verwys na Wang Wei wat se: 

"tevore was ek per abuis'n digter / nog verder terug vermoe

delik'n skilder" (Muller 1987: 10). Die implikasie is dat 

kunstenaarsk~p net vir hom beskore was toe hy jonger was. 

Tog kwalifiseer sy laaste woorde daardie kunstenaarskap: 

"maar hierdie hart van my bly onbekend / soos reg aan die 

begin". Geen ontwikkeling het in hom, as kunstenaar, 

plaasgevind nie. 

Derdens kry ons voorbeelde waar die kunstenaar as kinderlik 

verqestalt word. Hier is die treffendste voorbeeld die qedig 

"Li Po, die digter ••• 11 (Muller 1984: 21). Die vergestalting· 

is reeds volledig bespreek in hoof stuk twee en gaan nie hier 

herhaal word nie. 

Die enigste gedig met oosterse verwysings wat nie Chinese of 

Japannese verwysing het nie, maar wel Indiese, is die gedig 

"Sanskrit is'n taal ••• 11 (Muller 1984: 54). Hier word die 

heilige taal van die Hindoes simbolies voorgestel deur'n wit

vlerknagtegaal. In die laaste twee versreels word die kind

verwysing aangetref. Die sprokie waarna verwys word, vind 

aansluiting by die verhaal van versreel twee. Ironies is'n 

sprokie juis vir kinders bedoel, maar hier word dit gestel 

saam met die kinders wat nie die sprokie ken nie. In die 

geval vind onder kinders self ook nog seleksie plaas ten op-
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sigte van die wat "ken" en die wat' 11nie ken nie". Met die 

verwysing na Sanskrit as taal van die heiliges, word by die 

stelling van selektiewe begrip van die oorgelewerde verhaal, 

vroeer in die paragraaf, aangesluit. 

Reinhard Kuhn vergelyk in sy artikel, "Traces in the Sand: 

Gide and Novalis with the Enigmatic Child", die taal Sanskrit 

met kinders op die raakvlak van spraak: "Speech for the chil

dren was not an instrument of communication, but the very 

essence of their jubilant nature. so, like Sanskrit, they 

must evolve and assume another form or disappear" (Plottel 

1978: 82). Hiermee word aansluiting gevind by die gedagte van 

die verlies van kinderlikheid as deel van die grootwordproses 

en die gevolglike probleem vir die kunstenaar om steeds kin

derlik te kan waarneem. 

Die oosterse kultuurkringe en kindverwysings oorvleuel op 

drie vlakke. Kuns word geboorteproses soos van•n kind, die 

kind word gestel as natuurvertolker en die kunstenaar as 

vergestalte kind om kunstenaar te kan wees. Die uitgangspunt 

bly die deurgaanse ge1mpliseerde vergelyking~van kunstenaar 

met kind. 

4.5 AFRIKAKULTURE EN KINDVERWYSING 
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In die afdelinq word eerstens qekyk na die Boesmankultuur en 

dan ander Afrikakulture. 

Die Boesman ~s al dikwels beskryf as natuurkind of kind van 

die veld. Daarom vind sy kultuurlewe dikwels aansluitinq by 

eniqe kindverwysinqs. Bierdie sieninq van die Boesman is deel 

van wat A.E. Voss noem: "the twentieth century myth of the 

Bushmen" (Voss 1987: 21). 

In die qediq "Balfmensbome,•n Nama-leqende" (Miiller 1979: 46) 

word die vervloektes aanqespreek as onqehoorsame kinders. 

Bulle straf is om nie meer te maq swerf nie. Boewel die qediq 

ook'n direkte verqelykinq met die storie van Lot se vrou 

bevat, qaan dit ook om kinders wat hulle swerfreq ontneem 

word as straf. waar die Boesmans qekenmerk word vanwee hulle 

swerwersbestaan, word die leefwyse ook bier qestel as opdraq 

van die Groot Een. 

In My plek se naam is waterval word die Boesman benoem as 

"erfkind van die veld" (Miiller 1987: 118) wat sy kos uit sy 

natuurlike omqewinq kan kry. Die kind se afhanklikheid van 

die natuur word in die Boesman se leefwyse voorqestel. Die 

verhoudinq tussen Boesman en natuur tree ook na vore in 

"Witbooi Tooren" (Miiller 1987: 117) waar die Boesman soos'n 

tipiese kind die wind "terq" en met•n klip qooi. Bier word 
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die Boesman vergestalt as kind. 

Met die Boesmankultuur word sterk aansluiting gevind by die 

algemene mil.ieu van die kinderwereld. om aan te haal ui t die 

Inleiding van Specimens of Bushman folklore (Bleek'1968: 

xxxviii) waar na die Boesman se verhale verwys word met die 

woorde: "Their views concerning the sun, moon, and stars seem 

utterly absurd, but a European child five or six years of 

age, if not informed, would probably give no better 

explanation". 

Bogenoemde verwysing omvat egter die totale aansluiting by 

kindverwysings en dit le op die vlak van die agtergrond

raamwerk wat die leser van die Boesman het as kind en afhank

like van die veld en natuur. 

Wat ander Afrikakulture betref, is daar•n gedig gebaseer op 

die verhaal van Nonkwase met die titel "Twee sonne" (Muller 

1977:. 57). Sy, die kind, is die boodskapper van die gode. 

Haar boodskap was, terugskouend gesien, verkeerd en be1nvloed 

deur•n volwassene volgens oorlewering. Dit gee aanleiding tot 

die vraag of die kinders in die tweede deel van die gedig wat 

met die datum 26 Januarie 1976 aangedui word, ook met die 

"regte" boodskap uit Angola terugkeer.•n Verwysing na•n 

verhaal uit die Xhosakultuur word funksioneel aangewend om 
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basis te word vir die bevraagtekening van•n veel later 

gebeure, ook in Afrika. Die kinders wat as boodskappers 

optree in die stryd tussen die twee groepe, is die ooreenkoms 

tussen die twee gebeure. 

In "Trans-vaal" (Miiller 1977: 59) en "landmyn" (Miiller 1979: 

26) word verwysings gevind na die wit kind as soldaat binne•n 

Afrika ruimte. Hier is die kind verdediger van•n volk se 

bestaan binne•n sekere ruimtelike gegewe, Afrika. Die kinders 

is ook simbolies van•n nuwe volk in•n nuwe ruimte, in die 

geval, Afrika.•n Aanhaling uit "Verslag" (Miiller 1979: 85) 

ondersteun die stelling: 

Ek merk die kinders eet dit beeldag lank, en hulle 

bier, is soos die kleinwild van die kreupelbout, 

skerpsigtig, voetvas, onbevrees. 

Die kinders eet die nastergal wat afkomstig is van Europa 

soos die kinders se voorvaders. Met die vergelyking van 

kinders met kleinwild, word bevestig dat die kinders tuis is 
~ 

in Afrika. so verteenwoordig die kinders die nuwe kultuur in 

Afrika met bulle eie leefwyse. 

4.6 'n BESONDERE KINDERKULTUUR 

.-
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Die wereld van ontdekkings deur sprokies en spel is eie aan 

kindwees. Ongeag die ruimte, universeel, kom kinders se ge

drag en luisterstof ooreen. In Muller se oeuvre verskyn daar 

telkens gedigte wat stark berinner aan die segswyse van 

kinders. 

In "Onwaarbeid" (Muller 1977: 24) word verwys na•n balfwaar 

sprokie. Wat weggeneem word uit die oorgelewerde vertelling 

is die vreesaanjaende sodat net die mooi van die sprokie 

oorbly. Die volwassene probeer die kind beskerm, maar in 

"Terug uit Bisantium" (Muller 1979: 19) tree die kind self in 

gesprek met die reus van die sprokie wat sy stewels verloor 

bet in ruil vir'n kou vol goue voels. Die kind self voel tuis 

in die sprokieswereld en voel geen vrees nie. 

Beide die voorbeelde bou direk verband met die sprokieswereld 

van die kind. Nogtans dra bulle by tot die totale belewing 

van ander gedigte in dieselfde onderskeie afdelings. "Onwaar

beid" is.ingedeel in'n afdeling met die subtitel, "Kind", 

waar•n verwysing na•n sprokie glad nie onvanpas sal wees nie, 

want die sprokieswereld is deel van die kinderwereld. Die 

verwysing na•n eksotiese ruimte wat nie so wonderlik was nie 

in "Terug uit Bisantium" pas weer in'n afdeling met die titel 

"Patria" wat betaken geboorteland en verwys na die volwassene 

wat•n sekere ruimte agtergelaat bet. 
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Ook die qediq "lentesprokie" (M'iiller 1987: 114) het die 

bestanddele van•n sprokie. Daar is die prinses en•~ paleis,•n 

woud en die suqqestie van bevrydinq van die meisie in die 

beeld van die uitqelate skoenlappers.•n Sekere verwaqtinq 

word deur die titel qeskep wat dan in die sprokiesaqtiqe 

atmosfeer van die qediq voltrek word. 

Noq•n qroep qediqte wat in die onderafdelinq qenoem kan word 

op qrond van die styl waarin hulle aanqebied word, is die 

qediqte "die wandelaar" (Miiller 1984: 92), "met die 

boenderbesempie ••• 11 (Miiller 1984: 27) en "boytjie newwerdaai 

is dood" (Miiller 1987: 30). Al drie qediqte vertoon die 

tipiese ritme van•n bekende of qe1mpliseerde kinderrympie of 

-raaisel. 

"[D]ie wandelaar" vra die vraaq wie die mooiste in die land 

is. Teenoor die antwoord wat in die sand le en nie, soos in 

sneeuwitjie, die oorspronklike teks, in •n spieel nie, word 

die antwoord op die raaisel in "met die boenderbesempie", die 

besem, in die qediq self qevind. Die funksie van die raaisel 

is om die lewenstaak van herhalende ontdekkinq en ondersoek 

van alle manse, hier•n kok en•n diqter, te stel binne die 

qediq. Met die " die kaatjie van die baan", word Boytjie 

Newwerdaai se ironiese onverskilliqheid teenoor die dood in 

sy lewenswyse en -houdinq beklemtoon wat in sy naam 
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weerspieel word. 

Die volqende twee qediqte bevat elkeen ook'n kenmerk van die 

tipies kinderlike. In "doqtertjie op strand" (Miiller 1987: 

15) verqelyk die kind haar met haar moeder ten opsiqte van 

hulle kleredraq. Vir die moeder is daar•n japon uit Japan,•n 

mensqemaakte, maar die doqtertjie dra "appelkosies". Met die 

verqelykinq word haar bewuswordinq van die grootmenswereld 

wel vertoon. 

Die·waarskuwinq in "Waarskuwinq" (Miiller 1984: 61) word aan 

die kind qeriq wat die ontvanqer van waarskuwinqs is. In die 

voorbeeld word die kind met behulp van angswekkende beelde 

gewaarsku: 

Die kaaiman van die donker kuil-

hy sleep jou onder water in; sy qrot is wit 

van beendere; wanneer die water min word, boor 

jy hoe die kinders huil. Bly weg, klein kind. 

Die res van die qediq volg op•n maar wat wyshoe die kind toq 

ondersoek instel. Daarmee word die waarskuwinq eintlik'n uit

daqinq vir die nuuskieriqe kind om juis die donker onbekende 

te qaan ondersoek. 
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oor die algemeen hou al die gedigte wat in die af deling be

spreek is, iets in van die toweragtige atmosfeer van 

die sprokie en die sfeer van die kind se ervaringswereld. Vir 

die volwasse leser word dit moontlik gemaak om deel te word 

daarvan deur die besondere perspektief op die gedigte. 

4.7 SLOTSOM 

Verskillende kultuurkringe word as verwysingsraamwerk deur 

Muller gebruik. Die kindverwysing is dikwels daaraan 

gekoppel. 

By die verwysings na Europese kultuurgroepe sluit die kind as 

gedigf iquur aan by die dood of word mitologiese figure 

kinderlik vergestalt. Die kind en volwassene se verhouding 

staan elke keer onder die skaduwee van die verlies van•n kind 

deur die dood of om•n ander rede. Teenoor die agtergrond van 

Afrika as nuwe ruimte, kan Europa beskou word as die "ouer" 

en is dit nie vreemd om die gedagte van dood daarmee 

geassosieer te vind nie. 

Die Midde-oosterse of Bybelse kultuurkring het die gedagte 

aan Jesus as Kind gemeen. Ook Bybelfigure word vergestalt 

soos toe hulle kinders was. In die bespreekte voorbeelde word 

die kind, soos Jesus, draer van nuwe hoop en lewe • 
. -
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Oosterse verwysings is hoof saaklik te vinde in My plek se 

naam is waterval (Muller 1987). Hier vind die kindverwysing 

en nuwe skepping deur die kunstenaar noue aansluiting by 

mekaar. Die kind vorm deel van die natuur en die kunstenaar 

is soaker na die herskepping van daardie selfde natuur. 

Die kindverwysing en die Boesmankultuur het in gemeen die 

siening van die Boesman as natuurkind. Die tekening van die 

Boesmankultuur dien as•n beklemtoning van die kind se natuur

like aard en aansluitingsvermoe by sy omgewing. Ander Afrika

kultuurverwysings onderstreep weer die kind se rol in•n 

oorlogsituasie en sy moontlike dood soos in baie van die 

gedigte met Europese kultuurverwysings. 

In teenstelling met die kindverwysings as soldaat, is die 

kind ook deel van sy eie kinderkultuur. Die wereld van die 

sprokie, kinderrympie en die kind se eie verbeelding bring 

aan Muller se werk'n atmosfeer van kinderlike denkwyses en 

onskuld wat as onderliggende motief indirek ontgin word deur 

die kindverwysings in haar gedigte. 

Verskillende kulture hou verskillende verwysingsmoontlikhede 

in. Die Griekse mitologie, die Boesman as veldkind, die oos

terse misterieuse, die kinderwereld maak almal besondere per

spektiewe moontlik wat deur Muller ontgin word. Die kindver-
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wysings wat met bogenoemde kulturele raamwerke verbind word, 

gee•n nuwe dimensie aan bekende gebeure of skep die moontlik

heid van toeganklikheid tot•n nuwe perspektief op•n bekende 

uit die historiese ervaringswereld van die volwasse leser. 

***** 
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HOOFSTUK VYF 

KONFIGURASIE VAN DIE KINDVERWYSING EN ANDER DEURLOPENDE 

MOTIEWE IN DIE DIGKUNS VAN PETRA MULLER 

5.1 INLEIDING 

In Petra Muller se digkuns is daar veral vyf motiewe wat 

deurlopend voorkom in meer as een of in al haar qepubliseerde 

bundels in konfiqurasie met die kindverwysinq. Die motiewe 

kan kortliks benoem word as die van saad, bome (of plante

qroei), 'n lewensiklus, water en klip. Dikwels word die mo

tiewe ook saam in dieselfde qediq ontqin. Die gevolq is'n 

wedersydse uitbouinq van•n reeds bekendgestelde gedagteriq

ting by die laser. 

5.2 BESPREKING 

5.2.1 Saad 

Reeds in die eerste bundel, Obool (Muller 1977) en in die 

eerste qedig, "Nico" (Muller 1977: 3), word die gedagte be

kend qestel van die inplant van die mens in die aarde. In die 

qedig qroei Nico "altyd vaster in die honqer qrond". Daarmee 

word die verwyderinq deur die dood teweeqgebrinq qesien in'n 

enersyds beklemmende emosie, maar andersyds verlossend en 
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vertroostend. 

Die implikasie van potensiele lewe in die daaropvolgende 

groeiproses -word in dieselfde bundel breer ontwikkel. In 
' 

"Graansilo, Stalingrad" en "Buchenwald" (Miiller 1977: 70 en 

75) word die begraafde liggame aarde en word die belofte 

gegee: "maar met elke lente sal ons opkruip uit die grond" 

(Miiller 1977: 75). Die troos vir die dood van die jong sol

date is daarin dat hulle soos saad altyd die belofte inhou 

van nuwe lewe uit die grond. 

In Patria (Miiller 1979) word bogenoemde idee van nuwe lewe 

uit die grond met die mens as saad toegepas in die beeld van 

die swanqer vrou wat "droom en broei / van sade in die grond 

geplant". Dit is duidelik dat dit die ongebore kind is wat 

metafories ontkiemende saad word. In vier ander gedigte in 

dieselfde bundel word ook verwys na saad as die begin van•n 

nuwe lewe wat in die mens se geval na die kind verwys. In 

"uitwan" (Miiller 1979: 16) word na die kinders verwys as die 

vader se nasaad. Die saad in 11 inkopelys 11 (Mii~ler 1979: 23), 

"Stralervlug oor Egipte" (Miiller 1979: 51) en "Brood op die 

water" (Miiller 1979: 78) het spesifieke letterlike verwy-

sing, maar hou tog verband met die idee van die mens se hoop 

op voortbestaan deur die voortplantingsmedium, sy kinders. In 

"Brood op die water" (Miiller 1979: 78) word die stoot van die 
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kindjie Moses in die rivier in met•n verqelykinq qekwalifi

seer: "net soos die saaiers / van die wildeqraan wat korrels 

in die water werp". 

Teenoor die qedaqte van die hoop op voortqesette lewe wat met 

die verwysinq na saad en kinders as saad qele word, word die 

plantproses simbolies van dood in "J:emand se oum.a val" 

(Muller 1979: 17). Met die ou vrou se eenwordinq met die 

werf, "sy't heelwat werf qeword, dis al", word haar dood 

beskryf. Die feit dat sy•n oum.a is, dui eqter daarop dat daar 

reeds'n tweede qeslaq,•n kleinkind, in die lewe moet wees. 

Die dood as plantproses word as die natuurlike einde van'n 

lewe qestel, maar hou hoop in van voortqesette lewe. 

In Liedere van land en see (Muller 1984) word die qediq, "Die 

aanslaq op die qraan" (Mllller 1984: 66) illustrasie van 

bostaande stellinq. Ook hier is die kind noq in die lewe en 

word die beqrafnis van die pa as•n plantproses verbeeld. 

Die aarde as ruimte vir die dooie mens is ook te vinde in die 

volqende aanhalinqs: "en die moee ou lywe / ••• /word qelyk

skoon soos tuinqrond / word vroeqlemoene en word vye" (Muller 

1984: 89) en "in al die winterskossies van die land / is jy 

qebere" (Muller 1984: 104). 
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In al vier die bundels word die motief van saad en die qe

paardqaande implikasie van plant in die aarde ontwikkel. 

Daarmee word die dood en lewe van die mens qekoppel as twee 

natuurlike stadiums van die mens se bestaan. Die kind vorm 

die skakel van nuwe lewe wat ontspruit uit die aarde na die 

plantproses. 

5.2.2 Planteqroei 

As voorbereidinq vir die motief van planteqroei wat die 

spesifieke kindstadium behels, word die motief van saad be

trek. Die eerste voorbeeld in die verband kom voor in die 

qediq, "Straatqeveq, stalinqrad" (Miiller 1977: 69).'n Sterk 

verband word qele tussen die bome bo die qrond en die be

qraaf de jonq soldate. In die geval word die kindverwysinq 

versterk met die qebruik van die aanspreekvorm, Moeder vir 

die aarde. Die siqbare bome is verteenwoordiqend van die jonq 

seuns wat deel van die qrond geword bet waaruit die bome 

qroei om te "roep soos mense". 

In "boom op qraf" (Miiller 1979: 45) word die beeld van die 

boom wat uit die qraf qroei, herhaal. Die kindverwysinq le in 

die woordkeuse van uitdrukkings soos "moeisaam same" en 

"handjies" wat herinner aan die kinderqebed "Biesie biesie 

bame". Aanhalinqs soos "'n enkel sederboom vertoon sy jeuq" 
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(Miiller 1987: 10) en "aarselende bome / moenie my aanraak 

nie- / ek is swart van kennis / en besmet met tyd" (Miiller 

1987: 56) eggo die beeld van die jong boom as simbool van 

nuwe lewe. 

•n Ander perspektief op die raakvlak tussen plantegroei en 

kindverwysing is te kry in "Om van die land te lewe: verslag" 

(Miiller 1979: 85). In die geval is die plantegroei voedsel 

vir die kinders om so hulle tuiswees in'n bepaalde ruimte te 

verbeeld. 

Ander voorbeelde is die vereenselwiging van twee verdrinkte 

boeties met gras eerder as blomme in "gras" (Miiller 1984: 73) 

en die verwysing na die grenadellablom in "die kinders" 

(Miiller 1984: 77) as simbool van Jesus se kindwees op aarde. 

Telkens vind die kindverwysing en die plantegroeimotief aan

klank by mekaar teen•n besondere ruimte as agtergrond, die 

aarde. Albei simboliseer nuwe lewe en groei en vorm deel 

van•n lewensiklus wat so opgesom kan word in Miiller se eie 

woorde: 

die klip word'n plant 

die plant word'n dier 

die dier word'n mens 

(Miiller 1987: 85) 
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S.2.3 Lewensiklus 

Die voriqe onderafdelinq verwys reeds na die motief wat slags 

in twee bundels eksplisiet aansluiting vind by die kind

verwysing. Die eerste gedig "Nico" in die eerste bundel Obool 

(Muller 1977: 3) berei die leser voor op die ontwikkeling van 

die motief met die woorde: 11swaar met jaar vir jaar / se 

steeds herhaalde vrug". Hier word verwys na die lewenssiklus 

waarvan die dooie Nico uitgesluit is. 

In "Nebukadnesar" (Muller 1977: 40) dui die vingers wat weer 

uit die klou begin groei op•n nuwe siklus van lewe. Die jong 

seuns wat die ouers uitmekaar haal in "Prospekt" (Muller 

1977: 68) illustreer meer eksplisiet die stelling dat die 

jongmens of kind aan die begin van•n lewenssiklus staan teen

oor die ouer mens aan die einde. 

Dat die kind net•n skakel is in'n reeds bepaalde lewenssiklus 

word in My plek se naam is Waterval (Muller 1987) ook as ver

wysingsraamwerk gebruik. so word na die seun~jies verwys "wat 

die waterbeeste na die weiding neem / wanneer dit herfs word" 

en "nuwe paadjies soek / vir ou gedagtes" en ook na die riet 

wat altyd'n lied gehad het, maar gewag het "dat die seuntjie 

moet aankom /op aarde" (Muller 1987: 40). Die implikasie is 

dat_. die aankoms van elke kind op aarde verwag is en deel vorm 
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van•n siklus van lewe wat lei van kind na ou mens, teruq in 

die aarde en dan qeboorte van die nuwe kind uit die aarde. 

waar die kind se herhaaldelike verskyninq in literatuur en 

die kunstenaar se poqinq om steeds kinderlik te kan waarneem, 

bespreek word deur Reinhard Kuhn, kom hy tot die qevolqtrek

kinq "there is inherent in the existence of the eniqmatic 

child a profound tragedy, for on the one hand he is eternal 

and on the other hand constantly menaced by extinction" 

(Plottel 1978: 85). Met uitwissinq word verwys na die nood

wendiqe qrootmensword van die kind. Die lewe waarborq eqter 

die qeduriqe qeboortes van kinders. 

S.2.4 water 

Soos die voriqe, word die motief ook in veral twee bundels 

ontwikkel, maar so duidelik konfiqureer dit met die kindver

wysinq, dat•n besprekinq daarvan nodiq is. 

Die titel, Liedere van land en see (Muller 1984), voorspel 

die teenwoordiqheid van die watermotief in die bundel~ Waar 

dit met die kindverwysinq verband hou, is dit veral waar 

water as natuurlike ruimte van die kind qestel word soos in 

11visserskind11 , "Op sy branderplank", 11vryval" en "seunskind" 

(Mii-ller 1984: 15, 16, 17 en 18) en "die kaal kind duik weq" 
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(Muller 1987: 57). Ruimtelik word'n afstand qeplaas tussen 

kind en volwasse toeskouer. Daarmee word'n kenmerk van Muller 

se werk beklemtoon, naamlik die beslistheid van die stalling 

dat volwassene en kind nooit een kan wees nie. 

Dan is daar•n paar gedigte waar water as vyandiqe ruimte, 

veral ten opsigte van kinders, geaktiveer word. Die gedigte 

vertel almal van verdrinking van kinders waardeur die vol

wassene vir ewig van die kind geskei word. Voorbeelde hiervan 

is "Verdrinkte boeties" (Muller 1984: 71), "Gras" (Muller 

1984: 73) en "Waarskuwing" (Muller 1984: 61). Die twee 

gedigte wat na haar broer se verdrinking verwys, naamlik 

"Nico" (Muller 1977: 3) en "treursanq vir nico" (Muller 1987: 

132) vind aansluitinq by die voorbeelde bier genoem. 

In "Kersfees oor Golan" (Muller 1984: 76) is water die medium 

waardeur die "sy" God ervaar. Die kindverwysinq le in die 

verqelykinq "soos•n kind" wat die "sy" se ontvanklikheid vir 

God se boodskap teken in die proe van die dou op die droe 

hooqland 

Dat water deel is van die kind se wereld, word as uitqangs

punt qebruik in voorbeelde soos te vinde op bladsye 31 en 32 

van My plek se naam is waterval (Muller 1987). In die aanha

lings "·· een reqop visserseun / wat doodstil op sy bootjie 
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op di&piouter water staan" (Miiller 1987: 36) en "daar sak 

die kind weg ••• en sonder die minste rimpel" (Miiller 1987: 40) 

word berbaling van die beeld gevind. 

•n Samevatting van die watermotief soos dit aansluiting vind 

by die kindverwysing, is dat water ruimte en agtergrond van 

die kind se wereld is, teenoor die volwassene wat toeskouer 

op daardie wereld bly. 

5.2.5 Klip 

waar water die ruimtelike van die kind se wereld simboli

seer, word klip•n medium wat saam met die kind as deel van•n 

lewenssiklus binne daardie ruimte bestaan. so dra die kind 

die klip saam met bom in "vondeling" en "Die kinders" (Miiller 

1977: 25 en 27) as deel van die kind se aarde. In Patria word 

die kind metafories self die klip of soos•n klip in veral 

drie gevalle. Daar word verwys na die naam Petra, afgelei van 

die Griekse woord vir "rots" wat die spreekster "gestempel 

bet tot God se klippekind" (Miiller 1979: 57). In "Gedigte uit 

Galilea" (Miiller 1979: 69) word met Simon Petrus wie se naam 

ook'n verwysing na rots inbou, gepraat en gese dat by uit die 

water gegooi sal word "by ander klippers van jou soort". En 

in "Stad Petra, in Jordanie" (Miiller 1979: 77) word die· 

spreekster "soos•n klip / wat deur•n kind gegooi word" weg 
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gewerp. In al drie aanhalings word'n verband gele tussen die 

kind en•n klip. 

In Liedere van land en see (Muller 1984) word die klipkind 

deur sy ruimte gevorm tot "maalklip" (Muller 1984: 18). So 

word aansluiting gevind by die watermotief in die bundel. 

Die geboorte van die kind uit klip word die raakvlak tussen 

klipmotief en kindverwysing in die laaste bundel, My plek se 

naam is Waterval (Muller 1987). Daar word gese: "koelte word 

uit klip getap / ook bloed / ook'n asempie mens" (Muller 

1987: 46) en "die klip word'n plant / die plant word'n dier / 

die dier word'n mens" (Muller 1987: 85). In die twee gedigte 

"uit die klip" en "storm" (Muller 1987; 108) word die 

stormagtige natuurgebeure direk verbind met die geboorte van 

kinders. Die beeld van kind uit klip waar klip deel is van 

die aarde word ontwikkel en lewelose klip as deel van die 

aarde word die bron van nuwe lewe. 

5.3 SLOTSOM 

Die vyf motiewe hierbo bespreek, is uitgesonder van ander 

motiewe in Muller se werk om veral die wyse waarop telkens 

verbande gele word met kindverwysings. 

Die~genoemde motiewe toon ook duidelike onderlinge verbande 
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waardeur die kindverwysinq as qemene deler beklemtoon word. 

Die saadmotief is voorloper van die planteqroeimotief. Albei 

vorm deel van die lewensiklus van die natuur. Klip en water 

is twee van ~ie elemente wat die heelal vorm. Prakties qe-

1.llustreer is die qediqte "uit die klip" en "storm" (Miiller 

1987: 108) voorbeelde van die stellinq. 

Die qevolqtrekkinq kan qemaak word dat die kindverwysinq deur 

die verskillende herhaalde motiewe nie net beklemtoon word 

nie, maar ook bindmiddel word in die genre van Petra Miiller. 

***** 
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