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SAMEVATTING 

Die Afrikaanse poesie van die tagtigerjare toon 'n ryke verskei-

denheid deurdat ouer digters soos Eybers, Breytenbach, Cussons, 

Stockenstrom en Ernst van Heerden voortdig en 'n groot aantal 

nuwelinge na vore tree. Hoewel die groep digters die grense van 

"generasie" ver oorskry, blyk dit dat hulle 'n baie 

li tererbewuste groep kunstenaars is wie se poesie verskeie 

gemeenskaplike trekke openbaar. Uit die groot verskeidenheid 

blyk dat sekere temas, soos pyn, aftakeling, dood, liefde, gods

diens asook sosio-kulturele en politieke aktualiteite steeds as 

die gewildste onderwerpe figureer. 'n Deel van die studie word 

daaraan gewy om aan te toon hoe hierdie temas in die jonger 

Afrikaanse poesie vergestalting vind. 

'n Terna wat 'n besliste vernuwende aspek in die Afrikaanse poesie 

bring, is die homoerotiek. Die groter openheid oor homosek-

sualiteit gee aanleiding tot eksplisiete homoerotiese verse, 

veral by Joan Hambidge en Johann de Lange. As gevolg van die 

terroristiese bedrywighede en militere optrede aan die lands

grense gedurende die sewentiger- en tagtigerjare beleef die Afri

kaanse literatuur die opkoms van die sogenaamde grensliteratuur 

as 'n vernuwende aspek van die tema van oorlog en geweld wat van 

die vorige dekade af oorspoel. Verder word aandag gegee aan die 

verskynsel van inter(-)tekstualiteit, wat weens die omvang 

daarvan in die kreatiewe en beskouende literatuur, 

perspektiefverandering in die Afrikaanse poesie teweegbring. 

I . n 
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'n Verdere vernuwende aspek wat aangetoon word, is die wegbeweeg 

van die beoef ening van die loss er, vryer versvorm van die 

sestiger- en vroee sewentigerjare na 'n strenger vormbeheer en -

dissipline. Die skryf van 'n meer tradisionele tipe poesie word 

by verskeie digters aangetoon. Die bydrae van tydskrifte en 

tydskrifverse tot die Afrikaanse poesie word ondersoek. Saam met 

die verskyning van talle bundels populere poesie, waar die klem 

veral op die volkskwatryn, sonnet en limerick val, speel die 

tydskrifte 'n besondere rol om Afrikaanse poesie vir 'n breer 

leserspubliek toeganklik te maak. Daar word tot die 

gevolgt~ekking gekom dat die digters van die tagtigerjare die 

"demokratisering" van die Afrikaanse letterkunde veel verder 

gevoer het en dat die reikwydte van Afrikaans daardeur uitgebrei 

is. 
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SUMMARY 

The rich diversity of Afrikaans poetry of the eighties is dis

played by the fact that many of the older poets, such as Eybers, 

Breytenbach, Cussons, Stockenstrom and Ernst van Heerden, have 

continued writing poetry, while a large number of newcomers have 

appeared on the scene. Although these poets far exceed the 

"generation" boundaries, they are evidently a very literary-aware 

group of artists, whose work has a number of traits in common. 

Certain themes, such as pain, decadence, death, love and 

religion, as well as socio-cultural and political realities, 

remain popular topics. Part of this study is to show how these 

themes are expressed in contemporary Afrikaans poetry. 

A decidedly new aspect of Afrikaans poetry is homo-eroticism. 

The more open approach to homosexuality gives rise to explicit 

homo-erotic poems, especially those of Joan Hambidge and Johann 

de Lange. As a result of terrorist activities and military 

action on our borders during the seventies and eighties, 

Afrikaans literature saw the beginning of the so-called border 

literature as a renewal of the war and violence theme, a relic 

from the previous decade. Inter(-)textuality is explored, which, 

due to its influence on creative and reviewing literature, has 

brought about a change in the perspective of Afrikaans poetry. 

A further renewal highlighted, is the moving away from the 

unstructured and freer verse form of the sixties and early 



4 

seventies to a stricter, controlled and disciplined form. The 

more traditional type of poetry written by various poets is 

discussed. The contribution by periodicals and poems in 

periodicals to Afrikaans poetry is explored. Together with the 

numerous volumes of popular poetry published, emphasizing the 

national quatrain, sonnets and limericks, periodicals play an 

important role in making Afrikaans poetry more accessible to a 

broader reading public. The conclusion is reached that the poets 

of the eighties promoted the "democratization" of Afrikaans 

literature, thereby extending its influence. 
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VERANTWOORDING 

My keuse van 'n studie oor aspekte van die Afrikaanse poesie van 

die tagtigerjare vloei voort ui t interessante maar ook soms 

dramatiese veranderinge op die Afrikaanse letterkundetoneel. 

Daar is die opkoms van nuwe paradigmas wat tot 'n demokratise

ringsproses in die literatuur lei. Die houvas van die New 

Criticism op die letterkunde word verbreek en die (nuwe) fokus 

op interteks, metateks en kultuur as teks dra by tot konteks

verruiming. Met die demokratisering van die leesproses word 

veral veel1bygedra tot die konsep van intertekstualiteit wat 'n 

blik gee op die literatuur "as 'n asemhalende, lewende, 

bloedsomloop-hebbende stuk geskiedenis wat menslike 

geskiedenis altyd konternporer bewaar" (Botha 1991 :4}. 

Die tagtigerjare, in Elize Botha (1991:2) se woorde "die seisoen 

van teoretisering", beleef die toepassing van die dekonstruksie

kri tiek, die Marxisrne, feministiese kritiek, resepsie-estetika 

en psigo-analise wat "' n enorrne stuk bevryding (in die Afrikaanse 

letterkunde) teweeggebring het. Daar is weggestuur. van die 

logosentriese, swaarwigtige en baie sterk gekanoniseerde bena

derings tot die literatuur" (Malan, Charles 1991 : 15). As gevolg 

van die dekonstruktiewe gees in die literere kritiek, moes die 

kritiek en die literatuurstudie ter wille van "'n sekere loslit

tigheid en speelsheid in die literere toneel" aanpassings rnaak 

(Malan, Charles 1991:15). Volgens Malan (1991:15) het ender 

andere die "little magazines, sluipskrywers, polernieke, die 

opkoms van die kort pros a as- 'n soort ki tsli tera tuur, 'alter-



natiewe' vorme soos ·die kabaret, satire 

gespeel. 
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" hierin 'n rol 

Hoewel die mode van dekadisering, wat met Opperman se Digters van 

Dertig sy beslag gekry het, en deur homself beskryf is as 'n 

"ydel maar ernstige spel wat in 'n hoe mate op illusie berus" 

(1953:59), is dit 'n gerieflike afbakeningsperiode vir 'n onder

soek na wat in 'n gegewe stadium op die letterkundeterrein aan 

die gang is of was. Ten spyte van Andre P. Brink (1980a:11) se 

betoog dat ''Sewentig die mode van dekadisering goed geknou het", 

is dit betekenisvol dat hy "Sewentig" tog, met 'n hoofletter 

skryf. Daarteenoor verduidelik Daniel Hugo ( 1989a: 33) dat hy met 

die term "tagtigers" verwys na die skrywers wat sedert 1980 

gedebuteer het en om nie 'n bepaalde skool of literere rigting 

aan te dui nie, skryf hy "tagtig" en "tagtigers" met 'n klein

letter. Ook Lina Spies (1983:106) beskou die dekadisering as 

"oppervlakkig en kunsmatig", maar voeg by: " ... digters wat leef 

binne die bepaalbare, meetbare selfde tyd is noodwendig kinders 

van daardie tyd, al is hulle nie ewe oud nie, al le daar wat 

betref ouderdom 'n generasie of selfs generasies tussen hulle. 

Hulle is van dieselfde tyd as hulle ter-self-der-tyd die pen 

opneem en iets van die tyd moet noodwendig in hulle poesie 

openbaar word, al vorm hulle ook nie in li terer-wetenskaplike sin 

'n 'generasie' nie". Dit is waar van die Afrikaanse digters van 

die tagtigerjare dat hulle "nie gelykgestemde figure (met) 'n 

samehorigheidsgevoel en eenheidstrewe" is nie (Grove 1980:12); 

dat hulle uit verskillende generasies kom; dat daar onder die 

debutante die sestigjarige T.T. Cloete is en dat digters soos 
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Ernst van Heerden, Sheila Cussons, Wilma Stockenstrom, Elisabeth 

Eybers en Breyten Breytenbach vanuit vorige dekades voortdig en 

belangrike bydraes lewer. 

In sy essay oor die tagtigers se Andre Letoit (1983:91) dit is 

"een van die eerste verantwoordinge deur een van die Tagtigers 

self II Hy is van mening die essay kan 'n "belangrike grond-

slag ... le vir toekomstige kritiese benadering tot die werk van 

jonger skrywers, aangesien dit iets meer se van die leefwereld 

van jonger skrywers en die huidige sosiologiese klimaat ... 11
• 

Hy beskryf die geslag van tagtig as 'n 11 immorele geslag" wat in 

'n "gevarieerde tydperk 11 leef, 'n 119istingstydperk" waarin 

uiteenlopende kulturele strominge met mekaar bots (Letoit 

1983: 95). Hoewel hulle "Tagtigers" genoem word, is daar geen 

sprake van 'n "eenheidsbeweging of 'n sameswering met voorbedagte 

rade nie" (Letoi t 1983: 93). Hy beskou tagtig as belangrik, omdat 

die skrywers van die dekade aansluit by 'n "wereld-tydsgees of 

bewussynservaring wat essensieel Tagtig is" (Letoi t 1983: 94), 'n 

tyd waarin vervreemding en ontmensliking sterk figureer. Die 

tagtigerskrywers het deur hulle "ontmensliking-skryfwerk . . . per 

toeval 'n geweldige kulturele nood blootgele wat reeds lankal 

bestaan" (Letoit 1983:94). Volgens horn leef die tagtigers in 'n 

samelewing wat bekendstelling nodig het, omdat dit "dalk in 

sekere opsigte netso vreemd en anders as die alternatiewe 

politieke stemme vanuit ons swart suburbs" is (Letoit 1983:95). 

Dit is onvermydelik dat die laaste helfte van die sewentiger

jare in 'n ·ondersoek na die poesie van die tagtigerjare in 
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aanmerking geneem sal word. Talle bundels wat in die vroee jare 

tagtig verskyn het, het hulle ontstaan in die laat-sewentigs 

gehad. Wanneer daar dus in die studie na die tagtigerjare verwys 

word, sluit dit die laaste ongeveer vier jaar van sewentig in. 

Die tagtigerjare is 'n tydperk waarin 'n "poetiese ontploffing .. 

(Hambidge 1989e: 36) ondervind word. Byna dieselfde "oor

produksie, onkritiese aanvaarding vir publikasie en neiging tot 

poetiese inflasie" wat Kannemeyer ( 1988: 358) in die tydperk 

tussen Breytenbach en 1970 rapporteer, kom in die tagtigerjare 

voor. Daar is t~lle bundels waaroor, in Cloete (1986b:91) se 

woorde, "weinig meer te se (is) as dat dit verskyn het". In die 

groot verskeidenheid en te midde van die vanself sprekende kwali

tei tverskille, is daar egter verskeie gemeenskaplikhede of 

"gemene delers" (Brink 1980a:16) wat 'n redelike groot rol speel 

in die keuse van die bepaalde aspekte van die poesie wat ender 

bespreking korn. Die handeling met aspekte wat op gemeenskaplike 

kenmerke berus, noop die ondersoeker om 'n bree spektrurn bundels 

en tydskrifverse te betrek en dit lei daartoe dat "mindere ligte" 

dikwels meer prominensie geniet as wat hulle werklik verdien. 

In hoof stuk 1 word aandag gegee aan "die tegniek om deur middel 

van en binne 'n artistieke teks te besin oor die manier waarop 

die teks tot stand kom" (Grabe 1989:86). Nou hiermee saam hang 

die vraag na die vermoe of onvermoe van die woord en die poesie 

"om 'n verlossende taak te verrig" (Grove 1986:212). Enersyds 

weet die kunstenaar "poetry is in the pity", andersyds twyfel hy 

of die poesie 'n verlossende ekwivalent vir menslike leed kan 
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wees. Ondersoek word ook ingestel na die dualistiese neiging om 

in te skryf teen 'n bepaalde literere tradisie of om te probeer 

om 'n literere teorie geldig te bewys. voortspruitend uit die 

pre-okkupasie met die digterskap kom (die paging tot) ver

vreemding ter sprake en word enkele aspekte daarvan bespreek. 

Die eerste van die werklik vernuwende aspekte wat die Afrikaanse 

poesie van die tagtigerjare onderskei van die daarv66r, is die 

homoerotiek as tema wat in hoofstuk 2 aan die bod kom. 

In hoofstuk 3 word die bydrae van die Kaapse veirse ui t die 

tagtigerjare tot die Afrikaanse poesie ondersoek. 

Die sogenaamde grensliteratuur, en meer bepaald die grensgedig, 

wat na aanleiding van die eskalerende oorlogsi tuasie aan die 

landsgrense in die tagtigerjare sy verskyning maak, word in 

hoofstuk 4 bespreek. As aanvulling tot die gedigte oor oorlog 

en geweld van die vorige dekades, is dit 'n nuwe tema in die 

tagtigerjare. 

Die reismotief en die verskillende manifestasievorme daarvan kom 

in hoofstuk 5 ender die loep. Daar is die voorkoms van die reis 

in die herinnering waartydens teruggekeer word na bekende plekke 

en die jeugjare. 'n Ander faset van die reismotief wat opvallend 

figureer, is om op 'n geestelike reis na ver plekke te ontsnap 

of om in die skryf van poesie bevryding te soek. Di t hou dikwels 

verband met die besef dat die mens 'n reisiger deur die lewe is 

en dat die reis op 'n noodwendige eindbestemming afstuur. Verder 
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word ook die woord- of literere reis, 'n digterlike reis waarin 

op 'n taalontdekkingstog gegaan word, ondersoek. 

Hoofstuk 6 handel oor die verskynsel van aansluiting by die eie 

en by ander by wyse van die inter-tekstuele gesprek. Ondersoek 

word ingestel na die moontlike perspektiefverandering wat die 

"jonger" digters hiermee in die Afrikaanse poesie teweeggebring 

bet. Na 'n kort oorsig oor die literatuur in verband met die 

verskynsel, word nagegaan hoe die inter-gedigtelike gesprek in 

die poesie van woordkunstenaars soos Cloete, De Lange, Hambidge, 

Hugo en Muller figureer. 

Die "golf van popularisering" wat die poesietoneel in die tag

tigerjare tref, lewer 'n belangrike bydrae tot die "demokrati

sering" van die Afrikaanse letterkunde. In hoof stuk 7 word 

ondersoek ingestel na die bydrae van die populere of "speelse" 

poesie as een van die vernuwende aspekte in die dekade. 

'n Besliste voedingsbron vir baie tagtigerverse is die per

soonlike spanninge in verband met die liefde, religieuse, pyn, 

dood en sosio-kulturele en politieke aktualiteite. Hoewel dit 

bekende temas is, kan nagegaan word hoe die aksente dikwels 

anders val om iets nuuts daaruit te haal. Hierdie aspek van die 

tagtigerpoesie kom in hoofstuk 8 aan die bod. 

In hoofstuk 9 word die aspek van vormgewing bespreek. Ondersoek 

word ingestel na die digters van die tagtigerjare se strategiee 

ten opsigte van vormgewing. Die soeklig val veral op die verse 
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van T.T. Cloete, Sheila Cussons, Johann de Lange, Lucas Malan, 

Johann Lodewyk Marais, George Weideman en Johan van Wyk. 

Soos in hoofstuk 10 aangevoer sal word, is die belangrike bydrae 

van tydskrifverse tot die Afrikaanse poesie 'n aspek wat nie uit 

'n bespreking van die tagtigerpoesie gelaat kan word nie. 

Afrikaanse digters wat 'n geruime tyd reeds om politieke en/of 

ander redes in die buiteland woon, lewer in die tagtigerjare 

belangrike bydraes tot die Afrikaanse poesie. Die aard van die 

"Exil"-verse en die mopntlike invloed wat die buitelandse verblyf 

op die poesie van Breyten Breytenbach, Elisabeth Eybers en Vernon 

February het, word kortliks in hoofstuk 11 bespreek. 
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HOOFSTUK 1 

'n "Pre-okkupasie met die digterskap" 

1.1 Inleiding 

Die besinning oar en die inkeer tot die skryfhandeling, die 

"tegniek om deur middel van en binne 'n artistieke teks te besin 

oor die rnanier waarop die teks tot stand kom" (Grabe 1989:86), 

sluit in 'n groat mate aan by die herbesinning oar tekste wat in 

hoofstuk 6 bespreek word. Talle gedigte wat in die proses van 

herbesinning tot stand korn, het bepaalde aspekte van die poesie 

as die onderwerp van besinning of betoog. Deur rniddel van die 

poesieteks word besin oar die manier waarop die teks tot stand 

korn, oar die vermoe en onvermoe van die taal in hierdie proses 

en die skeppingsprobleem by die kunstenaar, die "seen en die 

vloek" van die digterskap (Opperman 1953: 50). Aangesien verskeie 

"jonger" digters soos Cloete, Hambidge, Van Heerden en Spies ook 

literatore is, is hulle vertroud met die literere tradisie, met 

die literatuurteoriee en is dit te begrype dat hulle poesie deur 

die denke oar die poesie gevoed sal word. Ernst van Heerden 

( 1993: 8) sien die invloed van die self-li terator-wees op die 

self-digter-wees so: "As jy elke dag met ander digters se werk 

voor studente meet verkeer, is jy miskien skerper bewus van 

tekortkominge in jou eie werk. Maar die gevaar is natuurlik dat 

jy jou dan oak geredeliker blootstel aan 'invloede'; jy word ook 

intens bewus van die spore van ander digters se werk wat soos 'n 

halfskaduwee, 'n penumbra in jou geheue bly hang". Die soms 

opsetlike l~terere bedryf lei meermale tot 'n (oordrewe) paging 
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tot vervreemding by wyse van "vreemde" titels, talle sitate en 

'n nuwe taalgebruik, soos die "geleerde" woord. 

Sedert Van Wyk Louw se bekende en veel aangehaalde "Ars poetica" 

(Tristia 1963a:34), 'n titel wat tot by Aristoteles in die vierde 

eeu voor Christ us teruggevoer kan word, het verskeie digters 

hierdie titel gebruik om hulle siening van een of ander 

kunsteoretiese aspek te verwoord. Onder die "jonger" digters kom 

dit voor by Cloete (Driepas), Hambidge (Bitterlemoene, Gesteelde 

appels) en George Weideman (Uit hierdie grys verblyf). Hoewel 

almal nie dieselfde (uitgesproke) passie vir die poesie het as, 

byvoorbeeld, Joan Hambidge nie, kan aanvaar word dat kunstenaars 

se "kreatiewe gees verslaaf (is) aan die skeppingseuforie" (Hugo 

1988a:93). Daarom die bemoeienis met die skryfdaad, met "poesie 

as 'n estetiese spel in en met taal" (Pretorius 1984a:87) en elke 

ander aspek van die skeppingproses. In die talle ars poetica

uitsprake en/of demonstrasies gaan dit veral om poesie-maak as 

proses, die vind van bevryding in en deur die poesie, die 

onvermoe van die taal en poesie om verlossing te bied en die 

toe ts van 'n li terere teorie of die paging om di t geldig te 

bewys. 'n Laaste aspek wat ek in hierdie hoofstuk bespreek, 'n 

aspek wat voortspruit uit die bewuste omgang met die skryfdaad, 

is vervreemding, die "making strange of things". 

1.2 "[K]alligrafies wals hy, en die wals word woorde" 

Die gedig ontstaan as gevolg van bewuste arbeid na aanleiding van 

'n ge1nspireerde ingewing en/of 'n wilsbesluit. Vestdijk 
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( 1964: 244) wys op die onderlinge verhouding wat die onbewustelike 

"inspiratie" en bewustelike "constructie" in die digterlike 

skeppingsproses aangaan. Enersyds kry die digter "zijn 

dichtregels ingegeven of ingeblazen ... van een of andere macht 

(een demon? een stem? de Muse? een engel?)" en andersyds moet hy 

"ploeteren en zweten ... om zijn verzen tot stand te brengen". 

Sommige digters is aangewese op "de gelukkige ingeving, de 

opwelling" (Vestdijk 1964:245), van ander verg dit 'n "moeizaam 

constructieve vernuft" (1964:247-248), 'n toewyding wat "de 

gehele mens in beslag neemt: zijn zinnen, zijn gevoel en zijn 

verstand" (1964:272). , Die gedig ontstaan soms met die 

versugting, "Ek wens ek kon I 'n vers skryf" en "iets wens 'n 

versreel groei in jou", maar dan gevolg deur die bewuste arbeid: 

"Ek skakel my geheue I in hoogste versnelling" (Hambidge 

1986a: 27). Antjie Krog "abandon" bewustelik die huishouding "om 

hierdie ode te skryf" (1981:32) en sy "bedink ... elke derde 

nag stellasies vers, noukeurig I en dimensioneel opgelei, 

verrassend berym en kosmies met ti tels bemes" ( 1981: 35). Dit 

herinner aan 'n ander kunstenaar onder wie se hand die "klein 

stellasies vers I groei tot boeg en mas I en takelwerk" (Opperman 

1983: 282). Soms is die bewustelike digterlike arbeid lig en 

speels deurdat die digter "kalligrafies wals ... en sy wals .•. 

woorde (word)" (Muller 1987:134), ander kere is dit moeisaam, 

maar steeds 'n wonder (Van Heerden, Ernst 1985:47): 

my pottebakkerswiel 
brom sy gestaltes rond, 
uit modder van genade 
rol die rending van 'n vers, 
terwyl 
die ganse aardbol kraak en kreun. 
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Dit is opvallend in hierdie voorbeelde dat die ek as liriese 

subjek prominent aanwesig is. Daarmee val die soeklig ook op die 

kunstenaar as skepper, maker, harmonieerder wie se "worsteling 

... in die kunswerk geordend uiting vind" (Opperman 1975:155). 

'n Besinning oor die digterlike proses lei dus meermale tot 'n 

selfondersoek. Bewus van die probleme van die digterskap sien 

Ernst van Heerden (1987:9) die digter as 'n "onbeholpe 

struikelaar", "onhandig met 'n hele lewe se kardoese", 'n 

"buitestaander" wat blindheid en doofheid vrees. Hy is die 

"gevangene van sy element" wat "droewig (sien) hoe 'n woord die 
' 

lewe skenk" (Van Heerden, Ernst 1987:14). 

Volgens Henning Snyman ( 1990: 27) is die digter "die soort 

skakelfiguur • . . wat staan tussen die werklikheid waarui t sy 

digkuns ontstaan en die ui teindelike gedig". Ernst van 

Heerden trek in "Die venster" (1982:78) 'n verband tussen sy eie 

lyding en die van Christus met 'n sinspeling op die offergedagte, 

'n gedagte wat in "soenoffer" ( 1982: 66) verder uitgebou word: die 

digter se offer is ter wille van die voortleef van die poesie, 

want, SOOS Snyman se, "(d]ie gedig is die werklikheid wat 

voortbestaan, nadat die menslike offer gebring is" ( 1990: 27). 

'n Ander keer is dit die liefde wat ter wille van die poesie 

opgeoffer word. Op die vraag of daar "iemand anders" is, dit wil 

se 'n derde persoon wat die verhouding bedreig, kom die antwoord: 

"Nee, 'n blote I afspraak met die poesie" ( Hambidge 1988: 9) . 'n 

Verweer teen die pyn wat die offer meebring, word gesoek en in 

ironie (weliswaar die po,esie) gevind (Hambidge 1988:30): 



Ironie eers geleer 
as stylf iguur 
nou beproef 
in selfverweer. 
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Johann de Lange se selfondersoek in "Beeldbou" (1984:58) word 

uitgebrei na die algemene "beeld" van die digter: 

Elke digter 
is of id of ego; 
sibille of vakman: 

die een se dinkwerk 
is beperk, 
die ander s'n 
ontspring legio. 

Die id is 'n Freudiaanse konsep wat heenwys na die deel van die 

brein wat die instinkte en herinneringe en fantasiee uit die 

vroegste kindertyd huisves. Freud gebruik die term om 'n 

onderskeid te maak tussen die onbewustelike en die bewustelike, 

individuele self, naamlik die ego. Sibille is die naam van 'n 

vrou in die Oudheid wat, besiel deur 'n god, veral Apollo, as sy 

mondstuk opgetree en in vervoering geprofeteer het. Uit hierdie 

"connections between literature and psychology" (Morgan 1985:4) 

word die afleiding gemaak dat die digter met 'n eie 

individualiteit die skeppingproses moeiliker vind as die een wat 

deur ander geinspireer of beinvloed word. 

Van die "jonger" digters in die tagtigerjare rig hulle tot die 

beginnerdigter. Wilhelm Jordaan ... se: "Die eerste tree na 

digterskap is skugter I skaam versigtig trap" (1987:16). 

Daarteenoor is die "ouer" digter die meer ervare "skipper" (Smit, 
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Pieter 1987:30) wat "vaardiger (is) met bol- en takelwerk I en 

deining van die woord I keuriger en meer beheers". Dit bly egter 

steeds arbeid "om die gevleuelde wit I in my I skerp en fyn I en 

helder klink te kry" (Smit, Pieter 1987:36). 

In "Taksonomie" (1987a:7) rig Hambidge haar tot die 

beginnerdigter met die raad: "Dig eers oor ikone I woorde meet 

en pas ... Worstel dan met demone". In Hambidge se verse verwys 

ikone na foto' s of portrette van bekendes soos filmsterre, 

familielede en kunstenaars. In vorige bundels, soos Hartskrif 

en Bitterlemoene, het Hampidge verse (woordportette) van sulke 

"ikone" geskryf en in "Rembrandt" (1986a:22), volgens die titel 

ook 'n ikoon, verklaar: 

So tussen my en jou: 
ek vind die maak van portrette 
vermoeiend - as oefening 
vir die maskers wat mense dra 
bitter nodig. 

Die raad aan die beginnerdigter om eers oor "bekende" dinge te 

dig en daarna met "demone" te worstel, kom ui t eie ervaring. 

Demone verwys hier waarskynlik na die kunstenaarsdemon wat die 

digter dwing om te skryf, maar ook na die belydenisvers wat 

groter rypheid vra en nie deur die beginnerdigter aangepak 

behoort te word nie. Hambidge (1986a:22) konstateer onomwonde 

en met groot nadruk in die kort reels: "Die bemoeienis I met die 

self I het selde I groot kunswerke I tot gevolg". Breytenbach 

(1985:126) sluit by Hambidge aan met die raad om weg t~ skryf van 

die self af, want "die kuns (en die ding) is I om die ek te 
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verplaas I dat dit elders mag graas". Die worsteling met die 

demone bring mee dat die digter "ingeperk (word) deur woorde" 

(Hambidge 1987a:7), maar nie die "stryd" gewonne gee nie. Die 

worsteling is eintlik tiperend van Hambidge se omgang met die 

poesie, want dit reguleer haar lewe soos "a destructive force" 

( 1987b: 1 4) : 

Ek lewe met 'n drif 
ter wille van die skrif -
omrede die durende 

koors genaamd poesie. 

Die drif om poesie te skryf, maak van die digterlike proses 'n 

voortdurende soektog. Sheila Cussons beklemtoon reeds in 'n 

vroeere bundel, Die sagte sprong (1979), die singewende woord: 

As net die woord 
gevind kan word, maak elke 
duister en tergende en verwikkelde 
ding meteens verbasend sin. 

Sy seek die woord wat sprankelend is , wat kan uitse. Dit moet 

"subtieler (wees) as woorde, subtiel socs I 'n blik of 'n fyn 

gebaar I iets vinnigs en onverwags" (Cussons 1980:26). In "Jagn 

uit Die heilige modder (1988:45) laat sy haar woorde soos jag-

valke los om die "prooi" te gaan seek en wag sy met vertroue dat 

die bui t ( insig, kennis) wel teruggebring sal word. Di t gaan vir 

haar oor die ontginning van die taal waardeur die gedig tot stand 

kom. Die ontginning behels die ontsluiting van woordbetekenisse, 

die aanwending van die vraag, die teenstelling enparadolcs. 
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'n Belangrike eienskap van Hans du Plessis se Gewete van gla§ 

(1984) is die behoefte om op te diep, socs dit byvoorbeeld in 

"Job op Khorixas" (1984:12) gestel word: "ek wil in uit jou 

dieptes delf". Aangesien die ek-spreker dikwels aan die woord 

is, kan afgelei word dat dit die digter is wat soos die myner wil 

opdiep, delf, ophys en dat dit 'n soektog (Ou Plessis 1984:16) 

na die woord is. Dit word duideliker in "Hengelaar" (Du Plessis 

1984:17) as die ek sy hoek die danker dieptes in slinger, want 

"my penkatrol wil sin I ui t die wakker water vis". 'n Ander keer 

word direk gekonstateer: "in 'n dikgeleerde boek I moes ek die 

betekenis I van die woord loop seek" (Du Plessis 1984:21) en "ek 

wil my woorde in 'n skottel was" (Du Plessis 1984:22). 

Die skryfdaad is vir die kunstenaar, soos die titel van 

Breytenbach se Lewendood (1985) onder andere impliseer, 'n saak 

van lewe en dood. Cloete ( 1986b: 77) wys daarop dat die gedig vir 

Breytenbach konkrete funksies het, dat di t "baie diep ingeskakel 

(is) by lewe en dood. Enersyds is die poesie 'n "spel van vuur" 

en 'n "dodelike spel" (Breytenbach 1985:121); andersyds is dit 

(veral) lewe, want die gedig is lewegewend: dit is 'n "knapsak 

vol woorde vir eendag I wanneer die mond grondstom is" 

(Breytenbach 1985:9), dit is n1ewe se surrogaat" (Breytenbach 

1985:162). 

Menno Stenvert se bundel, Vrugvlies (1986), sluit aan by die idee 

van die skryfdaad as 'n lewegewende proses. 'n Vrugvlies is die 

chorion-membraan wat die fetus omhul en as sodanig die .. lewe 
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beskerm. Vrug dui ook op lewegewing, aangesien dit 'n 

voortbrengsel, resultaat, wins, goeie gevolg (HAT) is. Die ek

spreker glo dat hy, soos dit in "Vers" (Stenvert 1986:13) 

verwoord word, met knap taalhantering - soos die stiervegter se 

behendigheid met die rooi doek in die arena - sukses kan behaal. 

Die woordkunstenaar kan "kalligrafies wals", maar eers "in die 

skrywe self sal die beskrewe omskryf word" ( Breytenbach 1985: 1 O) . 

1.3 "die gedig maak .•. vry" 

Cloete (1970:42) se opmerking, "die tot taal maak of tot gedig 

maak van all es, beteken om aan all es orde te gee", ondersteun die 

opvatting dat die gedig as taalkunswerk die ongeordende vorm, dat 

dit heel wat stukkend is, dat dit 'n tuiste of bestemming hied 

vir enige lewenservaring, dat dit opwek tot die lewe. Van Wyk 

Louw se bede in "Vooraf gespeel" uit Gestaltes en diere (1962:7) 

om homself deur middel van die woord te kan red, verwoord hy so: 

O Woord, geslote kamer vir die skoonheid klaar 
gaan oop vir my dat ek my in jou red 
met hierdie vrag van aardse sekerheid en pyn. 

In sy bespreking van Elisabeth Eybers se Onderdak se Cloete 

(1970:47): "Die opvatting van vroeer eeue, dat die gedig 

onsterflik maak, was slegs die oordrywing van iets wat nog altyd 

waar bly, nl. dat die gedig as taalkunswerk aan die ongeordende 

menigvuldigheid van die lewe vorm gee, 'n blou kristal is wat 

stil word in die moederloog en daardeur dinge behou, 'n taal- en 
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vormtoevlug of tuiste word waarin die dinge in 'n nuwe bestaan 

ingaan". Hy het soveel geloof in die vermoe van die woord dat 

hy "'n rokende sak I voor die son met taal // ... (kan) gaan 

afhaal"; "die tak I weer laat bloei"; "lig laat straal" en "die 

brandende veg I in my cog I (met) woorde genees" (Cloete 

1986a:71). 

Terwyl daar dikwels twyfel bestaan oor die verlossende krag van 

die poesie (ek kom hierby in 1.4), bly baie woordkunstenaars 

volhardend die teendeel glo, socs Hambidge (1987a:26) wat 

terugval op haar " grootste / troefkaart: poesie ~s 

benoeming". Cloete (1970:46) se: "Deurdat die gedig heelmaak en 

genees, tot akkoord bring, formeel laat voeg en klop, is hy 'n 

toevlug, nie 'n romantiese uitvlug ver van die lewe af nie, maar 

'n toevlug in hierdie lewe, te midde van hierdie lewe". Hy 

demonstreer hierdie uitspraak ender andere in die in memoriam

gedigte in Allotroop ( 1985) as hy geliefdes en ander in die 

poesie tot die lewe terugbring. In Letman (1977:61) se woorde 

is di t "to achieve an imaginary victory over the invincible 

(death, for example)". In die taal word die sterflike 

onsterflik, word alles weer nuut. Die ervaring van pyn maak die 

bewussyn skerp en deur die pyn in die taal te verwoord, bring dit 

bevryding: "ens (word) klinkend verlos I as ons daar dansend van 

vertel" (Cloete 1985:15). Met die beswering van die pyn word 

die lydende kunstenaar 'n bevryder. 
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Hoewel in 'n ander verband, sluit Hambidge by Cloete aan as sy 

se sy word deel "van die lang galery digters I knoeiend met tyd 

in vers I om die geliefde terug te bring 11 
( 1986a: 58). Die poesie 

bied heling vir die teleurstelling van 'n onbeantwoorde liefde: 

"Jy se my af I maar in hierdie vers I het ek die laaste se" 

(1986a:41). Meer nog - en hiermee slui t sy by Cloete se in 

memoriam-gedigte aan - dit roep onverbiddelik terug: "Jy is dood, 

maar bestaan I onverstoord en ongeskonde in die vers" (1989d:30). 

Antjie Krog vind, byvoorbeeld, in Otters in bronslaai (1985:44) 

behae in die bevryding wat die taal die poesie bied as sy se: 

"vanoggend kon ek 'n gedig daaroor maak I iets afrond"; "ek ~aai 

my in die woorde I en kan weer my liggaam bewoon" en "die gedig 

maak my vry". Sy wil dan ook by wyse van talle neologismes en 

sintaktiese vorme hierdie behaaglikheid, die "baai in 

woorde", demonstreer. In die slotgedig (Krog 1985:71) word die 

gedagte tot 'n hoogtepunt gevoer: 

Maar die pen in my hand 
is styf en ek skryf horn nuut ... 

die Eerwaarde skoon soos gannabessiewas 
tussen bladsye. Ek het woorde snags 

geskryf wat soos blare suurstof gee, 
sodat ek kon bestaan 

en niks giftigs agter ooglede verberg. 

In die konteks van die hele gedig het die pen 'n seksuele 

konnotasie, maar dit blyk dat die ekstase van die skryfdaad die 

seksuele ekstase vervang. Di t . is die pen se virili tei t en 
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vrugbaarheid wat behoue bly. Die verwysing na "Eerwaarde skoon 

soos gannabessiewas" betrek ook die religieuse en wel die "skoon" 

maak van die religieuse verlossing. (Gannabessiewas kom blykbaar 

van die gannabos waarui t loogas verkry word en die idee van 

reiniging beklemtoon.) Die Eerwaarde is egter "tussen bladsye" 

wat daarop dui dat die skoonmaak en die nuutmaak eerder deur die 

skryfhandeling geskied. Die fei t dat die ekstase van die 

skryfdaad bo die van die seksuele en die religieuse verhef word, 

beklemtoon die verlossende vermoe daarvan. Die skryfdaad is so 

belangrik vir voortbestaan soos asemhaal. Dit blyk ook dat dit 

die vermoe het om alles wat gif~ig is vir die sisteem, uit en weg 

te skryf. So word die aanvanklike "swakheid11
, die "vreeslike 

moeg", die "meesmuil" tydens die skryfproses oorkom. Dit is 

(slegs) die skryfhandeling wat die vermoe bied om die 

lewensomstandighede positief te verwerk. Die motivering om te 

skryf, kom van God, want dit is Hy wat haar dryf om haarself 

"kaalvoet uit te skryf". 

Elisabeth Eybers vind vir persoonlike pyn, liggaamlik en 

geestelik, 'n noodluik in die skryfdaad (Noodluik 1989). In die 

openingsgedig, "Papier is geduldig" (Eybers 1989:7) word klagtes 

aan 'n vel papier toevertrou en hy bewaar dit in sy "lankmoedige 

medepligtigheid". Die heling spruit daaruit voort dat die 

sinlose sinvol in die kunsskepping georden word. 

In "Ui tleg" ( 1989: 25) maak sy 'n lysie van haar kwellings en 

"sodra iets aan volkomenheid skort", neem sy haar toevlug tot die 

potlood. Ander kere word die heling van die skeppingsproses nie 
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eksplisiet gestel nie 1 soos byvoorbeeld in "Weerkaatsing" ( Eybers 

1989:9). In die gedig word die skeppingsproses stapsgewys -

opvallend in drie stappe uitgebeeld: die sien van die 

natuurdinge (mis, borne), die doelbewuste kyk en raaksien hoe die 

voorwerpe "arabeskhelder" deur die water weerkaats word; dan die 

vasvanq van die waarneming en die besef dat die afbeelding meer 

skoonheid besit en beslis duursamer is as die (natuur)

werklikheid. 

Die woord is vir Pieter Smit (Witskrif 1987:36) "die klip en lig 

I die hamer en die bei telslae", die instrument waarmee weggeskryf 

en Oopgeskryf kan word, "want in elke asem van die pen I hamer 

hordes poorte cop" (1987:6). Vir Daniel Hugo, socs weerspieel 

in Breekware vir die·revolusie (1984), lei die afbrekende kragte 

van die revolusie tot poetiese kreatiwiteit, omdat sekere 

moontlikhede, taalkragte deur die verset daargestel word. 

Enersyds is daar die revolusioner wat met verset verandering wil 

teweegbring; andersyds die digter wat "verset" verander in 

"versset" (Hugo 1984:32), wat "met opset ryme seek" (Hugo 

1984: 11), wat "roep deur die galmgate van die gedig" (Hugo 

1984: 19). Die taal het soveel krag dat "as hy 'n rymklank / 

roep, markeer die tyd die pas/ 'n oomblik lank" (Hugo 1984:29). 

Dit het meer krag as die lem, want "die lem (word) tot lemma 

omgesmee" (Hugo 1984:37). 
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1.4 Die ontoereikendheid van die taal 

Teenoor die vertroue in die woord, die taal, die poesie as 

magiese instrument, is daar die twyfel of die taal, die poesie 

die vermoe het om 'n verlossende taak te verrig, om kwellings 

toereikend te verwoord. Teenoor die verwagting is daar dikwels 

teleurstelling, socs Ernst van Heerden di t in "Mislukte doel" ui t 

Die swart skip (1985:46) duidelik stel: 

En elke digter wat van sy vers 
die onslapende oog van die wereld wil maak, 
weet: 
deur veel beloofde lentes en gewyde somers 
word uitgekoude vesels in die tongkies flets, 
en soos die laaste kwepers in die herfstuin 
vrank. 

Di t is 'n geval van "bestemming en ekstase le nog ver I en 

eindpunt-troos skyn meer te wankel II (Van Heerden, Ernst 

1985:92). Ashy {Van Heerden) die "fiksie en fiksasie I van die 

digterskap" bepeins, vind hy "muitery, verslaenheid, I 'n see so 

bar soos watter dor woestyn, I vlagloos en morrend I ender 'n 

uitgediende kaperskap" (1985:41). Die hoop op 'n goeie vangs 

loop soms uit op die "petieterigste vangs in jare" (Van Heerden, 

Ernst 1985:55) en die begeerte om 'n verlossende woord vir die 

pyn te vind lei tot die wete: "die pyn kan nerens woorde vind" 

(Van Heerden, Ernst 1985:60). Die hoop om die natuurkragte soos 

komete, winde en oseane "op te teken" en "vas te pen" word 

verydel deur die besef dat die eindproduk maar 'n vae afbeelding 

van die natuurwonder is (Van Heerden, Ernst 1985:71). In "Die 

digter as sterrewiggelaar" (Van Heerden, Ernst 1987: 77) kulmineer 
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die verwagting en ontnugtering in die besef: "al is die voorsorg 

hoe paraat, I die slaapprater kan net in wartaal praat". In 

hierdie bundel (Amulet teen die vuur) waarin Van Heerden na 'n 

"beswerende simbool" soek, is 'n opvallende dualisme. Aan die 

een kant is die soeke 'n aanduiding van die ontoereikendheid van 

die woord I die poesie om beperkinge teen te werk; aan die ander 

kant stimuleer en voed die onvermoe die soeke. 

Elisabeth Eybers (Dryfsand 1985: 14) verwoord haar wantroue in die 

ontoereikendheid van die poesie " so: 

Hierby se ek aan die poesie vaarwel. 
Elkeen in staat om twee by twee te tel 
en pyn aan poesie te meet merk wel 
hoe oorsprong opbrengs in die skadu stel. 

Die digteres besef dat die skoonheid, die poetiese "opbrengs" nie 

kan opweeg teen die pyn, die gemis wat daartoe aanleiding gegee 

het nie. Die poesie is nie daartoe in staat om leed toereikend 

te verwoord nie. Tog moet 'n deel van die blaam deur die eie 

skeppende onvermoe gedra word, want sy bely: "Die muse skyn my 

deesdae te vermy. I Niks aan te doen. Geduldig verder gaan" 

(Eybers 1985:22). Die besef gaan egter gepaard met 'n rustige 

aanvaarding, moontlik as gevolg van die wete dat dit 'n tydelike 

vermyding is. 

In aansluiting by die volgehoue inter-tekstuele gesprek wat in 

hoofstuk 6 bespreek word, probeer Lina Spies (Oorstaanson 

1982:40) 'n teenvoeter vir die magteloosheid vind: "Daarom, 
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magteloos skryf ek weer vir jou, I beroep my opnuut op boeke en 

sitate". 

Antjie Krog se besef van 'n eie onvermoe "om een of ander 

esoteriese beeld vas (te) gryp", bring haar tot 'n selfondersoek 

in "Selfportret" uit Otters in bronslaai (1981:47): " - vroeer 

was ek so geed daarmee - I maar elke beeld staan sender dimensie 

I van ewigheid, kosmos en dit wat groot poesie sou maak". 

Verderaan in die gedig bekyk sy haarself asof in 'n spieel, 

distansieer sy haar as 't ware van die onvermoende kunstenaar 

deur in die derde persoon te se dat "haar kliere al hoe strammer 

poesie uitknars". 

Daniel Hugo word nie net teleurgestel deur die onvermoe van die 

geskrewe woord om tot (die meeste) mense te spreek nie, want 

koerante word eerder gebruik om vis en skyf ies in toe te draai 

(1986:16), maar is ook ontnugter as gevolg van die digterlike 

onvermoe. Na "baie sukkel om 'n metafoor ... te vind", moes hy 

in plaas van die beplande "romantiese ou klaterkoets" tevrede 

wees met 'n "rammelkas" wat "lamp deur metriese slaggate speed" 

(1986:42). Die moeisame skryfproses, die soeke na die gepaste 

woord en beeld lewer dikwels 'n resultaat waarmee hy nie tevrede 

is nie, want "die salwende assonans is ongeskik" (Hugo 1984:27). 

Ten spyte van harde digterlike arbeid ( "nagte lank het hy aan die 

reels geskaaf // want hy wou dat sy woorde s6 ver kon dig"), 

besef hy "die opgaaf was te ruim: I hy is beperk tot die 

planetarium I van 'n lig allitererende gedig" (Hugo 1987a:11). 
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Die felheid van die kunstenaar se stryd herinner selfs aan die 

van 'n boksgeveg (Hugo 1983a:22): 

nou het ek 'n ander stryd aangeknoop: 
die nooitgewonne geveg met die woord 
met dam vingers om 'n pen gevuis 
swoeg ek eindeloos in die wit kryt voort. 

In 'n ander gedig verskuif die gevegsterrein, maar die 

teenstanders is dieselfde: "wie aan die taal se grense veg I sien 

hoe betekenisse horn ontvlug I en loads hy dan 'n hakkejag I bring 

dit alleen dooie tekens terug" (Hugo 1987a:29). Die spanning 
I 

tussen behoef te en onvermoe lei tot die vrees dat die 

"geknetter" van die vuur wat "binne-aars brand", geblus kan word 

(Hugo 1987a:19). 

Hambidge vind die poesie ont.oereikend om aan verlange uiting te 

gee: "Geen reproduksie, portret of woordbeeld I kan my fatale 

verlange na jou verbeeld" (1989a:61) en sy besef: "Die perfekte 

gedig I soos die perfekte moord, I is meesal I 'n verlore droom" 

( 1989b: 20) . In "On the limits of poetry" uit Palinodes 

(1987b:11) aanvaar sy dat die vasvang van ervaring en waarneming 

"blote afdrukke" is. In "Astaire en Rogers" (1985:12) verbeeld 

sy die spanning tussen die skeppingsdroom en die taal se 

onvermoe. Die harmonieuse dansbewegings (die in pas met mekaar) 

van die beroemde danspaar is in kontras met die "ui t pas met 

rnekaarll wanneer hulle nie op die verhoog was nie. Die beeld word 

in die laaste twee strafes op die skryfdaad van toepassing 

gernaak: die skeppingsdroom raak dikwels uit pas met die taal se 

onvermoe om aan die droom gestalte te gee. Die wete laat haar 
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soms in 'n "Twilight zone" (1987b:25) beland met versreels "vol 

vals voorspellings" en reels wat hulleself "betekenisloos I 

herskryf". Voorheen, in Die anatomie van melancholie ( 1987a: 23), 

het sy reeds eksplisiet bely: "Nogmaals die dig- I terlike 

onvermoe I om die gang I van sake te begryp". Sy bevind haar in 

'n "[i]mpasse" weens die ontoereikendheid van die poesie: "selfs 

'n vers I kan I niks red" (1987a:25). Die titel "Impassen 

herinner aan Marthinus Nijhoff en Cloete se gelyknamige gedigte 

wat eweneens "ars poetica"-gedigte is en wat kortliks in 

paragraaf 1.5 bespreek word. 

In Betsie van Niekerk se bundel Ronkedoor (1988), wat sy aan die 

gedagtenis van haar vader opdra, het die digteres gedink sy kon 

die herinneringe in poesie vasvang, dit "wegmoffel, opsy beveel", 

maar dit was 'n illusie (1988:38). 

Die twyf el aan die vermoe van die woord en die poesie om 'n 

verlossende taak te verrig, is 'n sterk band tussen talle 

bundels. Dit blyk dat die ontoereikendheid veral geld ten 

opsigte van persoonlike kwellinge soos verlange, liefde, alle 

vorme van leed en pyn wat die woordkunstenaar in die poesie wil 

besweer. Saam hiermee gaan die selfondersoek en die ''twyfel aan 

die digterlike vermoe om die apokaliptiese gebeure te besweer 

" {Malan, L 1992:122), om die wonder van die poesie uit die 

taal te haal. 
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1.5 Die toets van 'n teorie 

As Elize Botha (1989:14) se dat haar siening van die Afrikaanse 

letterkunde gekleur is deur haar leeservaring van die 

letterkunde, deur haar ervaring van teoretiese orientasies en die 

beweging van die literatuurstudie, sal dit waar wees van baie 

ander lesers en van woordkunstenaars wat 66k lesers is. Die 

wyse waarop na die letterkunde gekyk word, word gevorm deur die 

literatuurbenaderings wat, hoewel hulle mekaar gekomplementeer 

of weerspreek het, tog 'n saambestaan vind. In die tagtigerjare 

het al hoe meer terme uit die resepsie-estetika in resensies oor 

letterkundige werke opgeduik en daar is begin om, afgesien van 

die benadering, oak die prinsipes van die dekonstruksie, psigo

analise, Marxisme en feminisme toe te pas. Dit spruit voort uit 

die verskynsel dat die literere teks 'n stewige band het met die 

kultuurhistoriese konteks en deel uitmaak van die hele literere 

bes tel. Hiermee word egter nie gese dat die li teratuur 'n 

gedienstige meeloper is nie. 

Enersyds f igureer 'n sterk neiging om in te skryf teen 'n 

bepaalde teks of literere tradisie; andersyds word die indruk 

geskep dat 'n literere teorie getoets word of dat probeer word 

om dit geldig te bewys. 

Die inskryf teen die literere tradisie is die voortsetting van 

'n neiging waarvan daar in die ouer Afrikaanse letterkunde talle 

voorbeelde is. In "Klok in die newel" uit Enklaves van die liq 

(1958:64) spreek Peter Blum horn uit oar en neem hy standpunt ii) 
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teen aspekte van die Dertigers se "digkuns van mode": die "vodde 

en vuil", die "wrok en waansin, I Skriklikheid en groat winde". 

Hierteenoor geniet hy die "skerper beeldspraak" van die "bonkige 

Zoeloelander" van Veertig. In sy debuutbundel Die ysterkoei moet 

sweet (1964) skryf Breytenbach in teen die romantiese en magiese 

en word ou digterlike opvattings ontken - in Cloete (1980:167) 

se woorde "die radikaalste afwysing in Afrikaans van die 

tradisionele en konvensionele vers". In sy bundels van die 

tagtigerjare, soos byvoorbeeld Yk ( 1983) en Lewendood ( 1985) gaan 

Breytenbach voort met die afwysing by wyse van die verdraaiing 

en aerskryf van, ender andere, Celliers, Totius, Visser, Du 

Plessis en Opperman se verse. Joan Harnbidge (1989a:45) sluit 

by Breytenbach aan deur te se: "Ek is sat van romantiese idees 

oor digterskap - die I eensame wese; die verwerker van pyn in 

skone kuns". 

Die ontwikkeling in die letterkunde bring mee dat die "romans 

die gedigte en dramas van weleer", die "opwinding en 

gehaarklowery" vergete raak en dat daar nie 'n terugkeer is na 

die "voos gedigte" en "versgevoelighede uit die oude doos" nie 

( Cloete 1982: 18) . Die ti tel uMurnmies", ui t Cloete se 

Jukstaposisie, dui op die voortbestaan as gevolg van balseming 

en op die dood. In ooreensternming met die motto "Poets are 

short-lived and I Philosophers hard to kill" word hier oor die 

kortstondigheid van literere werke gefilosofeer. 'n Verband word 

gele tussen die mummies en die kunswerke van "eertyds" en 

"weleer" wat in "katerne en rakke" bewaar word. Soos toeriste 

se besoeke aan mummies, keer Cloete hier tog terug na die ou 
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digters en hulle poesie vir 'n herwaardering. In "Homrnage a CM 

vd Heever" (Cloete 1982: 21) bring die herwaardering opnuut 

waardering. Die gemoedelike aanhef "beste CM" dui reeds op 'n 

toegeneentheid. Met die verledetydsvorme word Van den Heever se 

gedigte tot die verlede weggeskryf, maar di t word steeds met 

waardering onthou: die "hees I geskreeu van jou wildeganse" was 

mooi en dit was 'n "mooi Indoena" (met verwysing na "Die gevalle 

Zoeloe-indoena"). Die "literere modes" is daarvoor 

verantwoordelik dat Van den Heever deur min mense nog gelees 

word. Die waardering vir die ou digter word beklemtoon met die 

verwysing na die jong(er) digters as "snotneuslamrnerskape". 

Tot die afwysing van die ouer poesie het Hambidge se bundel 

Palinodes (1987b) heelwat by te dra. Die titel dui op 

"herroeping'' en dan spesifiek die herroeping van wat reeds gese 

is. Volgens die Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal 

(Koenen, M.J. en Endepols, J. 1960) is dit 'n "wederzang" wat dus 

daarop dui dat 'n palinode 'n gedig of 'n lied is waarin ingegaan 

word teen die bestaande of die vroeere. Dit is dan ook wat met 

die palinodes in die bundel beoog word. By wyse van aansluiting 

by die werk van ander kunstenaars (ten spyte van die uitspraak 

"Poesie spruit nie net uit poesie" (Hambidge 1987b:44)) I word of 

meegepraat of bestaande opvattings weerspreek. In die 

openingsgedig "Verdigris" (Hambidge 1987b:9) is dit 'n verset 

teen die "pallieerders van ervaring", die "groenspaan", die 

aanpaksels. Die werklikheid word dikwels by wyse van "somber 

simbole" agter 'n "sluier" verberg (Hambidge 1987b: 32), met ander 

woorde die" taal word so aangewend dat dit eerder verhul as 
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onthul. 'n Ander verset is die teen die verwagting van sommige 

mense dat die poesie ingespan moet word in die diens van die 

aktualiteit, soos onder andere die eis om "betrokke" literatuur. 

In VOOrbeeld hiervan iS die SOgenaamde 11 Struggle"-letterkunde 

waarvan Hambidge (in Roodt, P.H. 1991:1) se: "Skrywers is ook 

selfs vertel dat hulle moet skryf vir die 'struggle'". Die 

vergeelde en vergete politieke plakkaat (Hambidge 1987b:25), die 

faal van vriende ( Hambidge 1987b: 28) en geliefdes ( Hambidge 

1987b:42) en selfs die afwys van die liefde (Hambidge 1987b:41), 

impliseer dat die poesie aan niks ondergeskik is nie. Die 

bevryding van die liggaamlike vasgevangenheid en die losmaak van 

die poesie van alles wat horn wil bind, word in "Die skryfproses, 

as sonnet" (Hambidge 1987b:44) vergestalt. Sy voel sy is 

"kloustrofobies ... ·vasgevry". By wyse van 'n parodiering van 

die sonnetvorm word die gebondenheid daarvan en daaraan verwerp 

en die vrymaking van die poesie as't ware gedemonstreer. 

'n Titel soos "Ouwereldse digter" bevat reeds die suggestie van 

'n afwysende houding teenoor die ouer poesie. In aansluiting by 

die voortdurende soeke na (en eis om?) vernuwing beskryf Hugo in 

die gedig uit Die boek Daniel (1986:48) die ou digter se poesie 

as "ondeurleefde prul", sy bestaan as "'n vervelige boek" en hy 

is op soek na die "stowwerige onsterflikheid". Hierteenoor stel 

hy sy voorneme in "poesie pure" uit Die boek Daniel (1986:47) om 

poesie te skryf wat ontdaan is van enige oortollighede. In 

liggaamlike terme wil hy ontslae raak van "vergaarde alkohol, 

cholestrol en buikvet". Hy wil poesie skryf wat "ligvoets draf", 

wat "poeti-kaal" is. "[P]oeti-kaal" dui enersyds op 11 poetical", 
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andersyds ook op "poeties kaal", dit wil se hy wil dinge sien 

soos dit is, sander pretensie. Met die verwysing na die 

mi tologiese Narcissus word die verhaal van 'n beeldskone jong man 

opgeroep. Nadat hy sy spieelbeeld in die water gesien het, het 

hy op homself verlief geraak en die gode het horn in 'n narsing 

verander. 'n Narsing dra geurige blomme en die implikasie is dat 

die poesie soos die plant met geurige blomme moet wees. Die 

vergelyking "soepel soos Travolta" sluit aan by die Narcissus

beeld. Travolta, 'n eietydse akteur met 'n mooi liggaam, word 

as 'n beeld gebruik van die tipe poesie wat die digter graag wil 

skryf ., 

Ter verdediging van die "leen" by ander digters, die volgehoue 

inter-tekstuele gesprek wat in hoof stuk 6 aan die bod kom, neem 

Daniel Hugo (1986:26) direk standpunt in teenoor Van Wyk Louw se 

uitspraak dat uit die gevormde literatuur nooit weer poesie te 

maak is nie. Hugo gebruik die drie reels uit Van Wyk Lauw se 

"Ars poetica" as motto vir sy gedig en se pront: "hierdie 

heuningkoek, Wyk, het jy sleg verbrou I 'n nuwe seshoek-sel 

presenteer ek jou". Die "jonger" digters bewys dat poesie - in 

ooreenstemming met die hedendaagse semiotiese poesiestudie - wel 

uit reeds bestaande literatuur gehaal kan word en beklemtoon 

daarmee die afhanklikheid van 'n gedig van dit wat reeds geskryf 

is. Cloete (1982:17) erken ook die afhanklikheid, maar bely dat 

die digter 'n "verlee afhanklike" is "deurdat daar so baie was 

I random horn is aan horn veel gegee I vir 'n gratias en 'n 

gratias". 
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Die spanning tussen die idee van afhanklikheid en absoluutheid, 

die oopheid en afgeslotenheid van die kunswerk verwoord Hambidge 

in "Catch - 22" uit Gesteelde appels (1989b:21): 

'n Onverwagse brand aan boord 
bedreig 'n vlug, 'n Boeing 747, 
terug na die Oksident. 
In die vlugruim, 'n klein vakuum, 
begin gifgasse sirkuleer. 
Om versmoring te verhoed 
kan 'n klep vars lug bring 
en 'n vuur net verder stock. 
By die vers outonoom, gesluit, 
is versmoring nooit uitgesluit. 
As die gedig op 'n ander sinspeel 
weet ons: dis gesteelde vuur. 

Met die beeld van die ramp toe 'n Suid-Afrikaanse Boeing, die 

Helderberg, in die Stille Oseaan neergestort bet, verwoord 

Hambidge die probleem van afgeslotenheid en afhanklikheid. Die 

siening van die gedig as outonome, selfgenoegsame eenheid ( "klein 

vakuum") hou die gevaar van "versmoring" in. Kritiek op die New 

Critics se beklemtoning van die gedig as outonome entiteit is 

juis dat dit die leesmoontlikhede van die kunswerk verskraal. 

Die skakeling met ander tekste, die "klep (wat) vars lug bring", 

is dus noodsaaklik "om versmoring te verhoed", maar vars lug 

blaas 'n vuur aan en die vuur is "gesteelde vuur". Die gedig wil 

dus selfgenoegsaam wees, maar sal nooit aan sy afhanklikheid van 

ander tekste kan ontkom nie. In "Writer's block" (1989b:23) bely 

Hambidge die inter-tekstuele verbondenheid: haar "bandelose spot 

met self en ander", haar "roekelose geswymel met poesie", haar 

"minagting van 'n 'tradisie'" wat neerkom op "verraad". Slegs 

'n paar bladsye.verder in dieselfde bundel demonstreer sy haar 
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"verraad" in "Eden" (1989b:30) as sy Ina Rousseau se gelyknamige 

gedig om-dig. Die inter-tekstuele verbondenheid is onherroeplik: 

11Nee, daar staan geen Eden erens I in oorspronklikheid afgesluit. 

I Die onaantasbare nerens I in beeld of woord gesluit". Wat 

Hambidge in haar poesie verwoord, is in ooreenstemming met haar 

siening dat "die letterkunde nie 'n sisteem is wat geslote in 

sigself is nie .... 'n Gedig, al is hy intertekstueel verbind met 

ander gedigte, meet nog op sigself werk as 'n eie, outonome vers" 

(in Roodt, P.H. 1991:9). 

Met die openingsgedig in Vuurdoring (1987a:1) betrek Hugo die 

resepsie-estetika wat die hoofklem op die rol en reaksie van die 

leser laat val en die semiotiese poesiestudie wat van die 

standpunt uitgaan dat 'n gedig tekstueel aan ander tekste 

verbonde is en dat 'n "ingeligte leser" se aktiewe deelname nodig 

is om die teks te interpreteer. Die gedig lui: 

(die letters in 'n gedig is 
- glo klinkerklaar -
slegs skadu's van betekenis 

tussen die versreels syf er lig 
- altyd obskuur -
wat langsaam vermenigvuldig 

en as die leser nader tree 
- Moses by die vuurbos -
skep hy sy eie skaduwee) 

Opvallend is die plasing van die gedig tussen hakies wat, so lyk 

dit vir my, verband hou met "glo" en waarmee bedoel word: wat 

hier - so tussen hakies - gese word, is 'n siening, 'n teorie. 

Met die telkense kommentaar, by wyse van 'n parentese, word die 
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sender belig; letters en versreels verwys na die teks (kode) en 

die leser (ontvanger) word pertinent genoem. In die slot word 

aanslui ting gevind by die standpunt dat daar nie slegs een 

geldige interpretasie van 'n kunswerk bestaan nie. Daarom is die 

letters in die gedig "slegs skadu's van betekenis". Omdat taal 

uit tekens bestaan en die tekens slegs betekenis verteenwoordiq, 

kan die tekens eers verstaan word as die leser dit dekodeer. 

Volgens die hermeneutiese benadering word 'n teks begryp "vanuit 

zijn delen en de delen weer vanuit een langzaam tot stand komend 

begrip van het geheel" (Van Luxemburg (red.) 1983:71). William 

Ray ( 1i984: 29) se in verband met die li terere teks en die 

leeshandeling: "Nothing can be apprehended in all of its aspects: 

any perception necessarily construes a complete object from a 

limited but sufficient number of perceived qualities cumulatively 

apprehended". Namate die leser verder lees en dekodeer, sal die 

"lig" (verskuilde betekenisse) wat "tussen die versreels syfer" 

tot begrip lei. Daar word egter gese dat die "lig" "altyd 

obskuur" is. Volgens die HAT beteken "obskuur": aan niemand 

bekend nie, onbekend, onbelangrik, onbeduidend, onduidelik, 

duister. Dit ondersteun dus die "skadu's van betekenis", maar 

staan teenoor "klinkerklaar". Wat op die oog af duidelik blyk 

te wees, is by 'n nadere ondersoek dalk nie die geval nie. Die 

neologisme "klinkerklaar" bestaan uit "klinker" en "klinkklaar". 

"Klinker" sluit aan by "die letters" in reel 1 en "klinkklaar" 

dui daarop dat die teorie, volgens die voorstanders, volkome 

duidelik is. Die verband wat tussen die leser en Moses getrek 

word, wys heen na Exodus 3:4 waar Moses nuuskieriq nadergetree 

het om te kyk waarom-die bos nie uitbrand nie. Dit beklemtoon 
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die leser as die nuuskierige ondersoeker, die soeker na 

betekenis. Die rol van die leser is dan om betekenis te gee, om 

konkrete gestalte aan die teks te gee en dit doen elkeen op grond 

van sy eie ervaring en vanuit 'n sekere hoek: hy skep "sy eie 

skaduwee" . Scholes ( 1982: 30) beklemtoon da t 'n semiotiese 

ondersoek daarop gerig is om betekenis te vind: " . . . we can't 

bring just any meanings to the text, but we can bring all the 

meanings we can link to the text by means of an interpretative 

code". Die woord "skep" in die slotreel is belangrik, want 

volgens die resepsie-estetika is sender, teks eri ontvang.er nie 

te skei nie en word juis probeer om die,interaksie tussen teks 

en leser te beskryf. Volgens, onder andere, Iser het die 

kunswerk nie 'n vaste of modelbetekenis nie; hy kry eers 

betekenis met die toetrede van die leser. Die implikasie dat 

li terere interpretasie van die leser afhanklik is, lewer 'n 

sekere problematiek op en daarom Hugo se bevraagtekening met 

"glo". 

In die tweede gedig van die bundel blyk die wisselwerking tussen 

maker en leser as die digter in gesprek tree met die leser: "wat 

u op elke blad te lese I kry, is die produk van fonosintese" 

(Hugo 1987a:3). In "Dialoog" (Hugo 1987a:6), soos die titel 

reeds aandui, is di t 'n gesprek tussen digter, teks en "die 

swygende, derde gespreksgenoot". Die leser is nooit heeltemal 

seker oor die digter se bedoeling nie, want laasgenoemde "floreer 

... op polivalensie" wat vir die leser 'n "onsekere terrein" is. 

Waar dit in die gedigte 'n objektiewe vergestalting van die leser 

se rol was, word dit in "Puntdig" (Hugo 1987a:41) kommentaar op 
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die "derde gespreksgenoot" wat "alles relativeer" met die gevolg: 

"(wat helder was, word troewel)". In sy poging om te 

interpreteer "ontdek" die leser "in die lig van sy logika" 

"duister verbande" en "bring (hy) die ondergrondse bo", sodat 

"als 'n ander skyn11 verkry. Die slotwoord "dood" wys waarskynlik 

daarop dat die "veelduidende leser", wat meer uit 'n teks haal 

as wat daar ingesit is, as 't ware die teks I die bedoeling van 

die maker vernietig. Di t herinner aan wat Hein Viljoen (in 

Senekal (red.) 1986:97) in verband met "hineininterpretieren" 

opgemerk het: "Literatore haal altyd meer uit 'n teks as wat 

daarin sit. Toegegee, maar dan sit hulle ook meer daarin". 

Die skrywer wat met die leser in gedagte skryf, het soms 'n 

probleem en dit kan wees dat hy horn in 'n impasse bevind. In 

Cloete se gedig "Impasse" ui t Jukstaposisie ( 1982: 23) word 

Nijhoff se eendersgetitelde gedig (uit Nieuwe gedichten en 

opgeneem in Verzamelde gedichten 1963:208) inter-tekstueel 

betrek. In die Nijhoff-gedig wag 'n skrywer skaam op die 

"onbewaakte ogenblik" om vir sy vrou te vra waaroor sy wil he hy 

moet skryf. Op die oomblik dat hy vra, begin die ketel kook en 

terwyl sy water op die koffie gooi, antwoord sy: "ik weet het 

niet". Cloete omskep die slotwoorde in 'n vraag om as onderskrif 

in sy gedig te gebruik: "Ik weet het niet?". Teenoor die 

onsekere antwoord kry die skrywer in die Cloete-metateks 'n 

besliste een: 



"'n Strak sonnet 
metries, vol leestekens, en ek belet 
dat jy swaar woorde kies, skryf dom, ek vra 

dat jy my nie moet irriteer nie - vir my 
ook geen Latyn nie, net wat moeiteloos 
kan lees terwyl ek afval voorberei. 

Streel my, maak my plesierig, my ou bielie, 
en geen erns, net teer emosies soos 
'n veer wat prettig oppervlakkig kielie." 

40 

Die impasse wat die skrywer ervaar, is die voorskriftelikheid van 

die leser, die eis "om oor dit I wat horn voorgese word te dig" 

(Cloete 1982:16). Terselfdertyd hekel Cloete die aard van die 

' voorskriftelikheid: die ontvanger wil "moeiteloos" lees wat 

daarop neerkom dat die skrywer "dom" en "oppervlakkig" moet skryf 

met die oog op die "miljoene dowes" - in aanslui ting by "Leipoldt 

1 OO" ( Cloete 1982: 19) - se ( oppervlakkige) leesbehoeftes. Die 

fei t dat hy die vrou "Dok tor Ciclopia" noem ( 'n verwysing na die 

eenoogreus in die Griekse mitologie), impliseer dat sy nie in 

verskeie leesmoontlikhede belangstel nie - ten spyte daarvan dat 

sy 'n "doktor" (kenner, geleerde) is. Die eis om "dom" en 

"oppervlakkig" te skryf, is 'n miskenning van die poesie as die 

"most highly organized form of intellectual activity" (Eliot 

1960:8). Cloete-tekste bevat juis "a creative language potency 

or energy which has to be activated by the reader" (Gouws 

1989:31). 

1.6 Vervreemding 

Die Russiese Formaliste, soos Jakobson en Tomashevsky, het in 
. ' . 

hulle soeke na 'n teoretiese grondslag wat die literatuurstudie 
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spesifiek literer sou maak, onderskei tussen "gewone" taal en 

"poetiese" taal. Die klem by gewone taal le vir hulle op die 

verwysingfunksie: daar word oor iets bui te die taal gekom

munikeer. Die manier en vorm van kommunikasie geskied outomaties, 

vandaar die begrip outomatisering. By poetiese taal trek die 

taal, dikwels die enkel woord, die aandag op homself en dring die 

manier waarop iets gese word na vore. Vir Mukarovsky (1964) is 

·.die funksie van poetiese taal die doelbewuste op die voorgrond 

plaas van dit waarvoor die literere teks die aandag vra. Die 

Engelse term wat hiervoor gebruik word, naamlik "foregrounding", 

is die vervreemding of afwyking van gewone taal ter wille van 'n 

nuwe, verrassende siening. Van Luxemburg e.a. (1983:145) se: "De 

meeste gangbare literatuuropvattingen achten een of andere vorm 

van foregrounding, het benadrukken van de tekst zelf, kenmerkend 

voor literatuur. De inhoud; de referentiele functie van de tekst 

wordt daar meestal bij betrokken". Die vervreemding of 

vreemdmaking geskied by wyse van verskillende soorte afwykings 

van gewone taal wat onder andere insluit 'n afwyking van die 

normale woord- en sinsbou en die beeldspraak, gepaardgaande met 

'n groter patroonmatigheid ten opsigte van die foniese, 

morfologiese en semantiese vlak. As gevolg van die ontwikkeling 

in die literatuur raak die tegnieke van vervreemding mettertyd 

verouderd, sodat die trefkrag afneem en daar dus nuwe tegnieke 

gevind of ou tegnieke "vernuwe" moet word. Vir die vermoe tot 

vervreemding, wat 'n basiese kenmerk van die literere kunsgreep 

is, gebruik Erlich (1980:190) die term "disoutomatization". 'n 

Bruikbare illustrasie vind ons by die Dertigers, Veertigers en 

Sestigers. In reaksie op hulle v:oorgangers kom die Dertigers (om 
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baie simplisties op te som) met nuwe temas, nuwe beelde en 

beeldspraak en met 'n voorliefde vir die "mooi" woord. Daarna 

sou die Veertigers hulle wend tot die "gewone", volkse, plat 

woord wat een van die belangrikste vernuwende eienskappe van 

daardie tyd was. By die Sestigers sou die taalgebruik "rough and 

tough" word (Opperman 1974:108). 

Die neiging tot vernaamdoenery in die tagtigerjare kan volgens 

Hambidge, in haar gesprek met Roodt (1991:7) toegeskryf.word aan 

die "verskriklike en vele modewoorde" wat die Afrikaanse kritiek 

aan die begin van die tydperk gekenmerk het. Haar bewering, "die 

Afrikaanse kritiek verwag dit" (Hambidge 1986b:34), motiveer sy 

deur na tematiese verruiming en tegniese vernuwing by Krog in 

Jerusalemqangers te ·verwys. Van Wyk Lauw (1963b:35) het vroeer 

reeds op die invloed van die kritiek gewys toe hy die stelling 

gemaak het: " ... ans sierprosa is eerder toe te skryf aan die 

kritici se onderstrepings en lofuitings". Hiermee word nie gese 

dat alle pogings tot vervreemding of die gevolg is van of lei tot 

geleerddoenery nie. 

Die opvallendste literere kunsgrepe of artistieke werkwyses wat 

die "jonger" digters in hulle strewe na literariteit aanwend, is 

die neiging tot die gebruik van die "geleerde" woord, die talle 

sitate oar die literere teorie, "vreemde" titels en die betrek 

van "vreemde" materiaal in die gedig. 

In die ontwikkeling van die letterkunde was die taal elke keer 

in die brandpunt - en tereg oak, want die taal / die woord, die 
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"veer vir die filoloog" ( Cloete 1986a: 71 ) , is die woordkunstenaar 

se belangrikste instrument. Die "jonger" digters se verskerpte 

aandag aan die taal word egter nie gekenrnerk deur die f el le 

reaksie wat daar by die Dertigers of die Sestigers was nie. Dit 

rnanifesteer eerder in 'n soeke na 'n toereikende rniddel om 

spanninge te verwoord en wat tot uiting korn in, ender andere, die 

voorliefde vir die "geleerde" woord. 

Dat daar oor die precede uiteenlopende standpunte gehuldig word, 

is te begrype: om kornrnunikasie rnoontlik te rnaak, vra die literere 

teks 'n ipset van digter en leser en elke leser se li terere 

ervaring sal van die ander s'n verskil. Ter illustrasie 'n paar 

voorbeelde van die uiteenlopende uitsprake oor T.T. Cloete, by 

wie die voorliefde die duidelikste voorkorn. In haar opstel oor 

Angelliera wys Rena Pretorius op die "vernuftige woordontginning" 

(1984a:97); op poesie wat nie "die spontane roep van die hart is 

nie"; op "fyn geslypte gedigte" wat nie "onrniddellik toeganklik 

is nie", rnaar wat met elke herlees "iets rneer van hulle geheirne 

( sal) af staan" ( 1984a: 102) . Oor Idiolek se Sy onder andere: "Tot 

Cloete se unieke idiolek hoort sy vernuftige spel met en 

ontginning van die woord" (Pretorius 1987:35). Grove (1987:148) 

wys daarop dat Cloete horn "ensiklopedies verdiep in die 

natuurwetenskaplike deurgronding" van die werklikheid en daarvoor 

het hy "die taal in sy eenvoudigste rnaar ook in sy rnees 

gesofistikeerde gedaante nodig". Dit is gedigte wat die leser 

"tegelyk intellektueel stirnuleer en beeldend ontroer" (Grove 

1987:150). Vir Gilfillan (1991 :53) is dit 'n "ryk digterskap wat 

getuig van groot belesenheid en 'n wye ervaringswereld, 'n 
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verrassende vermoe om eindeloos te jukstaponeer en verbande te 

le in vernuftige en geraffineerde poetiese strategiee". 'n 

uitspraak wat van Cecile Cilliers (1981:12) kom, is dat Cloete 

"deur die woord verlei (word) tot die gebruik van ongewone, 

onbekende en vreemde woorde ... wat soms irriterend pretensieus 

voorkom, uit pas met die ligte inslag van die poesie". Lucas 

Malan (1990:100) se opsomming is dat dit onvriendelik kan wees, 

maar nie onverantwoordelik nie om te beweer "dat die weglating 

van talle verse uit Driepas die Afrikaanse poesie nie sou verarm 

nie. By al die vernuf en swier kom daar op die lange duur 'n 

vlotte oppervlakkigheid in die spel". 

Die vraag is: word die "geleerde" woord deur 'n "wyse literator" 

gebruik ter wille van 'n geleerddoenery of is dit 'n essensiele 

deel van "die idiolek wat eie is aan elke digter van betekenis" 

(Grove 1987:148)? 

Cloete se idiosinkratiese taalgebruik hang nou saam met sy geloof 

dat God immanent in alles aanwesig is, dat Hy die bron van alles 

is en dat Hy horn "aan onnoembaar ander anders" openbaar 

(1986a:136). Soos God horn aan elkeen verskillend openbaar, so 

ervaar elkeen God op 'n ander wyse en die ervaring sal ook op 'n 

eie wyse tot uiting kom, letterlik in eie idiolek tot spreke kom 

in en deur die taal. In "Silhoeet van Beatrice" uit Idiolek 

(1986a:51) noem Cloete die unieke eienaardigheid van alle 

skepsels "die diep ingebore instinto". Die woord 11 instinto" vorm 

die kern van die onderskrif 11 
••• e ciascun~ con instinto a lei 

I 

dato ... " uit Dante se Divina Commedia. "[I
1

]nstinto" is volgens 
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die WAT 'n "ingeskape, inwendige gevoel, neiging wat tot 

handeling op 'n bepaalde wyse aanspoor". In die beskrywing van 

die rondinge van die vroulike figuur word die ingebore eienskappe 

by wyse van die herhaling van "in" beklemtoon: "gaan oor in", 

"buig ... op ... in", "oorgaan in", "loop in", nin 'n ... boog". 

Die "diep ingebore instinto" sluit in die slotreel aan by die 

"entelegiese sublieme lynwil". Entelegies beteken "die voltooide 

verwerkliking van vormgewende oorsaak of energie" en "die 

individuele agens wat die lewe lei en rig" (WAT). Die vreemde 

woord dui enersyds op die volmaaktheid van die figuur en sluit 

andersyds aan by "lynwil", 'n nuutskepping, wat heenwys na die 

unieke wil of strewe (die Duitse "Zielstrebigkeit" of 

"Eigengesetzlichkeit") van elke mens. Hierby is die eie idiolek 

van elke individu ingesluit. 

Cloete is as digter 'n waarnemer vir wie "[l]ife in the eye 

of the beholder" 1986a:37) is, maar ook denker. Die meeste van 

sy materiaal vind hy, by wyse van waarneming, in die nietige 

dinge om horn: "vrou mier voel I hulle dra dag en nag teks aan" 

( 1986a: 11 ) , maar steeds met die besef dat God daarin aanwesig is. 

Telkens word nuwe wonders ontdek, nuwe insigte verkry en nuwe 

verbande gele. Om die nietig aardse en verhewe hemelse tot 

versoening te bring, het die digter die eenvoudige maar ook die 

"verhewe" woord nodig. Cloete se wye belangstellingsveld neem 

horn na elke moontlik denkbare onderwerp om poesie oor te maak. 

Daarby rus sy intellek en wydbelesenheid horn toe om "die 

universum se hoeveelheid" ( 1986a: 134) te deurgrond en in die 

proses gebruik hy vakterminologiese begrippe wat vir baie lesers 
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vreernd sal wees. Cloete se self hy is 'n leser van woordeboeke 

en ensiklopediee wat vir horn 'n "groot taal- en begrippe-avontuur 

is". In "ubiquiteit" uit Idiolek (1986a:133) wys Cloete op die 

alornteenwoordigheid van God en terself dertyd vind ons hierin van 

die terreine waarop die ondersoekende digter beweeg: die vrou, 

liefde, die rnier, bakteriee, rnusiek, water, graniet, selakant, 

teologie, serniotiek, etiek, wiskunde, fossiele, fisika, 'n 

"deurlopende rnultirneervoud" wat strek van die nietige en aardse 

("rnondaine rnoerige Madonna") tot dit wat "onvernietigbaar" is. 

Die gebruik van die vreernde, verhewe woord "rnondaine" (die Frans 

vir aards, werelds) in verband met 'n wereldling, is opvallend. 

Orndat dit klankrnatig met die banale "rnoerige", wat direk daarna 

volg, verbind word, verloor dit van sy "verhewenheid". Daarby 

word hier op 'n ironiese situasie gewys: die wereldbekende en 

skynbaar wereldwyse vrou is eintlik rnaar gering. 

Cloete (1989:190), die kreatiewe woordkunstenaar, kan tereg se: 

Verrnetel in die groat knokkeltrek 
loop ek seervoet, dra laseraspaaie 
en boeke, gansveerskagte; met my poetolek, 
my rnusiekinstrurnente en hart en lense loop 
ek rnelkwee, drentel stokkiesdraaie 
in stegies, rnaak in die verloop 'n knoop 
en die cul de sacs loop ek oop. 

Soos Cloete is Joan Harnbidge ook !iterator, kritikus en denker, 

rnaar dan veral denker oor die poesie: die aard en wese daarvan, 

die toereikendheid of onverrnoe om spanninge te verwoord, die eise 

wat dit stel en die eise wat daaraan gestel word. Haar 

verdediging van die poesie word 'n verset teen enige opvatting 
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wat die poesie aan een of ander strewe diensbaar wil maak. In 

die verband is reeds na die oproep, selfs eis om "betrokke" kuns 

verwys. Haar soeke na "poesie pure" en bewustelike propagering 

van die poesie as poesie spruit uit haar standpunt dat die poesie 

nie aan die lewe diensbaar is nie, maar dat die lewe die poesie 

moet dien. As sy se: "Ek onttrek my aan die lewe I ten einde 

voluit te kan lewe" (1987b:12), kom dit uit die geloof dat 

sinvolle bestaan (slegs) in die poesie verwesenlik word. 

Hambidge se bewustelike "foregrounding" van die poesie, haar 

"making strange of things" kom veral tot uitiQg in die gebruik 

van talle si tate ui t en oor die poesie en die gebruik van 

"vreemde" titels. Die eerste motto in Bitterlemoene is 'n reel 

van Wallace Stevens: "The theory of poetry is the theory of 

life", 'n aanhaling wat as Hambidge se letterkundige credo beskou 

kan word. Die tweede motto "Birth is the start I of loneliness 

I & loneliness the start I of poetry" bevat 'n heenwysing na die 

eensaamheid en bitterheid waarvan die gedigte, in aansluiting by 

die bundeltitel, getuig. Meer as een "vers spruit uit gemis" 

(Hambidge 1986a:25). Met inagneming van die eerste motto sou die 

een waarskynlik ook gelees kon word as "Birth is the start of 

poetry". 

As aanvulling tot "The theory of poetry is the theory of life" 

vind Hambidge aansluiting by Sappho, 'n Griekse digteres van om 

en by 600 v.c., wat glo: "Poetry is a destructive force". In 

Palinodes gebruik sy di t as onderskrif by "Twilight zone" 

(1987b:25) en as titel van 'n gedig waarin sy verklaar: "Ek lewe 
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met 'n drif I ter wille van die skrif" (1987b:14). Die talle 

"vreemde" titels in die bundel benadruk die feit dat dit 

palinodes is: "On the limits of poetry", "Final soliloquy of the 

interior paramour", "The cataracts of misery", "Poetry, a natural 

thing", "No possum, no sop, no taters", "Die flambierte Frau11
, 

"Dichtung und Wahrheit", "Ter in die", "Horror vacui". 

Vir die leser wat nie kennis van Latyn het nie, verg die bundel, 

~ (1988) met sy talle vreemde Latynse terme, heelwat naslaan

werk. Die titel is meerduidig: dit is die voorletters van die 

digter, Leon Strydom, en die afkorting vir Lectori Salutem, die 

Latyns vir "heil die leser". Die talle Latynse terme sluit aan 

by hierdie groet en by die Latynse fragment uit Thomas van Kempen 

se De imitatione Christi op die voor- en agterblad. Op die 

siniese beskouing wat aanleiding gee tot die veraardsing van die 

verhewene, in teenstelling met die van Van Kempen, word verder 

in hoofstuk 8 ingegaan. Op grond van die veraardsing van die 

verhewene is die gebruik van die talle (geleerde) Latynse terme 

nie deurgaans funksioneel nie. Daarby speel die welsprekende 

woordkunstenaar 'n bewuste spel met die taal en in die proses 

gebruik hy allerhande kunsgrepe wat hy in "Tandem tandem" 

(Strydom 1988:20) by wyse van voetnote in Latyn aanbied: 

"Simile", "Invertio", nAsundeton", "Parallelismus", 

"Alliteratio". Dit alles skep die indruk van 'n klompie 

"sirroiese woorde" (Strydom 1988:56) ter wille van 

vernaamdoenery. 
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Ernst van Heerden se voorliefde vir die "lumineuse woord" 

(1985:41) gee meermale aanleiding tot die gebruik van die 

"lapidere" woord ( 1985: 42). Dat hy die "ui t klip gekapte" woorde 

funksioneel aanwend, word nie betwyfel nie, maar die reelmatige 

voorkoms daarvan raak 'n opvallende procede: "stoep-kletsende", 

"draaisaag-huil", "keisersnee-sonnet", "latwerk-woorde", "murmel

kla", "natlip-lekkend". 

Willem van der Merwe wil blykbaar in Sondig (1985) 

wereld en werklikheid oproep deur, onder andere, 

gebruik wat 'n deel van die werklikheid moet wees. 
' 

'n eietydse 

'n taal te 

Hier is nie 

sprake van die geleerde woord nie, maar wel van, naas veel 

gebruikte Engelse woorde, die banale, plat woord: "moan", 

"backdrop", "plush"; "cheers", "gatvol", "stront", "kots". 'n 

Soortgelyke poging tot byderwetsheid is Andre Letoit se Die geel 

kafee (1985) met sy blik op die hedendaagse wereld van "subway-

graffiti", die "zol", "junk", "punk", "jeans" en wat nog meer. 

Een van die pogings om 'n sekere effek te bereik, is die 

kombinering van disparate dinge: in "Gedig in absentia" is dit 

"geloof, I hoop, I koffie I hierdie drie" en in "Junkie-besoek" 

die saamrym van "rooiwyn en calvyn". Die "byderwetse" 

woordgebruik, profanering en klem op die seksuele is wel deel van 

die hedendaagse werklikheid, maar om literatuur te wees, om aan 

die triviale te ontkom, moet dit poetiese vergestalting vind. 

In Rika Cilliers se Mammoet (1984) kom die "vreemde" woord voor 

in die delf in die prehistoriese tyd van mammoete, mastodonte en 

reptiele. In die proses word in "Kiemsel", byvoorbeeld, afgekom 
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op "proboscidus", "moeretherium", "phiomia", "deinotherium", 

"gamphotere" in "(D)evolusie" (Cilliers 1984:9); "tsavo", 

"azurka", "amboseli" in "Oorlewering" ( Cilliers 1984: 14) en 

"proboscidae", "mus th", "hyracondia" ( Cilliers 1984: 15) . In 

talle gevalle is die woorde funksioneel aangewend, maar dit neig 

tot 'n oorvloed wat die indruk van opsetlikheid wek. 

Dit wil voorkom of Antjie Krog in haar soeke na nuwe strategiee 

met Lady Anne (1989), volgens Kannemeyer (1989:42) "een van die 

grootste prestasies van die Afrikaanse poesie", bewustelik 'n 

postmodernistiese teks wou skep. Afgesien van v~rskillende 

postmodernistiese trekke wat in die bundel herken kan word (die 

taal in die brandpunt, die kommentaar op die skryfproses, die 

verbinding van disparate dinge), bepaal ek my slegs by 

waarskynlik die belangrikste vernuwende aspek vir die Afrikaanse 

poesie: die invoer van "vreemde" materiaal waarmee die grense 

tussen genres oorskry word. 

Die grense 

maakproses 

nietalige 

van die gedig word opgehef deurdat die poesie

onderbreek word met . die inbring van talige en 

metatekste in die vorm van politieke uitsprake, 

kommentaar oor die skrywer se taak, prosastukke, 'n advertensie, 

'n ovulasiekalender en tekeninge van visse. In een van die 

prosastukke, "Besoek aan Balcarres" (1989:51), wys Lord Robert 

Lindsay aan die besoeker Lady Anne se oorspronklike reisjoernaal 

met 'n "skewe inskripsie op die omslagblad". Aangesien Krog hier 

en daar direk by Lady Anne, haar "mede-pragpoeet" (1989:42) leen, 

is Krog se skewe inskripsieswaarskynlik 'n navolging van die in 
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die reisjoernaal. Die politieke uitsprake en selfs 'n plakkaat 

vir stemwerwing kan geregverdig word as gevolg van die 

"familierusie oor politiek" en die "politieke rusie tussen 

familie" ( 1989: 34). Lady Anne was 'n skrywer en tekenaar en Krog 

sluit hierby aan deur te se dat sy 'n "hele lewe ... in versnee 

vers en verf . . . tot waardigheid (wil) pers" ( 1989: 9). Die 

tekeninge van visse sluit deels aan by die tekenvaardigheid, maar 

dalk veral by die talle verwysings na visse en die spreker se eie 

situasie: "ek is reeds 'n gevangde vis" (1989:37). Verder lewer 

die beeld van die tongvis (1989:92-93) 'n interessante voorbeeld 

van 'n besondere aanpassingsvermoe. Lady Anne se koms na die 

Kaap en haar rol as gasvrou in die Kasteel het 'n sekere 

aanpassingsvermoe geverg. Omdat Krog haar met die vrou 

identifiseer, kan verwag word dat sy self (in haar rol as vrou 

en moeder) bereid sal I meet wees om aanpassings te maak. Op 

grond hiervan kan sy van haar kinders se: "julle sal die gety 

oorleef". 

Die afdruk van iets so intiem-persoonlik soos 'n ovulasie

kalender, kan op die oog af die indruk wek van ondeurdagtheid, 

selfs swak smaak. Die weglaat daarvan sou die bundel geensins 

geskaad het nie, maar dit wil tog lyk of daar motivering gevind 

kan word vir die feit dat dit daar is. Die byhou van so 'n 

kalender behels die aanteken van datums en dit stem ooreen met 

wat Krog talle kere in die bundel doen. Krog se delf in Lady 

Anne se karakter en haar sosiale lewe korn neer op 'n intierne 

omgang met "dagboeke en briewe" ( 1989: 107) wat gewoonlik baie 

persoonlike.geskrifte is ..... Haar identifisering met Lady Anne, die 
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feit dat sy Lady Anne se gids en "benarde bard" (1989:16) is -

die ek is dus Krog self - en die verwysing na haar bundel 

Jerusalemgangers (1989:13), maak Lady Anne outobiografies van 

aard en 'n outobiografie is by implikasie persoonlik. Dit blyk 

egter later dat Krog nie al die "akkoorde" uit Lady Anne se lewe 

kon haal wat sy haar ten doel gestel het nie (1989:16) en dat sy 

met haar, as gevolg van haar nutteloosheid (1989:96), in 'n 

"finale showdown" (1989:95) afreken en haar as reisgenoot 

verwerp. Dit is die verwerping van iemand ("vriendin liefste" 

1989:96) van wie sy 'n deel geword het. Menstruasie, vir elke 

vrou 'n intiem-pe~soonlike saak, behels ook 'n verwerping van 

iets (die slymvlies wat die baarmoederholte bedek) wat - weens 

die feit dat bevrugting nie plaasgevind het nie - nutteloos 

geword het. Op grond van die ( gesuggereerde) nadruk op die 

intieme en persoonlike en dan die verwerping daarvan, wat alles 

by wyse van die "intimiteit van taal" (1989:42) geskied, vind die 

ovulasiekalender wel bestaansreg. 

Uit die enkele voorbeelde blyk dit dat die neiging tot vervreem

ding by die "jonger" digters in verskillende vorme gegiet word. 

By sommige het dit 'n geslaagde estetiserende funksie, by ander 

is dit bloot 'n poging om 'n effek te bereik wat die indruk van 

vernaamdoenery laat. Na die verskyning van sy sestiende 

digbundel, Najaarswys ( 1993), het Ernst van Heerden ( 1993: 8) 

opgemerk: "As 'n mens vandag na die toneel van die Afrikaanse 

poesie kyk, moet jy na die beeld van verskeidenheid ook let op 

die weelde van verwysings en die erudisie waarmee die digters 

mekaar probeer oortroef. . 'n Mens ~ry werklik die indruk dat 
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menige moderne Afrikaanse digter meer ingestel is op die reaksie 

van sy vakgenote as op die van die poesielesende publiek". Dit 

is 'n ingesteldheid waartoe Van Heerden, as een van die "jonger" 

digters en soos in hierdie hoofstuk aangetoon, self 'n bydrae 

gelewer het. 
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HOOFSTUK 2 

Homoerotiek 

In die tagtigerjare verskyn verskeie kortverhaal- en poesie

bundels met die gay-situasie as onderwerp of tema of motief, wat 

'n aanduiding gee dat die homoerotiek "[n]og nooit so 

eksplisiet aan die bod gekom (het) nie" (Hugo 1989a:33). Louise 

Viljoen (1991:66) se opmerking dat "[v]erwysings na die erotiese 

belewing 'n openlikheid (het) wat slegs vanaf die 

sestigerjare moontlik en aanvaarbaar geword het in die Afrikaanse 

literatuur" en dat die verwoording van "seksuele emosies van 

'n twintigste-eeuse sosio-kul turele konteks" getuig, is ook 

grootliks waar van die homoerotiek. 'n Groter openheid oor 

seksualiteit lei by verskeie digters van die periode tot soms 

eksplisiete homoerotiese verse. vroeer het I.D. du Plessis op 

'n verskuilde wyse na sy "vreemde liefde" en Ernst van Heerden 

na "'n ander soort liefde" verwys. By albei was daar opstand: 

by Du Plessis oor mense wat nie verstaan dat die liefde 'n 

duisend vorme kan aanneem nie en by Van Heerden oor die 

onverdraagsaamheid van mense wat dit onmoontlik maak om die soort 

liefde "uit te se". 

In ooreenstemming met Aucamp se werkdefinisie van gay-letterkunde 

sal di t ui t die bespreking van enkele bundels blyk dat die 

homoerotiek soms steeds verhuld aangebied word en soms so 

eksplisiet socs nooi t tevore in die Afrikaanse poesie nie. Aucamp 

( 1990: 9) , se definisie lui: "Dit is letterkunde waarin 
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homoseksualiteit 'n rol speel, primer, sekonder, of bloot as 1 n 

suggestie of 'n sensibiliteit". 

Joan Hambidge se bundel, Bitterlemoene (1986a) bevat verskeie 

gedigte oor die "onvolmaakte lief de" ( 1986a: 54), die "ontroue 

minnares" (1986a:55), die "verlies-verlange-onthou" (1986a:57), 

"die puin van 'n liefde" (1986a:57), die onvermoe om 'n 

"voldonge, finale einde" te verhoed ( 1986a: 39) en die siening van 

die liefde as 'n "fata morgana" (1986a:35). Die bundeltitel se 

kode is dus •n semiotiese regulering van die tekskommunikasie: 

bitterheid oor die verl9re liefde en geliefde. Die ontroue 

minnares wat haar aan "ander I se kortstondige passie" oorgee, 

is soos bitterlemoene op die tong (Hambidge 1986a:SS). 

Kannemeyer ( 1988: 435) wys daarop dat Hambidge se Die anatomie van 

melancholia (1987a) van die "mees uitgesproke lesbiese 

liefdesverse in Afrikaans" bevat. Die bundel behoort gelees te 

word teen die agtergrond van wat Hambidge (1991:12) van haarself 

se: sy is 'n feministiese kritikus, sy skryf vanuit 'n 

dekonstruktiewe gay-oogpunt en het as sodanig haar stempel op die 

gay-letterkunde afgedruk; sy is 'n "femi-fallo-psigo

dekonstruktivis". Dit sluit aan by Aucamp ( 1990: 19) se opmerking 

dat "die gay-kwessie vergroei geraak bet met openbare strydpunte 

soos feminisme, diensplig en rasseverhoudings". 

Die anatomie van melancholie is 'n bundel met hoof saaklik gedigte 

oor die verbygegane liefde en die melancholie wat met die 

teleurstelling gepaardgaan... Soos .dit, onder andere, uit. di.e. 
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onderskrif van "Tristesse" (1987a:27) blyk, seek Hambidge 

aanslui ting by ander gekweldes om by wyse van die skryf van 

poesie ontslae te raak van die pyn, die "grys weemoed" wat haar 

"sy meester" gemaak het. In die geval is dit aansluiting by 

Stevie Smith met "Away, melancholy, I Away with it, let it go 

II . . . . Opvallend hier is dat "tristesse", die Franse sinoniem vir 

melancholia, gebruik word om by n6g 'n literatuur aansluiting te 

vind en daarmee die universaliteit van die verskynsel te 

beklemtoon. Die ek-spreker besef egter in "Impasse" (Hambidge 

1987a:25): "selfs 'n vers I kan niks I red" as jy, figuurlik 

gesproke, in 'n doodloopstraat beland nie. Met 'n sinor;iieme 

gedigtitel soos "Cul de sac" (Hambidge 1987a:42), word die 

finaliteit van die verlore liefde benadruk. 

Uit enkele verwysings blyk dit dat dit 'n lesbiese verhouding 

was. In "Affaire" (Hambidge 1987a:35-36) lees ons: in so 'n 

verhouding is "gelukkig geen swangerskap te vrees nie", "jou 

borste herhaal myne" en "ek sien jou more weer I totdat jou man 

weet". Die titel, "Affaire", wys reeds op 'n onwettige 

verhouding en beklemtoon daarmee die andersoortige verbintenis 

van lesbiese liefde. Di t suggereer 'n sosiaal onaanvaarbare 

verhouding, want hulle ontmoet "mekaar op afspraak", veral "na 

sononder" en hulle vrees die mense sal hulle ophang. Soos die 

banale "beeskarkasse in 'n koelkamern suggereer, sien die 

gemeenskap so 'n verhouding as bloat f isiek en vulger. "Niks kan 

hiervan kom nie" is meerduidig: aan die positiewe kant is geen 

swangerskap te vrees nie en aan die negatiewe kant is di t 

tydelik. Die verwoording van hierdie liefde in 'n vers is dus 
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net 'n tydelike verweer teen die pyn. In "Vir my geliefde by die 

onvermydelike terugkeer na haar man" (Hambidge 1987a:37) staan 

die geliefde se man tussen die twee vroue waarmee gesuggereer 

word dat die huwelik steeds die norm is en sekuriteit hied: na 

'n kortstondige "affaire" gaan die geliefde terug na haar man en 

dit wat sosiaal aanvaarbaar is. Die ek-spreker se woede is meer 

teen die man gerig as verteenwoordiger van die patriargale 

stelsel en van norme wat haar as lesbiese vrou verstoot. Dit is 

in ooreenstemming met Millet (1969:xii) wat konstateer dat die 

feminisme se bestryding van die fallosentrisme vanuit 'n sosio-

' politiese standpunt "cultural revolutionary" is. 

In Kriptonemie (1989d) is die gay-liefde minder eksplisiet. Die 

titel, "T.M.T.~ T.B .. M.G." (Hambidge 1989d:15), word by wyse van 

'n voetnoot verklaar: "There is more to love than boy meets 

girl". In die gedig word die stelling toegelig deurdat "boy 

meets girl" 'n ekwivalent vind in "girl meets girl" en weliswaar 

daardeur vervang word. In en deur die poesie kan sy, die 

lesbiese vrou wat deur sosiaal aanvaarde norme gefnuik word, die 

swaartekrag in haar guns versit. 

Theunis Engelbrecht se tweede bundel, Skreeuparadys (1983), sluit 

wat motiewe betref, baie nou aan by sy debuutbundel, 'n Dag is 

so onskuldig soos 'n eier (1981). Die liefdesverhouding tussen 

'n ek en 'n jy, waansin, dood, moord en selfmoord figureer in 

albei bundels, maar sterker in Skreeuparadys. In die bundel se 

eerste afdeling figureer 'n ek-jy-verhouding waar die ek- en die 

jy-fi.gure "verskanste identiteite" (Aucamp 1990: 17 ). ,het, soda_t 
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dit nie ooglopend duidelik is van watter geslag hulle is nie. 

Dit kom voor in beskrywings wat op die manlike of vroulike 

liggaam kan dui: "bronsbruinmooi mens" (Engelbrecht 1983: 9), die 

liggaam is "heuningbruin en kaalglad" (Engelbrecht 1983:11), die 

"skouers is blonde yspieke" (Engelbrecht 1983: 1 5) . Aangesien 

lyflikheid in die afdeling 'n prominente plek beklee, kom baie 

beskrywings van die liggaam voor en kan daar uit enkeles afgelei 

word dat die jy (ook) 'n man is. In "Hooglied" (Engelbrecht 

1983:7) word verwys na die "blonde kuif" van die klein "ridder" 

en in "Illusie" (Engelbrecht 1983: 9) se die ek: "Ek bemin jou vir 

die spier- I spel van jou skugte::i; skouers". In "Liedjie vir 'n 

aardkind 2" (Engelbrecht 1983:14) is die jy se bene "twyge wat 

sterk spruit I uit die blaarriwwe van . . • (sy) jong borskas". 

Die idee van 'n homoseksuele verhouding word verder versterk deur 

die verheerliking van die klaarblyklik manlike liggaam wat 

"sensueel smeul" (Engelbrecht 1983: 9} en die ek se woorde aan die 

jy: "ek moet jou uit my lewe laat verkas I want hierdie liefde 

is onvanpas". Daarmee word die sosiaal onaanvaarbaarheid van 

"hierdie liefde", soos dit ook by Hambidge aangetoon is, 

verwoord. "Lyf landskap" (Engelbrecht 1983: 15), die derde laaste 

gedig van die eerste afdeling, wys vooruit na die eenwording van 

lyf en landskap in die tweede afdeling, "Lied vir Afrika". 

Afgesien van die eenwording van die mens (lyf) met die natuur 

( landskap) wanneer hy "bemes ting vir vrugbaarder grond" word 

(Engelbrecht 1983:22) of soos 'n uitgediende boot na die "laaste 

hawe 11 vertrek om tot wrakhout opgekerf te word (Engelbrecht 

1983:23), is dit ook die eenwording van die minnaars, want die 

ek se: "Landskap ... ek het jou lief!" (Engelbrecht 1983:20). 
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Die futiliteit van die onvanpaste liefde keer terug in die derde 

afdeling waarin die klem val op waansin, moord, selfmoord, dit 

wil se die vernietiging van die lyf en dus die vernietiging van 

die liefde. Die ek besef: "Die lewe vernietig my liefde" 

(Engelbrecht 1983:45). Daarmee word die verloop van 'n 

liefdesverhouding, wat van die begin af tot mislukking gedoem is, 

vergestalt: die besinging van die geliefde, die eenwording en die 

skeiding. 

Stephan Bouwer se Portrette, private dele & kanttekeninge (1980) 

bevat hoofsaaklik gedigte oor akteurs, aktrises en die TV- en 

filmwereld waarin die liefde, en veral 'n verbygegane liefde, 'n 

prominente plek inneem. Ook in hierdie bundel is die ek en jy 

nie duidelik as of man of vrou omlyn nie. Tog blyk dit enkele 

kere uit die beskrywing van die jy se bene en borskas (Bouwer 

1980:31) en "die bolwerk van skouers en borskruis" (Bouwer 

1980:24) dat die geliefde 'n man is. Dit word bevestig deur die 

slotreels van "vannag is die bed weer in 'n kryt verander" 

(Bouwer 1980:26): 

die jaloerse kafeegangers dink 
mense wat s6 remligrooi in 
mekaar se oe inglimlag 
is boemelaars of minnaars. 

Die sosiaal onaanvaarbaarheid van homoseksualisme word in "Drama 

Drama" (Bouwer 1980:14) vergestalt. Die draaiboek vir 'n film 

kan so herskryf word dat die man wat skel, drink en sy vrou 

mishandel, net 'n geringe "swakte" het, maar "origens suiwer in 

sy handel en wandel". Die terror is kan "vanselfsprekend vervang 
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(word) met 'n goedige outa Klaas". Maar: "Die moffieseun wat stad 

toe gaan I en deur Hillbrow opgevreet word I laat hom 

terugkom plaas toe waar I sy e siekte op die lande 

uitgesweet word". Hiermee word gesuggereer dat daar grater 

verdraagsaamheid teenoor ander misstande in die samelewing is. 

Enkele gedigte handel oor kortstondige verhoudings. Die eerste 

twee reels van "hy is toe terug na sy ou" (Bouwer 1980:34) lui: 

hy is toe terug na sy ou 
en hy is toe terug na sy vrou. 

Die twee reels wys daarop dat ontrouheid in beide heterosek-

suele en homoseksuele verhoudings voorkom. Die tweede reel, "hy 

is toe terug na sy vrou", kan egter ook die kortstondige 

verhouding tussen 'n homoseksuele en 'n biseksuele man impliseer. 

Dat dit eerder die laasgenoemde moontlikheid is, word ondersteun 

deur die feit dat dit die twee hy-figure is wat, soos ons in die 

slotreels lees, mekaar selde sien, maar "aanmekaar I aan mekaar" 

dink. 

In "17h00 Slaapkamer" (Bouwer 1980:33) word die eensaamheid na 

die skeiding met 'n soort aanvaarding van kortstondige verhou-

dings gekontrasteer: 



17h00 Slaapkamer 
klere en tandeborsel klaar ingepak 
ek steek die Hart Crane-boek in jou sak 

18hOO Sitkamer 
skink die laaste van die cane 
drink op die dae se samesyn 

19h00 Voordeur 
"dit was lekker hier by jou 
cheers en ek bel jou gou" 

20h00 Kombuis 
honde kry pille kos en water 
berg vuil skottelgoed kan wag vir later 

21h00 Studeerkamer 
lees al die verse waarvan jy hou 
wens ek het hulle geskryf vir jou 

22hOO Badkamer 
soek stompies om te rook 
ruik hoe jy in die handdoeke spook 

23hOO Slaapkamer/Hillbrow 
maak lawwe liedjies op my kitaar/ 
jy stap in by die Together Bar. 
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Hambidge (1993:55) se in 'n bespreking van Johann de Lange se 

gedigte dat 'n aansienlike hoeveelheid van die gedigte in sy 

oeuvre oor die liefde handel en dat hy as beoefenaar van die 

liefdesgedig "die ikodes van die meer verhulde gay-gedig in 

Afrikaans tot 'n onthullende, selfs ekshibisionistiese gedig" 

verander; 11 
[ v] lees like en vreeslike gedigte. Gedurf II . . . . 

Teenoor Akwarelle van die dors ( 1982), 'n "versigtige voorloper", 

is daar in Wordende naak (1990) en Nagsweet (1991) 'n 

11luisterryke besinging van die vlees" (Hambidge 1993: 58-59). De 

Lange verskuil die seksuele in Akwarelle van die dors in blom-

en by-beelde wat meermale in gedigte oor die liefde voorkom. In 

"Die blom" (De Lange 1982:16) se die blom aan die by: 



Vandat ek jou verloor het, by, 
f lankeer ek meer openlik 
met ander minnaars 
meer getrou en stiptelik as jy. 
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Die meer openlike flankering is, afgesien van die "vryheid" wat 

buite 'n vaste verhouding geniet word, tiperend van die groter 

openheid oor die homoerotiek in die jonger Afrikaanse poesie. 

Die verlange na 'n verlore liefde wat in hierdie gedig 

gesuggereer word, word die tema van "Sinopsis" (De Lange 

1982: 30). Dit word verder gevoer in die latere bundel, Snel grys 

fantoom (1986), waarvan die meeste gedigte handel oor die tot 

niet gaan van 'n liefdesverhouding. In verskeie gedigte het die 

ek- en jy-figure (nog) verskanste identiteite, sodat dit man of 

meisie kan wees. Die spel tussen en manlike en vroulike dui 

volgens Hambidge (11993:59) "op 'n proses van oedipalisasie wat 

nooit voltrek is nie". 

Gere Victor (1992:53) noem Nagsweet, waarvan die titel aan Thom 

Gunn se Night sweats (1987) herinner, 'n teks wat "hoofsaaklik 

as 'n seksuele ikonografie van 'n geslagspesifieke seksuele 

praktyk gelees kan word". De Lange is 'n "gay-digter wat skryf 

oor sy plek binne die bestaande hegemonie, maar ook in terme van 

daardie hegemonie. Die sogenaamde 'gay-fenomeen' word dan ook 

deur 'n groot aantal feministiese kritici as simptomaties van die 

huidige patriargale orde gesien. Homoseksuele verheerliking van 

'manlikheid' is hoofsaaklik hiervoor verantwoordelik" (Victor 

1992:54). De Lange is, volgens Victor (1992:59), "in 'n seksuele 

en gevolglik tekstuele 'difference' vasgevang ... ! sy_seksuele 
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kategorie en sy beoefening daarvan, noop horn tot ... die skryf 

van eindelose (seksuele) gedigte". 

Die talle gedigte oor die jong seun is, volgens Hambidge 

(1993:59), 'n verplaasde beeld van die self en 'n "manifestering 

van die soektog na die plaasvervangende vader. Omdat die vader 

afwesig is, is die soektog onmoontlik; daarom die uiteindelike 

oorgawe aan die oomblik, die vleeslike, die gedig wat deur 'n 

ander gedig (her)skryf word". Dit sluit aan by die idee van 

"cruising" wat in "Cruise 1" (De Lange 1991:66), "Cruise 2 11 (De 

Laq.ge 1991:67) en "Cruise 3" (De Lange 1991:68) eksplisiet aan 

die orde gestel word. Volgens Morton Hunt is "cruising" 'n term 

wat verwys na "instant sex", dit wil se seksuele omgang, 

heteroseksueel of homoseksueel, tussen mense op die ingewing van 

die oomblik op die naaste beskikbare plek. "As soon as they have 

finished, they usually go their separate ways and never meet 

again" (Hunt 1977:150). Dit gaan uitsluitlik om seksuele 

bevrediging, sonder emosionele betrokkenheid by of verpligting 

teenoor die ander. De Lange verwoord dit deur te se "die beste 

seks is anoniem" (1991:74) en "Emosie laat hom wegskram" 

( 1991: 85). Di t is 'n praktyk wat talle voorbeelde in die 

diereryk vind en ook 'n ooreenkoms met prostitusie toon. 

"Cruising" kom nie so algemeen by lesbiers voor nie, aangesien 

vroue op meer permanente verhoudings ingestel is. By homo

seksuele mans is dit, volgens Hunt ( 1977: 151), 'n algemene 

verskynsel, "for many of them it is a way of life". As gevolg 

van die tydelike en bloot;: liggaamlike kontak met ander, is 

"cruising ... a lonely business", sodat die mee.ste homoseksuele 
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mans aan intense eensaamheid ly (Hunt 1977: 157). Harnbidge 

(1993:59) voeg by dat, "terwyl die 'lover' ... juis patologies 

besig is met betekenis-gee, met 'n semiologiese spel, ... die 

'cruiser' die grootste semioloog (is) wat weet betekenis is hier, 

nou, arbitrer en kortstondig II . . . . Sulke kortstondige 

verhoudings is soos "die rustelose reisiger I wat net een nag 

oorslaap" (De Lange 1991 : 27). Tog verlang die ek-spreker in 

"Impasse" uit Snel grys fantoom {1986:40) na 1 n meer permanente 

verhouding as hy se: "Ek is moeg vir one-night stands". 

Soos die titel van Wordende naak suggereer, skryf De Lange oor 

die naakte manlike liggaam, maar ook oor die homoseksueel in sy 

"naaktheid". Dit is dus terselfdertyd 'n selfblootlegging, 'n 

"diskoers rondom sy eie seksualiteit" (Victor 1992:557). Enersyds 

is dit 'n verheerliking van manlike liggaamlikheid en bru

taliteit; andersyds kan die naaktheid as 'n belydenis gein-

terpreteer word. Die titel herinner onwillekeurig aan Van Wyk 

Louw se "Wordende naakt" waarin 'n ek-figuur na 'n vrou kyk wat 

besig is om te ontklee totdat sy nakend voor horn staan. Die 

omslagillustrasie van De Lange se bundel toon 'n manlike figuur, 

in der waarheid 'n half-mens half-dier wat sy geslagsdele ont-

bloot. Dit hou verband met die geslagtelikheid en homoseksuele 

verhoudings wat 'n prominente plek in die bundel beklee. 

In die inleiding is daarop gewys dat die groter openheid oor 

seksualiteit en daarmee saam oor homoseksualiteit die reaktor was 

vir meer uitgesproke en selfs onthutsende Afrikaanse homoerotiese 

verse in die tagtigerjare. Waar daar vroeer slegs verh.ull.ende 
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verwysings voorgekom het, word die homoerotiek 'n tema in die 

Afrikaanse poesie van die tagtigerjare. Daarmee bring die 

"jonger" digters 'n besliste vernuwing wat tematiese ontginning 

betref. 



66 

HOOFSTUK 3 

Kaapse verse 

Kaapse verse, waarmee bedoel word verse wat in Kaaps geskryf is, 

is sedert Adam Small nie 'n nuwe verskynsel in die Afrikaanse 

poesie nie. Ook Peter Blum verdien vermelding wat in sy sosiale 

kritiek, ender andere in sy "Kaapse sonnette", die spreektaal van 

die Kaapse bruinmense aanwend. In 'n referaat voor die Afri

kaanse Skrywersgilde op Gordonsbaai in Julie 1987, reageer Peter 

Snyders (1987:4-5) op vrae oor die relevansie van skrywers in 

Kaaps, oor die mate van byval wat die "linguistiese gimmick" by 

die blanke leserskorps vind, of Kaaps as 'n letterkundige medium 

goedgepraat kan word en of Kaaps 'n bydrae tot die Afrikaanse 

letterkunde lewer. Snyders stel voor dat Kaaps, 'n term wat sy 

oorsprong by Adam Small het, verander word na "Nee-Afrikaans". 

Hy motiveer dit op grond van die feit dat "Nee-Afrikaans" nie 

meer Kaapgebonde is nie en die groot invloed daarvan op woorde

boeke en die taalkunde. Volgens Snyders le hulle relevansie, "as 

die jongste Groep skrywers in die land, ... in 'n klein begin". 

Hulle skryf vanuit 'n werkersklaservaring en hulle temas is nie 

meer beperk tot "Witman luister, Alle Suid-Afrikaners luister, 

dink en tree op" nie. 

Waar hulle kan Se: II 

Van die skrywers het al die stadium bereik 

write to the best of your ability in 

order to expose to all to see the bigotted nature of the Society 

within which you live". Die tendens wat in die tagtigerjare 

aangetoon kan word, is meervoudig: daar is die hoe frekwensie 

van die verse, dit word "nie net deur die "Bruinmens'' beoefen nie 
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en die oorwegende temas is politieke en sosiaal-kulturele 

aktuali tei te. As gevolg van die groeiende verset teen Afrikaans, 

en spesifiek die Afrikaanse letterkunde as sogenaamde ideologiese 

instrument, word daar in die tagtigerjare, as deel van die 

hervormingspolitiek, al meer beklemtoon dat Afrikaans nie die 

eksklusiewe besit van die Afrikaner is nie. Veranderde taal-

opvattinge en -houdinge word gestel teenoor die vroeere "Afrika

nersentriese benadering" (Du Plessis, Theo 1992:103). Uit die 

Kaapse beweging, 'n ideologiese groepering, ontstaan die 

Skrywers- en Uitvoerende Beweging (S.U.B.) in 1983 wat Kaaps 

manipuleer as 'n belangrike middel tot die bereiking van 'n 

primere doelstelling, naamlik sosiale, politieke en ekonomiese 

bevryding van "die verdrukte uit die magsgreep van die 

verdrukker" (Du Plessis, Theo 1987:103). Die Kaapse beweging, 

met Kaaps as "mobiliseringsbron", is nie net 'n bevrydings

beweging onder Kaapse bruinmense nie; di t beliggaam die groeiende 

bewussyn van swart nasionalisme; dit word ge1nspireer deur die 

ideologie van swart bevryding (Du Plessis, Theo 1987:104). 

Hoewel dit nie bloot 'n literere beweging is nie, !ewer dit wel 

sekere resultate op: daar is 'n toename in manuskripte wat 

voorgele word, akademiese gesprekvoering gedy en "pamfletpoesie" 

word versprei (Du Plessis, Theo 1987:107). 

Mitz Malan skryf, hoofsaaklik in Kaaps, verse oor die religieuse 

en oor politieke en sosio-kulturele aspekte. In .. ,n gebed vi' 

Joppie" (Malan, M 1982:12) besef die ek-spreker dat die Here sy 

seun laat sterf het as 'n vingerwysing dat hy op sy "ways en 

habits" moet let. Hy se voorts: 



ek mind so 'n bietjie Here 
ma' ommat dit ie is 
mind ekkie so baie nie. 
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Hy versoek dat die Here vir horn nog 'n kind gee "vorat die Kanoe 

virrie journey orie groot water Ina my kant toe dryf". Eenheid 

word bewerkstellig deurdat die eerste strofe die rede gee hoekom 

hy bid, die tweede sy afhanklikheid van God, die derde dat God 

na Joppie moet omsien en in die vierde vra hy vir "nogge klein 

Joppie". Die slotstrofe bestaan net uit "amen Here" waarin alles 

wat hy gebid het, saamgetrek word. Eindrym en leestekens word 

weggelaat wat suggereer dat dit nie 'n "tradisionele" gebed is 

nie, maar · 'n intieme gesprek met God. In "nette bietjie advice" 

(Malan, M 1982:12) bid die ek-spreker om begrip van iets wat hy 

nie verstaan nie: 

my kinners kom innie wereld mette smile 
ma' quickly quickly wo't dit weggefile 
wanne sy brein begin foukus orie people. 

Wat hy dus nie verstaan nie is die "feeling van distance" wat 

tussen die onskuldige kind en 'n verworde samelewing bestaan. Sy 

meed is op en sy hart wil "surrender" want hy weet nie hoe om sy 

kind te midde van die verwording op te voed nie. In aansluiting 

by hierdie vers hekel die digter in "catfoot" (Malan, M 1981:9) 

die dinge wat kenmerkend is van 'n verworde samelewing: 

korrupsie, diefstal, moord, vrye seks en prostitusie. Soos deur 

.,die ti tel gesuggereer en in die ouer, tradisionele poesie soms 

gevind, loop die redenasie in die slot uit op 'n sedeles: 



OU pellie ek Se nou vi' djou 
catfoot moet ons wees 
want vat ons hierie easy-road 
dan issit klaa' met kees. 
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Die rymklanke van die gebrokerym-skema is in hierdie gedig op-

vallender as in ander, aangesien die derde reel elke keer vinnig 

by wyse van enjambemente oorloop in die vierde. Die versnelling 

in die derde reel bring die twee rymwoorde nader aan mekaar. 

Soos dit dikwels met die maklike ryme die geval is, is die gedig 

nie vry van rymdwang nie, soos "gepaint" en "faint" in die eerste 

strqfe. Drie van Mitz Malan se politieke aktualiteitsverse is 

"die spot", "innie hel" en "dolosse" (1982:12). "[D]ie spot" 

verwys daarna dat daar op aarde aparte plekke vir blank en 

nieblank is, maar in die hemel is daar net een. Die ironie is: 

"wie ga' iendag daai spot erwe?". Die idee van twee plekke word 

ondersteun deur die gebruik van koeplette. Die teenstrydigheid 

tussen die hemel se een plek en aarde se twee plekke word 

beklemtoon deur die "djulle" en "ons" in aparte reels binne 

dieselfde koeplet. In "innie hel" hekel die digter die feit dat 

velkleur mense van mekaar skei: 

ek en my partner sit innie hel 

ek huil 
en hy lag 

want hy sit in die shadow 
van my pikswart vel. 

In die eerste strofe, wat slegs een reel beslaan, suggereer "ek 

en my partner" dat mense gelyk is. In strofe twee, 'n koeplet, 
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word "ek" en "hy" in af sonderlike reels geplaas en die skeiding 

word verder beklerntoon deur die teenstelling: "ek huil" en "hy 

lag". Deur die ryrn word "hel" en "vel" in onderskeidelik die 

eerste en laaste reel op rnekaar betrek en dit bied ondersteuning 

aan die irnplikasie in die slot dat die spreker se "pikswart vel" 

vir horn rneer lyding inhou, dat dit vir horn 'n hel is. 

"[D]olosse" sluit aan by "die spot" met die verwysing na "die 

plekkie in die son" en die hekeling van die blanke se bevoorregte 

posisie: hoe die dolosse ook al val, alrnal is wit geverf. 

Die gedigte in Peter Snyders se 'n Ordinary mens (1982) is, vol-
• 

gens die digter se eie tipering op die agterblad, "straatpoesie" 

of "praatpoesie" en·- op enkeles na - in Kaaps geskryf. Dit is 

gedigte wat 'n blik werp op talle sosiokulturele en politieke 

aspekte wat die "ordinary" mens raak en horn van baie dinge 

vervreern. Die bestaan op die "Cape Flats" gaan gebuk onder 

dief st al, dronkenskap, verkragting, arrnoede en swaarkry. Dan is 

daar die perrnitte (Snyders 1982:36) wat deur die "unjust regime" 

van apartheid (Snyders 1982:6) ingestel is, die "separate 

amenities" (Snyders 1982:14) soos die ironiese "separate but 

equal ambulance" (Snyders 1982:45). Die grootrnense word gelate 

geintirnideer deur die kinders wat "demonstrate", "strike" en 

klippe gooi orndat hulle nie kan bekostig dat hulle enigste 

"stukkies goed onner petrilbornrne gestiek" word nie (Snyders 

1982:5). 
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Snyders se tweede bundel, 'n Waarskynlike mens ( 1992), is 'n 

voortsetting van die eerste. Hy wil horn, volgens die agterblad, 

"nou aan die waarheid (hou) wat nie altyd slaag in mooi taal 

nie". Hy hoop "om 'n liefde vir poesie en vir my taal te kweek 

in mense wat andersyds nie van poesie hou nie of wat my taal 

verdoem". Hy hou horn by sy opgaaf deur in "Moedertaal" (Snyders 

1992: 7) vir Afrikaans in die bresse te tree, maar "regte 

Afrikaans" as spreektaal moenie op mense afgedwing word nie, 

spesifiek nie op diegene wat Kaaps praat nie. Vir horn is "Neo

Afrikaans" (1992:6), Snyders se benaming vir Kaaps, "spontaan I 

suiwer en I lekker plat". In 'n paar gedigte hekel hy sosiale 

en ander (wan)praktyke. "Raai nou" (Snyders 1992:9) werp 'n blik 

op "hoerie wereld sal lyk I dertag jaar van nou". Olifante sal 

deur "olieslieks" uitgeroei wees en walvisse uitgewis deur 

"capitalism". Die "wide open spaces van Afrika" sal ingeneem 

wees deur "konkriet en klip I servant's quarters en dabbel 

garages". In "Die mond is magtiger" (Snyders 1992:21) is dit 

oneerlike mense wat hulle eerlik voordoen, deur mense geglo word 

maar hulle dan bedrieg. Hy besef, nadat hy met so 'n "wit

koller-kroek" deurmekaar was: "Ek moet sieker meer seerkry voor 

ek wiser raak". Ten opsigte van mense- en volkereverhoudinge 

word in "Nasionale gevangenis" (Snyders 1992: 20) die beeld 

gebruik van gevangenes wat in afsonderlike selle hulle hande deur 

die tralies na mekaar uitsteek. Die ek-spreker se pleidooi is: 



Steek julle hande uit soos ek met myne maak, 
verder, tot myne aan julle s'n raak; 

as ons brue wil bou, 
rnoet ons probeer 

om hande te hou. 
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Hoewel Kaaps 'n belangrike invloed ui toe fen om Afrikaans lewendig 

te hou en Kaapse verse in die tagtigerjare sodanig toeneem dat 

dit tot 'n tagtigertendens groei, is die werklike literere bydrae 

tot die Afrikaanse poesie gering. P.J. Philander (1994:13), wat 

reeds twintig jaar in selfopgelegde ballingskap in Amerika woon 
I 

en sedert die veertigerjare met verskeie bundels 'n bydrae tot 

die Afrikaanse poesie gelewer het, se van die gebruik van Kaaps 

as skryftaal: "Nee, ek hou nie van Kaaps nie. Want dit beteken 

jy kompeteer nie op gelyke voet met skrywers wat Afrikaans skryf 

nie". As 'n onlosmaaklike deel van die Afrikaanse letterkunde, 

is die Kaapse verse van besondere kultuurhistoriese waarde. Of 

dit wel 'n bydrae tot sosiale, politieke en ekonomiese bevryding 

van die "onderdruktes" in die land kon lewer, word betwyfel. Of 

dit voortaan buite die terrein van sosiale en politieke 

kommentaar sal kan beweeg, lyk onwaarskynlik. 
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HOOFSTUK 4 

Grensliteratuur 

Suid-Afrika se betrokkenheid by die politieke magstryd in Angola 

en meer bepaald die Suid-Afrikaanse Weermag se militere hulp aan 

Onita en optrede teen Swapo-terroriste oor die vroeere Suidwes

Afrika se noordergrens heen in Angola, het in die tagtigerjare 

aanleiding gegee tot die grensgedig en, daarmee saam, meer 

gedigte oor oorlog. Teenoor die tema van geweld wat 'n voort

setting van die sewentigerjare is, is grensli teratuur 'n skepping 

van die tagtigerjare, in Etienne van Heerden (1989:5) se woorde, 

"'n bemarkingsterm .•. in die dekade van etikette". Baie Suid

Afrikaners was verbete gekant teen Suid-Afrika se mili tere 

betrokkenheid, aangesien dit tot die dood van talle jong soldate 

gelei het. Toe 'n politieke skikking die staking van militere 

optrede genoodsaak het, was baie mense bitter oor die 

(oenskynlike?) futiele oorlog wat soveel lewens geeis het. Dit 

is byna vanselfsprekend dat gebeure tydens daardie fase in die 

geskiedenis in die Afrikaanse poesie van die tagtigerjare 

neerslag sou vind. 

Antjie Krog se "Naweekpas" uit haar bundel, Beminde antarktika 

(1975:8), is 'n vroee voorloper van die grensgedigte van die tag

tigerjare. Terwyl die voetsoldaat met die "klanke van geweer

loopfluite" in loopgrawe die "skurfte van geweld" ervaar, is daar 

'n "vreemde vrees" in sy oe. In plaas daarvan om die naweek tuis 

te ontspan, "mortier sy liggaam telekse van onrus en veldmyne". 
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Ook Hennie Aucamp lewer 'n vroee bydrae. Hy hekel in "Guns are 

free in Angola" (1977:15) uit sy bundel kabarettekste, Die lewe 

is 'n grenshotel, die sinloosheid van oorlogvoering. Enersyds 

word "detente" gepredik, andersyds oorlog gemaak. 

Eveleen Castelyn het met haar bundel, Menslikerwys gesproke 

(1984), 'n besondere bydrae tot die grensgedig en gedigte oor die 

oorlogsi tuasie gelewer. In veral die nege gedigte van die tweede 

afdeling van die bundel, val die klem op die Suid-Afrikaanse 

situasie, maar dit kring ook uit na die historiese werklikheid 

van elders in Afrika, die Tweede Wereldoorlog en die Vietnamese 

oorlog. Soos aangetoon sal word, maak Castelyn van literere, 

godsdienstige en historiese verwysings gebruik om die werklikheid 

van wreedheid en ellende te beklemtoon. 

'n Aanduiding van die tema van bierdie tweede afdeling kom reeds 

in "Nagwyn" (Castelyn 1984:12) in die eerste afdeling voor waar 

die ek-spreker en moeder (die digteres?) se jongste seun in "sy 

pratende nagmerrie I 'n veldslag in Angola" beleef. Die tweede 

afdeling bet die woorde van Theodor Haekker "Wo warst du, Adam? 

I Ich war im Weltkrieg" as motto. Die eerste van die nege 

gedigte is "Sterfliedjie op 'n ou deuntjie" (Castelyn 1984:19), 

'n gemoderniseerde omdigting van Leipoldt se bekende gelyknamige 

gedig. Hierin word onthou dat 'n Pumahelikopter by Cuvelai in 

Angola "(ge)sneuwel" bet en dat twaalf jong soldate dood is. 

nKatimo Mulilo: 23 Augustus 1978" (Castelyn 1984:20) verwys 

eweneens na Angola. Met 'n "helse gelukskoot" het 'n "russiese 

:tooi-oogmissiel" die slaapbarak van die slapende dienspligtiges 
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getref. Wrange ironie blyk uit die vermelding van "verbryselde 

kateltjies" maar "gewere ongeskonde". In "Dienspligtige ridders" 

(Castelyn 1984:22) word die wrede werklikheid van oorlog in die 

omgewing van "die uitkykpos op die grens" by wyse van teenstel

lings benadruk en 'n geidealiseerde wereld gedekonstrueer. In 

plaas van sandkastele bou by die see, grawe die dienspligtiges 

loopgrawe en "putte ... vir missiele"; hulle maak draadkarretjies 

met "missieldopwiele"; teenoor die seuns met kaal bolywe en 

laphoedjies is daar die "ridders (wat) ... dienspligtig in bruin 

gevegsuniforms" patrollie loop. 

"Mense, waar is julle? 11 (Castelyn 1984:24) het, met die verwysing 

na lyke in dorpe in die Shabaprovinsie van Zaire, 9eweld in 

Afrika as vertrekpunt. Hierdie historiese verwysin9 roep Moise 

Tsjombe se onafhanklikheidsverklaring van die Shabaprovinsie in 

die vroee sestigerjare in herinnering. Gesteun deur Verenigde 

Nasies-soldate het die eertydse Kongolese leer die van Tsjombe 

verslaan en die onafhanklikheid opgehef. Die 9eweld en lewens

verlies vind 'n ekwi valent in die Suid-Afrikaanse geskiedenis met 

die verwysing na Blaauwkrans en Weenen, asook die rasseproble

matiek in Suid-Afrika. Die verwysings na oorlogsgeweld kring van 

Afrika af wyer ui t na die ui twissing van die Jode in die 

"gaskamers van Belsen en Auschwitz", die wanorde in die 

veertiende-eeuse Rome en die verwoesting van Hirosjima en 

Nagasaki. Daarby kom oak die godsdiensoorloe en spesifiek die 

stryd tussen die Katolieke en Protestante waarin politieke 

motiewe oak 'n rol te speel het. Afgesien van die religieuse en 

historiese verwysings, is daar ook literere verwysings en wel,na 
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die Russiese Nobelprysbekroonde Aleksander Solzjenitsyn se Die 

dag van Ivan Denisowitsj en The Gulag Archipelago met onthullings 

oor Sowjet-strafkarnpe. Al die rnenslike geweld en wreedheid loop 

in die slot ui t op die kruisiging van Jesus. Soos in talle 

gedigte in hierdie bundel korn Castelyn teru9 by die 

godsdienstige, die hernelse en goddelike - waarskynlik as 'n 

beswering van die aardse. 

"Seven Sorrows" (Castelyn 1984: 27) sluit inhoudelik aan by 

"Mense, waar is julle?" met 'n blik op die verwoesting van Hi

rosjirna en Nagasaki. Oak hier word die geweld- en oorlogsituasie 

by wyse van 'n religieuse verwysing met die godsdienstige 

verbind. Die onderskrif, "Jesaja 24", dui die bronteks aan. In 

Jesaja 24:6 word die bewoners van die aarde gewaarsku dat hulle, 

as gevolg van hulle sonde, "deur 'n gleed verteer" sal word en 

dat daar min rnense sal oorbly. Jesaja 24:12 lui: "Wat in die 

stad oorgebly het, is verwoesting; en die poort is tot 'n 

puinhoop stukkend geslaan". By Castelyn word dit 'n "ver

blindende vlarn, vuurbal" en 'n "stad weggesak in die laagte". 

In 11Booglied" (Castelyn 1984:23) word die Ou-Testamentiese oor

logvoering in verband gebring met die "hakkejag en opvolg

operasies" van die Suid-Afrikaanse grenssituasie en in n20 Mei 

1983 11 (Castelyn 1984:29), die laaste gedig van hierdie afdelin9, 

word die stedelike terreur wat Suid-Afrika in die tagtigerjare 

beleef het, betrek. Die sinloosheid van geweld laat die ek

spreker sprakeloos: sy kan slegs in "stern vingertaal I en 

bloeiende lip I met God" praat. 
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Johann Lodewyk Marais se "op pad na die grens" uit Die somer is 

'n daq oud (1983:47) verwoord 'n soldaat se gedagtes op pad grens 

toe. Omdat dit oorheers word deur die moontlikheid dat hy kan 

sterf, dink hy aan 'n polis, sy testament, geboortegrond en 

dokumente, die toekenning van 'n Pro Patria-medalje en sy vrou 

wat sal treur. In "reis" (Marais 1983:49) word dit duidelik dat 

hy op pad is na Namibie en Angola en in die daaropvolgende gedig, 

"volle militere eerbewys" (Marais 1983: 50), is dit die begrafnis 

van 'n soldaat wat gesterf het "op die wye veld aan 'n AK-47-

koeel I uit 'n blitsbreker in die hart". 

My lang soldaat (1984) van Mara du Plessis is 'n bundel ryme (op 

ongenommerde bladsye) waarin 'n moeder haar seun se vertrek na 

en diens aan die grens en sy terugkeer verwoord. Hoewel die 

meeste gedigte nie werklik poesie word nie, gee dit 'n aanduiding 

van die emosionele spanninge van die mense wat nou by die gebeure 

betrokke was. Die titelgedig se tweede strofe lui: 

nou vat sy diensplig 
vir horn ook weg 
om erens langs die grens 
vir ons land te gaan veg 
maar ek bly sit 
in verlange se straat 
en ek roep tevergeef s 
na my lang soldaat 

Afgesien van die vertrek na die grens, is dit gedigte oor ver-

lange, verlof en die terugkeer in "Tuiskoms" wat sterk aan die 

gelykenis van die Verlore Seun herinner. Die gedigte het verder 

ook te make met die aanpassing by die samelewing, met bemoediging 
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vir ouers wie se seuns nog grens toe moet gaan en vertroosting 

vir diegene wie se seuns nie sal terugkeer nie. 

Die verwysings na "namibsand", "kaokoveld", "caprivi", "swapo" 

en "ovamboland" gee 'n presiese aanduiding van watter grens 

bedoel word en plaas sodoende die gebeure in historiese konteks. 

Die grensgedigte bied saam met die prosa, wat oor hierdie tema 

'n veel groter omvang het, 'n goeie voorbeeld van hoe die lite

rere teks aan die kultuurhistoriese konteks gebind is. Die 

grensliter~tuur, as 'n skepping van die tagtigerjare, is vir die 

Afrikaanse letterkunde van besondere kultuurhistoriese waarde. 
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HOOFSTUK 5 

Die reismotief 

5.1 "ek reis nerens heen, en oral" 

Sedert die vroegste tye hou reis vir die mens 'n besondere be-

koring in. Enersyds le die bekoring daarin dat di t 'n ont-

snapping uit die saai, alledaagse bestaan beteken en andersyds 

bevredig dit die behoefte aan selfopvoeding. Die Duitsers noem 

laasgenoemde reise "Bildungsreise". ' Hieruit blyk duidelik dat 

reise nie ter wille van die reis onderneem word nie. Die 

reismotief in die literatuur toon dan ook vele fasette. Baie 

dikwels word die werklike reis deur 'n geestelike reis begelei 

of word die reisgegewe tot verbeeldingswerk omgebou. P.O. van 

der Walt (1977:76) se na aanleiding van Leroux se Isis Isis Isis: 

"reis . . . (is) die aanloop tot 'n surrealistiese of magies-

realistiese geestelike avontuur van af takeling en 

ontindividualisering". Van Heerden ( 1969: 53) wys weer op die 

persoonlike aard van reisli teratuur: " ... of die reisiger minder 

of meer 'uiterlike' feite meedeel, basies gee hy altyd feite oor 

homself. In die opsig is reisliteratuur byna so 'persoonlik' 

soos die poesie self!". 

Eben Meiring (1989:67) dui Blaise Cendrars aan as die digter wat 

"die moderne literatuur laat reis het, wat poetiese wegwyser 

gespeel het vir die na horn. Hy het net soveel in die gees gereis · 

as in die vlees. Onder sy pen het die woord ongekend en 
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avontuurlik - en punktuasieloos - begin ' toer' " . Dat dit 'n 

literere reis is, blyk duidelik as Meiring (1989:69) verder se: 

"Onder Cendrars se pen word die rit ... 'n rneganiese fantasia 

teen 'n ui tasern-, crescendo-vaart van konsonant, vokaal en 

sonoriteit, van rnetonirnia, onomatopee en simultaneiteit". 

Van die verskillende fasette van die reismotief blyk reeds uit 

twee bundels wat voor die tagtigerjare verskyn het, naarnlik Ernst 

van Heerden se Reisiger (1953) en D.J. Opperman se heelwat latere 

Komas uit 'n bamboesstok (1979). 'n Kort en daarom allermins 

volledige oorsig van hierdie twee bundels verskaf interessante 

agtergrondinligting vir die bespreking van die reismotief in die 

poesie van die tagtigerjare. 

In Reisiger (in 1953 verskyn, maar ek haal aan uit die hersiene 

uitgawe van 1977) is daar, onder andere, die reis na die verlede 

met herinneringe wat dikwels gepaard gaan met heimwee en 

verlange. Ons lees in "Boek" (Van Heerden, Ernst 1977:31): 

As al die goue dae herinnering word, 
die vreugde net 'n ou vergeelde boek 
wat ek peinsend oopslaan om 
'n glansende woord of sin te soek, 

dan sal dit ontfermend wees, 
as skemer oor my mure daal, 
om al gereelder voor die vuurherd saans 
die ou boek van die rak te haal. 

As die eensaamheid van die ouderdom "die goue dae" verdring, kan 

die bejaarde in herinneringe ontvlugting soek en daarin 

koestering vind. 
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In "Lenteherinnering" (Van Heerden, Ernst 1977:9) word "die goue 

dae" saam met 'n vroeere geliefde in die', herinnering teruggeroep. 

Die idilliese verlede word tot die werklikheid gerekonstrueer met 

die intensivering van "(e]k dink" tot "ek sien": 

Ek dink aan samesyn by see en strand, 
ek sien ons wit pad oor die heuwelrand. 

Die reis is ook 'n swerftog. Enersyds is dit 'n fisiese rond

dwaal: "Ek swerf langs lamppaal en geslote hek" (Van Heerden, 

Ernst 1977:33>. Andersyds is dit, soos in "Bepeinsing" (Van 

Heerden, Ernst 1977:7), die hart wat, as gevolg van die verlange 

na ver plekke, op reis gaan. Die derde strofe lui: 

En hierdie hart wat reik 
na kimme ongekaart en ver -
sou hy ook somtyds heimlik reis 
en terugkeer met die morester? 

Die reis is ook 'n afskeid van die aardse bestaan. In "Afskeid" 

(Van Heerden, Ernst 1977:39) word afskeid geneem van 'n beminde, 

maar dit is ook die afskeid van die lewe wat duidelik aansluiting 

vind by die motto van die bundel waarvoor 'n "medereisiger", 

William Blake, nadergeroep word: "The Traveller hasteth in the 

Evening". 

In Komas uit 'n bamboesstok (1979) is die woordkunstenaar 'n rei-

siger wat met fyn waarneming verslag lewer van sy reiser-

· varinge. Dit is Marco Polo se verslag oor sy reis na die Ooste, 
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die "Beschrijven van eene Reys" (Opperman 1979:9), 'n reis oor 

"'n Vallei van Duisend Heuwels" in "Dirk der Duisende" (Opperman 

1979:36). Dit is 'n verslag van "die teruggekeerde Opperman" 

(Opperman 1979:12) uit "kokonne van my reise" (Opperman 

1979: 130). Van die begin af is di t duidelik dat reise en 

waarneming sentraal staan in die bundel. Die reisiger teken op 

wat hy tydens sy reis deur die lewe gesien en beleef het, die 

insigte waartoe hy gekom het en hoe dit tot 'n werklikheids-

beskouing verwerk is. In "Wegwyser" (Opperman 1979: 12) word 

besoekers versoek om liewer nie by Kiepersol te kom kuier nie, 

"want dag en nag word die man voortgedryf I Oill die reise van sy 

ryswyn neer te skryf". 'n Belangrike aspek van die reismotief 

wat na vore kom, is dat die grense tussen die reis in die fisiese 

werklikheid en die reis in die digter se gees soms vaag is en 

soms nie meer bestaan nie. Dit is dus 'n geestesvlug, maar ook 

'n poetiese beskrywing van die reele werklikheid. Die lewens

reisiger neem 'n groot verskeidenheid mense en ander figure waar, 

maar soms is hy die een wat waargeneem word, byvoorbeeld in 

"Penelope prewel by sy oor" (Opperman 1979:85). Dikwels 

objektiveer die reisiger-digter homself in die gestalte van sy 

medereisigers om die werklikheid deur hulle oe waar te neem. 

Onder hierdie reisgenote tel Glaukus, Odusseus, Ovidius en ook 

digters uit die Afrikaanse literatuur. 

Die reismotief in Komas figureer ook as 'n ontdekkingstog wat die 

taal betref. Die taal le die verbande tussen alles wat 

waargeneem word; die woord is die draer van die betekenis. Dit 

wat visueel of andersins waargeneem word, kry deur die poetiese 
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woord betekenis. 

Die afskeid van die aardse bestaan waarna in Reisiger verwys is, 

vind ook by Opperman weerklank. Al die insigte waartoe hy gekom 

het, lei tot 'n ryke lewensiening. Die kulminering hiervan 

suggereer die einde van 'n (lewens-)reis, sodat hy ten slotte in 

"Tot siens" (Opperman 1979:137) se: "Deo Gratias. Amen. Amen." 

Uit die twee bundels blyk dat die reismotief veelkantig is. Met 

die vervaging of selfs opheffing van die grens tussen die 

werklike reis en die reis in die gees, reis die woordkunstenaar 

"nerens heen, en oral" (De Lange 1986:59). Teen hierdie agter-

grond word nagegaan hoe die reismotief in die poesie van die 

"jonger" digters figureer. 

5.2 Herinneringsreise 

In " Voorspooksels" uit Amulet teen die vuur (Van Heerden, Ernst 

1987:29) suggereer die titel, wat naderende onheil oproep, dat 

herinneringe 'n negatiewe konnotasie kan he. Die spreker vind 

dit 

Vreemd 
hoe die rotte van herinnering 
steeds knaend knaag. 

Met die beeld van die rot word die negatiewe bevestig. Die rot 

kan groot skade aanrig en is 'n bekende draer van noodlottige ~·, 

siektes. Die spreker wil waarskynlik van hierdie herinneringe 
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ontslae raak, maar soos die terugkerende [eJ en herhalende [r] 

benadruk, sal dit duur, is dit onuitwisbaar. 

In hierdie bundel word "laaie oopgetrek" en "ou koeverte van 

herinnering I uitgeskud", word opgeruim soos die titel "Oprui-

ming" (Van Heerden, Ernst 1987:68) aandui. Die herinneringe hou 

blykbaar verband met onvervulde ideale, weemoed en verlange, want 

die slot lui: "hou liewer alle laaie toe". Dit is somber 

gedagtes oar die dood wat as reaktor dien vir "Marlene" (Van 

Heerden, Ernst 1987:39) waarin 'n ou oorlogsliedjie van Marlene 

Dietrich, "Sa9 mir wo die Blumen sind", en later vertaal in 

"Where have all the flowers gone" - 'n liedjie wat 'n dooie 

verlede voorhou - in herinnering geroep word: 

Sag mir wo die Graber sind -
vra verleidelik 'n dooie grammofoon. 

Die onkeerbare sirkelgang van die lewe, soos gesuggereer deur die 

blomme, soldate en grafte (en weer blomme op die grafte) stem die 

spreker weemoedig en laat horn besef hoe weerloos hy is. 

In "Besoek aan die geboortedorp" (Van Heerden, Ernst 1987:63) is 

die herinneringe aan 1 n vervalle geboortedorp " . . . swaar en 

sterflik en onwaarskynlik". 'n Amulet is, volgens die WAT, 

"'n voorwerp, veronderstel om heilsame mag te besit, by of aan 

'n mens gedra om base invloede van ander magte of geeste af te 

wend en die goeie aan te trek; afweermiddel teen siektes, onge-

lukke, betowering, ens.". Dit wil dus blyk dat die digter met 
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'n amulet in die verlede delf, maar dat die amulet (onder andere 

herinneringe) nie by magte is om blootstelling aan die "vuur", 

aftakeling, pyn, dood te verhoed nie. 

Dit is waarskynlik die mens se begeerte om te reis en die ver-

lange na ver plekke wat daartoe aanleiding gee dat toekomsvoor-

spellers (by wyse van die teekoppie, handpalm, glasbal, kaarte) 

baie dikwels vir die klient 'n reis voorspel - iets wat hy graag 

wil hoor. In castelyn se "Remembrance" (uit · Menslikerwys 

gesproke 1984:11) roep die verwysing na die maan in "glasmaan" 

romantiese assosiasies van reis op: 

en die sigeuners se vir Pa 
hulle sien in die glasmaan 
'n reis. 

In "Naskrif" (Kriptonemie 1989d:61) voer Joan Hambidge die ro-

mantisering van die reis verder met die vergelyking: 

Die liefde is nes 'n reis 
na verre lande: vol opwinding 
en ontdekking van vreemde plekke. 

Die reis in die herinnering kom waarskynlik in 'n toenemende mate 

by die ouerwordende mense voor, soos in Lucas Malan se "Afgetrede 

paar" (uit 'n Bark vir die ontheemdes 1981:36): 

met die swaar voertuig van herinnering 
bereis ons jonger jare nou. 
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Dit sluit direk aan by sy latere bundel, Tydspoor ( 1985), waarvan 

die ti tel heenwys na die terugloop op die spoor van die tyd. Die 

reis na die verlede word bevestig deur verskeie gedigte wat oar 

die tyd of aspekte van die tyd handel en waarvan herinneringe 'n 

integrerende deel uitmaak. 

Die titel van Malan se Edenboom (1987) sinspeel op die para

dyslike boom wat in 'n ideale omgewing en ender ideale omstan

dighede gegroei het. Die suggestie van 'n verlange na die "ver

lore paradys" word bevestig deur talle gedigte wat blyke gee van 

'n terugkyk met verlange na die verlede. In die eerste afdeling, 

"Chronieke", handel gedigte socs "Kroniek" (1987:10), "Dagboek" 

( 1987: 11) en "Lugtig" ( 1987: 12) oor die familiegeskiedenis en 

veral die huis en · dood van die vader. Die weggaan van die 

ouerhuis af was vir die spreker 'n "[K]ruispunt" (1987:15) in sy 

lewe en in uKroniek 11" (1987:19) word 'n geliefde broer onthou. 

Die gedagtes gaan terug na die verlede wat in herinneringe en in 

'n dagboek (1987:11) en 'n plakboek (1987:17) leef. 

Herinneringsreise kom in verskeie gedigte in Merwe Scholtz se 

Mantessa (1986) voor. Sams is dit die herinnering aan 'n na

tuurtoneel, soms die belewing van 'n vroeere vriendskap of die 

onthou van 'n plek. Die reis in die verlede geskied dikwels by 

wyse van 'n gesprek tussen 'n ek en 'n jy soos in "Die afspraak" 

( 1986: 7)' "Naskrif" ( 1986: 14), "Nietemin" 

uMatjiesfontein" (1986:21), "Fraserburgoggend" 

( 1986 ! 20) I 

( 1986 ! 22) t 

uvroemorewandeling, Celerijfontein" (1986:23), "Mantessa" 

( 1986: 25) . Ander kere is die gesprek monologies. wat daarop 
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neerkom dat die spreker ui treik na iemand wat sy herinneringe met 

horn kan deel soos in "In mineur" (1986:54), "Martin" (1986:45) 

en "Verlange" (1986:57). 

5.3 Ontvlugtingsreise 

In "Opdrag" (uit Afro-ditto 1986:10) se Chris Pelser dat die 

skryfdaad, die skep van poesie, nie net ontvlugting bied nie, 

maar ook die tydelike verewig: 

nonna-in-my-lyf 
vlug is 'n manier van reis, 
my woorde vlieers teen wolke 
stroom op, berg op moet jy volg 
en reisend moet ons skryf 
want so sal jy ewig Naam 
en naamloos bly. 

Die titel van George Weideman se bundel, Uit hierdie grys verblyf 

(1987), suggereer 'n vlug en dan wel 'n vlug uit of weg van die 

aardse bestaan. Weideman leen sy motto uit die dertiende eeu 

by Walther von der Vogelweide: "Ist a:uch die Farbe der Welt 

anders geworden? Ja: I sie ist bleich und grau in grau" en 

verbind dit met die hede in "hierdie ... verblyf". Daarmee word 

'n ouer teks betrek om die idee te ondersteun dat die grouheid 

van elke dag se bestaan - en die gevoelens, emosies wat dit 

teweegbring - nie tydgebonde is nie. Die openingsgedig, "Ars 

poetica 11 (Weideman 1987: 13) 1 Se "hoe betreklik all es iS 1 hoe 

seker all es slyt" . In die eerste reel word "weg" en 11vlug 11 

tautologies in "wegvlug" saamgetrek, waarmee die behoefte om aan 

die "grouheid" te ontsnap, geintensiveer word. Weideman probeer 
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sy ontvlugting bewerkstellig deur die oproep van 'n wereld wat 

nou slegs nog in die herinnering leef. In hierdie wereld wat die 

digter oproep, is daar verskeidenheid, kleur, afwisseling. In 

"Geskiedenisles" (Weideman 1987: 14) is dit 'n verbygegane bestaan 

wat vryheid geken het: 

net 'n landkaart verwys nag hier en daar in die verbygaan 
waar vertoef is 

tekens en gravures uit 'n vry bestaan. deur niemand 
besoek. 

I 

'n Ander keer is dit die oproep van en ontvlugting na 'n vroee 

tyd toe hy nog kind was en wonder en werklikheid ineengevloei het 

(Weideman 1987:77). 

Ontvlugting van die werklikheid kom dikwels tot ui ting as 'n 

soeke - byvoorbeeld na die mooie en die goeie in die lewe. Soms 

geskied dit by wyse van die ontsnapping na mooi landskappe en ver 

plekke soos in "2.13 (credo)" (Breytenbach 1985:82) en "2.1.3. 

ek moet jou weer neem" (Breytenbach 1985:62), soms in drome en 

illusies soos in "2. 8 bevrydend in die droom" (Breytenbach 

1985:74). Ander kere is di t 'n reis na die verlede of die 

toekoms of selfs die ruimte in. In "Sterfgang" ( ui t Eklips 1983) 

onderneem Breytenbach 'n surrealistiese wandeling deur 'n 

dodestad met die voorui tsig op 'n nuwe lewe saam met die 

geliefde. Die bundels waarna hier verwys is, is deel van 

Breytenbach se "tronkpoesie" en daarom is die werklikheid nie 

maar, ,net die geroetineerde alledaagsheid nie, maar ook en veral 

die van gevangenisskap. Deur middel van die poesie probeer hy 
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dus aan 'n wrede werklikheid ontkom. 

Die soeke is vir Marie Blomerus in "Nagrit" (uit Ithaka 1985:12) 

'n soek sonder om te vind. Die puntlose slotreel en afgemete 

"tik tik tik" beklemtoon die "eindelose reis": 

• • • • • • • • • • • • • • • In 
nerens tik tik 
eindelose reis 

reis na 
tik - ewigdurende reis 

Die gebruik van die wit spasies in die tweede reel is nie bloot 

'n tipografiese spel nie, maar funksioneel ten opsigte van die 

meedoenlose afgemetenheid. 

In sy soeke na die waarheid tree die reisiger-spreker in Chris 

Pelser se "Dis ek Here" (uit Afro-ditto 1986:21) in gesprek met 

God. Hy staan in sy vol le komplekse menswees, soos ook 

gesuggereer deur die jukstaponering van teenstellende dinge soos 

"oerlandskap" en "moerlandskap" en "drif en distel" voor God. 

Die tweede strafe lui: 

dis ek Here, op reis deur my oerlandskap 
van vuur en klip en wind, my moerlandskap 
van boom en blom, van drif en distel 
U sal my sien in my vertrekke, 
in hierdie kaal kelders van die vlees 
waar my panfluit so weeig roep ... 

en die slotreels: 

dis ek Here, voor die vuur van baie woorde, 
van baie vrae; van so baie antwoorde 
wat ek u skuldig bly. 
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In uRekenskap" ( Pelser 1986: 25) word die gesprek voortgesi t, maar 

die keer met 'n reisgenoot tydens 'n besoek aan Griekeland. Die 

gesprek gaan oor Griekeland, maar ook oor "my land", "my Karoo", 

oar Suid-Afrika sodat die vreemde en die bekende saamgetrek word. 

Die slotreels lui: 

(wydsbeen woordreisend op donkies 
soek ons Ithakas of orakels): 
skommelend tussen botterblomme sal 
die laaste dolos suiwer val. 

Castelyn noem die reisig~rs in I na die verlede in "Kormorante 

en koerante" (uit Menslikerwys gesproke 1984:61) "uitvlugte

linge". Sams geskied die ontvlugting by wyse van drome, soos in 

"Ek het van jou gedroom" (Castelyn 1984:15) waarin die spreker 

na 'n vroeere tyd verplaas word. Die ontvlugting in die droom 

lei oak soms tot teleurstelling, soos Jannie Coetzee di t in "Dorp 

tussen doringboomplate, Sentraal-Transvaal" ( ui t Reisiger in 

vlamgebied 1986:15) verwoord: 

Sams in 'n droom 
- 'n skemertog met weggegrypte slot -
swewe ek deur sy lewelose strate. 

As daar bloat na gedigtitels in Coetzee se bundel gekyk word, is 

daar talle wat met die reismotief verband hou: "Ek stap in 'n 

stad" ( Coetzee 1986: 16), "Deur die treinvenster, Heidelberg" 

( Coetzee 1986: 19), "Aankoms in die Stad van Lig" ( Coetzee 

1986:25), "Wandelinge in Northdene Indian Settlement" (Coetzee 
-

1986:50). 
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5.4 'n Reis deur die lewe 

Van die vroegste tye af peins die mens oor sy doel op aarde en 

weet hy dat hy onvermydelik op 'n eindbestemming afstuur: "toer 

word retoer, onvermydelik I 'n terugkeer ... " (Pelser 1986:27), 

'n bestemming wat vir horn dikwels onsekerheid en selfs vrees 

inhou. Marie Blomerus verwoord die vrees vir eensaamheid, 

ouderdom en uiteindelike dood so in "Die kerse" (uit Ithaka 

1985:37): 

ek kyk vorentoe na my toekomskerse 
ek wil nie terugkyk 
om met afgryse te sien 
hoe vinnig die donkerte vergroot 
hoe vinnig die kerse meer word; 
die gesnuite kerse. 

Die gedig is 'n voortdigting op twee reels van C.P. Kabafy wat 

die digteres as motto geleen het en waarmee sy 'n digter uit 'n 

ander literatuur, en 'n literatuur selfs so ver terug as die 

Griekse mitologie, ter ondersteuning byroep: 

Have Ithaka always in your mind. 
Your arrival there is what you are destined for. 

Ithaka is 'n bekende landstreek in die Griekse mitologie omdat 

Odusseus die koning daarvan was. Hy is gedwing om aan die inval 

in Troje deel te neem en daarna het hy tien jaar lank rondgeswerf 

en die gevaarlikste avonture beleef voordat hy na sy vaderland 

kon terugkeer. Blornerus se reis in die bundel neern haar deur die 
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mitologie, Suidwes-Afrika, sy reis deur die seisoene (hoofsaaklik 

die winter), die Bybel I godsdiens, die stad, liefdesverhoudings, 

die geskiedenis en die Afrikaanse poesie. Op pad voer sy in "Die 

veer" (Blomerus 1985:1) 'n gesprek met Boerneef oor haar lot: 

Boerneef, 
soos die dwalende Jood 
was ek al byna overal 
sender om 'n holte te vind vir die voet 
. . . . . . . 

nerens wou 
die verdomde berggans 
vir my 
'n veer laat val. 

In die slotstrofe van die slotgedig, "Oplaas dan die winter van 

84" (Blomerus 1985:46), kom sy by 'n afsluiting, 'n eind-

besternming: 

voordat ek reeds moeg tot by alle einders verby, 
alles grendel, digrnaak teen die koue 
stil inkeer sender illusie 
tot die eensaamte die skerp potlood 
die tiklint die tippex 
die genadelose poesie die droefste substituent vir? 
vol verspotte verwarrings so 'n klein bitter stippel 
die poesie verwens en verdoem vervloek: 
die poeet is 'n afgryslike hanswors 
'n opregte kloon van 'n clown. 

Tog suggereer "die genadelose poesie" as "substituent" dat dit 

nie 'n finale afsluiting is nie, want die skryfaktiwiteit en die 

bes inning daaroor sal voortgesi t word. Die gebruik van die talle 

wit spasies wat as "substituent" vir leestekens, hoofsaaklik 

kornmas, aangewend word, hied ondersteuning aan die idee van 

voortgang en dra dus by tot, SOOS Geggus (1961 :89) se, "die 
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vermenigvuldiging van aanbod". 

'n Belangrike aspek in Castelyn se Menslikerwys gesproke (1984} 

is die mens as reisiger. Reeds die eerste gedig, "Seance van 

verlange" (Castelyn 1984:7), is 'n reisgedig: die alledaagse 

vertrek van 'n vliegtuig. In "Die komrners" (Castelyn 1984:9) is 

dit weer die vliegtuig, "met sy buik vol bemindes", wat 

neerstryk. In enkele gedigte is die tuig, wat die mens na sy 

eindbestemrning dra, 'n ruimtetuig. In "Landingstuig" (Castelyn 

1984:40) word die tuig die doodskis waarin die mens sy laaste 

reis onderneem en in "Ewige re:i-s" ( Castelyn 1984: 58), een van die 

hoogtepunte in die bundel en waarskynlik die belangrikste gedig 

ten opsigte van die reismotief, neem die ruimtetuig die mens op 

'n ewige reis: 

'n Ruimtetuig verlaat die sonnestelsel 
en beweeg verby Neptunus 
op 'n ewige reis van vyf biljoen jaar 
in die buitenste ruim. 

Hierdie gedig sluit direk aan by die motto na aanleiding van 'n 

berig in die "Pretoria News": "Spacecraft has sped into eternity, 

destined to travel for evermore among the stars". Soos die titel 

suggereer en dit in die gedig vergestaltfng vind, is dit 'n gedig 

wat die aardse (vertrekpunt) en die hemelse (eindpunt) verbind. 

Die slotstrofe lui: 



Die naakte figure 
van 'n man en 'n vrou 
op die omslag 
lig die hand 
om hul Skepper te greet. 
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Dit gaan dus hier om die aardsgebonde mens (soos blyk uit die 

naaktheid) wat selfingenome en sender eerbied op pad is na God 

I die ewigheid. Die losse strofebou en die afwesigheid van lees-

tekens - soos veral die puntlose slotreel - ondersteun die 

oneerbiedige en verwaande mens se houding. Enersyds is dit 'n 

jukstaponering van die gewone en ongewone, die werklikheid en 

nie-werklikheid, die aardse en hemelse; andersyds word alles 

verbind deur die reis, die mens se reis na die Ewige Tuiste. 

Hierdie oorgang van die werklikheid in die nie-werklikheid, van 

die aardse in die hemelse kom reeds in die openingsgedig, "Seance 

van verlange" ( Castelyn 1984: 7), voor. Tydens 'n seance, 'n 

byeenkoms van spiritiste, word probeer om met ontslapenes en/of 

die geesteswereld in aanraking te kom. In "Naweek" (Castelyn 

1984:54) word die gebruiklike naweekbedrywighede soos inkopies 

doen by hipermarkte, gras sny, ontspan en kerk toe gaan genoem. 

Ook hier is 'n jukstaponering en 'n verbinding. Saterdag en 

Sondag kom in verskillende strafes voor en di t versterk die 

jukstaposisie waarin die gewone, aardse (gras sny, inkopies) en 

die ewige, godsdienstige (kerk toe gaanf geplaas word. Tog word 

hierdie dinge verbind deurdat almal as naweekbedrywighede genoem 

word. 

Die reis deur die lewe as 'n ewige reis kom ook voor in Daniel 

Hugo se "Woestyndood" (uit Die boek Daniel 1986:52): "vir ewig 

I 
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loop hy agter die lugspieeling aan" en in Lucas Malan se "Antieke 

reis" (uit 'n Bark vir die ontheemdes 1981:30) voer die eerste 

reel van elke strofe die reisiger progressief verder op sy reis: 

"Dis net • n dagvlug ver na Griekeland"; "die reis duur langer met 

'n skip"; "dit neem 'n volle jaar te voet" en "jy slyt 'n hele 

leef tyd dun" . Met die laaste sin word die grens tussen die 

fisiese en geestelike reis opgehef. 

Die reis deur die lewe het onvermydelik die dood as eindbestem

ming, want "Ons is maar almal stukkies breekbaarheid, I Breekgoed 

1 wat reis van maker na besternming" (Everwyn Wessels 1988:8). In 

Lucas Malan se "Versoeku (uit 'n Bark vir die ontheemdes 1981:5) 

lees ons: 

'n Digter het ons al daarop gewys: 
dis gevaarlik om alleen te reis, 
daarom vra ek jou as metgesel 
om die tog aan te pak, 'n bondgenoot 
teen die aanslae van 'n hoestende herfs 

As pelgrims kan ons saam 
die helder tempels aandoen, 
op die brug van sugte foto's neem 
en afreis na vergete stede. 

Dit alles geskied te midde van - SOOS die slotreels se -

die runnikende dood 
wat ons oral begelei. 

Die bundeltitel bevat reeds in meer as een opsig 'n suggestie van 

'n reis. 'n Bark is 'n seilskip wat met reis ( ver reise) 

geassosieer word en ontheemdes is vlugtelinge sender woonplek. 
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Enersyds is die bark veronderstel om 'n veilige vaart te ver

seker, om 'n skuiling te wees teen die elemente; andersyds is dit 

self uitgelewer aan wind en golwe. Die implikasie is dat 

verwagting dus maklik 'n ontnugtering kan word. 

Die titel van Ernst van Heerden se veertiende bundel, Die swart 

skip (1985), roep 'n reis op en 'n reis impliseer 'n bestemming. 

Di t is 'n swart skip en swart het verskeie negatiewe konnotasies: 

donker, somber, ongeluk, gevaar, mislukking, dood. Een van 

Roland Barthes (in Young 1981:137) se "departures of meaning" is 

dat hierdie skip op ondergang, die dood afstuur. Die afleiding 

word versterk deur die feit dat verwagting en ontnugtering 

telkens teenoor mekaar gestel word, soos byvoorbeeld in 

"Seiljagvaart" (Van· Heerden, Ernst 1985:92) wat in die derde 

afdeling, "Vergesigte", voorkom: 

bestemming se ekstase le nog ver 
en eindpunt-troos skyn meer te wankel 

Uiteindelik is hierdie reis "die rit na die plek van gestaaktes" 

(Coetzee 1986:14}. 

Cloete lewer in die eerste prospekteerreeks, "Reis na Namakwa

land", in sy bundel Driepas ( 1989: 67) verslag van 'n fisiese reis 

na die deel van ons land. Tog bly dit nie bloot 'n fisiese reis 

nie. In die waarneming van groot en klein, "ru en sag arm en 

oordaad" is daar die oorheersende besef: 



wat ook al die geval is 
God is 'n God van alles. 

Dit baan die weg vir die geestelike reis in "Prospekteer 11". 
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In gedig na gedig soek die digter in die klein (stuifmeelkor

rel, 'n vlooi) en dikwels onsigbare dinge (molekules, elektro-

magnetiese golwe), by "meer en meer nuwe woorde in 'n nuwe taal" 

en by ander digters ( "sekretarisvoel met jou lang bene I 

krulkopklonkie met jou skurwe hakskene") na die hand van die 

"ingenieuse ingenieur". Hoewel by God in alles raaksien, laat 

Hy Hom nie volkome ken nie en daarom se die digter in "pros-

pekteer" (Cloete 1989:151): 

ek bly reis bly soek. Hy die Here 
is gekamoefleer, gediversifieer, 
oneindig eindeloos meer 
mega- as enkelvoudig geformuleer. 

Die reis in Driepas bereik 'n hoogtepunt in die "Stokkies

draai "-onderafdeling, die slotafdeling van die bundel. In die 

eerste van die dertien strof es voel die digter horn een met die 

"flanerende vagant ... wat loop van land tot land". Tog is dit 

nie 'n doellose swerf van Gent na Parys na Rome na Kapernaum nie. 

Dit is 'n kultuurreis waartydens "cul de sacs" oopgeloop word. 

Teenoor (ongedissiplineerde) stokkiesdraai staan die strenge tug 

van die abacbbcc-rympatroon wat deurgaans volgehou word; teenoor 

die ulekker amok" in 'n "taveerne" en die bras saam met Wilde is 

daar die gebondenheid van "des Heeren smalle wegen". 
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5.5 Woordreise 

Dit was Leipoldt wat op reis gegaan het - deur klowe en oor ran-

te, deur die Hantam tot by die noordpool - om indrukke en 

ervarings te versamel waarvan poesie gemaak kon word. Dit was 

egter dikwels, soos Dekker (1958:86) dit stel, 'n "vreugdevol-

le opsomming van indrukke sonder die herskeppende werking van die 

dieper verbeelding". Wat hier beoog word, is om in te gaan op 

die reis wat die moontlikheid bied om die denke oor die poesie 

te voed, die literere reis in en deur die taal, die 

taalontdekkingstog wat prominent in die poesie van die "jonger" 

digters figureer. 

Vir Hambidge bied reis die moontlikheid om 'n metafoor te ontdek: 

"Op soek na 'n metafoor / vir reis ... " ( "Gedig nommer 6" in 

Geslote baan 1988:29). In "Versoek" (Hambidge 1988:26) is dit 

noodsaaklik dat die reis voortgesit moet word ter wille van die 

voltooiing van 'n sonnet: 

die solo-reis moet 
voltooi word soos die sonnet 
se vorm dwingend eis. 

Afdeling 2 van hierdie bundel bevat hoof saaklik op die oog af 

reisgedigte, maar in der waarheid is dit eerder dagboekinskry

wings na aanleiding van 'n re is deur Noord-Europa. Di t blyk ui t 

die datums, plekname, die verwysing na "aantekeninge". Tog neem 

die datums en plekname nie 'n prominente plek in nie en die 

titels van die gedigte roep nie 'n werklike reis op nie. Dit 
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blyk reeds ui t die openingsgedig, "Versus" ( Hambidge 1988: 9) , se 

slotreels dat dit in hierdie bundel eerder handel oor 'n omgang 

met die poesie, 'n reis in en deur die poesie: dat 'n "afspraak 

met die poesie" nagekom wil en moet word. Die titel, "Pegasus", 

van die eerste van die ses afdelings dra verder by tot die idee 

van die digterlike re is, want Pegasus is die "gevleuelde perd van 

die digters" (HA!). In "In transit" (Hambidge 1988:25), 'n titel 

wat wel 'n reis in die vooruitsig stel, word dit duidelik dat dit 

in die bundel nie maar net oor die waarneming van die land en sy 

mense gaan nie: 

Want meer word bereis 
as 'n land en sy mense -
'n innerlike landskap verken 
soos miere grawend 
in los tonnels. 

As reisiger word die digteres nie geraak deur die gewone toeris

teprobleme soos die diewe op die stasie in "Ars poetica" 

(Hambidge 1988: 24) of soos in "Gedig nommer 2" (Hambidge 1988: 14) 

die digte mis en die nuus dat die middernagson verdwyn het nie. 

Haar groot probleem is die .. verlies aan poesie". Dit is 'n 

probleem wat sy, soos die titel "Instress" (Hambidge 1988:17) 

suggereer, wil beklemtoon omdat dit spanning (stres) meebring: 

Die grootste vrees 
- so genoteer in my dagboek 
20 Julie 1987, Oslo -
is die verlies aan poesie. 
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Die begin en die einde van die reis is vir Harnbidge die poesie. 

In "Versus 11 
( Harnbidge 1988: 9) is daar die ui tsien na die af spraak 

met die poesie en in "Versus 2" (Harnbidge 1988: 34) is die 

afspraak nagekorn. Die nakorn van die afspraak is dus die 

besternrning. 

Reis bring rnee dat die reisiger gedurig van plek verwissel. Die 

plek wat besoek is, word verlaat, as 1 t ware agtergelaat. Die 

gedagte rnaak Harnbidge op die digter en die poesie van toepassing, 

want ens lees in "Ars poetica" (1988:24): "die digter van gister 

bestaan nie rneer". Dit irnpliseer dat vorige gedigte ook verval, 

socs Gerrit Achterberg met sy bekende "Met dit gedicht vervalt 

het vorige" beweer. In "Inter alia" (Hambidge 1988: 21) word 

trokke (as vervoerrniddels) as rnetafoor ingespan: 

Alles is proses, 
ewige rangering van trokke 
skryf ek neer -

Hierrnee word gese dat die skryf van poesie 1 n proses is. Soos 

'n reis indrukke en ervarings meet oplewer, so meet die digter-

like reis I skryfproses 'n gedig voortbring. 

Vir Daniel Hugo het een van die aspekte van reis te make met sy 

ontwikkeling as digter en daarrnee saarn die af stand tussen horn en 

die ou(er) digters. In "Die hart op die fees" ( ui t Die boek 

Daniel 1986:26) verwoord hy dit so: 



ek het gereis langs geel en stil 
riviere, deur vreemde Kongo's 
en oerwoude wat giftig tril 

baie skof te le tussen my 
en julle, jagvure en volke 
wat my van vroeer dinge skei. 
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Die verwagtingshorison van huidige lesers is anders as die van 

vroeer. In resepsieterme voldoen die ouer gedigte nie vir die 

digter aan die huidige verwagtingshorison nie. 

Aangesien die woordkunstenaar op sy digterlike reis ook gesprek 

' voer met sy eie en met ander se tekste, bewustelik besig is om 

"cul de sacs" oop te skryf en ou en nuwe poetiese middele op die 

proef stel, kom dit, om onnodige oorveueling en herhaling te 

vermy, in hoofstuk 6 en hoofstuk 9 aan die bod. 
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HOOFSTUK 6 

Aansluiting by die eie en by ander 

In sy proefskrif, Oor die eenheid van die digbundel (1975), se 

Leon Strydom: "'n Woord, reel, motief of tema in een gedig word 

telkens die kiemsel waaruit die daaropvolgende gedig ontwikkel" 

(1975:25). Hy se ook: "Deur bepaalde woorde bv. telkens in 'n 

ander verband te herhaal, word die betekenis daarvan voortdurend 

genuanseer en ontstaan 'n hele netwerk van kruisverwysings en 

relasies" (1975:26). Die verbande (kruisverwysings) wat 'n gedig 

met ander gedigte aangaan, verruim die verwysingsveld. Dit sluit 

in verbande met gedigte in dieselfde bundel, verbande met gedigte 

in ander bundels van die digter, maar ook met gedigte van ander 

digters en ander literature. 'n Kern in een gedig plant voort 

in 'n volgende en sorg weer vir 'n nukleus in 'n ander sodat 'n 

dinamiese netwerk van relasies en patrone voortgebring word. Vir 

P.H. Roodt is dit 'n proses waarin die gedigte "grasie (gee) aan 

mekaar, en binding" (in Botha, E. en Pre tori us, R. 1983 : 7 4) . 

Rena Pretorius ( 1984a: 53) wys daarop: "Een van die belangrikste 

aspekte van ons beste (en moeilikste) moderne poesie is die 

uitgebreide verwysingsvelde waarvan die kunstenaars gebruik 

maak". 

Hierdie intergedigtelike verbande - en die funksionaliteit daar

van - staan in kontras met wat die literere teorie twee tot drie 

dekades gelede voorgestaan het. Elize Lindes het - van:uit die 

standpunt van die stilistiek op linguistiese grondslag - in haar 
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proefskrif, Veelheid en binding, gese dat die gedig "voor die 

leser op 'n bladsy (staan), gegroepeer in strofes, met 'n titel 

wat dit benoem en dit isoleer van soortgelyke betitelde gedigte 

daarvoor en daarna" (1956:2). 'n Hele hoofstuk word gewy aan die 

II Selfgenoegsaamheid Van die Wereld-van-die-gedigtl ( 1956 ! 98 e • V • ) • 

Vir die New Critics was die teks "as isolated as possible from 

the other features of communication" en "as isolated as possible 

from every other text .•. " (Scholes 1982:11). Die literere werk 

is gesien as 'n "complete, self-sufficient object, constructed 

of words on a page, that should yield its meanings to anyone 

trained in practical criticism" (Scholes 1982:15). Vir die New 

Critics gaan dit in hoofsaak om die interpretasie van die teks; 

die rol van die leser word geignoreer, die belangrikheid van die 

outeur se bedoeling word ontken en die literatuur word van die 

geskiedenis afgesny. 

Culler (1982:11-12) kritiseer die New Critics se standpunt en se 

van die huidige situasie: "As its most basic the lesson of 

contemporary European criticism is this: the New Criticism's 

dream of a self-contained encounter between innocent reader and 

autonomous text is a bizarre fiction. To read is always to read 

in relation to other texts, in relation to the codes that are the 

products of these texts and go to make up a culture". Die 

standpunt van die huidige semiotiese poesiestudie is dat 'n gedig 

'n teks is wat aan ander tekste verbonde is; "intertextual 

constructs: sequences which have meaning in relation to other 

texts which they take up, cite,~ parody, refute, or, generally 
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transform" (Culler 1982:38). Morgan (1985:8) voeg by: "The 

semiotics of intertextuality takes off where historicist and 

formalist approaches end: at the border between the literary text 

and its manifold relations to a broad spectrum of other texts, 

or culture". 

Die term "intertekstualiteit", soos hierbo deur Morgan gebruik, 

kry die afgelope jare baie aandag deurdat literatore daaroor 

skryf (en verskil l ) en in besprekings en ··resensies daarna verwys 

word. As ek my in die "terminological jungle grown around 

inte~textuality" (Morgan 1985:31) begeef, is dit nie om nog 'n 

bydrae te lewer nie, maar bloat 'n oorsig te gee wat as 

agtergrondgegewe vir my ondersoek dien. 

Uit die literatuur blyk dit dat daar hoofsaaklik twee uiteenlo

pende standpunte met 'n verdere verskeidenheid nuanserings 

bestaan. Vir Julia Kristeva, by wie die konsep van interteks

tualiteit sy ontstaan gehad bet, het dit te make met "genre

kenmerken en retorische structuren" (Van Boheemen in Bal 1981 : 121 

en Hambidge 1986b:37) wat geen verband het met die invloed van 

een skrywer op 'n ander of die oorsprong van 'n literere teks of 

'n literere gesprek tussen tekste nie. Kristeva definieer die 

teks as 'n translinguistiese apparaat "that redistributes the 

order of language by relating communicative speech, which aims 

to inform directly, to different kinds of anterior or synchronic 

utterances" (1980:36). Die teks is 'n produktiwiteit 

("productivity") 

intertextuality; 

en 'n permutasie van 

in the space of a given 

tekste, "an 

text,_ .. s.ev.eral 



105 

utterances, taken from other texts, intersect and neutralize one 

another" (Kristeva 1980:36). 

Kristeva gebruik ook die term "inter-textuality" (met 'n koppel

teken) wat sy as transposisie omskryf, naamlik die transposisie 

van een of meer tekensisteme na 'n ander: nif one grants that 

every signifying practice is a field of transpositions of various 

signifying systems (an intertextuality), one then understands 

that its 'place' of enunciation and its denoted 'object' are 

never single, complete, and identical to themselves, but always 

plural, shattered, capable of being ta~ulated" (1984:59-60). 

Van Gorp e.a. (1980:84) se tipering van intertekstualiteit is dat 

dit 'n aanduiding gee van 'n literere teks se gesitueerdheid 

tussen ander tekste en dat dit dikwels daarop terugspeel. Die 

term metateks, wat hy gebruik, se hy verwys na 'n teks wat 'n 

ander teks of meer tekste op 'n herkenbare wyse gebruik het 

(1980:107). Indien Culler (1975:139) se uitspraak aanvaar word, 

bevat elke teks in der waarheid iets metatekstueels: " .•• every 

text takes shape as a mosaic of citations, every text is the 

absorption and transformation of other texts. The notion of 

intertextuality comes to take the place of the notion of 

intersubjectivity". As Jenny (in Todorov (ed.) 1982:35) praat 

van .. those texts which leave their relationship to other texts 

visible", word sekondere tekste (metatekste) soos vertaling, 

plagiaat, parodie, travestie, adaptasie bedoel. 
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Van Boheemen (in Bal 1981: 122) verduidelik intertekstuali tei t so: 

"Intertekstualiteit is dus het begrip dat een tekst onher

roepelijk be1nvloed is door andere teksten, of dat nu op het 

eerst gezicht duidelijk is of niet, en dat betekenis stoelt op 

tegelijkertijd het verschil en de overeenkomst tussen de twee". 

Om by die "dus" te kom, voer sy aan dat 'n teks betekenis verkry 

omdat dit verhoudings met ander tekste aangaan en dat die 

betekenis van die teks die resultaat is van die verskil en 

ooreenkoms tussen die tekste. "Teksten komen voort uit teksten 

en zouden beschouwd moet worden naar hun plaats binnen een 

tekstueel domep" (Van Boheemen in Bal 1981: 122). 

Gerard Genette (in Bal (red.) 1981 :118-119) gebruik die term 

tekstuele transendensie (transtekstualiteit) vir die direkte of 

indirekte aangaan van relasies van 'n teks met ander tekste. Met 

hierdie term verwys hy na intertekstualiteit (socs die sitaat en 

ander aanhaling van 'n teks in 'n ander); metatekstualiteit ('n 

relasie tussen tekste waarin die een op die ander kommentaar 

!ewer); paratekstualiteit ( 'n relasie gegrond op imitasie en 

transformasie); architekstualiteit (die verbinding van 'n 

tekstipe met die verskillende tekstipes waarvan hy deel uitmaak). 

Uit die verskillende bydraes blyk dit dat ander betekenisinhoude 

aan die Kristeviaanse konsep van intertekstuali tei t toegeken 

word. Hambidge ( 1986b: 38) wys daarop dat, om "die oneindige 

supplementari tei t van tekste te beskryf", daar eerder van die 

term "inter-tekstualiteit" gebruik gemaak meet word. Volgens 

haar is dit 'n "mistasting" ( 1986b: 37) om Jenny, Van Boheemen, .. 
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Genette en ander teoretici se interpretasie intertekstualiteit 

te noem en waarsku sy teen die "argelose omgaan met die begrip 

intertekstualiteit" ( 1986b: 40). Leona Venter wys in haar 

proefskrif Intergedigtelike verhoudings in die poesie van T.T. 

Cloete, met JUKSTAPOSISIE as vertrekpunt tereg daarop dat die 

verskillende interpretasies "'n mens hoe langer hoe huiweriger 

maak om die term te gebruik" ( 1988: 28). In my ondersoek na 

"those texts which leave their relationship to other texts 

visible" behoort verwysings na intertekstualiteit, volgens die 

Hambidge-onderskeid, as inter-tekstualiteit gelees en verstaan 

te word. 

Daar is voorheen vlugtig van die sitaat en literere verwysing 

melding gemaak en aangesien di t 'n belangrike rol speel by 

inter-tekstualiteit, verdien die aspekte verdere aandag. Die 

sitaat, dit wil se 'n fragment van 'n ander teks, is volgens 

Morgan (1985:9-10) eksplisiete intertekstualiteit (lees: inter

tekstuali tei t) , met ander woorde die mees direkte geval van 

inter-tekstualiteit. Die motto is 'n sitaat "wat as merker van/na 

'n ander teks optree en daarmee 'n ander teks betrek" (Venter 

1988: 4) . Die belangrikheid hiervan is duidelik as Venter 

(1988:5) van die motto in Cloete se Jukstaposisie se: "Met die 

motto 'dwing' Cloete die leser in elk geval om die gejuk

staponeerde werk onder oe te neem. Dis 'n dwinglandy wat in die 

hele bundel volgehou word en tot 'n verrykende leeservaring lei". 

Dit sluit aan by 'n heelwat vroeere oordeel van P.G. du Plessis 

(1966:73): dit is dikwels nuttig om die oer- of bronteks 

byderhand te hou by die lees van sekere gedigte, want "dit laat 
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vir die leser in elke gedig nuwe perspektiewe oopgaan; dit stel 

horn in staat om telkens die ware 'kleur' van die gedig te ontdek 

en te geniet". Die vrylike voorkoms van die motto by die 

"jonger" digters sal verderaan in hierdie ondersoek beslis die 

aandag vra. 

waar die sitaat die mees eksplisiete inter-tekstualiteit is, is 

die li terere verwysing die mees implisiete. In sy verhandeling, 

Die betekenis en funksie van die verwysings in Die ambassadeur 

van Andre P. Brink, met toespitsing op die Divina Commedia van 

Dante Alighieri, gee Henning Pieterse a~ndag aan die literere 

verwysing, dit wil se die verwysing in 'n literere teks na ander 

li terere tekste of mites. Hy gebruik die terme merker en 

referent. Die merker is 'n gedeelte van die teks waarna verwys 

word en die referent die teks waaruit dit kom (Pieterse 1986:18). 

Wanneer 'n teks in 'n ander teks herken word, word die ander teks 

geaktiveer sodat die gelegde verband 'n inter(-)tekstuele patroon 

vorm. Die verwysende teks word deur die referentteks in- of 

aangevul (Pieterse 1986:30). Met betrekking tot metatekstuali

teit praat Pieterse (1986:31) van die retrogressiewe funksie van 

die literere verwysing. Dit kom voor in die vorm van kritiek op 

die teks waarna verwys word. 

Vir Pieterse is die verwysing 'n intertekstuele verhouding of 

stel dit so 'n verhouding daar: "om van literere verwysings te 

praat, is om terselfdertyd van intertekstuele verhoudings te 

praat" (1986:39). 
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Inter-tekstuali tei t as struktureringskomponent is, sonder dat die 

term genoem is, reeds van vroeg af in die Afrikaanse letterkunde 

aanvaar en ook beoefen. Uit die wye veld wys ek kortliks op 

slegs enkele voorbeelde. In sy artikel "Van berig tot 'n gedig" 

bespreek C.J.M. Nienaber (1958:27-36) hoe Opperman sy "Klara 

Majola" van 'n koerantberig tot 'n gedig "herskep" het, die 

"wordingsgeskiedenis van 'n berig tot 1 n gedig". A. P. Grove 

(1978:120) het in sy opstel "Wat se die digter?" - oorspronklik 

in 1964 geskryf vir 'n radiopraatjie - die volgende kritiek 

gelewer: "Daar bestaan 'n sterk neiging in die moderne kritiek 

om die gedig, enige woordkunswerk eintlik, in isolasie te bekyk". 

Die leser probeer bewustelik die wereld om die gedig ui t sy 

gedagte stoat, maar "di t (is) nie so maklik om die gedig te 

isoleer nie. Op verskillende maniere onderhou hy kontakte na 

buite. Daar is bv. die verhouding tussen die gedig en die digter, 

die gedig en die gemeenskap, die gedig en die literere tradisie 

waaruit by stam e.d.m. - alma! verhoudings wat hulle nie sender 

meer laat wegdink nie". Die implikasie van inter-tekstualiteit 

is baie duidelik. In Reik domeine (1984) verwys Rena Pretorius 

in 'n huldigingsrede na Toti us as "leenheer van sy kosbare 

geestesgoed aan een van ons grootste woordkunstenaars: D.J. 

Opperman" (1984a:11). Ter illustrasie van Opperman "se 

verwerking van Totiaanse ideemateriaal" (1984a:13) neem sy ender 

andere Totius se "Die ontmoeting" en Opperman se "Ringdans van 

die hamerkoppe" as voorbeeld. Opperman se aanslui ting by Toti us 

noem sy 'n "ontginning, verwerking, omdigting, verdigting van en 

voortdigting op Totius se geestesleengoedere" (1984~:25). Die 

ontginning van ou(er) tekste is dus 'n wyse van hex;s)sepping; ,',n 
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bestaande teks · is die reaktor vir die skep van 'n ander. 

Lachmann (1983:66-67) praat in die verband van 'n "Weiter- und 

Wiederschreiben" 'n verder-skryf en 'n weer-skryf. Met 

verwysing na Opperman se dramatiese gedig, "Clat boek", as 'n 

verwerking van Trigardt se dagboek, praat Pretorius van die 

"ineenteleskopering van verskillende elemente ui t twee oertekste 

" (1984a:20). In aansluiting by Eliot (1960:53) se 

"conception of poetry as a living whole of all the poetry that 

has ever been written" I se Opperman ( 1974: 70): "Elke kunswerk is 

'n historiese woordsituasie ... en dit veronderstel 'n intieme 

kennis van ~oorafgaande kunswerke, hoe die woord in die betrokke 

taal reeds gebruik en die tema ook in ander tale behandel is". 

Tans is begrippe soos "nadigting, omdigting, voortdigting en 

verdigting" ( Snyman·, N. J. 1988: 9), die "hersirkulering van 

tekste", herdigting en herskrywing (na aanleiding van Hutcheon 

( 1988: 49) se "re-scriptor") vrylik in gebruik. Teen hierdie 

agtergrond kyk ek na die si tuasie in . die jonger Afrikaanse 

poesie. 

Van T.T. Cloete, wat die literere toneel van die jare tagtig in 

'n groot mate oorheers het, se Rena Pretorius (1987:36) tereg: 

by het "vir horn 'n plek oopgeskryf onder ons groot digters. Een 

van die blywendste aspekte van sy kuns - soos die van Vivaldi -

is gelee in die samespel van sy poesie met meesterwerke van gr09t 

woordkunstenaars (ek onderstreep) in die Westerse kultuur

tradisie: Bybelskrywers, klassici, Middeleeuse digters soos 

Dante, Nederlandse digters soos Hooft, Bloem, Leopold, Nijhoff, 

Marsman, Franse digters soos Verlaine, Baudelai.re, en, ,eie 
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Afrikaanse digters socs Jan Celliers, Louis Leipoldt, Toon van 

den Heever, W.E.G. Louw, N.P. van Wyk Louw, Elisabeth Eybers, 

D.J. Opperman . . . So demonstreer hy ook dat die Afrikaanse 

letterkunde deel is van die literere tradisie en van die 

literatuur van alle eeue". 

Die omvangrykheid van Cloete se verwysingsvelde - eksplisiet of 

implisiet - is van so 'n aard dat "waar 'n mens ook trek, die 

hele web roer" (Van Wyk Louw 1975:107). Ek wys dus slegs op 

enkele voorbeelde. 

Ten spyte van die sentrale plek wat die lof van God, die erken

ning van en aan die Allesweter in sy debuutbundel, Angelliera 

(1980), inneem, kom die eksplisiete inter-tekstuele gesprek met 

die Bybel slegs enkele kere voor. In die tweede bundel, 

Jukstaposisie (1982), is daar verskeie omdigtings van en 

voortdigtings op Bybelperikope, soos Job (1982:32 en 109), 

Prediker 12: 1 15 ( 1982: 33) en 11: 7 ( 1982: 96), Psalm 127 

(1982:34), Johannes 19:31 (1982:79). Die gesprek met Job is die 

opvallendste, want "Job se gefluister" (1982:32) word oor talle 

bladsye heen 'n "groot jubel" in die "klein resonante holte van 

my mend" (1982:109) en weerklink ook later in Allotroop (1985), 

Idiolek ( 1986) en Driepas ( 1989) . In "job die tweede" 

(Allotroop 1985:47) word bevestig dat Cloete horn met Job 

vereenselwig. Ondersteuning hiervan kom voor in "Job se lyftaal" 

( Idiolek 1986a: 117): "hierdie man se naam is Job". Soos Job 

ondervind die digter die "afknou", maar ook die "vashou". In die 

afdeling, "Transkripsie", in Idiolek koni drie transkripsies.van. 
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tekste uit die Bybelboek Job op agtereenvolgende bladsye voor: 

"Job 4:10, 11" {1986a:59), "Job 13:28; 14:7 e.v. 11 (1986a:60) en 

"Job 5:23; 6:6" (1986a:61). 

in "Job 26:14" (1986a:74) 

In die afdeling, "Perifrase", word 

by Job se gef luister aanslui ting 

gevind, maar die keer word geluister "na wat Hy fluisterend 

doen". Dit is eers in "Job" (Driepas 1989:76) dat die digter 

direk met Job praat as hy hom tussen kunstenaars plaas wat 

"verwante geplaagdes" is. Rena Pretorius (in Gilfillan, Ren De 

Vries, A 1989:153) wys daarop dat "die denker Cloete deur die 

universeel menslike en aktueel teologiese vraagstukke van die 

wysheidsboek aangespreek word" en dat dit "vir die digter Cloete 

'n boeiende spel is om op eie wyse en in eie idiolek ontginnend 

en voortdigtend om te gaan met die poetiese argument tussen Job 

en sy vriende". 

Die vereenselwiging met Job herinner ook aan die met 'n ander 

Bybelfiguur, naamlik Hiskia. Die motto van "hiskia" (in Allo

troop 1985:120) is 'n gedeelte van Jes. 38:2: "neem tog in ag dat 

ek . . • met volle oorgawe geleef het". Die "ek" verkeer in 

dieselfde dramatiese situasie as Hiskia: hy het die Here "omge

praat" om sy lewe te verleng. Met die hers tel van die sintuie -

elke digter se noodsaaklike toerusting - word die "ek" toegelaat 

om die Here deur horn te laat gebeur. Die herstel van die sintuie 

dui op 'n oorgang van die verhouding "ek":Hiskia na die 

"ek":digter-verbintenis wat in die slot voltrek word, sodat dit 

eintlik die digter is deur wie God nog gebeur. In en deur sy 

kunswerk fnuik die kunstenaar die dood: die tydelike ervaring 

word in.bo.;...tydelike poesie verewig. 
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Dit is opvallend dat Cloete by die verwerking van Bybelperikope 

die spesifieke Bybelboek en selfs teksverse of as titel gebruik 

of eksplisiet as motto aandui. In baie gevalle word frases, 

woorde of beelde direk uit wat Jenny (in Todorov (ed.) 1982:45) 

die "source text" noem, oorgeneem. In .. woordeskat van jeremia 

en sefanja" (Allotroop 1985:103) is die verwysing "bv. jer. 21, 

sef. 3: 17". Woorde soos "oorlog", "pes", "swaard", "hongersnood" 

en "vuurn word uit Jeremia 21 oorgeneem om die waarskuwing tot 

ui tdelging te herhaal. Di t dien as 'n demonstrasie van hoe 

Jeremia, "die profeet met die digtersoor", aandagtig moes luister 

en "onvervalSi" oorvertel. Tog sien ons "hoe de nieuwe text zich 

afzet tegen een voorbeeld, ruimte schept voor zichzelf, door het 

creeren van een verschil" (Bal 1981: 127). In die laaste strofe, 

waarin Sefanja se naam genoem word, word die verlossingsboodskap 

van Sefanja 3:17 nie by wyse van direkte·woorde uit die bronteks 

weergegee nie. 

In "sy mislukking" (Cloete 1985: 53) kan die spreker na aanleiding 

van Ps. 22:18 ("al wat been in my is I kan ek tel") sy "skelet 

tel". Sy eie pyn bring horn tot "die helderste verstaan" en saam

voel met die psalmdigter. Die opdrag "Wees nie bevrees nie, want 

Ek is met jou" (Jes. 43:5) in "2 memoriam lenie" (Cloete 

1985:101) word verwerk na 'n positiewer "ek is met jou wees 

onbevrees". Cloete neem die Bybelse beelde van die dowes (wat 

wel ore het), die blindes (wat tog oe het), die water en die vuur 

oor in sy verwerking om sodoende die troosboodskap van Jesaja 

"onvervals" aan Lenie (die digter se suster) oor te dra. Met die 

vermelding van "broer en suster" (derde strofe) eien di.e spreker 
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die troos oak vir homself toe. Hierdie gedig, met sy sterk 

religieuse dimensie, is 1 n voortdigting op "1 memoriam m." 

(Cloete 1985:75) waarin die dood as 't ware gesekulariseer word. 

Cloete plaas dus hier allotrope van dieselfde tema - soms oar 

talle bladsye heen - naas mekaar. Hy "leen" by homself en laat 

dit in nuwe versgestaltes tot uiting kom. 

'n Bybelverhaal wat die web van relasies tussen tekste laat roer, 

is die van die Verlore Seun. In Driepas (Cloete 1989:95) is dit 

slegs die titel van 'n gedig, "verlore seun", wat die verhaal in 

herinnering roep, maar in "Fragment" ( Cloete 1,985: 32) verklaar 

die subtitel, "van die storie van die verlore seun", reeds v66r 

die lees van die gedig dat dit hier gaan om die Bybelse 

gelykenis. Di t blyk· egter in die eerste reel ("Dis die dwaas wat 

die storie vir 'n leuen I aansien") dat Cloete kommentarierend 

omgaan met die Bybelverhaal. Die mens is self verantwoordelik 

vir sy ellende: "Ek het uit myself met die varke gaan wei". Die 

verwerking van 'n teks word eksplisiet in die laaste strafe 

gestel: 

Maar die vader het baie seuns en elke verhaal 
word met sy afwykende slot as variant 
op die oerstorie en volgendes herhaal. 

Een van die vroeere variante "op die oerstorie" is W.E.G. Lauw 

se bekende sonnet "Ek sal opstaan". Ook Linda Roos se slotgedig, 

"Die onterfde", in 'n Hokvol dwase (1986:53) herinner aan die 

gelykenis deurdat die eerste reel woordeliks ooreenstem met die 

woorde van die Verlore Seun in Lukas 15. Dit blyk egter drie 
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reils verder dat Roos haar gedig in 'n eie rigting stuur: dit 

gaan oar die vertrek van die onterfde. In die slotstrofe sal die 

vader "my met 'n klap I op die baud na my koffers stuur". 

'n Opvallende kenmerk van Cloete se variante (op 'n teks) is die 

gebruik van gelyknamige ti tels: "brein 1" en "brein 11" (in 

Allotroop 1985:43 en 44); "olla podrida" (in Allotroop 1985:22 

en 27); "Koerantberig" (in Driepas 1989: 130 en 163; "Droomhuppel 

1" en "Droomhuppel 11" (in Driepas 1989: 177 en 1 78); "die 

verweer" (in Allotroop 1985:106) en "Verweer" (in Driepas 

1989: 166); "Ui tstappie" (in Idiolek 1986a: 85 en Driepas 

1989:175). Met hierdie en ander voorbeelde van voortdigting op 

bestaande tekste - binne 'n bundel en oor bundels heen -

demonstreer Cloete sy standpunt: "met di t gedicht verval t het 

vorige niet" (1985:139). Tekste kan gerekonstrueer word, maar 

die vorige teks bly onsterflik. Dit onderstreep ook dat 'n titel 

'n dubbelteken is: gelykluidende titels "introduce the poem they 

crown, and at the same time refer to a text outside of it" 

(Riffaterre 1982:99). 

Die precede van verskillende gedigte met dieselfde titel kom ook 

by Johann de Lange voor. In Akwarelle van die dors (1982:30) is 

daar 'n liefdesgedig met die titel "Sinopsis" en in sy latere 

Snel grys fantoom (1986:43) word dieselfde titel gebruik vir 'n 

gedig wat binne vier koeplette 'n oorsig gee van die mens se 

"swikkerige eerste bene" tot 11 hy op 60 die eindpunt haal". De 

Lange leen die titel, Akwarelle van die dors, by Lucebert se 

"overhandig mij brekend" waarvan hy die eerste twee koeplette as 



116 

motto gebruik. In die laasgenoemde bundel word "Leipoldt 1" 

(1982:47) op die volgende bladsy gevolg deur "Leipoldt 2". In 

die eerste gedig gaan dit oor Leipoldt die digter en in die 

tweede oor die liggaamlikheid en eensame mens wat ontvlugting 

soek "in die sinlike simboliek I van die Ooste en die "erotiek 

I van velddiere en plante" as "hout I vir elke aand I se 

lyfgesprek". 

De Lange se aansluiting by en voortdigting op sy eie werk kom ook 

voor in Snel grys fantoom met "Aan 'n jong seun 1 11 (1986:22) en 

"Aan 'n jong se'ijn 2" ( 1986: 23), asook 11Laatherfs 1" en "Laatherfs 

211 saam op dieselfde bladspieel (1986:30). 

Eveleen Castelyn se · "Booglied" in haar · tweede bundel, Mensli-

kerwys gesproke (1984:23), sluit aan by "20 Mei 1983" (1984:29) 

waarin ons lees: 

menslikerwys gesproke 
kon die onskuldige slagof f ers 
vandag nog geleef het. 

In "Booglied" is die "onskuldige slagoffers" soldate: 

Hoe het die helde geval 
diep in die geveg, 
in die hakkejag en die opvolg-operasies1 
Vinniger as arende was hulle 
en sterker as leeus 

Geen bloed van die gesneuweldes 
op die swart marmertablette -
net hulle name en range: 
elke jaar meer 



Verlepte kransies en 'n ruiker 
proteas beween die sieraad -
op die hoogtes le dit verslaan 

In die dal van ons trane 
steek die stad 'n wierookbrand aan, 
duiwe treur die laaste taptoe, 
en die wind die klaaglied 
van die doedelsak 

Kinders leer die booglied 
op die verouderde kanonne, tenks 
en vliegtuie van die laaste oorlog 
uitgestal by Fort Klapperkop 
aan die voet van 'n soldaat 
wat die vyand storrnloop 
en 'n klaagrnuur vir die 
aankondiging met leedwese 
van hulle name 
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Soos die motto "die sieraad, o Israel - I op jou hoogtes le dit 

verslaan, 2 Samuel" reeds aandui, is die. gedig 'n orndigting van 

en voortdigting op 2 Samuel 1 waar Dawid se klaaglied oor Saul 

se dood en die verlore vriendskap tussen horn en J6natan opgeteken 

staan. Ook die gedigtitel is aan die bronteks ontleen: "Hy het 

opdrag gegee dat hierdie booglied aan die inwoners van Juda 

geleer rnoet word" (2 Samuel 1:18). 'n Naasrnekaarplaas van die 

tekste toon sorns woordelikse ooreenkornste en sorns verskille waar 

die Bybelse gegewe by die rnoderne ornstandighede aangepas is. 

Bronteks : 2 Samuel 1 

(ou vertaling, 1974) 

Vers 19a: Die sieraad, o Is-

rael - op jou hoog

tes le dit verslaan 

Vers 19b: Hoe het die helde 

geval! 

Booglied 

Motto: die sieraad, o 

Israel - op jou hoogtes 

le dit verslaan 

Reel 1: Hoe het die helde 

geval 



Vers 22: Sender die bleed van 

die gesneuweldes 

vers 23: Vinniger as arende 

was hulle, sterker 

as leeus 

vers 24: ween 

Vers 24: skarlaken en goue 

versiersels 

Vers 18: Die kinders moes 

die Booglied leer 

Vers 27: oorlogswapens 

(swaard, boog) 

Vers 6: op die gebergte Gilboa 

2 Sam. 1 is Dawid se klaag

lied oor Saul en Jonatan; 

manskappe het geval (vers 4) 

Reel 6: Geen,bloed van die 

gesneuweldes 
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Reel 4 en 5: Vinniger as 

arende was hulle en sterker 

as leeus 

Reel 11: beween 

Reel 10 en 11: verlepte 

kransies en proteas 

Reel 18: Kinders leer die 

booglied 

Reel 19 en 20: kanonne, tenks 

en vliegtuie 

Reel 21. : by Fort Klapperkop 

Die gedig is 'n klaaglied 

(r 16) oor gesneuwelde soldate 

tydens "hakkejag en die 

opvolg-operasies" (reel 3) 

Tematies sluit "Booglied" aan by ander gedigte in die bundel wat 

met oorlog en geweld, met die wrede werklikheid in Afrika maar 

ook oor die wereld heen, te make het. Met die herskepping van 

die Bybelse situasie word die eietydse gebeure teen die Bybelse 

geprojekteer. Die sinloosheid van oorlog en geweld strek oor tyd 

en ruimte heen en in die laaste strofe word met "' n soldaat I wat 

die vyand stormloop" gesuggereer dat dit nie hier eindig nie -

'n suggestie wat deur die puntlose slot ondersteun word. 

Implisiet is die klaaglied as't ware 'n "Sterfliedjie op 'n ou 

deuntjie" (Castelyn 1984:19), wat eksplisiet 'n gemoderniseerde 
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weergawe is van Leipoldt se "'n Nuwe liedjie op 'n ou deuntjie". 

Met "' n lokasieliedjie" - in fyndruk onderaan die ti tel - dui 

Leipoldt aan dat hy hier gegewens aan 'n ander teks ontleen. 

Hierdie gedig herinner aan die bundel, Gesteelde appels 

( 1989b: 49) , waarin Joan Hambidge die gesprek tussen tekste 

voortsit met haar "'n Nuwe liedjie op 'n ou deuntjie". Elkeen 

van hierdie gedigte "presents human experience to us in a new 

way, giving us not scientific truth but a higher imaginative 

truth, the perception of fundamental connections and 

relationships" (Culler 1981:192). 

"Memento's van 'n soldaat" (Castelyn 1984:21) verwys eksplisiet 

na Gen. 32:24 en 25 waar van Jakob se worsteling met God by die 

Jabbokrivier vertel·word. Die verband tussen Jakob wat mank 

gelaat is en die verwonding van die soldaat blyk duidelik ui t die 

gedig: 

hy het die aangesig 
van die Here gesien 
daardie dag 
het 'n Man horn 
op sy heup geslaan 
met stukke skrapnel -

Soos vir Jakob, wat op die dag van sy worsteling met God gered 

is (Gen. 32:30), is sy geskende liggaam vir die soldaat 'n me-

mento aan die feit dat hy, hoewel hy "geslaan" is, nie omgekom 

het nie. 

Castelyn neem in "Selfportret" ( 1984: 46) stelling in teenoor 

Breytenbach se "wat die hart van vol is loop die mond van oor", 
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'n effense verdraaiing van Lukas 6: 45 en bekende Afrikaanse 

spreekwoord: "Waar die hart van vol is, loop die mond van oor". 

Castelyn se omdigting lui: "waar die hart van vol is, I loop die 

mond nie van oor". Di t her inner aan wat Eybers in "Gedagte" 

(Dryfsand 1985:33) se: "ek sal eerder in terugsluk as 

uitstort verstik". 

Reeds in haar debuutbundel, Hartskrif (1985), 'n titel wat aan 

Breytenbach se Voetskrif (1976) herinner, gee Joan Hambidge in 

talle gedigte 'n persoonlike wending aan ander se verse soos 

byvoorbeeld "Moeder" ( 1985: 27) en "Bloedband" ( 1985: 28) wat 

trekke van verse van Elisabeth Eybers bevat en die openingsgedig, 

"Nog net een maal" ( 1985: 9) , wat aan Van. Wyk Lauw herinner. Sy 

tree in gesprek met,·onder andere, Cloete ("Marilyn Monroe: foto 

in rou" 1985:10) en "Apres un reve" 1985:36); met D.J. Opperman 

("By 'n besoek aan Dirk Opperman" 1985: 31); met D.F. Malherbe 

("Wat is die dood 'n wondersoete ding" 1985:35). Soos die titel 

van die Monroe-vers wil aandui, verskil Hambidge van die 

tradisionele siening van die seksgodin (soos by Cloete), 

herinterpreteer sy die foto en kyk sy met meer deernis. Cloete 

kyk self later in Idiolek (1986a:52) uit 'n ander hoek na die 

foto in "mooi marilyn monroe foto in rooi". In die slotgedig, 

"Voetnoot" (1985:53), bely Hambidge: 

Skatpligtig is ek wel 
aan die gene wat my leer 
(teen wil met dank) 
om die f yn net te beheer 
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en dan wel haar skatpligtigheid teenoor "die grote DJO". Op-

vallend is die woordspel met "die gene" en "diegene". Enersyds 

was Opperman een van "diegene" by wie sy geleer het "om die fyn 

net te beheer" en andersyds is digter-wees in die gene vasgele. 

Hierdie dualisme word ondersteun deur die teenstellende "teen 

wil" en "met dank". 

In haar latere bundels kom die aansluiting by die eie en by ander 

in 'n toenemende mate voor. In Donker labirint (1989) blyk die 

gesprek met die eie werk en met ander kunstenaars s'n reeds uit 

'n aantal gedigti tels: "Edms. Bpk." ( 1989a: 18) met Opperman; 

"Geslote baan" (1989a:19) met die titel van haar vorige bundel, 

Geslote baan (1988); "Fatal Attraction" (1989a:59) met 'n 

eendersgetitelde rol·prent en "Around the world in so many poems" 

(1989a:61) wat sinspeel op die rolprent "Around the world in 

eighty days". In "Half-lives" (1989a:49) betig sy 'n 

mededigteres teenoor wie sy ook skatpligtig is: 

Nou kyk, Erica Jong, 
jy praat, soos net 'n digter kan, 
louter leuen. 

In "Campari on the rocks" (1989a:65) wys "My hartjie my liefie, 

die son sak weg, I die son sak weg" been na 'n Afrikaanse 

volksliedjie as "source text" of reakfor en in "Very like a 

whale" (1989a:67) word aansluiting gesoek by die eie werk deurdat 

eksplisiet na die vorige gedig, "Nosso passado nosso futuro" 

(1989a:66), verwys word: 
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Ek wou my berus by die vorige vers 

se voorneme tot finale afsluiting. 

Dit is 'n bevestiging van die Kristeviaanse idee van 'n permu

tasie van tekste waarin ook Lachmann se "weer-skryf" en "verder-

skryf.. weerklink. Sy stem met Gerri t Achterberg saam: "met 

hierdie gedig verval die voorafgaanden (1989a:47). 

Die gesprek met ander kunstenaars word voortgesi t in haar bundel, 

Gesteelde aopels (1989): met Elvis Presley (1989b:40), die 

' Amerikaanse beeldende kunstenaar en rolprentvervaardiger, Andy 

Warhol ( 1989b: 41 ) en die Franse skilder, Cezanne ( 1989b: 42) . Die 

appel (in die bundel ti tel) is 'n simbool met verskillende 

betekenisse by verskillende volke en groepe. In die Griekse 

mitologie is die appel 'n simbool van vrugbaarheid en liefde en 

as sodanig attribuut van verskeie gode en godinne, soos Dionysos 

en Aphrodite. In die Noorse mitologie is dit 'n simbool van die 

ewige jeug en vir die Christene 'n simbool van boosheid, wereldse 

genot en verleiding. Die paradysvrug word tradisioneel met 'n 

appel in verband gebring. Enersyds sinspeel die bundel ti tel dus 

op die wereldse, sinlike genot, 'n afleiding wat deur die titel, 

"Tuin van aardse luste" (1989b:S7), ondersteun word en andersyds 

op die "vrugbaarheid" van die skeppende kunstenaar (wat ook nie 

skroom om by ander te "steel" nie). In hierdie verband is die 

laaste van die drie motto's insiggewend. Sy roep Harold Bloom 

in om as 1 t ware die invloed van ander tekste, die steel van 

appels, te regverdig: 



:But poetic influence need not make 
poets less original; as often it makes 
them more original, though not therefor 
necessarily better. The profundities of 
poetic influence cannot be reduced to 
source-study, to the history of ideas, 
to the patterning of images. 
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Die opdrag, "'node aan groot vreseboek", laat die vermoede ont-

staan dat dit 'n sinspeling is op Opperman se Groot verseboek. 

Die vermoede word met die lees van die gedigte bevestig, 

aangesien talle gedigte wat in Groot Verseboek opgeneem is, 

aangehaal en/of omgedig word. In "Edenn (Hambidge 1989b:30) word 

die metatekstualiteit van baie van haar verse erken: 

Daar vloei deur die natgroen struike 
van gesprek en ·invloed 
toesang, teensang en hallelujas 
vir Dirk-der-bloemlesende. 

Die titel, "Ballade van die digters van weleer" (1989b:46), is 

'n verdraaiing van Uys Krige se "Ballade van die dames van wel

eer", 'n vertaling van die Franse digter, Francois Villon se 

"Ballade des dames du temps jadis". In die gedig, wat herinner 

aan Opperman se "Met apologie"-reeks en ook in Groot Verseboek 

opgeneem is, toon Hambidge hoe die parodie op die gevormde 

literatuur teer. Dit sluit aan by wat Linda Hutcheon se: II 

parody in this century is one of the major modes of formal and 

thematic construction of texts" (1985:2) en "it paradoxically 

both incorporates and challenges that which it parodies" 

( 1988: 11 ) . Highet (1962:69) beskryf parodie as 'n nabootsing 

waarin by wyse van oordrywing en verdraaiing gespot word en soms 
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ook veragting uitgedruk word. Hambidge (1989c:58) self se in haar 

opstel "Die parodie as stylfiguur": "Vanwee die ironiese 

onderbou, moet die leser deurgaans bewus bly van die 

linguistiese, generiese of retoriese en ideologiese aspekte" en 

verder "Die leser moet bereid wees om deel te neem aan hierdie 

hermeneutiese speletjie, wat dikwels geweldige eise aan die 

literere vernuf stel". In "Ballade van die digters van weleer" 

(1989b:46) parodieer Hambidge die styl(eienaardighede) en temas 

van 'n aantal digters tussen die Eerste Beweging en die 

veertigerjare en/of word kommentaar gelewer op sekere biografiese 

gegewens. Sy parodieer Celliers se gedrae metrum: 

Wee, o wee, Jan F Celliers, 
van ryme en metrum 
het jy ons veel geleer! 

Ons slaap in die rus van jou verse._gesus 
ongesien, ongehoord 
en dof en loom in ons versetstroom 
ongewek, ongehoord. 

Van A.G. Visser se "Lotosland", wat volgens Venter (1988:30) "se

ker die inter-tekstueelste voorbeeld uit ons ouer poesie" is, 

word gese: 

En Visser? Sy spot in "Lotosland" 
vermink elke parodie-hand. 

Twee aspekte van die parodie, naamlik spot en verdraaiing ("ver

mink"-ing) figureer hier. Vir Opperman is daar 'n "toesang": 
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Dirk-der-duisende? Ja, hy dig 
ons almal onder die kluite in. 

Vir Leipoldt is dit 'n 11 teensang11
: 

En op sy ou ramkietjie 
met nog net een snaar 
speel hy in ons geheue 
deurmekaar. 
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In die lig van die openheid oor die gay-liefde by talle jonger 

digters, is die betrek van I. D. du Plessis se "vreemde lie·fde", 

'n sinspeling op sy "As ek my vreemde liefde", hier nie so vreemd 

nie: 

Arme ID se vreemde liefde 
word by vleesgenote 
sommer gay en lekker vreugde. 

Dit is dus 'n metatekstuele gedig: in die omgang met ouer tekste 

word 'n sekere standpunt ingeneem. 

Die subtitel van "Die roos" (1989b:48) is '"n Visser-pastiche". 

'n Pastiche is oorspronklik 'n kunswerk wat uit 'n mengelmoes 

fragmente uit ander werke bestaan. Tans dui dit op 'n kunswerk 

waarin die styl en/of tema(s) van 'n skrywer of 'n spesifieke 

periode nageboots word. Dit is dus 'n geval van literatuur wat 

deur literatuur geinspireer word. Omdat die stylnabootsing kan 

voorkom as gevolg van 'n gebrek aan inspirasie of as gevolg van 

bewondering, is epigonisme en selfs plagiaat soms nie uitgesluit 

nie. Dit is 1 n poetiese tegniek wat stilisti.ese virtuositeit 
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verg en dit word soms ingespan om sekere aspekte van 'n werkiaan 

die kaak te stel. Afgesien van dieselfde titel as Visser se 

gedig, volg Hambidge die bronteks tipografies getrou na: twee 

strafes, dieselfde inkeping, dieselfde interpunksie, dieselfde 

hoofletters: 

Nooit kan ek jou skoonheid verduur,· 
Roos van my hof; 

Vir jou as "volmaakte" stylfiguur 
Aan digters geen lof ! 

Te lank ons liefdestryd: 
Nooit berou, immer ironie. 

Tog - tot in Ewigheid 
Goddank vir parodie! 

Dit blyk ook 'n "liefdesgedig" te wees, maar met die verskil dat 

hier nie oor 'n verlore lief de getreur word nie. Dit is 'n 

verheerliking van die parodie as die "volmaakte" stylfiguur en 

'n demonstrasie van die aanwending daarvan. 

Waar Totius se "Die wereld is ons woning nie" met die ver-

ganklikheid van alles te make het, is Hambidge se metatekstuele 

omdigting met dieselfde titel (1989b:52) kommentaar op digters 

en hulle gedigte wat "verreikend nooit verrykend (is) nie", "(dit 

ruik na ga, dit proe socs bleed)". In die slotstrofe word erken: 

"In stof en sneeu trek ons net na". Dit herinner aan wat Van Wyk 

Louw, na wie implisiet in die gedig as "die grootste digter" 

verwys word, in "Ex unguine leonem" (Tristia 1963a:12) geskryf 

bet: 



Iets staan :in sterre-en-helderte geskryf; 
en ek skryf na in stof. 
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Dit is opvallend dat Hambidge se gedig ook drie strofes het, dat 

elke strofe ook met "Die wereld is ens woning nie" begin en 

afgesluit word, behalwe die slotreel waar die "ons" met die 

persoonlike "my" vervang word; dat "merk", "sien" en "voel" uit 

die bronteks ook en selfs in die ooreenstemmende strofes voorkom. 

In Riffaterre (1982:100) se woorde: "a structural similarity is 

perceived between the poem and its textual referent despite their 

possible differences at the descriptive and narrative levels". 

Daar is voorheen gese dat die gesprek met 'n ander digter se werk 

ender andere uit bewondering vir daardie kunstenaar kan spruit. 

So 'n gesprek is Daniel Hugo se "Tap dance" (vuurdoring 1987a:16) 

waarin literere relasies met Cloete se ouevre en nie-literere 

relasies, in Letman se taal, met Cloete as mens aangegaan word: 

die afgelope week lees ek Cloete 
ek het bewondering vir sy soete 
serebrum en die seer f linke voete 

van sy verse wat verbete huppel 
in werklikheid is die digter kruppel 
en meet hy van nuuts af soggens sukkel 

om op te staan die nuwe dag te gryp 
vratig van voor af meet hy eet en suip 
om pynlik 'n rymdruppel af te knyp. 

Die liggaamlike pyn wat Cloete volgens biograf iese gegewens on-

dervind, word in talle verse deur 'n ek-spreker verwoord, socs 

in "artropatie" ( Cloete 1985: 50) waar siekte die ek-spreker so : , , 
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"karnuffel" dat hy "kruppel" is en "stram huppel". 

Met "in werklikheid is die digter kruppel" sluit Hugo aan by die 

biografiese .gegewens en met "kruppel" en "verbete huppel" by die 

Cloete-teks. Hugo se bewondering (strofe 1) blyk reeds uit die 

ti tel. 'n "Tap dance" is volgens The reader's digest great 

encyclopeadic dictionary ( 1970: 902) "an exhibition dance in which 

rhythm, especially in elaborate syncopation, is tapped out with 

the feet". Dit is 'n kunsvorm wat heelwat vernuf van die 

beoefenaar vereis. Die bewondering van 'n "wyse !iterator" se 

intellektuele verse vinp vergestalting in die nabootsing van 

kenmerkende Cloete-tegnieke, soos sy "vernuftige spel met en 

ontginning van die woord" (Pretorius 1987:35), sy "konsentrasie 

op die klankmatige in 'n volgehoue eksploi tasie van 

kontinueringsmoontlikhede van klanke en klankbindinge" (Grabe 

1984:25), die weglaat van die "intellektuele" leestekens, die 

aanwending van die enjambement om, onder andere, oorgang tussen 

strofes te bewerkstellig. Hugo demonstreer Cloete se 

eksploitasie van klankmatige aspekte met.die gebruik van slagrym 

en die volgehoue [u], [s], [eJ, [f], [oeJ en [all waarmee woorde 

fonies en semanties op mekaar betrek word. As 'n demonstrasie 

van Cloete se vermoe tot woordontginning is "seer" (strofe 1) en 

"pynlik" ( strofe 3) semanties verwant, maar ook meerduidig. 

Afgesien van die verwysing na liggaamlike pyn, dui "seer", 'n 

oorblyfsel van die Nederlandse "zeer", ook op die uiters "flinke 

voete" en "pynlik" op die moeisaamheid waarmee die 

kunsskeppingsproses horn vanaf die versameling van materiaal tot 

voltooiing voltrek. 
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Waar die lees van een · teks bewondering meebring; skep di t afkeer 

van ' n ander. In "My nooi is in 'n granaat" (Vuurdoring 

1987a:35) - 'n sinspeling op Opperman se "Sproeireen" - besef die 

moderne leser dat die poesie nie 'n "bouquet of poetic objects" 

(Brooks 1971:90) is nie: 

maar Opperman het jy gelees 
en vir ons onstuimige tyd 
is sy sinestetiese taal 
veels te romanties en verslyt. 

Dit is dus 'n geval van "digter beluister digter I eerbiedig; en 

ontnugter" (nDoringvuur" in Vuurdoring 1987a:40). 

'n Ander vorm van navolging wat neerkom op die omdigting van 

bestaande tekste, is die vertaling. In die poesie van die 

tagtigerjare is dit egter 'n verskynsel wat by uitsondering 

voorkom en daarom word slegs na Petra Muller se My plek se naam 

is Waterval (1987) verwys. Soos dit blyk uit die inligting wat 

onder "Vooraf" verstrek word, word di~ Japannese en Chinese 

gedigte nie lettergetrou vertaal weergegee nie, maar by die 

Afrikaanse landskap aangepas. In die proses word die kersieboom 

'n pruimboom, die den 'n seder, die Chinese orgidee 'n 

narsingorgidee, die waterbuffel 'n waterbees. Dit wil voorkom 

of Muller bewustelik die Oosterse poesie, wat ryklik inspirasie 

uit die natuur put, gekies het, want die natuur is "die plek van 

geestelike vrede en bevryding in die Chinese poesie •.. " ( Snyman, 

N. J. 1988: 10). Die bekoring van die natuur - en. daarmee saam die 

verwerking van poesie - help haar om haar . trauma (oar:" die 
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verwoesting van haar plasie) te verwerk. 

Die aansluiting by bestaande tekste, hierdie "soort literere 

parasitisme wat neerkom op 'n vertering van die kapitaal" (Grove 

1987:156) is legio. Met soms meer, soms minder sukses word die 

precede ook gevind by Ernst van Heerden (Die swart skip 1985), 

Breytenbach (Lewendood 1985), Annesu de Vos (Om vry uit te stap 

1982), Louis Esterhuizen (Stilstuipe 1986), Lucas Malan ('n Bark 

vir die ontheemdes 1981), P.J.J. Conradie ('n Kraan lek in die 

agtermiddag 1986), Wilhelm Jordaan (Digterby 1987), Antjie Krog 

(Lady Anne 1989). En steeds is daar tal~e ander. 

Dat hierdie verskynsel, wat by die "jonger" digters mode geword 

het, soms tot 'n oordoen neig, is nie weg te redeneer nie. Die 

aanleidende oorsaak hiervan kan moontlik gevind word by die feit 

dat die kunstenaar "vratig van voor af moet eet en suipn (Hugo 

1987a:16) omdat "kreatiwiteit ... nie 'n onvervreembare besitting 

(is) nie" (Hugo 1988a:92). Tog het die ontginning van die inter

tekstuele gesprek - en dan onder andere by wyse van die parodie -

belangrike winste vir die Afrikaanse poesie gebring. Die 

perspektiefverandering het ten goede daartoe bygedra dat ons 

letterkunde nie 'n "geslote baan" is nie. 
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HOOFSTUK 7 

Die "golf van popularisering" 

7.1 Inleiding 

Die uitgewersbedryf lewer in die tagtigerjare 'n bydrae tot wat 

Elize Botha ( 1989: 15) noem "die golf van popularisering" deur die 

publiseer van bloemlesings waarmee die sames tellers 'n poging 

aanwend om die Af rikaanse poesie aan die breer leserspubliek be

kend te stel. Die bydraes is onder andere Daniel Hugo se Speelse 

yerse (1988), Fanie Olivier se Die mooiste Afrikaanse liefdes

gedigte (1986) en Die braambos brand (1987), 'n keur van gods

dienstige gedigte, saamgestel deur Nienaber en Nienaber-Lui tingh. 

Met die bloemlesing, Speelse verse, wil Hugo (1988:xi), soos by 

in die inleiding Se I die le Ser 11 Vermaak II I In II al terna tief aan 

nie-akademiese lesers" verskaf. Daarom bet die verse "geen 

literer-historiese pretensie11 nie. Hugo (1988:xi) se voorts die 

meeste poesiebloemlesings in Afrikaans "probeer gewoonlik 'n 

verantwoorde en oorsigtelike beeld van die Afrikaanse digkuns gee 

en vervul terselfdertyd 'n kanoniserende funksie - bepaal dus wat 

tot die poetiese bolaag ( 'high verse' ) van ons li terere produksie 

behoort". Speelse verse wil 'n teenvoeter wees vir die "swaar

moedige en akademiese beeld van Afrikaanse poesie" (Engelbrecht 

1988:13). Hugo kies die term "speelse verse" na aanleiding van 

die Engelse "light verse". Volgens Cuddon (1982:361) is "light 

verse" 'n "vague and comprehensively term used to describe poetry 
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that lacks serious intent". Dit sluit in "occasional verse, 

nonsense verse, sick verse, satire, burlesque, parody, epitaph, 

epigram, limerick and clerihew, . . . acrostic and emblematic 

poems, the jingle and the riddle and punning verses". Hugo 

(1988:xx) voeg by dat "speelse poesie" die beste slaag wanneer 

daar 'n spelelement aanwesig is, soos die spel met die rymwoord 

in die limerick en spel met die vorm in die parodie. Die ender-

skeidende kenmerke van "speelse poesie" is volgens Cuddon 

(1982:361) "wit, elegance, grace, ingenuity and technical 

virtuosity II Die tipe poesie wil dus, socs Hugo (1988:xii) 

se, "meer, (wees) as net 'n grappie op rym". 

Die volksvers, wat nie noodwendig speels is nie, dien dikwels as 

" 'n ui tlaa tklep vir · erotiese ui tbundigheid" en dan wel om die 

komiese in mens like seksuele optrede te ontdek (Hugo 1988: xiv) • 

Seksualiteit in die volksvers is soms sosiaal aanvaarbaar omdat 

dit wat potensieel aanstootlik is, in simbole en suggesties 

verhul word. Thomas Deacon se Sand uit die son (1989) bevat 

sulke volksverse, dikwels in streektaal oor die Noordweste en die 

Boesmanland. Verskeie daarvan is oorvertellings ui t die mend van 

bokwagters, socs in die volgende vers (Deacon 1989:50): 

vrougoed het bietjie jongby 
in die jaersak gegooi 
jongby maak vir droogbek 
lie 
jongby maak vir liebek 
hunningwoorde praat 

jongby maak vir moegvoet 
askoek slaat 
jongby maak'ie 
droogland 
mooi. 
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Die Namavolkskul tuur speel in op die vers. Hulle maak karie ( ook 

"karrie" of "kari"), 'n alkoholiese drank van heuning en veral 

van jongbykoeke. In hierdie geval dra die bokwagter dit saam in 

'n jagter- of knapsak. 

Belcher se Halleluja paternoster (1982a) is 'n bundel gedigte met 

'n religieuse strekking wat feitlik deurgaans in 'n streektaal 

geskryf is en op die wyse die soort poesie populariseer. Dit is 

vertellings oor die doop ( 1982a: 15), Lasarus ( 1982a: 16), die 

vissermanne (1982a:17), die uittog uit Egipte (1982a:37), Dawid 

' en Goliat (1982a:37), Jesus se liefde vir die kinders (1982a:39), 

die wederkoms (1982a:42), en dit sluit 'n tafelgebed in 

( 1982a: 43) • Enkele omdigtings kom voor waarvan die belangrikste 

is die Tien Gebooie in "Toe het die Arna nine gemaak" ( 1982a: 51 ) , 

Psalm 23 in "Die Lanie is my jienie" (1982a:53) en die Onse Vader 

in "Waita Ou-derra van ons" (1982a:56). Dit is rymende verse 

waarin die aaba-rymskema dikwels voorkom, maar ook met ander 

rympatrone afgewissel word. 

7.2 Kwatryn 

Hoewel die volksvers 'n verskeidenheid digvorme vertoon, geniet 

die kwatryn voorkeur. Volgens Grove (1963:47) is die kwatryn '"n 

vierrreelige alleenstaande gedig wat emosioneel en tegnies 'n 

eenheid vorm en 'n bepaalde lewensinsig op 'n pregnante, pakkende 

en epigrammatiese wyse uitdruk". Aucamp (1984:5) verwoord die 

"slaankrag" van die kwatryn so in "Bitterbek": 



Hy voe! vibrasies, lig horn op 
en mik met bakgetrekte kop; 
haal oor; slaan toe en spoeg venyn: 
die kobra pleeg 'n blitskwatryn. 
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Verskillende rymskemas word gebruik, maar die een wat die meeste 

voorkom, is aaba. Die tweede reel van die volkskwatryn is 

dikwels 'n herhaling van die eerste, die derde reel is rymloos 

en reel vier rym met die eerste twee. Hugo ( 1 ~88: xv) merk op dat 

die logiese verband tussen die eerste twee en laaste twee reels 

soms oenskynlik ontbreek. By 'n nadere ondersoek blyk die eerste 

twee reels konkreet te wees en die laaste twee abstrak. 

Met sy versameling volkskwatryne in So is die lewe vir een pond 

sewe (1979) en 'n Ding om te skil in die maand April (1980) is 

R.K. Belcher een van die voorste beoefenaars van die digvorm in 

Afrikaans. Die meeste kwatryne volg die aaba-rymskema en die 

herhaling van reel een in reel twee (Belcher 1979:20): 

Die preekstoel op sy plek 
ja die preekstoel op sy plek 
Eerwaarde slat vir Satang 
met die Bybel deur sy bek. 

Soms is daar 'n afwyking, soos in die volgende ironiese uitlating 

na aanleiding van die dood van die spreker se vrou (Belcher 

1979:64): 

Toegespyker 
en ingekis 
haar vloek en skel 
gaan ek Vrydags mis. 
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Die slotgedig van 'n Ding om te skil in die maand April, waarin 

180 kwatryne opgeneem is, wys op die aard van die kwatryne 

(Belcher 1980:60): 

'n Ding om te skil 
in die maand April 
maar ek lieg die waarheid 
in my paskewil. 

"[P]askewil" of "paskwil" is 'n spotskrif en in die bundel word 

inderdaad met die tong in die kies met 'n verskeidenheid 
I 

onderwerpe gehandel. 11 'n Ding om te skil" dui daarop dat 'n 

appeltjie geskil word met mense wat hulle vergryp, met misstande 

in die samelewing en algemeen menslike situasies. Van die mens 

wat 'n vroom lewe huigel, se hy (Belcher 1980:43): 

Hy knak sy knieg 
hy se hy bieg 
maar die Here weet 
hoe lat hy lieg. 

Van mense wat te veel drink, word gese (Belcher 1980:47): 

Oom Piet se as 
in 'n fles van glas 
hy klou nog steeds 
aan die bottel vas. 

In die volgende twee kwatryne word onderskeidelik teen vrouens 

en drank (Belcher 1980: 48) en die vertel van leuens (Belcher 

1980:58) gewaarsku: 



'n Drukding en 'n slukding 
dit bring 'n man verligting 
ons travel op die regte pad 
maar in die verkeerde rigting. 

Die boereraat 
dis geed vir elke kwaad 
maar die beste medisyne 
is die waarheid praat. 
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Soos die titel van Philip de Vos se bundel, Daar's bitterals in 

die heuningwals (1988), suggereer, handel die gedigte daarin oor 

die mens se alledaagse lief en leed. Volgens die agterblad is 

di t nVersieS Vir grootmense / OU mense en vir t n klompie vry-

' postige kinders wat oud voor hulle tyd is". In een van die 

kwatryne verlang die spreker na die geliefde (De Vos 1988:12): 

As ek dalk na jou verlang 
sal ek vir my 'n vissie vang -
en as hy swem in sy bal van glas 
sal ek onthou hoe jy myne was 

en in 'n ander word gespot met die uitwerking wat drank op som-

mige mense het (De Vos 1988:34): 

Gesontyt innierontytl 
Ek se jou boetie - prontyt: 
Na nogge dop met 'n esel-skop 
loop slimgyt by my montyt. 

Ellen Botha se tweede bundel, Verspot (1991), is 'n luimige vers-

pot met "bekkige rympies vir mondiges". Dit sluit in kwatryne, 

limericke en !anger gedigte. Sy spot met digters soos W.E.G. 

Louw, Boerneef, A.D. Keet en Philip de Vos en openbare figure 
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Tutu ken die can-can 
en die geestige gavotte, 
maar as dit kom by toi-toi 
lyk hy nes 'n hotnotsgotte 

minister Barend du Plessis (1991:25): 

Se Barend ewe driftig: 
"Ek moet die pers vermy: 
As Beeld se ek's plessis'rig, 
vertaal The Star: He's gay" 

en Madonna (1991:31): 

Madonna sing oor seks in Rome, 
oor dwelms en die Pil; 
die Pous maak toe haar pruilbek 
netjies met 'n ·anatema stil. 
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Die meeste van Botha se kwatryne in die bundel het 'n abcb-rym

skema soos in die eerste en derde kwatryne hierbo. Die res is 

abab, soos in die tweede voorbeeld hierbo, of aabb. Opvallend 

in die kwatryne is die woordspeling, byvoorbeeld "hotnotsgotte" 

en 11 ana tema" . 'n Anatema is volgens · die HAT "vervloeking, 

banvloek", maar dit sinspeel ook op 'n "ander tema". 

Hennie Aucamp se Die blou uur: 50 cocktail-kwatryne (1984) 

sinspeel op drankies wat teen "die blou uur" bedien word en wat, 

as 'n voorspel tot die nag, romantiese en erotiese konnotasies 

het. Volgens Marais (1985:11) wil "die onpretensieuse bundel 

cocktail-kwatryne ... nie as 'hoe letterkunde' gelees word nie, 

maar eerder teen die agtergrond van Aucamp se ontwikkeling as 
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kabaretskrywer II . . . . · As satiriese medium is die kabaret gewild 

by die jonger kunstenaars soos Etienne van Heerden, Andre Letoi t, 

Casper de Vries, Pieter van der Lugt en Anthony Costandius. As 

gevolg van die kabaret se openheid oar onder andere seksualiteit, 

kan die kunsvorm "die inperking van papier ... nie verduur nieu 

(Van Heerden, Etienne 1989:5). Verskeie van Aucamp se kwatryne 

handel oar figure ui t die vermaaklikheidswereld waarvan die 

kabaret en teater 'n groot deel ui tmaak: "Prulaktrise" ( 1984: 28}, 

"Diva" (1984:29), "Scarlet O'Hara" (1984:30), "Lana, Rita, Mae 

en ander" (1984:31), "Ou ballerina" (1984:32), "Danseur noble" 

(1984:33) wat ;verwys na "a leading male dancer in serious 

romantic ballets of the nineteenth century" en min of meer die 

teenoorgestelde daarvan in "Danseur ignoble" (1984:34): 

Hy tors sy ballerina 
met swier en goeie wil -
net jammer dat haar wegdra 
sy boude so laat dril. 

van die kwatryne in die bundel wat sosiale en politieke 

kommentaar lewer, word in hoofstuk 8 bespreek. 

7.3 Sonnet 

'n Ander digvorm wat naas die kwatryn vir die volksvers gebruik 

word, is die sonnet. In Barend Toerien , se Illusies elegiee 

oorvee transfusies (1975) is daar een en dettig "Shakesperiaanse 

sonnette", hoofsaaklik met die tradisionele abab cdcd efef gg-

rymskema. Dit is satiriese verse waarin, soos die bundeltitel 
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suggereer, "oorvee" uitgedeel word oar vergrype in 'n verskei

denheid si tuasies. Daar is die teenkanting wat gesamentlike 

aanbidding oar die kleurgrens heen bemoeilik (1975:47), die 

groepsgebiedewet (1975:49), die Afrikaner se aanspraak dat God 

die land "vir Blank behoed" (1975:50), ontug (1975:51), die 

omstandighede van kleurlingplaasarbeiders (1975:54), 'n minister 

wat sy posisie gebruik om homself te verryk ( 1975: 55), die 

omstandighede in "townships", socs ondervoeding, die toepassing 

van "oerwoudwette", lang bustoue, "tsotsis en skokiaan" ( 1975: 57) 

en die kerk se aandeel aan sensuur en die ontugwet. Spotten

derwys wqrd gevra: "Wie ken die Wurms van Verderf en red ans 

immer tydig?", "Wie sorg dat ans nie saam aanbid met bruin en 

swart en geel ?", "Wie meen dat ans ans hemelklub met niemand 

anders deel?" (1975:57). 

R.K. Belcher se veertig sonnette in Ringe in 'n geelhoutboom 

(1982b) het, socs die van Toerien, die rymskema van die Engelse 

sonnet: abab cdcd efef gg. Kommentaar word, soms in 'n streek

taal, gelewer op die vroeere Ossewabrandwag ( 1982a: 4), die 

rasseskeiding in ans land (1982b:6), 'n rykmanslewe (1982b:7), 

die stryd om Afrikaans en die veldtog teen Engelse beinvloeding 

(1982b:9) en ontug (1982b:21). Dit is satiriese verse oar ender 

andere die toepassing van dubbele standaarde: ans keer "amptelik 

die rug I op Net vir Blankes, maar baklei non-stop I oar 

seuntjies wat met klonkies bolle skop" (Belcher 1982b: 6). 'n 

Ontstellende toekomsblik word in "Spel" (Belcher 1982b:37) op die 

blanke se voortbestaan gewerp: 



Driehonderd ringe in 'n geelhoutboom 
se neergebylde stomp kan mens laat skrik: 
'n spriet wat langs 'n Outeniekwastroom 
met ring na ring na hoer bloutes mik 
deur ens bekende tye: Van der stel 
se eerste dorpie, Engelse oormag, 
'n swart rivier wat langs die oosgrens swel 
tot Bloedrivier, Soweto, Rooi aanslag, 
le hier onwaardig teen die grond geslaat 
wat horn gedra het; kring op suiwer kring 
word hy deur Afrika se bloedige klimaat 
onkeerbaar na sy oorsprong teruggedwing 
en raak ten slotte in die swart turfsand 
die speletjie klaargespeel: volkie-ontplant. 

7.4 Limerick 
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Die limerick is 'n volbloed verteenwoordiger van die "speelse 

poesie". Die beoefening van die digsoort is geensins nuut in die 

Afrikaanse poesie nie, maar daar is 'n opvallend toenemende 

belangstelling daarin by die "jonger" digters soos Daniel Hugo, 

Ellen Botha, Philip de Vos en Flooi du Plessis. Volgens Hugo 

( 1988: xii) is die tot dusver min voorbeelde van limerick in 

Afrikaans te wyte aan die stigmatisering in 'n behoudend

Cal vinistiese taalgemeenskap weens die "bedenklike sedes" 

waarvoor die digsoort bekend is of, soos Cuddon (1982:363) dit 

stel, die "innocuously obscene or pornographic" aard van baie van 

die verse. 'n Tweede rede is die hoofsaaklik fonetiese spelwyse 

van Afrikaans wat die moontlikhede vir die noodsaaklike goelrym 

"to provide a witty or surprising conclusion" (Cuddon 1982:363) 

beperk. In die eerste van sy ses limericke in Die b9ek Daniel 

wat ook in Speelse verse (1988:50) opgeneem is, besin Hugo so oor 

die digsoort: 



Die limerick is van aard kompleks 
maar sy temas is beperk tot seks; 

dis berug vir dames 
en mans wat nie skaam is 

om hulself te ontbloot in 'n teks. 
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Hugo demonstreer bier dat dit juis "die vernuftige bantering van 

die rym . . . (is) wat die komiese ef f ek bewerkstellig" ( 1988: xii) . 

Ellen Botha (1989:7) sluit met haar siening van die limerick by 

Hugo aan: 

Die limerick prank daar banalig 
met onderent letterlik kalig; 

word geskrap van die lys, 
want sy onderwerp wys: 

hy's - figuurlik gesproke - skantalig! 

Philip de Vos ( 1989 :·11) tipeer die limerick 

Daar's vyf reels in 'n limerick: 
Hul's snaaks of stout, of effens siek. 

Hul bet iets om die lyf 
En die angel in vyf 

Is die fyn draai van die briek 

, 
so: 

en demonstreer die spel met die rym in "' n Mollige dame van 

Worcester" (1989:36): 

'n Mollige dame van Worcester 
Het lywige drome gekorcester. 

Helaas - wat 'n las! 
Daar's g'n skoen wat wou pas 

Vir die oversized Worcester Asporcester. 

Vol gens die agterblad van Botha se debuutbundel, s;ruwelike 

huwelike ( 1989), is sy een van die "voorbokke in die jolige, 

bonte optog van 'nonsensversie'-makers" wat nou "vir die eerste 
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keer met mening kop ( ui tsteek) . . . in Afrikaans: 'n baldadigheid 

wat ans benoude erns uit sy borstrok laat bars". 

Die afdelingstitels dui op die verskeidenheid onderwerpe wat in 

die bundel "skantalig" aan die bod kom: "Terte in die verte", 

"Dieregiere", "Alkoliese klieke", "Bree wee", "Boerrumoer". 

Philip de Vos se Die Worcester asporcester (1989) is, volgens 

inligting op die agterblad, 'n bundel limericke met "187 hoof

karakters" en die gebeure speel op "97 verskillende plekke" af. 

Onder die karakters is daar in die eerste afdeling die "eensame 

Rut Olivier" (1989:13), 'n "bigamis, Naas B. Colijn" (1989:15), 

'n "sekere Goliat van Gat" (1989:16), 'n naamlose "naakte nudis" 

( 1989: 37 en "tant Koeks" ( 1989: 54). Van "' n Doodgoeie tante, nig 

Mara" (De Vos 1989:17) word gese: 

'n Doodgoeie tante, nig Mara, 
Het gesels met haar plante en blare. 

En toe - uit die blou -
Se 'n lelie: "Hallo!" 

En nou sit nig Mara in Tara. 

Bekende "karakters" wat voorkom, is Pablo Picasso (1989:17), die 

sangeres Nellie du Tait (1989:21), Beethoven en Bach (1989:38), 

Uys Krige en Jan Rabie (1989:42). In afdeling twee val die klern 

op buitelandse plekname, soos Rome (1989:27), Uganda (1989:228), 

Swede (1989:29) en Kilirnandjaro (1989:29). In die derde 

afdeling, "Pollie ans gaan Perel toe", word 'n verskeidenheid 

Suid-Afrikaanse plekname betrek, soos Hermanus (De Vos 1989:51) 

waarin opvallend van die aabba-rymskema afgewyk word: 



'n Meisie wat woon in Hermanus 
Se kerels is: Stoffel, Stefanus, 

Jan, Piet, Koos, Hendrikus 
En een wat 'n Griek is -

G'n wonder dat sy so gedanus. 
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Flooi du Plessis bundel in 'n Ding wat byt (1991) sewe en sewentig 

limericke met 'n aabba-rymskema oor 'n verskeidenheid onderwerpe, 

maar die meeste het 'n seksuele konnotasie, soos die oor mevrou 

Flinkepas (Du Plessis 1991:16) en ou Tienie (Du Plessis 1991 :40): 

Die dominee vind mevrou Flinkepas 
sjarmant, kerkgetrou en,beginselvas. 

Wat die leraar nie weet, 
is haar kommer en sweet 

oor die kerels wat knyp in haar klerekas. 

Nou die dag op die strand kon ou Tienie 
byna nie glo wat hy sien nie, 

en toe hy nog so kyk, 
het die voorreg verstryk 

want sy klim toe t'rug in haar bikini. 

Die popularisering van die Afrikaanse poesie in die tagtiger- jare 

dryf die indeling "letterkundig" en "populer" op die spits. 

Enersyds word betoog vir die opheffing van die "kunsmatige en 

subjektiewe afbakening" (Letoit 1988:57); andersyds sal die 

"kanonisering wat te make het met intrinsieke waarde van litera-

tuur" (Botha 1991 :5) altyd bestaan en word gewaarsku teen populari

sering ten koste van kwaliteit (Botha, Elize 1991:7). Die byval 

wat die "populere poesie" by 'n bree Afrikaanse leserspubliek vind, 

toon dat dit in 'n behoefte voorsien. Dit is 'n wins vir Afrikaans 

dat die populere gebruik van die taal gestimuleer word. 
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HOOFSTUK 8 

Persoonlike spanninge 

8.1 Inleiding 

As die temas van die poesiebundels of afsonderlike gedigte in die 

tagtigerjare nagegaan word, blyk dit hoe sterk persoonlike span

ninge soos pyn, aftakeling en dood, liefde, die religieuse en die 

. poli tieke en sosiokul turele omstandighede as reaktor vir die 

poesie van die tydperk dien. Dit maak Opperman (1975:148) se 

uitspraak steeds geldig: "Die kunstenaar verbruik gelowe en 

bygelowe, vriende en verhoudings, selfs sy eie menswees en 

liggaam in die hose en selfvernietigende soeke na ondervindings, 

na nuwe en unieke sensasies vir sy kuns". In hierdie hoofstuk 

word aangetoon hoe die spanninge in die jonger Af rikaanse poesie 

figureer. 

8.2 Pyn, aftakeling en dood 

In hoof stuk 5 is reeds gewys op die suggestie van ondergang en 

dood in die titel van Ernst van Heerden se Die swart skip (1985). 

Die gedigte gee een na die ander blyke van oud word, eensaamheid, 

bitterheid, dood. Ouer word gaan gepaard met bitterheid en 

frustrasie, soos byvoorbeeld in "Dawid-leeu" (Van Heerden, Ernst 

1985: 12). Die leeu se "songeel" vel is "met spikkels grys 

besoedel", hy het 'n slagtand verloor en "ou kloue hunker I na 

'n stewiger en doelgerigter pas". Soos die titel_aandui, is die 
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leeu 'n beeld van koning Dawid in sy toenemende aftakeling. Die 

liggaamlike aftakeling raak ook die seksuele, want as Dawid die 

moai jong Abisag sien, besef hy dat hy "artri ties en so onbekwaam 

I die hardste bene kou". Aansluitend hierby kan die "[g]luurder" 

(Van Heerden, Ernst 1985:23) alleen maar van 'n afstand af die 

naakte vraueliggaam bewander en in magteloosheid begeer. 

In "Die tuismeganikus" (Van Heerden, Ernst 1985: 20) word die 

"knutselende hande" onhandiger en "saas '.n ou knie straef". Vir 

die doofwordende "(s]enior burgers" (Van Heerden, Ernst 1985:21) 

iSi die "ver valleise ego's I ... net 'n dor herinnering". Die 

oues "sit en prut" en is "rnakrokosrnies anbetrokke". Dit loop uit 

op die wete: "hoe rnaeisaam tag is die verwyl I tussen al die 

blink trofee!". Tussen al die klanke is die "skrynendste van 

alrnal" die "herfsgeluide van die roosblare I soos hulle een-een 

grand toe sak" (Van Heerden, Ernst 1985: 44). Die ouderdorn bring 

oak eensaarnheid en wanhoop rnee, want ons lees in "Graffiti" (Van 

Heerden, Ernst 1985:81): "al die liefdesugte I is weeig I tot 

'n antwoardlose srneekskrif uitgespel". 

AanslU:itend by die anverrnoe van die taal om pyn te verwoord, 

besef die spreker in "Nag voor die operasie" (Van Heerden, Ernst 

1985:60): "die pyn kan nerens woorde vind". Aftakeling is 'n 

noodwendige proses, want alles "gaan sy voorgeskrewe gang" (Van 

Heerden, Ernst 1985: 76) en "wie skoonheid sien, sien pyn en dood, 

I vervlietend, knakbaar, broas" (Van Heerden, Ernst 1985:73). 
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In die afdeling "Kannelure" in Amulet teen die vuur ( 1987) t>eleef 

van Heerden "met 'n weemoed soos van Afrika" (1987:30) 

"voorspooksels" oor die politieke problematiek, die oorlog

situasie, die land, die afskeid van 'n jong soldaat, staatsgrepe 

en "al die ou embleme (wat) siedend rook" (1987:35), aardbewings, 

die ontsteltenis oor die toekoms van die kerk en die taal waarin 

"stuiptrekkings van verwerping en verval" skuil (1987:38). Die 

onsekerheid oor die toekoms vind sy hoogtepunt in "Marlene" 

( 1987: 39), die laaste gedig van die afdel.ing. In die liedjie van 

Marlene Dietrich oor die dood van soldate wat in die oorlog 

gesneuwel het, vind Van Heerden die,pynlike wete: 

Die hekke van die daeraad gaan oop, 
maar doringdraad en poort het harte 
tot 'n sandsak ·teruggedwing. 

In die derde afdeling, "Insidenteel", word insidente en erva-

rings, soos die herinnering aan 'n vakansie, 'n ontmoeting, 'n 

kabelspoor in die Alpe, indrukke van die Kaap en Amsterdam, Kers

fees in die Karoo, 'n besoek aan die geboortedorp as't ware uit 

laaie gehaal en ui t ou koeverte geskud (Van Heerden, Ernst 

1987: 61). Die wete wat tydens die herinneringsreis voorop staan, 

is dat "alles ... swaar en sterflik en onwaarskynlik" is. Wat 

die mens "in elke klier voel kriewel, I is die suiwerste van alle 

leefervarings: I die dood" (Van Heerden, Ernst 1987:81). 

In Johann de Lange se Akwarelle van die dors (1982) gaan die idee 

van verganklikheid gepaard met die besef: "Ver lies is altyd 

skoner as besit" ( 1982: 31). Die geroeste emmer is nie so 
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nutteloos as wat dit op die oog af lyk nie: dit hied skuiling aan 

insekte en klein diertjies (De Lange 1982: 12). Die gesinkte skip 

word 'n "ondersese rococo-katedraal" as gevolg van die diertjies 

wat hulle "teen die romp of takelwerk plak" (De Lange 1982:15). 

In die gedigte waarin die nietigheid van die mens se lewe ter 

sprake kom, is daar nie die vooruitsig van 'n sinvolle betekenis 

na die dood nie. Die stelling, "mense gaan dood I maklik soos 

ander I asemhaal" (De Lange 1982: 36) , wo·rd geillustreer aan die 

hand van 'n paar gedigte waarin selfmoord die tema is. In 

"Gebed" (De Lange 1982:33) oorweeg die spreker selfmoord wat op 

verskeie maniere moontlik is; in "Selfmoord in 5 reels" (De Lange 

1982:36) spring 'n man van 'n hoe gebou af in 'n poging om van 

die "stad se imperfeksies" af weg te kom en in 'n ander is dit 

'n meisie wat die see inloop (De Lange 1982:42). 

In "Sloping" (De Lange 1982:51) is dit enersyds die afbreek van 

'n gebou, 'n "herehuis ... ui t 'n vorige eeu", maar andersyds ook 

die aftakeling van die menslike liggaam tot 'n "bleek lyf" en 'n 

"hopie bene". Die aftakeling word verder· gevoer in "Futuris" (De 

Lange 1982:52) met 'n vooruitskouing op wat die ouderdom inhou: 

die "lyf erodeer", "elke skarnier roes vaster van die 

rurnatiek", die "fles van die buik ... is nou vol uitgesak" en die 

seksuele drif het verflou. Uiteindelik is die terugkeer na die 

aarde soos die ontmoeting van geliefdes en 'n volle oorgawe aan 

en eenwording met die "oerbeminde". 
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Die tema van die dood word in Snel grys fantoom (1986) voortgesit 

met elegiese gedigte oor die digter se vader en 'n paar kunste

naars soos Emily Dickinson (De Lange 1986:59), James Dean (De 

Lange 1986:60), Billie Holiday (De Lange 1986:61) en Pieter 

Claassens (De Lange 1986:62). Die motto van die vyfde afdeling, 

waarin die meeste van hierdie gedigte voorkom, is: "All goes 

onward and outward, nothing collapses, I And to die is different 

from what anyone supposed, and luckier". Dit staan in teen-

stelling met die angswekkende droombeeld(e) wat deur "fantoom" 

in die bundeltitel gesuggereer word. In die meeste gedigte is 

daar 'ill byna nonchalante aanvaarding van die dood. Ons lees 

byvoorbeeld in "Impasse" (De Lange 1986:40): "Tot satwordens toe 

versadig van lewe I wag ek die dood af. Doodverveeld". In "Die 

dubbelganger" (De Lange 1986:42) staan daar: 

Grafseker gou loop my horlosie af: 
kyk hoe skraal my skof gemeet aan 
die bonkige halfleeftyd van koolstof. 
Die dood is die lewe se kloon. 

Die aanvaarding en berusting spruit waarskynlik voort uit die 

siening dat die lewe en die dood dubbelgangers is. Dit gee 

verder daartoe aanleiding dat die digter in 'n sekere mate 

afgunstig is op die dooies as hy in nPieter Claassens 1949-1983" 

(De Lange 1986:62) se: 

Ek beny jou die nugter 
sekuriteit van jou dood: 
Vriende, ek vertrek 
op my laaste reis. 
Sommiges leer van kleins af 
om hulle teen verlies te staal. 
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In die slotgedig van hierdie bundel beklemtoon De Lange (1986:63) 

die natuurlike aftakeling van die liggaam en die oorgang van lewe 

na dood as hy met verwysing na Ernst van Heerden se: "Die boom 

van Pearston is stadigaan I kishout aan't worde". 

'n Eenvoudige waarheid wat in Daniel Hugo se Die klein aambeeld 

(1983) voorkom, is die wete wat die mens dwarsdeur sy lewe bybly: 

"hy weet van die gewisse doodsweet" (1983b:19). 'n Mens kan die 

sloping van 'n gebou keer, "maar hoe verhoed jy dat die asem stil 

vertrek I uit die lendelam lywe van slapers" (Hugo 1983b:23). 

' Daarby is die dood 'n volslae afskeiding: dit is "die land wat 
.,.,,.,!It.-' 

elk alleen ontdek" (Hugo 1983b:37). In 'n latere bundel, Verse 

van die ongeloof (1989), sluit Hugo aan by die vroeere uitspraak, 
' . 

naamlik "poetry is in the pity". In "Dat pyn bestaan" (1989b:10) 

verwys hy na Cloete en Cussons wat, as gevolg van die persoonlike 

ervaring van pyn, dikwels daaroor dig. 

inspirasie, dit "gee hulle wat wonders". 

Pyn is vir hulle 

Hy se verder in 

"Teespraak" (1989b:11): " ..• dis waarop digters teer I die pyn 

die verdriet, die seer ... ". 

Die idee van onvastigheid, onsekerheid en 'n gevaarlike terrein 

wat die bundel ti tel van Elisabeth Eybers se Oryf sand ( 1985) 

suggereer, is in 'n groot mate in die gedigte oor die dood en die 

ouderdom aanwesig. Die ouderdom word in die openingsgedig, "Oud 

word" (Eybers 1985:7), as die "geseende en gesonde I afronding 

van volvoerde strewe" beleef, maar dit gaan ook gepaard met 

traagheid en onvermoe. Di t is die tyd waarin die sieke droom van 

die dood (Eybers 1985:8); waarin die ouer mens aan "mislukkings 
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en.teleurstellings" (Eybers 1985:29) terugdink en met al meer 

sekerheid besef: "ek sit van dryfsand aanmekaar" (Eybers 

1985:14) . Dit is 'n blote geval van 11Wie ooit aanvang saai, I 

... moet beeindiging maai" (Eybers 1985:32). Ten spyte van die 

sekerheid is daar ook soms die onsekerheid, soos in "Memorabilia" 

(Eybers 1985:15): 

Hoe angsbevange en mistroostig weef 
die mens 'n visioen van uitgelese 
onsterflikheid, bizarste hipotese 
wat eeue van besinning kon oorleef. 

Dit is 'n "visioen" wat in haar jongste bundel, Respyt (1993), 

steeds weerklank vind. Die ti tel verwys na die ui ts tel vergunning 

wat sy op 'n bejaarde leeftyd geniet, maar met die terugroep van 

die verlede kom die besef dat die respyt slegs nog tydelik is, 

dat die reis onverbiddelik ten einde loop. 

Die dood is 'n oormag, 'n "force majeure", waarteen die mens geen 

verweer bet nie. Die dood is "onverbiddelik en stereotiep" en 

reeds 'n "afspraak by geboorte" (Eybers 1985:17). Dit laat die 

mens "versetloos" teen die "uitdor en skilfering" (Eybers 

1985:35). Saam met die idee van oud word en verganklikheid, is 

daar ook by die kunstenaar I digteres die vrees vir "opdroog" 

(Eybers 1985:33). 

Ten spyte van die afgetakelde liggaam, die "afgetrokke gesig", 

"karige bors" en "aankapkniee" in "Spieelblik" (Eybers 1985:31), 

is daar nie selfbejammering .. nie, want sy is "siek .••• maar nie 
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dood" (Eybers 1985:8), dit was "gevaarlik maar nie treurig nie" 

(Eybers 1985:18); "merendeels lewendig I nader jy sewentig" en 

die ui tsig is "nog nie I onaanvaarbaar benard" ( Eybers 1985: 27) . 

Eybers slaag daarin om die dood intellektueel te verwerk en 

poeties te verwoord, maar die poesie bied nie altyd vertroosting 

nie, want sy se (1985:14): 

Elkeen in staat om twee by twee te tel 
en pyn aan poesie te meet merk wel 
hoe oorsprong opbrengs in die skadu stel. 

Die tema van ouderdom, aftakeling en dood kom ook voor in Eybers 

se volgende bundel, Rymdwang (1987). Die digteres besef opnuut 

die toenemende ouderdom is 'n proses van "aan kant maak" en dit 

hou verband met "die manier waarop alles van kant I gemaak word, 

o.a. jy self" (Eybers 1987:21). Aanvanklik neem die mens "ywerig 

en halsoorkop I 'n blye aanloop in die moederskoot" maar word 

later "agteloos verwerk tot skroot I en strompel traag tot 

selverdeling stop" (Eybers 1987:23). Terwyl die aarde "onkeer-

baar na die skemerkant (kenter)", kom die mens agter: ·"Jy veer 

nie meer orent soos vroeer nie" (Eybers 1987: 20). Soos in 

Dryfsand, is daar in die bundel ook die positiewe houding oor die 

ouderdom, ten spyte daarvan dat die dood die mens se "grillige 

lewenslot" (Eybers 1987: 45) is en dat die liggaam deur die 

ouderdom "geknip, verwring en aangepas" word totdat jy met die 

"finale sinjaal" genoodsaak word om te vertrek (Eybers 1987:46). 
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Hoewel die mens besef dat hy weerloos is teen die dood~ probeer 

hy 'n verweer daarteen vind. Pirow Bekker se bundel, Eskarp 

(1987), bevat, ten minste wat die bundeltitel betref, 'n 

suggestie daarvan. "Eskarp" het verskillende betekenisse, maar 

hiermoet dit waarskynlik as 'n verdedigingswerk, 'n vesting teen 

magte wat 'n bedreiging inhou, gesien word. Dit blyk egter dat 

die soeke na 'n vesting teen die dood 'n futiele poging is. 

Gedigtitels soos "Alle vlees is gras" (Bekker 1987: 29), "Geleende 

tyd" (Bekker 1987:33) en "Woelwater verdrink" (Bekker 1987:700 

is reeds bewys daarvan. 

Die verweer teen die pyn le dikwels in 'n soeke na die ont

v lugting daarvan. In Menno Stenvert se bundel, Vruqvlies (1986), 

is di t in die eerste afdeling hoof saaklik die liggaamlike pyn 

waarmee die geneesheer te doen kry: geboorte, operasies, 

ongevalle. In die tweede afdeling word di t 'n soeke na die 

ontvlugting van die pyn, onder andere by wyse van drank (Stenvert 

1986:45), onttrekking, SOOS 1 n gewonde Of siek dier in die bos 

(Stenvert 1986:46), terapie (Stenvert 1986:47), wetenskaplike 

diagnose (Stenvert 1986:48) en ontsmetting (Stenvert 1986:50). 

In Hambidge se bundels is die oorsaak van pyn dikwels 'n lief

desteleurstelling en, op grond van die ek-spreker wat telkens aan 

die woord is, is · di t die vergestal ting van 'n persoonlike 

ervaring. In Bitterlemoene (Hambidge 1986a) wil die digteres 

loskom van die persoonlike pyn as sy reeds in die openingsgedig, 

"Kunsklas" (Hambidge 1986a:7), se dat "openlike smart tog so I 

.slordig is" .. Sy "verag emosies wat ondermyn" (.Hambidge 1986a:27). 
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en seek in die poesie 'n "self- 11 verweer t.een ontgogeling" 

(Hambidge 1986a:27). Deurdat sy telkens ander gepynigdes en 

geplaagdes byroep, verberg sy haar emosies "agter die masker van 

ander I se doen en late" (Hambidge 1986a:37). Tog besef sy dat 

dit nie werklik verlossing bied nie. In die afdeling 

"Reisjoernaal" in Die anatomie van melancholie ( 1987a) moet Erica 

Jong, 'n Amerikaanse digteres, Hambidge se standpunt by wyse van 

die volgende motto's ondersteun: "Poetry does not cure I the poet 

.•. " en "a real poet I is a mythological beast; I but the 

suffering he knows I is real" (Hambidge 1987a:8). Ook die 

digter, Theodore Roethke, word in "Ariel" (Hambidge 1987a:15) 

aangehaal om die verband tussen poesie, lewe en dood te 

beklemtoon: "To write poetry: you have I to be prepared to die" 

en "Dying I Is an art, like everything else. I I do it 

exceptionally well". In die laaste strofe se Hambidge: die dood 

is 'n "kuns" en die lewe is die "klakkelose I nabootser hiervann. 

Dit sluit aan by wat ons in die laaste strofe van "To whom it may 

concern" (Hambidge 1987a:13) lees: 

Dit kom my voor 
die lewe (nes poesie) 
rig ons af 

vir die volstrekte 
vir die volstrekte 
stilte: die dood. 

In die proses van op pad wees na die "volstrekte stilte" speel 

pyn 'n besliste rol: "Die relief van pyn I yk genadeloos I 'n 

lyf, 'n lewe" (1987a:47). Ter illustrasie neem Hambidge as 

voorbeeld Anne Sexton, 'n Amerikaanse digteres wat 'n geestelike 
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ineenstorting beleef en op 46-jarige ouderdomoorlede is: "Die 

graf iek van melancholie I registreer ongevraag I grafstene langs 

jou pad" en "in die gebreekte spieel •.. I I staar die einde I ons 

wreed in die oog" (1987a:48). 

Eveleen Castelyn slui t in haar bundel, Menslikerwys gesproke 

(1984), ook aan by die idee dat pyn die aanstigter van die poesie 

is. Die motto van die derde afdeling kom van Edvard Munch: "Art 

grows out of grief and joy, but mainly grief. It is born of 

peoples' lives". Die motto van die vierde afdeling leen Castelyn 

by Shakespeq.re: "Life's but a walking shadow; a poor player, I 

That struts and frets his hour upon the stage, I And then is 

heard no more" • In verskeie gedigte in die bundel is di t 

soldate wat - in Su'id-Afrika maar ook elders - gesneuwel het, 

soos ender andere "Sterfliedjie op 'n ou deuntjie" (Castelyn 

1984:19), "Katima Mulilo: 23 Augustus 1978" (Castelyn 1984:20), 

"Memento's van 'n soldaat" (Castelyn 1984:21), "Dienspligtige 

ridders" (Castelyn 1984:22) en "Booglied" (Castelyn 1984:23). 

Daar is verder die verwoesting van 'n kernbomontploffing 

(Castelyn 1984:27), 'n bomontploffing op 20 Mei 1983 (Castelyn 

1984:29) waartydens onskuldige mense gesterf het en die dood van 

die digteres se vader (Castelyn 1984:11). 

Uit 'n aantal gedigte in die bundel spreek 'n ontnugtering as 

gevolg van die realiteit van menslike lyding en wel na aanleiding 

van die dood van 'n kind (Castelyn 1984:36), pasiente in 'n 

kliniek (Castelyn 1984:39) en die "bros beentjies", "verkreukelde 

wangetjies'' en "vlak asempie" .van .'n oumens (Castelyn 1984:53). 
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Oktober se viooltjies wat Leipoldt in sy "Oktobermaand" besing, 

het vir Castelyn 'n ander betekenis. In haar gedig, "Oktober" 

( 1984: 42) I WOrd In ge1dealiseerde wereld gedekonstrueer: "di t is 

die maand Oktober: I haelkorrels het die viooltjies verpletter" 

en daar is "roubande om ens wanhopige arms". 

Vir Breytenbach is die lewe 'n voorbereiding vir die dood en dit 

bring mee dat die dood vir horn in alles aanwesig is. As hy na 

die natuur kyk, sien hy ender andere "die dolfyn se glimlag I is 

die lyn van sy skof na vernietiging" en "die skilpad dra horn aan 

sy doodkis dood" (Breytenbach 1985: 157). pie ti tel van sy 

bundel, Lewendood (1985), slaan enersyds op lewe en d09d, maar 

ook op lewenddood. Lewe beteken vir horn om, soos by dit in 11 3.12 

(Gedig) 11 (Breytenbach 1985: 137) stel, 11bereid, gereed, 

ontvanklik" en "beskikbaar" te wees, "wakker te slaap", want "jy 

weet nie wanneer jy ryp is I vir onthulling nie11
• Dit blyk dat 

lewe en dood vir horn omruilbaar is. Eers se hy: "die dood is 

alleen 'n ander I vorm van lewe 11 (Breytenbach 1985: 137) en 

daarna: "die lewe is net 'n ander I miermanier van sterwe11 

(Breytenbach 1985:138). Soos by Hambidge, onder andere, is die 

poesie vir Breytenbach 'n onlosmaaklike deel van lewe en dood. 

Hy se in "4. 6 ( Vers vir In gedig) II ( Breytenbach 1985: 162) : 110 

gedig: I jy vers uit my lewe, word lewe se surrogaat... Poesie 

het die funksie om voor te berei op die dood, maar ook om 'n 

verset te wees daarteen. Die gedig, wat 'n vrye bestaan geniet, 

is veral belangrik vir die digter in gevangenskap. Dit lei tot 

'n voortdurende soeke in eensaamheid na die self en die geliefde. 

-Dit.:··i& 'n soeke om te deurgrond: "wat ek nie,i;s ni,e kan,,e~,.nie 
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sien nie, I ek kan nie wees :wat ek nie sien nie" (Breytenbach 

1985: 149). 

Swanepoel sien in die kantelende toring van Pisa 'n ooreenkoms 

met die mens se lewe en maak dit van toepassing op homself as hy 

in "Pisa" uit By wyse van skrywe (1988:8) se die toring is sy 

"aanverwant"; dit is "aan' t inkalwe" en 'n "tuimeling". In 

11Teken" (Swanepoel 1988:55) is die teken wat die digter raaksien, 

'n eenvoudige waarheid: "op die duur bly niks I word als geblus". 

"Elegie" (Swanepoel 1988:42), die eerste van twee in memoriam

gedigte in die bundel, bevat herinneringe aan J.J.C. wat aan 

breinkanker gesterf het en by wie die digter die "ou-ou wysheid" 

geleer het: "ek is 'n mens I niks mensliks I ag ek vreemd I aan 

my". Die tweede in memoriam-vers I "Marsman" ( Swanepoel 1988: 43) I 

is 'n gedig ter ere van die Nederlandse digter en prosaskrywer 

van wie dit bekend is dat slegs een wet v~r hom gegeld het en dit 

was die van die lewe. In sy verkondiging van die vitalisme het 

die vrees vir die dood 'n vername rol gespeel. Hierdie f ei telike 

gegewe gee Swanepoel weer deur te se dat Marsman die lewe 

hartstogtelik liefgehad het, maar "die dood nog meer bemin 

(het)". 

Die titel "Anekdoodte" (Swanepoel 1988:49) aksentueer, by wyse 

van die spel met die spelling, die spel tussen die lewe en dood 

en die dun skeiding tussen die twee. Die digter peins oor die 

vraag of 'n mens "'n laaste dapper woord" sal vind "in die 

oogwink as jy huiwer I tussen lewe en duister". Die digter dink 

aan die uitsprake van Vespasianus en Nero, maar ook aan.diegene, 
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wat "geen laaste dapper woord kon vind I en net kon buig". Dit 

is waarskynlik 'n sinspeling op Van Wyk Louw, die man "van fyn 

en silwer woorde", se "Miskien ook salons sterwe". Die digter 

dink ook aan sy eie situasie toe hy byna in 'n motorbotsing was 

en "die dood van naderby bekyk (het)". 

Die titel van Vincent Oliphant se bundel, Bleed vloei in stilte 

(1983), dui waarskynlik op leed wat in stilte verduur word. 'n 

Motivering hiervan kom voor in "In stilte" (Oliphant 1983:21) as 

die digter se: "En as ek eendag seer sou kry // moenie huil nie 

I I . . . die bloed is altyd daar I die bleed vloei in stilte". 

Hieruit blyk dat die pyn altyd aanwesig is, maar dat hy dit 

wegsteek: "my vel is bloot die geluk I waaragter die sluimerende 

droefheid skuil" (Oliphant 1983: 21). Die digter besef verder in 

"Geloofsbelydenis" (Oliphant 1983: 34): "niks kan my droefheid 

besweer I net dood kan salf aan die lewe smeer". Om van "weet 

tot verstaan" te kom, is dit dikwels nodig om pyn te leer ken; 

om, by wyse van die tradisionele Bybelse beeld, "deur die dal van 

doodskaduwee (te) gaan" (Oliphant 1983:9). Die ouer mens besef 

hy het sy liggaam "aangehits en gesalf met liefde en wyn" en sy 

verstand het hy "kruis en dwars deurreis", maar aan die einde is 

hy "terug in die huis van stilte" (Oliphant 1983:35). As die 

digter in "Verslae nabetragting van 'n doodsberig" (Oliphant 

1983:10) opnuut die nietigheid van die mens se lewe besef, kom 

hy tot die slotsom: "Die lewe hang aan 'n garedraad I en die lewe 

is swaar". 
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r Soos die bundeltitel te kenne wil gee, loop Lucas Mail.an in 

Tydspoor (1985) terug op die spore van die tyd. Hy besef die 

aftakeling van die liggaam is 'n langsame proses, want "die jare 

boetseer aan dubbelken en winkbroufrons" . Die glimlag "sal 

verweer I soos tande slyt en oe verdof, I die tong sy vaart 

verloor" en die skedel is "van Adam af museum, I word mettertyd 

private mausoleum" {Malan 1985:47). Dit word alles bepaal deur 

"Vader Tyd" (Malan 1985:51): 

Jy vat alles, ne? 
Vat dan tog 
wat joune is. 
Ewige vraat! 

Die aftakeling loop ·noodwendig uit op die dood, want "mens buig 

jou langsaam grondiger I en kry 'n neiging aarde toe" (Malan 

1985:53). 

Malan se besinning oor die verganklikheid word in sy latere 

bundel, Edenboom (1987), voortgesit. In die bundel is die boom, 

tuin en water deurlopende rnotiewe waarin herinneringe. uit die 

jeug, die tuin van Eden, Bybelse figure en wisselende seisoene 

figureer en wat uitloop op 'n besinning oor eensaarnheid en lewe 

en dood. Oor die alledaagsheid van die dood se Malan (1987:12) 

in "Lugtig": "Jy sou dit skaars aan lug of borne rnerk I as iemand 

doodgaan // maar luister hoe dit oral gebeur". Op die vraag, 

"hoe I raak jy teen enkeljarigheid bestand?" (Malan 1987:24), is 

daar nie 'n antwoord nie. Waaroor die mens wel sekerheid het, 

· · ., is· dat -··~· •• -sy lig moet kwyn" (Malan 1987~36). Deur die 
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personifierin9 van die rose wat sug en "deurentyd hul · rooi 

gedagtes oor verganklikheid (wissel)" (Malan 1987:26), word die 

mens betrek. 'n Blaar wat verkleur en afval, is die "eerste 

simptoom I van die groot vergaan". By die aanskoue van vallende 

blare kom die besef: "Hoe bly die mens in sy aard aan die boom 

I se loof en verval tog droewig verwant" (Malan 1987:27). 

Jannie Coetzee se bydrae tot gedigte oor die af takeling en dood 

kom in sy bundel Reisiger in vlamgebied ( 1986) voor. As aanloop 

tot die besinning oor die dood, is daar in die eerste afdeling, 

verweef met die reisgedigte, 'n paar besoeke aan begraafplase. 

Daar is, onder andere, die besoek aan die graf van die digter se 

"saamgebore, meer-as-broer broer" (Coetzee 1986:12) wat op een 

en 'n halfjarige ouderdom oorlede is. Tydens 'n treinrit roep 

hy sy jongdae in herinnering en besef: "Klasmaats wat lewe, dra 

Tyd se wrede grimering nou" ( Coetzee 1986: 19). In nouderdom" 

(Coetzee 1986:55) gaan dit oor fisiese en geestelike veranderinge 

wat deur ouderdom teweeggebring word: "Rolprent-omhelsings walg", 

die are is "lankal te nou vir sy woedes" en die kop "neig af na 

sy wortels". Hoewel "die jarelas sy lyf verpluk" en hy besef dat 

hy "in strate vol ter dood gedoemdes" stap, is elke dag "wonder 

en geskenk" ( Coetzee 1986: 71), in der waarheid 'n "groot geskenk

van-lewe" (Coetzee 1986:59). In "Een ry grafskrifte" (Coetzee 

1986:69) val die klem daarop dat die dood nie uitsoekerig is nie 

en dat alma! in die dood gelyk is: "Waardig oplaas is Pseudo, nou 

ontvrag I van pantomime en 'n skyngeslag". In "Dorpskerkhof" 

(Coetzee 1986:68) is die ryke, die "vroeg volleerde kind", die 

bloedjong maagd· en die idioot "asemloos en eensgesind". in;. die 
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dood. Coetzee le telkens klem op die finaliteit van die dood as 

'n einde, maar daar is ook verwysings na en 'n onsekerheid oor 

die "hierna" (1986:62), die "nie-bestaan" (1986:68) en die hemel 

wat 'n "heugenislose swewe" ( 1986: 61) is. Om as 't ware die 

ingaan in die dood as die enigste sekerheid te beklemtoon, word 

die bundel met 'n paar besoeke aan begraafplase afgesluit. 

Die gedigte in Wilma Stockenstrom se Monsterverse (1984) wat met 

die mens se nietigheid en verganklikheid te make het, speel terug 

op die vergetelheid in haar vorige bundel, Van vergetelheid en 

van glans (1976). In gedig nommer 7 (Stockenstrom 1984:11) kom 

die gedagte na vore dat geluk slegs 'n oomblik lank ondervind kan 

word. Die mens en heelal is gedoem tot vergetelheid; die mens 

is vol verganklikh'eid en dit waarna hy daagliks jaag, is 

tevergeefs (Stockenstrom 1984:40). In nommer 44 is dit die kind 

wat ontuis voel in die wereld. Met 'n "gesnak en geknutsel" 

probeer hy om "bekronings van die prestasie" te verkry, maar 

uiteindelik is hy tot die "bedrog van sy droom" (Stockenstrom 

1984:53) gedoem. Die mens se aardse verblyf is tydelik; dit is 

'n "woon in 'n aankoms en 'n wag I in 'n vertrek" (Stockenstrom 

1984:20). Van die hoop kom niks, want die mens "is moeg van 

wees" en die gode is sterwend (Stockenstrom 1984:48). Die dood 

is 'n werklikheid wat alles oorheers. Die mens moet erken "die 

raaisels bly in die ruis van die wind" en as hy insig in sy 

nietigheid verkry, besef hy dat hy niks meer as 'n "sweem" is nie 

(Stockenstrom 1984:26). 
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As gevolg~van die liggaamlike pyn wat Cloete "aan die lyf" en 

"aan die vel" ( 1986: 117) ondervind, is die hoe frekwensie van 

verwysings na of die voorkoms van pyn, siekte, aftakeling en dood 

as tema te begrype. Die persoonlike ervaring van pyn en liggaam

like aftakeling en die besef van die naderende dood blyk uit die 

opvallende aanwesigheid van die ek-spreker in die meeste gedigte 

wat met pyn en aftakeling te make het. In "artropatie" (Cloete 

1985:50) kom "my" sestien keer binne agtien reels voor! In die 

verskeie Job-gedigte is daar 'n duidelike outobiograf iese element 

as gevolg van die eie liggaarnlike lyding en gevolglike identifi

kasie met Job. Deurgaans val die klem op die niet~gheid van die 

menslike liggaam. Cloete se, ender andere, "die liggaam (is) 'n 

nietige skippie // op groot golwe" (1982:117), dit is 'n "stuk 

rornmel I hierdie in ·pyn gekoesterde God l se groot frornmel I se 

voes vod" (1985:49) en 'n "stinkende stuk ongeluk" (1985:46). 

Dit is veral die ouerwordende mens wat deur siekte, pyn en lyding 

geraak word. In "Ballade van die kerkhof" (Cloete 1980a:17) het 

hulle, toe hulle jonk was, die dood "gekierang". Nou dat hulle 

oud geword het, word die dood 'n werklikheid. Die ournens raak 

onbeholpe, hy "skuifel" en "struikel" en meet deur ander gehelp 

word (Cloete 1986a: 57). Dikwels bring die ouderdom 'n uitsiglose 

bestaan mee, socs vir die twee oumense in "Beatus en Beata" 

( Cloete 1980a: 42). Die ouderdom is "eensaarn en pervers" ( Cloete 

1982:70) en 'n wedywering met die onbekende (Cloete 1980a:70). 

'n Mens wat vergaan, is "iets wat langsaam verrot" (Cloete 

1986a:60). Die liggaamlike aftakeling gaan soms gepaard met 'n 

"geestelike ellende" (Cloete 1980a:70) en op die oog.af opstand 



( Cloete 19:86a: 34) : 

Dis deel van sy werk 
om mens en voel tot vernedering so te breek 
dat die heupbeensplinter en afvlerk 
soos 'n pinkie skeef en skerp na die hemel steek. 
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Tog is daar by Cloete nie opstand of beskuldigings nie. Hy 

aanvaar dat "vernedering" en gebrek God se wil is en dat hy "tot 

sy demonstratiewe beskikking I sy getroetelde mislukking" (Cloete 

1985: 53) ;·s. 

Reeds in sy debuutbundel, Angelliera ( 1980), is die angel

begrippe siekte, pyn, aftakeling en dood. Die aftakeling van die 

liggaam, soos die agteruitgang van die sig en gehoor, en die 

besef van die opweg wees na "'n ander skrikwekkender huis", lei 

wel daartoe dat hy sorns, soos in "Prediker" (Cloete 1982:33) wat 

Prediker 12 as bronteks het, geen behae rneer in dinge het nie. 

In Brewer (1982:493) se woorde is hierdie gedig 'n "constellation 

of textual fragments written into and constitutive of his work". 

Kenrnerkend van Cloete se dink oor pyn, aftakeling en dood is die 

soeke na 'n verweer daarteen. Vir die selfmoordenaar is die 

t 1 t · d · h ' b t d pyn he"' en "le"' on v ug 1ng eenvou 19: y wou n es aan son er 

(nou) doodtevrede in sy gat" (Cloete 1980a:29). As die ek in 

"Eiewysheid" (Cloete 1982:56) besef hy "groei aarde toe" en "hel 

lewendig skuins", rnaan hy hornself om te "onthou om asern te haal 

I om koppig uit te hou"; hy moet "uitputtend aanhou" en 

"vermoeiend"bly dink I in teen die groot vergeet". In !'para.boo!" 
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(1980a:52) gebruik Cloete die leerlooiproses as 'n beeld van hoe 

pyn die mens sterker maak: " ... hy I word al weerbaarder deur te 

ly I word hy al sterker ... ". Met die gebruik van die apokoinou 

word 'n tweede leesmoontlikheid geskep en by wyse van die 

herhaling word die weerbaarmaking deur lyding beklemtoon. 

Die soeke na 'n verweer teen die verweer of aftakeling ("die 

verweer", Cloete 1985:106) hou direk verband met 'n verset teen 

die dood. In "outo-immunisering" ( Cloete 1985: 108) wil die 

spreker 'n "teengif" vind, 'n "effektiewe verweer" teen die dood. 

Hoewel hy besef dat hy "een keer moet . • . verloor" (Cloete 

1985: 108) , wil hy "versetlike krag ... monster" ( Cloete 1985: 127) 

om te genees. 

Vanuit die religieuse perspektief aanvaar Cloete dat siekte, pyn 

en verganklikheid in ooreenstemming met God se wil is. Hy se in 

Allotroop (Cloete 1985:134): "Hy tel ons maar Hy tel I en weeg 

anders as ons" en" ... dat ons sterf I is vir Hom lewe werd". 

In Idiolek (Cloete 1986a:92) is dit 'n vaste wete: 

ek weet 
wie met u liefde toegerus 
is kry goddelik die leed 
as 'n bonus. 

Hoewel God siekte en lyding toelaat, kom die genesing en die 

vermoe tot weerstand ook van Hom. Cloete se in II tea ter a" 

( 1985: 49): "hoe naai u weerstand I en blus in in die kosbare 

klant". Soms behaag dit God .om die mens nog 'n kans te gee: .die 



164 

dood w<!>rd dus afgeweer ( Cloete 1985: 124). Dit is nadat die 

digter na aan die dood was dat hy besef: "u het my weer laat 

gaan" (Cloete 1985:121). 

Ontvlugting van die pyn word ook in die poesie gesoek. Cloete 

identifiseer horn met kunstenaars wat pyn en lyding ken, soos Job, 

Vondel, Kloos, Opperman, Milton en Ernst van Heerden. Hulle skep 

en bring kuns voort ten spyte daarvan dat hulle lyding moet 

verduur, die dood in die gesig staar en "geen besitreg (bet) nie" 

{Cloete 1985:51). 'n Goeie voorbeeld van die omskepping van pyn 

in poesie en 'n onderstreping van die idee "poetry, is in the 

pity" is "artropatie" (Cloete 1985:50), in Riffaterre (1982:8) 

se semiotiese terminologie 'n "catalogue of •.• connotations". 

Die eerste strofe ltii: 

hy laat horn gloeiend geld 
met 'n glassplinter in my gewrig 
en 'n sandkorrel in my oog 
hy is spyker en naald en speld 
hy hou my onverbiddelik onderdanig 
van die skedel tot in die voetboog. 

Sy gewrigsiekte veroorsaak ontsettende pyn. Dit word beklemtoon 

deur woorde soos "gloeiend" en "glassplinter" wat deur die 

frikatiewe [x] verbind word. Die [sp] in "glassplinter" verbind 

die woord met ander skerp voorwerpe, socs "speld" en "spyker11
, 

wat pyn meebring as dit in die liggaam insteek. In die tweede 

strofe dra woorde soos "wring", "knak", "kouevuur" en "brand" die 

idee van pyn verder, en in strafe drie gaan dit oor in "krul", 

"karnuffel" en "skroei" wat klankmatig deur die . [k] en [r]. 
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verbind~word. In die·slotbeeld suggereer "huppel" egter 'n mate 

van vreugde. Die gedig het deur en uit lyding ontstaan, dit wil 

se pyn het die kunswerk ge1nspireer; ervaring is in kuns omskep 

en kunsskepping gee aanleiding tot vreugde. 

Die ervaring van pyn is nie slegs negatief nie, maar lewer sekere 

winste. Een daarvan is die inspirasie tot kunsskepping. 

Gilfillan (1985:18) konstateer dat die ervaring van pyn die 

bewussyn vir Cloete opskerp. Deurdat hy pyn by wyse van die 

poesie besweer, word "die lydende kunstenaar tot 'n bevryder 

II . . . . Lyding beperk dus nie, dit werk eerder verlossend. 'n 

Verdere wins is die oorgawe aan God. Cloete is die "kwietis" 

(1985:36) wat na volkome oorgawe aan God strewe: 

u is my ridder 
ek dra u onsigbare 
oorweldigende gewig 
selfs in my swik 
en in my struikel en le beskik 
u nogtans u voortvarende ondraaglike wil. 

Pynervaring gee ook aanleiding tot 'n diepe deernis met ander, 

want "ons wat die maklikste pyn I uitdeel het die heel meeste 

begrip I vir seerkry" (Cloete 1985:37). 

'n Persoonlike wins vir Cloete is die feit dat sy verse, hoewel 

hulle in 'n groot mate deur pyn en gemis oorheers word, nie, soos 

Grove ( 1985: 8) tereg opmerk, in "neuleri.gheid en patos" ontaard 

nie. 
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8.3 Die liefde 

Joan Hambidge is ongetwyfeld die belangrikste eksponent van die 

tagtigerjare wat die skryf van gedigte oor die liefde betref, al 

verval die tema by haar in 'n redelike mate in eensydigheid. In 

Bitterlemoene (1986a:S8) se sy dat sy deel is "van die lang 

galery digters I knoeiend met tyd in vers I om die gelief de terug 

te bring". Dit is in 'n groot mate tiperend van haar verse oor 

die liefde en geliefde, aangesien sy haar keer op keer met die 

verlore lief de bemoei, met die "vernedering I wat eens ons I 

liefde was" (Hambidge l987a:29), en as't ware 'n bestekopname gee 

van die gebeure rondom 'n liefdesteleurstelling: die soek na 

antwoorde, na redes en die pynlike gevol9e wanneer die 

11poltergeists van onthou" (Hambidge 19~9a:28) hulle aan haar 

opdring. 

Ook in Palinodes (1987b) gaan dit oor die "vertreuselde liefde" 

(Hambidge 1987b: 47). Sy probeer 'n "oorlewingstrategie" uitwerk 

om die pyn te besweer. In die slotgedig, "Horror vacui" 

(Hambidge 1987b:SO), is die pyn nie finaal besweer nie, maar sy 

het die wete: "Vanaand weet ek I dat ek jou nooit weer lief sal 

he nie". 

Die doolhof waarna die ti tel van die bundel Denker labirint 

(1989a) verwys, hou eweneens verband met die eensaamheid en 

ontgogeling na 'n liefdesteleurstelling. In "Besoek van my ouma" 

( Hambidge 1989a: 25) blyk die doolhof waarin die spreker haar 

bevind "die donker labirint van ontgogeling" te wees en later in 
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die bl!lndel is. di t meer spesifiek "die donker doolhof van ons 

liefde" (1989a:S6). Die verbrokkelde liefdesverhouding beteken 

die "ons" is in 'n "my en jou gesplyt" sodat die beloftes en 

fluisterwoorde socs "ek-het-jou-nodig" en "jy-is-my-alles" nie 

standhou nie (Hambidge 1989a:10). Daar sal nie meer "sinvolle 

kommunikasie", "oproerige hartstogvergaderings", "ontbytsessies" 

en telefoonoproepe wees nie en daarom gaan die ek "ondergronds 

I in vernietigende verdriet" (Hambidge 1989a:11). Dit beteken 

verder dat die herstel van dit wat was nie moontlik is nie, want 

"puin" en "ruines" kan nie weer opgebou word nie (Hambidge 

1989a:12). Sy loop "sender kompas of kaart" in die "doplgang" 

na haar dood (Hambidge 1989a:15) en sy "dryf op die Dooie See 

wagtend op uitkoms" (Hambidge 1989a:17) .. Die dink oor die liefde 

wat was, wissel voortdurend tussen onthou en vergeet, tussen hoop 

en wanhoop, maar ten slotte word besef dat "alle hoop op herstel 

uitgesluit" is (Hambidge 1989a:66). Om aan die pyn en gemis te 

ontkom, wend sy haar tot die skryf van poesie, want "papier (is) 

die getroue opvanger van liefde" (Hambidge 1989a:22). Op die 

dansbaan was die twee verliefdes "immer met mekaar se ritmes uit 

pas" (Hambidge 1989a:30), maar deur middel van die poesie kan 

reelmaat verkry en die liefde wat was, verewig word. Die hoop 

dat die poesie verlossing kan bring, vervaag egter met die besef: 

"Geen reproduksie, portret of woordbeeld I kan my fatale 

verlange na jou verbeeld" (Hambidge 1989a:61). 

hierby se Hambidge (1989a:S2): 

Denker hartstog en ontgogeling 
loop ten slotte 
uit op goelryme. 

Aansluitend 
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" [ G 1 oelryme" het hi er· In interessante dubbelbetekenis .; Enersyds 

kan dit daarop wys dat die emosie onvermydelik uitloop op die 

skryf van poesie en dat die skryfdaad wondere verrig om die 

eensaamheid en pyn te verdryf; andersyds kan dit beteken dat die 

skrywer as 't ware bedrieg word: hy dink die skryfdaad bring 

verlossing, maar die poesie is onmagtig om elke emosie toereikend 

te verwoord. 

"Enskripsie", die openingsgedig van Kriptonemie (Hambidge 

1989d:7), gee reeds 'n aanduiding van die gedigte oor die liefde 

wat in die bundel voorkom: uMoet dan aanvaar dis verby I tussen 

jou en my II Meet dan skryf dis verby I tussen jou en my en ek". 

Dit is gedigte oor die geliefde wat "in herinneringe bly 

voortleef" en 'n weiering om die finaliteit van die skeiding te 

aanvaar (Hambidge 1989d:12). Dit is verder 'n besinning oor die 

gevolge van 'n skeiding: dit is 'n geval van wonde lek en nuwe 

relasies begin, dit is die ervaar van "woede-pyn" en die 

afwisselende emosies van haat en liefde (Hambidge 1989d: 16). 

Skeiding bring ook eensaamheid mee, want "[v]erlies en verdriet 

word immer solo verwerk" ( Hambidge 1989d: 17). Die bemoeienis met 

die verlore lief de in die bundel word in "Beleg" ( Hambidge 

1989d:21) gepas opgesom: die.geliefde "word ... deel van elke 

gedig". Die skryf oor die gebeure is 'n poging om die geliefde 

ui t te werp ( Hambidge 1989d: 2 2) , maar ook 'n paging tot die 

herskepping van dit wat was: "Jy is dood, maar bestaan I 

onverstoord en ongeskonde in die vers. I More gaan ek jou weer 

opgrawe" (Hambidge 1989d:30). Hambidge roep verder Gerrit 

Achterberg se liefdesgedigte in herinnering as , sy~~ in die 



slotgedig, "Epitaaf" (1989d:63), se: 

Met 'n Achterbergse verlange 
kyk ek terug na wat was: 
hy het sy geliefde vermoor, 
dog in vers op vers keer 
sy terug na horn. 
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'n Liefdesverhouding is dikwels 'n geval van verwondering wat 

oorgaan in verwonding (Hambidge 1989d:34) en sodoende aanleiding 

gee tot "the poetry is in the pity" (Hambidge 1989d: 39). In 

aansluiting by die reismotief, vergelyk Hambidge die liefde met 

' 'n reis: "Die lief de is nes 'n reis / na verre lande vol 

opwinding I en ontdekking van vreemde plekke". Die afloop is 

egter dikwels "' n eensame, moee aankoms" met die teisterende 

vraag: "waarom het ek die reis aangepak?" (1989d:61). Teenoor 

die wens dat die herinneringe moet verdwyn, is daar die versug

ting dat die geliefde sal terugkeer met al die "skade", "venyn" 

en "leed" "alles toweragtig uitgewis" (Hambidge 1989d:41). 

Wilhelm Jordaan le in Digterby (1987) klem op die twee persone 

wat in 'n liefdesverhouding een word. In "Deiksis" · (Jordaan 

1987: 21) word die "ek'" en "jy" as eerste- en tweedepersoon 

grammatikaal teenoor mekaar . gestel, maar terselfdertyd naas 

mekaar geplaas om "ons" te word. In ."Een vir een" (Jordaan 

1987:22) word die twee-eenheid van die liefdespaar vergestalt 

deurdat hulle "dieselfde pas" en "waterpas I saam in dieselfde 

jas" loop. In die daaropvolgende gedig, "(Edms. Bpk.)n (Jordaan 

1987:23), word die gedagte voortgesit: die stigting van 'n 

"maatskappy" sal die ek en jy saamsnoer, met die oogmerk "[h]e 
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mekaar I net lief". Die seksueel-erotiese vind sy hoogtepunt in 

die bundel in "Bysang" (Jordaan 1987:28) wat ook verduidelikend 

is vir die bundeltitel. Die seksueel-erotiese vind vergestalting 

in die blom- en by-beelde waarby die liefde as 'n spel beklemtoon 

word. Dit geskied by wyse van 'n spel met die taal, soos "kom 

nader by" en "kom naderby" en in die slot: "Blom in my my by I 

Bly in my my by". Die taalspel, wat opvallend is in die gedigte 

oor die liefde, blyk oak in 11Bewysbegeerte11 (Jordaan 1987:31}. 

Die titel, wat 'n duidelike sinspeling op die wysbegeerte is, lei 

tot 'n filosofiese beredenering van die logika van die bewys dat 

die beminde begeer word. Die liefde is dikwels die inspi~asie 

vir "nuwe versies", maar gee soms, so~s in "Belangrike man" 

( Jordaan 19 8 7 . 30) , aanleiding tot geforseerde beelding: die 

geliefde se hande word "skutblaartjies", die oe is "naguiltjies" 

en die "borsies (is) bedelaartjies". In "Ritueel" (Jordaan 

1987:35) kom die vergestalting van die erotiese by wyse van die 

"opgewarmde Datsun Pulsar" en "straatprinses" eweneens geforseerd 

voor. 

Die ti tel van Merwe Scholtz se bundel, Mantessa ( 1986), gee 

aanleiding tot interessante bespiegelinge oar die betekenis 

daarvan en dan veral met betrekking tot die gedigte oor die 

liefde. Grove (1987:153) wys op 'n moontlike klankverband met 

die Franse woord "comtesse". Verder herinner "mantessa" - ook 

op die klank af - aan "mantis", maar dan in vroulike vorm. Albei 

moontlikhede het iets te se wat die gedigte oar die liefde 

betref. Die mantis, of hottentotsgot, is "die simbool van 

adeldom, 'n biddende heiligheid selfs" (Grove 1987:153) en 'n 
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"comtesse", of gravin; is as lid van die adel 'n figµur wat ender 

"gewone" mense bewondering afdwing. Die bewondering van 

verskillende aspekte van die geliefde kom juis voor in die ti

telgedig, "Mantessa" (Scholtz 1986:25). Die gesprek tussen 'n 

ek en 'n jy wat in verskeie gedigte voorkom en waarin die sug-

gestie gelaat word dat dit 'n gesprek tussen man en vrou is, open 

die verdere moontlikheid om die bundeltitel as man + Tessa te 

lees. Dit is onder andere gesprekke tussen 'n man en sy "dolla" 

(Scholtz 1986:27) en 'n man en sy bruid (Scholtz 1986:29). Dit 

is opvallend dat die meeste gedigte in die bundel wat oor die 

lief de handel, met die herinnering te make het: in 'n droom 

(Scholtz 1986:41), 'n afskeid (Scholtz 1986:37) en 'n onthou van 

iets moois wat nie geduur het nie. Teenoor die bewondering is 

daar dus oak 'n onvervuldheid wat, terwyl die spreker na 'n 

skildery kyk, tot die vraag lei (Scholtz 1986:64): 

Is alles moois reeds hier verby 
of sal die een soos sy 
duursaam bly kyk na my? 

Die onvervuldheid blyk oak duidelik in "Impasse" (Scholtz 

1986:35). Soos in die gelyknamige gedigte van Cloete en Nijhoff 

is daar in die gedig 'n vraag te vra, maar dan wel 'n vraag met 

'n erotiese suggestie. Die voordeurklokkie wat lui, verhoed dat 

die vraag gestel word en sodoende word die vooruitsig op seksuele 

omgang gefnuik. 

Lina Spies treur in Oorstaanson ( 1982) met "danker oe" en In 

"verwonde hart" (1982:18) oor die liefde. Sy voe! haar liefde 
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word bedreig ( 1982 ::22) en dat sy "verslaan (is) deur die lief de" 

(1982:73). Soms bring die liefde inspirasie sodat sy se: "Kyk, 

die dag is skielik blinkblaar-heel I jy bring die rym terug in 

my tong" (Spies 1982:20); ander kere is daar die uspinnerakke van 

haat" en die "taai kwyldrade van pyn" (Spies 1982:22). Aanvanklik 

is die kind "pure lyf en puur geluk", maar ashy groter word, is 

die liggaam 'n "treurige plaas, onbewoon, vreemd, verlate". 

Later kan hy horn "ledemaat vir ledemaat terugvind" in die 

vervulling van die liefde (Spies 1982:24). In Van sjofar tot 

sialom ( 1987) word die gevoelens van. verslaentheid die van 

hartseer en wanhoop wat ,spruit uit die teleurstelling na 

aanleiding van 'n verhouding met 'n homoseksuele man. Di t is 'n 

ervaring wat aanleiding gee tot bitterheid en soms skerp venyn. 

Die slot van "Noodlot" (Spies 1987:29) lui: "Onherroeplik wolf 

se vrou I wat bedroe keer op keer I met jakkals trou" en in 

"Uitwiskunde" (Spies 1987:37) lees ons: "Ek spoeg met haat bevlek 

I jou speeksel en sitate uit". Slegs hier en daar verdwyn die 

bitterheid, sodat die spreker se: "Laat ek bly sing I oor liefde 

wat vervoer I volgens drang en doel I van u volmaakte doel" 

(Spies 1987:41). Die bundel het geen goeie ontvangs geniet nie, 

soos blyk uit die uitsprake van verskeie resensente. Johann de 

Lange (1987:8) wys daarop dat Spies behoort te weet dat 

"ongevormde emosie" nooit ongevormd aangebied word nie. Hy meen 

dat Spies, as gevolg van haar woede teenoor homoseksueles, 

selfregverdigende morele oordele vel. Hambidge ( 1987c: 7) verwys 

na die "hooghartige, snedige toon" en veer aan dat die beskrywing 

van "persoonlike smart in terme van ... grudade" tot "literere 

kitsch" lei. Daniel Hugo (1987b:9) beskryf die intieme aard van 
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baie van die gedigte as 'n verleentheid en noem die bundel "'n 

bundel van die onbehae wat die leser intens onbehaaglik stem". 

Brink (1987:30} meen Spies verval in die "vlakste venyn" en dat 

sy "verstik in die banaalste selfbetragting". Roodt 

(1989:84) beskou dele van die kritiek - "sender om as apologeet 

vir Spies op te tree" - as "onbillik, moedswillig en selfs 

spot tend " ( 1989: 85). Hy konstateer dat Spies getrou aan 

haarself bly in die poetiese verkenning van 'n afgelope 

lewensfase: "Die sjofar: metafories vir stryd, onsuiwerheid, 

worsteling, onvolmaaktheid, ja selfs venynigheid soms, word 

uiteindelik sjalom: vrede" (Roodt 1989:85). 

Die liefdesgedigte in Letoit se Suburbia (1981) betrek verskeie 

emosies. Soros is daar romantiese beloftes: "ek wil vir jou 'n 

gewelhuisie bou" en "ek wil vir jou my lewe gee I in die wit 

afdophuisie van my hart" (Letoit 1981:37); soms 'n verlange "om 

jou weer vas te hou" (Letoit 1981 :50) en "jou weer te sien" 

(Letoit 1981: 51). Teenoor die ongekunstelde liefde vir die 

"meisie-vriendin" en "meisie-vrou" (Letoit 1981:47), is daar die 

ontnugtering wat deur die huwelik teweeggebring word: "alles gaan 

om skreeuende bybies I en kombuiskaste wat piep I en die huwelik 

is 'n duur prys om te betaal I vir 'n lewe vol platoniese 

dogmatiek" (Letoit 1981 :35). Die ontnugtering lei tot 'n 

aftakeling van die seksuele liefde met beelde soos "jou boude is 

I twee T-bone steaks well done" en "jou borste is twee 

uitgewerkte vuurspuwende berge" (Letoit 1981 :18). Dit is 'n 

"dekadente asemspelagtige vergrypery I na niks", dit is die 

"waansin I van 'n twintigste-eeuse gorillaspesie" (Letoit 
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1981:19).: Die ontluistering gee byna vanselfsprekend aanleiding 

tot verwysings na prostitusie (Letoit 1981:18,39). 

8.4 Die religieuse 

T.T. Cloete vereenselwig horn sender skroom met die Christelike 

standpunt as hy se dat "die literere werk tot eer van God moet 

strek" en dan wel "die totale literere werk, dus ook die dinge 

waarop die intensionele oordeel so weinig vat het, socs die rit

me, die klank van die taal, die komposisie ••. omdat dit deel is 

van die taal wat ons as genadegawe ontvang het en waarmee die 

begenadigde skrywer 'n taalding kan maak" (1981:20). Hierdie 

verseksterne ui tspraak is in noue wisselwerking met sy artistieke 

bydrae. In bundel na bundel blyk sy aangetrokkenheid tot die 

Bybelse en sy erkenning en herkenning van God in Sy skepping. 

Jooste (1989:335) se tereg: "Hierdie religieuse perspektief is 

die stramien van die tematiese realisering in Cloete se gedigte 

en di t beinvloed enige onderwerp waaroor di t handel" . In 

paragraaf 8. 2 is reeds daarop gewys dat Cloete se dink oor 

siekte, pyn en die dood deur die godsdiens gekleur word. Vir 

Cloete is God se liefde en die pyn wat h.y toelaat, nou verweef. 

Hy se onder andere in "Job die tweede" (Cloete 1985:47): 

maar u liefde het twee 
kante kan afknou 
of in liefde vashou. 

Dit blyk telkens dat ook die erotiese en die satiriese deur die 

religieuse perspektief getemper word. 
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Cloete se vereenselwiging met die Christelike godsdiens blyk 

onder andere daaruit dat die ek dikwels prominent figureer in sy 

omdigting van Skrifgedeeltes. In "Job" uit Jukstaposisie (Cloete 

1982:32) is die bronteks Job 4 en 26. Die ek kyk, luister, weet 

en vertel wat daarop dui dat hy nie net waarnemer is nie, maar 

ook aktief by die gebeure betrokke is. In die daaropvolgende 

gedig, "Prediker" (Cloete 1982:33), vereenselwig die ek hom met 

die Bybelse prediker in 'n omdigting van Prediker 12: 1-6. 

Hierdie aktiewe betrokkenheid maak van die ek, en dan ook van die 

digter, 'n medeprediker. By wyse van moderniserings van die 

Bybelse gegewe, soos die persk~boom in plaas van die amandel en 

die noem van motors, gee die medeprediker te kenne dat die 

verganklikheid en die vergeef sheid van alles vandag steeds 

bestaan. In "Psalm" ( Cloete 1982: 34), 'n omdigting van Psalm 

127:1-5, figureer die ek nie, maar die persoonlike aanvaarding 

van God se ontferming oor die mens wat Hom dien, blyk deurgaans 

en dan veral in die slotreels: "As Hy 'n mens se huis bemin I gee 

Hy jou Sy sin". 

Cloete se transkripsies, perifrases ·.en transformasies van 

Skrifgedeeltes, die integrering van die Woord in sy skeppinge, 

beklemtoon verder die verhouding tussen kunstenaar en Kunstenaar, 

tussen skepper en Skepper. Dit is egter nie 'n redusering van 

God tot die menslike nie, maar 'n persoonlike, intieme omgang van 

die mens met God. In die verband is dit opvallend dat Cloete 

volhou om God as "u" aan te spreek en dan hoof saaklik deur van 

'n hoofletter gebruik te maak. 'n Gedig waarin dit besonder 

duidelik is dat die verhouding tussen God en mens nie 'n 
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verhouding tussen gelykes is nie, is "kooperasie" (Cloete 

1986a:103). Die titel dui reeds op 'n samewerkingsbeginsel en 

soos dit dan in die gedig blyk, is dit 'n samewerking tussen God 

en mens. Dit word egter duidelik dat een van die partye 

belangriker is: die besitlike vorm word drie keer met betrekking 

tot God gebruik, naamlik "Sy grond, sy vingermerke" en "sy hande" 

en twee keer tot die mens: "ons lande" en "ons wonderwerke". Die 

drie verwysings na die derde persoon staan almal in die bevoor

regte eindposisie teenoor slegs die een van die eerstepersoon. 

Verder is dit "Sy grond" en die mens se "omgeploegde lande". God 

is dus die voorsiener en die eienaar en die mens kan dit sleg~ 

bewerk om sodoende sy Godgegewe opdrag uit te voer. Visagie 

(1986:240) merk tereg op dat "die gedagte dat die mens die aarde 

van God ontvang het en dat God horn steeds toelaat om hierdie 

wereld te bewoon", duidelik in Cloete se poesie na vore kom. 

Vir Cloete is God se vingermerke oral in die Skepping sigbaar. 

Met die rubriektitel, "die aanwesigheid van die afwesigheid" in 

Idiolek (1986a), word die oproep in die taal van dit wat eintlik 

afwesig is, gesuggereer, maar ook dat die onsigbare God wel in 

die Skepping teenwoordig is. Die gedagte word bevestig deur die 

meerderheid van die gedigte in die rubriek. Die eerste daarvan 

begin met "God is poliglot ongemeet I en oral onbepaal" (Cloete 

1986a:83) en later word dit bevestig met nay IS I grondig reelis" 

(Cloete 1986a:117). Wat Grabe (1981:77) van "Vakansiegangers" 

uit Angelliera se, naamlik dat dit 'n besinning oor "menslike 

bestaan en Goddelike wil" is, is waar van talle gedigte oor al 

Cloete se bundels heen. 
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Die aanvaarding van God se werkwyse laat horn toe~om horn onder~ 

geskik aan God te stel en te verklaar: "ek is tot sy demonstra

tiewe beskikking" ( Cloete 1985: 53). Di t lei ook tot dankbaarheid 

wat in lofgesange uiting vind, soos in "Van mossies en meer" 

(Cloete 1980a:5) as hy, na aanleiding van Psalm 84:2, se: "hoe 

lieflik is I u wonings Heer". Dit is 'n jubeling saam met die 

nietige mossies omdat "alles luidrugtig voorsien" is (Cloete 

1980a:57). Meermale is dit veral dankbaarheid dat God horn van 

siekte laat herstel het, sodat hy 'n eenvoudige ding kan doen 

soos om self sy baard te skeer (Cloete 1980a:76). In "na die 

toutrek" (Cloete 1985:121), 'n sinspeling op die herstel na 'n 

worsteling met die dood, lees ons: "heilig is die afgestane tyd 

I genoeglik die eenvoudige gebed I wat spaarsaam loof in loof I 

aan die naam van Christus". 

Hoewel God se almag in sovele van Cloete se gedigte figureer, 

erken hy in "Onblusbaar" (1986a:73) met die verwysing na "min

derwaardige metafore" sy onmag om God se alvermoe te verwoord. 

Enersyds is dit sy onvermoe as nietige mens, andersyds die on

vermoe van die digter en van die taal om as toereikende instru

ment te dien. Nogtans is dit vir horn 'n roeping en 'n opdrag om 

met sy gawe God te eer en Hom te verkondig. Daar kan dus sonder 

twyfel gese word dat Cloete se religieuse poesie Christelike 

poesie is. 

Van 'n ander aard is die religieuse poesie van Sheila Cussons. 

Twee opvallende kenmerke van haar poesie is die verwysings na en 

beskrywings van; skilders en skilderye en 'n sterk ;.religieuse 
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element. Reeds irt haar debuutbundel, Plektrum, vroeg in die, 

sewentigerjare, blyk 'n mistieke belewing van God wat in latere 

bundels voortgesi t sou word. Kannemeyer se dat Die swart kombuis 

(1978) "van die indrukwekkendste religieuse poesie in Afrikaans" 

bevat (1983:203) en dat sy "met haar besondere mistieke belewing 

.•. 'n nuwe aksent (gee) aan die religieuse poesie in Afrikaans" 

(1983:209). Andre P. Brink wys daarop dat in Die skitterende 

wond (1979b) en Die sagte sprong (1979a) "van die belangrikste 

religieuse poesie in Afrikaans" voorkom ( 1980a: 120). Ook hy wys 

op Cussons se mistieke belewing van die religieuse en se onder 

meer: " ... die hele bundel Die skitterende wond staan in die 

teken van die mistieke ekstase, die eenwording met die enige, die 

vleeslike en geestelike vereniging van bruid en Bruidegom" (Brink 

1980a:121). Daarna volg religieuse insigte in Die somerjood 

(1980), 'n bundel waarvan die titel na Christus heenwys; gedigte 

oor heiliges en religieuse feesdae in Die woedende brood (1981) 

en kontak en 'n verhouding met God in Verwikkelde lyn (1983). 

In die laasgenoemde bundel bring Cussons, soos dit ook by Cloete 

aangetoon is, die kunstenaarstaak dikwels in verband met die mens 

se verhouding tot God. Cussons se mistieke belewing van die 

religieuse vind selfs in die poesie van 'n mededigter weerklank. 

Daniel Hugo se in sy Verse van die ongeloof (1989b:10): 

Cussons laat sing haar wonde 
vlamrooi soos mistieke monde 
as Sy ruwe hand haar aai. 

Die ti telgedig van Die somerjood ( 1980: 24) gee blyke van 'n 

volkome vervulling in Christus. Die "blou-oog-jood" staan 
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sentr.aal in die gedig deurdat "Hy" vier sinne inlei en twee keer 

in die eindrymposisie voorkom. Die opvallende woordgebruik soos 

"weiding", "melk", "vol" "rek uit" (behaaglikheid), 

"aangekome" (tuis, veilig) en "volkome", met "aangekome", "vol", 

"volkome" en "snik" in die slots in, wys heen na 'n volkome 

oorgawe aan Christus en die vervulling wat die mens daardeur 

vind. In verskeie gedigte word die nietige mens teenoor die 

Goddelike almag geplaas. Die klein komma in die openingsgedig, 

"Komma" (Cussons 1980:1), is 'n belangrike leesteken en hier as 

simbool van die nietige mens, nog belangriker, want God gebruik 

die mens in Sy skepping om Sy lig te "flits". Soos die komma daar 

is om die lees van 'n teks te vergemaklik, so is dit die mens se 

taak om die Woord te bevorder. In "Aankondiging" (Cussons 

1980:9) wys die titel en die woorde "Wees gegroet" (reel 7) heen 

na die aankondiging van Jesus se geboorte. Die ek-spreker is 

klaarblyklik die engel Gabriel wat homself "Alomvattend meer as 

die mens" (reel 1 ) beskou, maar ui teindelik sy onwaardigheid 

besef om so 'n belangrike aankondiging te maak. Di t benadruk hoe 

nietig en onwaardig die mens teenoor God is. Di t is 'n persoon

like ervaring, want as die ek-spreker in "Hos tie" . ( Cussons 

1980:20) van die offerbrood eet, word sy deur God se groat genade 

oorweldig en se sy: "Trane spring: I My Here, my God". 

Cussons verwoord die verhouding tussen God en mens in "Gebed vir 

die in die wereld" uit Membraan (1984:45) as 'n "wisselvloei 

tussen U en ons": "ons self keer uit u terug in ons in I deur die 

membraan wat tyd en wereld is". Sy se verder van die membraan: 

Di t is "membraan of illusie, so dun is dit II . . . . Hin wood 
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( 1985: 'Jf.4.) noem hierdie wisse.lvloei "die stroom van goddelike lewe 

na die mens deur die delikate filter van sy skepsel-wees". Die 

verkeer met God is "gladder as asemhaling heen en weer I tussen 

U en ons" , di t is "sagter as asem oplos en verdwyn" ( Cussons 

1984:45). Die "wissel~loei" of verhouding van die gelowige met 

God word veral in "Drieluik" (Cussons 1984:50-52) vergestalt. 

In "Drieluik 1 11 (Cussons 1984:50) is dit die nietige mens wat 

"skaars I jota of tittel (sien) van wat U sien". Dit sluit aan 

by "Sien" in Die somerjood (Cussons 1980:12) waar die visuele 

ervaring tot 'n religieuse ervaring verdiep met die 

~ukstaponering van sonde en lig: "Sonde maak dom, verstomp I die 

sinne ... " maar die Lig laat die mens "skitterend sien". As dit 

kom by God se sorg in "Drieluik 11" (Cusssons 1984:51), is dit 

nie meer die onpersoonlike "nietige mens" nie, maar 'n eie, 

persoonlike ervaring: "U gee so vry, U vr~ so min, u pas I gemeet 

aan myne". Saam met die sorg gaan ook die teregwysing: "U buig 

my reg, U ruk my in lit in I en ek byt op die pyn". Wanneer 

oorgawe volg, is dit 'n geval van "hoe meer ek toegee I hoe meer 

sien ek, laat u my sien". "Drieluik 111" (Cussons 1984:52) is 

'n gebed om suiwering: "My vuil, my stank wil ek uit my he. I 

Jaag dit nie weg nie: weg kom terug - I Neem dit in U op, Grond 

van my wese II . . . . Die slotgedig, "Die sewentiende" (Cussons 

1984: 56), beklemtoon die dialoog tussen die gelowige en God. Di t 

bestaan uit "die klein inweef I van alledaagse gedagtetjies" en 

die "teel uit enkele brode en visse I tot insigte mandjies vol". 

Die kontak met God lei tot die besef dat "die begeerte na u" deur 

niks anders oortref word nie. 
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Die heiliqe modder '(1988) is '.n bundel wat deurgaans met 

"geesdrif" en "blydskap" (Cussons 1988:33) "u diepgaande dinge, 

Heer, wil bewoord" ( Cussons 1988: 41 ) . Hierdie aanhaling kom ui t 

"Leestekens" wat, met die verwysing na die komma, herinner aan 

"Komma" in Die somerjood en die belangrikheid van die nietige 

mens vir God. Die sleutelvers van Die heiliqe modder is "Spoeg" 

( Cussons 1988: 23) waarin opgeroep word hoe Jesus met "heilige 

modder" die blinde se gesig aan horn teruggegee het. Na die 

herstel het hy "oorstelp ... rondgekyk" en washy 'n "ongerepte 

Adam weer", 'n mens dus wat deur te sien tot insig gekom het. 

Daarna was "die mens, sy wereld,, sy God, (vir horn) een I 

deursigtigheid" ( Cussons 1988: 12). Verskeie gedigte slui t direk 

by die Bybel ~an, soos die aankondiging van Jesus se geboorte 

(Cussons 1988:39), Elisabet se besoek aan Maria (Cussons 

1988:16), die bruilof te Kana (Cussons 1988:28), die wandeling 

op die see ( Cussons 1988: 53) • Die ander .gedigte bevat duidelike 

religieuse implikasies en meer as een is 'n gesprek met God of 

'n oproep tot oorgawe aan God. 

Grove ( 1990: 251) wys tereg op die nvolgehoue en toegespitste 

religieuse besinning" en die "hartstogtelike en mistieke be

lewing" wat ons in Cussons se poesie vind. Cussons skryf reli

gieuse poesie omdat di t 'n inner like behoefte is om kreatief 

uiting aan 'n diepgewortelde oortuiging te gee. 

Wilhelm Jordaan se Digterby (1987) bevat in die derde afdeling 

godsdienstige verse. Dit is opvallend .dat die woordspel, wat 

veral in die tweede afdeling die liefdesverse ondersteun het, 
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hier laat vaar word en dat die aanslag ernstiger:is. Die digter 

werk in die afdeling meer met ironie en teenstelling. Verskeie 

van hierdie gedigte het te make met die soeke na sekerheid. In 

die eerste gedig, "Vertrekpunt" (Jordaan 1987:39), van hierdie 

afdeling se die spreker: "Ek twyfel I aan die hand van die Here". 

In "Herinnering" (Jordaan 1987: 40) is "die mens liggaamlik I 

stoksielalleen soekend" na die tyd toe dit maklik was om te glo 

"waar die liggaam I waar die siel hoort". Die twyfel blyk ook 

in "Herskepping" (Jordaan 1987:41) as die wetenskapmens van die 

moderne tyd in 'n parallel met die verhaal van Christus se 

geboorte en die skeppingsverhaal geplaas word. Die titel 

suggereer reeds dat 'n alternatief vir die Bybelverhaal geskep 

word. So is dit ook met "Parafrase" (Jordaan 1987:43) waarin die 

boodskap van geloof ,· hoop en lief de in 1 Korinthiers 13 omgedig 

en verdraai word om die liefdeloosheid van die mens te hekel: 

Drie dinge gaan nie verby nie: 
Die ongeloof 
die wanhoop 
die liefdeloosheid 
maar die blywendste hiervan bly 
liefdeloosheid. 

In "Verbondskind" (Jordaan 1987:59) word die nagmaalbrood en die 

-wyn teenoor die brood uit "Boerstra se oond" en die KWV se 

hanepoot geplaas. Ten spyte van sy aardsgebondenheid, sal die 

spreker tog voortgaan om nagmaal te gebruik, want hy is 'n "kind 

van die verbond". Die oppervlakkigheid van die aardsgebonde mens 

kom na vore in "Terminaal" (Jordaan 1987:51) waar hy sonder 

respek tot God nader deur Hom te beveel om die .sieke gesond te 
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maak: "Jesus 'jong I jy is mos God se klong. I Doen jy die 

wonderwerk". In "Maaltye" (Jordaan 1987:46) word die kritiek 

gerig teen die "wit evangelie" se skynheilige eksklusiwiteit. 

Terwyl daar oorvloed is, word die 11oorskiet I ruimhartig" aan die 

huishulp afgestaan. Daar word ook krities gekyk na die 

"afsonderlike gebede I busse I kerke I deure". 

Teenoor die kritiese kyk na die geloofslewe en die onsekerheid 

is daar die afhanklikheid van God se genade. In "Oujaarsnag" 

(Jordaan 1987:58) is dit die gelowige wat vra: "Buig U my wil I 

van staal tot soepel werkmetaal" en in "Gedig van 'n gelowige" 

(Jordaan 1987:62) bely hy by herhaling "Ek glo dit" en is daar 

die sekerheid: "Ja, U het opgestaan I uit die hand van God - I 

so somrner net so vir my om te glo". 

In hoofstuk 1 is verwys na die bundel, L. s. ( 1988), en die afdruk 

van 'n fragment uit Thomas van Kempen se De imitatione Christi 

op die voor- en agterblad. Van Kempen se werk handel oor die 

aard van die goddelike liefde en uit die gedigte blyk dit dat 

Strydom ook met Bybelse gegewens omgaan, maar anders as Van 

Kempen. Op grond van die ineenvlegting van die digter se 

voorletters en die Latynse greet, Lectori Salutem, in die 

bundeltitel, is die groetwoorde, "geliefde deelgenoot in die 

genade wees gegroet", in "Voorspraakn (Strydom 1988:9) die van 

die digter aan die leser. Saam met die slotwoorde van die bundel, 

"ontvang nou die sjeen", is dit 'n gro~t wat aan die liturgie 

herinner. Strydom se omgang met Bybelse gegewens is 'n siniese 

beskouirtg op :grond van sekere "vergrype en vergissings" .wat hy. 
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nie kan be'-rym nie: "Maar wat. ek sien en weet, kom in my .lewe nie 

tereg. I Vergrype en vergissings hou die mensekind onvry" 

(1988:22). Dit is vir horn in "Hoe op Gods aarde" (Strydom 

1988:31) 'n ongerymdheid dat Ussa met die dood gestraf is toe hy 

wou keer dat die kantelende ark val. In "Kloutjie by die ooru 

( Strydom 1988: 45) kan hy nie begryp dat die godvresende Dawid nie 

toegelaat is om die tempel te bou nie. In "Hoe rym dit dan?" 

(Strydom 1988:51) is dit Job wat, ten spyte daarvan dat hy "met 

geweldige tree I gods wee" bewandel, homself "tuis in stof en as" 

bevind. Die sinisme gee aanleiding tot 'n veraardsing van die 

Bybelse gegewens wat op sy duidelikste voorkom in "Habeas Corpus" 

(Strydom 1988:34) waar die Lam tot die skaap en die nagmaaltekens 

tot "bakkery en bottelstoor" teruggevoer word. 

Lina Spies se tagtigerverse met 'n religieuse strekking openbaar 

'n tweeledigheid: enersyds is daar die verootmoediging van die 

nietige mens voor die almag van God en andersyds die twyfel. By 

die gelowige is daar lof: "ui t die vuurdoop van die herf s herbore 

I kan ek praat in vreemde, wonderbare woorde I en U vroliker as 

op 'n Geneefse wysie lowe" (Spies 1982: 77). Die God wat horn 

besig hou met "sonnestelsels, I planete en engele" (Spies 

1987:25), bemoei horn ook met die enkeling: "U het my laag laat 

buk I om nader steeds nader, Heer, I aan u te ruk" (Spies 

1987:18). Die erkenning van die afhanklikheid van God bring die 

versugting: "In u groot heelal, Here, gr:yp I die stippel ek wat 

val" (Spies 1987:25). Teenoor die twyfel wat aanleiding gee tot 

die vraag: "Het ek u ooit geken?" is daar die besef: "Ek het U 

lief en het U ook verraai, I beweer dat ek u, Man van Smarte, 
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ken" (Spies 1987:78). 

Johann Lodewyk Marais se bydrae tot die religieuse poesie kom 

eers in sy derde bundel, By die dinge (1989), voor. In aan-

sluiting by die persoonlik-outobiografiese in die bundel, getuig 

die gedigte met 'n religieuse strekking ook van 'n persoonlike 

oortuiging. In "Die besoek" (Marais 1989:71) ontvang die ek-

spreker in die middel van die nag 'n vreemdeling as besoeker. 

Na die besoeker se skielike verdwyning besef hy wie die Besoeker 

was en sedan: " •.• ek erken I jou bestaan, Jy het my self kom 

besoek". Die vooruitsig van 'n verdere besoek bestaan: "as Jy 

... kom soek na Johann Lodewyk Marais ..• ". Hiermee is daar 

geen onduidelikheid oor wie die ek-spreker is nie. 'n Gepaste 

slotgedig vir die religieuse verse en die bundel is "Gebed vir 

Afrika" (Marais 1989:72). Ook in hierdie gedig dui die 

eerstepersoon "ons" op 'n persoonlike ervaring en 'n veroot

moediging voor God: "Vanuit al vier windrigtings kom ons I ... 

om by die kruis hande saam te vou I en te bid tot U wat in alles 

is 11
• Opvallend is dit dat die "Jy" in die vorige gedig nou, by 

herhaling, "U" word: "Waar ons kniel, aanbid en loof ons U I en 

se dankie vir alles wat u geen. 

Die soeke en pogings tot kommunikasie wat in verskeie gedigte in 

Letoit se bundel Suburbia ( 1981) voorkom, hou ook verband met die 

ek-spreker se r_eligieuse belewing. Die soeke in utafelreel" 

(Letoit 1981 :54) is die van "radio-aktiewe engele (wat) met 

koplampe I op soek (is) na die uiteindelike wit troon van God". 

Opvallend hier is die hoofletter, aangesien God.se name elders 
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Die~ ek-spreker 

"verwens ... God vir die vloek van hierdie pyn" (Letoit 1981:8) 

en hy se: "ek wil god leer ken I maar ek wil nie kerk toe gaan 

nie" (Letoit 1981:38). Die feit dat hy horn hier van die kerk 

distansieer, hou ook verband met die kommentaar op die 

"hulpelose" kerkvaders wat, wanneer "jesus christus seun van god 

I jou waarlik weer nog 'n keer I op die wolke" kom, uitroep: "O 

GOD ... dit is die einde van ons sinode-geding I teen alles wat 

gekleurd en engels I is; kyk dan oom henning hy dra wragtag 

DENIM!" (Letoit 1981:14). Daar kan moontlik 'n saak uitgemaak 

word ten gvnste van 'n blik op die wereldse wereld, maar dit bly 

nie ver van blote profanering nie. Met die gebruik van klein

letters word God tot ondergeskiktheid geenkodeer en "DENIM", hier 

moontlik simbool van die moderne samelewing, met hoof letters 

geaksentueer. Die spreker verbeel horn dat Jesus horn kom haal 

(Letoit 1981:26), maar is bewus van sy uiteindelike bestemming 

as hy sy gedigte aan sy oupa bemaak met die woorde: "hy kan in 

die hemel sit en hulle lees I en suggesties deursmokkel na my toe 

aan die oorkant" (Letoit 1981:7). 

8.5 Politieke en sosiokulturele aktualiteit 

Sedert die vroegste tye aanvaar die skrywer dit as sy verant

woordelikheid om misstande in die samelewing aan die kaak te 

stel. Brink (1980b:3), een van die voorste kampvegters vir 

"betrokke" literatuur, verwoord die betrokkenheid van die skrywer 

s6: "Die mens bestaan; en die wereld bestaan. En die skrywer is 

gemoeid met die verhouding tussen hulle. Die literatuur is die 
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ui ting :van daardie bemoeienis en die ontginning van daardie 

verhouding". In 'n latere uitspraak stel hy dit sterker: 

skrywers het 'n verpligting teenoor die sosiopolitieke bestel, 

"' n verpligting wat in eerste instansie moreel is" (Brink 

1990:5). Elize Botha (1989:14) wys ook daarop dat "die literere 

teks nie net met heel besondere bande aan sy sosiokulturele, 

kultuurhistoriese konteks gebind is nie, maar tewens deel uitmaak 

van 'n hele literere bestel. Die literere bestel is op sy beurt 

weer nie los te maak van die ingewikkelde weefsel van 'n ganse 

sarnelewing nie". Veranderinge na die Tweede wereldoorlog, soos 

die opkoms van Sosialisme en Kornrnunisme, d~e oordrewe klem op 

demokratisering en die gelykmakingsproses tussen stande, rasse 

en geslagte, het die Afrikaanse skrywer sterk internasionaal 

ingestel en hy is meegesleur deur die wereldreaksie teen Blanke 

nasionalisme wat as "rassisme" gebrandmerk is. Die revolusie 

om 'n verenigde wereld en internasionale broederskap tot stand 

te bring, het skerp op Suid-Afrika gefokus, want die sonde van 

afsonderlike ontwikkeling het in die pad gestaan. In die proses 

van sosiale en politieke omwenteling is "menseregte", "sosiale 

geregtigheid" en "vryheid" as slagkrete gebruik en is haas elke 

aspek van die Suid-Afrikaanse samelewing verpolitiseer. Wat eers 

net 'n belangstelling in die politieke situasie was, het 

oorgegaan tot soms vurige pleidooie vir die beoef ening van 

"betrokke" kuns. Etienne Leroux (1989:5) het onder andere gese: 

"Tagtig is polities. Mens moet dit eenvoudig net so aanvaar. 

Tagtig se bowetoon is politieke verset en die skrywer kan nie die 

blindheid van Thiresias bekostig nie: die skrywer moet raaksien 

t , b II wa nou ge eur .... ·Botha (1989:15) wys daarop dat 'n nuwe 
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generasie jong skrywers in die tagtigerjare 'n "sterk gemeen

skapsli teratuur aan die skep is, veranker in eietydse Suid

Afrikaanse sosiokulturele en politieke werklikhede". Daar word 

gesprek gevoer oor die rel van die skrywer, die belang van die 

letterkunde "in 'n land verbonde tot verandering; daar word eise 

gestel dat die skrywer en sy werk ingespan meet word vir die 

groat trek na bevryding " (Botha 1989:16). 

Helize van Vuuren (1989:127) wys op die "toenemende polarisering 

tussen die pre-okkupasies van die wit digters en swart digters 

. . . . Waarskynlik is di t onvermydelik dat die wit digters minder 

geraak word deur die gewelddadige politieke gebeure, omdat hulle, 

anders as hulle swart landgenote, redelik beskermd daarvan lewe". 

Tog veroordeel sy Joan Hambidge se "onbetrokkenheid" as sy se 

Hambidge gebruik "halssnoermoorde en brandende townships" slegs 

as "poetiese materiaal vir 'n gedig11 en daarom beweeg sy op 

"uiters verraderlike terrein" (Van Vuuren 1989:127). Hoewel 

Crous (1992:94-97) horn teen "preskriptivisme" uitspreek, skryf 

by goedkeurend oor Van vuuren se veroordeling van Hambidge en 

voeg by: "die oorgrote meerderheid Tagtigerdigters" in Afrikaans 

"vermaak mekaar" ten tye van 'n "politieke noodtoestand, 

voortsleurende poli tieke repressie en . neo-sensuur met post

strukturalistiese woordspeletjies met 'n sterk Eurosentristiese 

basis". 

Hambidge (1989c:35) verwys na "diegene wat meen die Afrikaanse 

digter moet meer betrokke dig". Sommige digters verset hulle 

teen sodanige eise; "ander gee toe aan die eis en begin - ter 
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wille van aanvaarding en aanvaarbaarheid - 'betrokke' dig". 

Hambidge konstateer tereg in 'n gesprek met P.H. Roodt (Roodt 

1991 :8) dat die literere kritiek 'n bydrae tot die eis om 

betrokkenheid gelewer het: "Vanwee ons politiek onsekere tye is 

die sogenaamde 'struggle'-letterkunde deur sommige beskou as die 

alfa en die omega in die letterkunde. Skrywers is ook selfs 

vertel dat hulle moet skryf vir die 'struggle'". Sy meen dat die 

"poetiese ontplof f ing" binne die Afrikaanse poesie "reeds 'n 

teken (is) van betrokkenheid, van 'n bewuswees van die onseker

hede wat almal teister. Party digters het net 'n grater vermoe 

om die politieke onsekerheid direk aan te spreek" ,(Hambidge 

1989c:36). Grove (Cloete e.a. 1980:3) wys daarop dat daar 

pogings was om die kuns tot 'n politieke wapen te verhef wat moes 

dien om die bestaande orde omver te gooi. 

Johl (1986:60) onderskei tussen "betrokke" literatuur (Brink se 

"litterature engagee") en "aktuele" literatuur. Sy omskryf 

"betrokke" literatuur as die wat gemoeid is met 'n eensydige en 

partydige standpuntinname teen of vir die Suid-Afrikaanse 

politieke bestel of ander aspek van die aktualiteit. "Aktuele" 

literatuur is die wat krities gemoeid is met die problematiek van 

die aktualiteit sander dat 'n spe'sifieke partydige standpunt 

ingeneem word. Oor die waterdigtheid van die "sander dat 'n 

spesifieke partydige standpunt ingeneem word" het ek my 

bedenkinge, maar ek laat dit daar omdat my verdere betoog nie 

daarop steun nie. Johl se omskrywing van "betrokke" literatuur 

slui t aan by die van Pie terse ( 1985: 13) as hy se dat di t 

gekenmerk word "deur 'n bewussyn van kontemporere politieke 
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gebeure en 'n wil,orn die bestaande stand van sake~te verander". 

Vandag, in die tyd van die "Nuwe Suid-Afrika", is Hugo ( 1989a: 33) 

se vroeere standpunt nog meer relevant: "Op die ideologiese 

terrein is daar 'n taamlik eensgesinde afkeer van die soort 

politieke betrokkenheid soos beoefen deur die allitererende duo 

van sewentig: Brink en Breytenbach. Die rol van die liberale 

literatuurkapitalis en -balling is uitgespeel in hierdie land". 

Met die bereiking van die doelwit om die Suid-Afrikaanse bestel 

te herskep, verval die eis om of behoefte aan die soort 

"betrokke" literatuur. 

Die bundeltitel van Daniel Hugo se Breekware vir die revolusie 

(1984) en daarmee saarn die subtitel, "'n Siklus van verset", van 

die eerste afdeling, wil 'n aanduiding gee dat "betrokke" poesie 

in die bundel verwag kan word. Dit blyk egter dat die revolusie 

eerder met die poesie teengewerk word: "verset" word "versset" 

(Hugo 1984: 32) en die lem word tot lemma omgesmee (Hugo 1984: 37). 

Dit is dus eintlik gedigte 66r die verset en nie versetpoesie 

nie. Marais ( 1985: 1 3) rapporteer dat die bundel die indruk skep 

dat Hugo horn "nie werklik aan die kant van die revolusie skaar 

nie en daarom met 'n mate van gelatenheid skryf". Die 

"gelatenheid" is skynbaar die gevolg van Hugo se oortuiging dat 

die letterkunde, meer bepaald die poesie, geen noemenswaardige 

invloed op die revolusie kan uitoefen nie. Harnbidge (1989c:37) 

sluit hierby aan deur te se: "Die digter van '80 se opstand of 

protes kan niks verander aan die wereld nie; trouens, elke digter 

sal weet hoe effekloos poesie in wese eintlik is,",.. c, Ten spyte 
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daarvan dat die digter se "rymaanslag . . . vir die status quof 

onskadelik" is (Hugo 1984:13) en (daarom) "tot vyand van die 

stryd" (Hugo 1984: 30) verdoem word, bevat die bundel menige gedig 

wat op die Suid-Afrikaanse sosiopoli tieke si tuasie be trekking bet 

en waarmee Hugo 'n eie en besondere bydrae tot die versetlite

ratuur in Afrikaans lewer. Van die gedigte verwys ironies na die 

blanke en bevat revolusionere voorspellings oor die witman se 

geringe kans op voortbestaan in hierdie land. In een is daar 'n 

opmars wat in die noorde begin "en dreunvoet die blankheid 

onderdruk I in die nuwe land van swart op wit" (Hugo 1984:13). 

In 'n ander is die "af~kuwelike albino van Afrika //net n6g 'n 

gepantserde dier wat nie kon aanpas I en sal wegsink in die Karoo 

se ewige moeras" (Hugo 1984: 28). Saam met die idee van ondergang 

is daar die vrees as die ek-spreker sy kind waarsku teen die 

"pangaman (en) ... die swiep van die lang I mes wat die sagte wit 

van die wang I oopkloof" (Hugo 1984:40). Die vrees vir 

ui twissing is terselfdertyd ook vrees vir die ondergang van 

Afrikaans. In "my taal is 'n koppie van die Kompanjie" (Hugo 

1984:22) word besef: " ... uit die koppie word al minder gedrink 

I omdat imperiale goud om sy borand blink". Weens die afnemende 

gebruik is die gevolg 'n "sterwende taal" (Hugo 1984:17). 

Johann Lodewyk Marais se By die dinge (1989) bet in die derde 

afdeling 'n paar "militere verse". Dit is hoofsaaklik ervarings 

in die militere kampe te Voortekkerhoogte (1989:31) en Simonstad 

(1989:36), 'n aanval op Voortrekkerhoogte by wyse van "drie ANC

mortiere" ( 1989: 32), 'n offisiersbesoek aan die wagte in Waltloo, 

naby Mamelodi (1989:38). Dit blyk uit die gedigte, en dan veral 
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uit "Alte:rnatief" (Marais 1989:39), dat die eJi-spreke::r; geen erg 

aan oorlogmaak het nie: die uniform knel, 'n Reece se verhale 

laat hom koud en hy het geen wapens of plofstowwe nie. Hy slyp 

eerder sy pen en bid om vrede. Heel gepas is hierdie gedig die 

slotgedig van die derde afdeling: die alternatief vir militere 

aksie en oorlog is 'n soeke na liefde en vrede en dit kan in die 

godsdiens gevind word. 

Die tema van ondergang en dood wat dwarsdeur Ernst van Heerden 

se bundels loop, vind waarskynlik 'n hoogtepunt in Kwadratuur van 

die sirkel (1990) met 'n blik op die lot van hierdie land en die 
' 

voorspelling van 'n nasionale ondergang. Die ek-spreker besef 

met droefheid in "Vingertaal" (Van Heerden, Ernst 1990:43) dat 

hy die vreemde taal·van die nuwe hekwag nie verstaan nie. In 

"Slot" (Van Heerden, Ernst 1 990: 45) gaan di t oor "oorgang", 

"verskuiwings" en "afstand-doen" van die bekende met die 

gepaardgaande vrees vir verlies omdat "surrogate vir verlies maar 

skraalu is. "Beroerde see" (Van Heerden, Ernst 1990:46) 

vergestalt die politieke spanninge by wyse van see-beelde: die 

"klotsings, rimpelinge" word hoe deinings wat al "gevaarliker, 

al briesender word". Die vreugde oor die voorspoed en die 

natuurskoon in "Wildtuin" (Van Heerden, Ernst 1990:48) word in 

die laaste strofe getemper deur die besef dat aasvoels daarop 

gaan toesak: 

••• klapperende skadu's 
wat walms van verrotting speur 
en gierig 
op 'n smulkans wag. 
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In "Voorstedelik" (Van Heerden, Ernst 1990:49) word, met die noem 

van jakarandas in strafe drie, na Pretoria se voorstede en 

woonbuurte verwys. By wyse van die herhaalde retoriese vraag 

"Hoe lank nog?" word kommer uitgespreek oor die moontlikheid van 

moorde, wanorde en vernietiging. Om hieraan te ontkom, blyk nie 

moontlik te wees nie, want die sparvlot met die "ingebeukte kiel" 

en "vermolmde bekisting" sluit die moontlikheid van vlug uit (Van 

Heerden, Ernst 1990: 62) . Die bundel slui t met "Come out into the 

cold" (Van Heerden, Ernst 1990:64) waarin die verledetydsvorm 

daarop dui dat "sambokke en granate, I en die vyselstampers van 

geweldenaars" reeds die orde in wanorde omskep het. Di t lei tot 

die versugting in die slotreel: "bid vir ons in die uur van ons 

dood". 

Die visioene van ondergang in hierdie bundel sluit aan by die 

tweede afdeling, "Kannelure", van Amulet teen die vuur (1987). 

Die "[v]oorspooksels" van "ruines", "vervalle suileu, "murasies.,, 

"misbedryf" en "haat" (Van Heerden, Ernst 1987:29) lei tot 'n 

"weemoed soos van Afrika" (Van Heerden, Ernst 1987:30). As 

gevolg van 'n ouma se kommer oor haar kleinseun wat diensplig 

moet gaan verrig, droom sy van "gehelmde kakiekamerade" (Van 

Heerden, Ernst 1987:32) in 'n oorlogsituasie. In "Staatsgreep" 

(Van Heerden, Ernst 1987: 35) word danker toekomsvisioene van 

geweld en vernietiging wat met 'n staatsgreep gepaardgaan, 

opgeroep: 

'n Menigte word hongerder 
en nie vir vis of brood maar vuur -
hul fakkels smeul socs sonneblomme ... 
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In "Groote Kerk!'•' (Van Heerden, Ernst 1987: 37) "druis I die 

orrelende rumoer I van 'n bont menigte I v66r die defile se 

uniforms van triomf". Die geliefde land word 'n plek waar 

"stilte en vrede bedrieglik heers" (Van Heerden, Ernst 1987:39) 

en terwyl die "maan-horing ... taptoe" blaas, word gesien hoe "al 

die ou embleme siedend rook" (Van Heerden, Ernst 1987:35). OOk 

Afrikaans bly nie ongeskonde nie. Uitgeskel as "The taal" (Van 

Heerden, Ernst 1987:38) kry hy "stuiptrekkings van verwerping en 

verval". 

Dit blyk uit hierdie bund~l dat die politieke problematiek en die 

daaruit voortvloeiende gedagtes oor oorlog die digter onseker 

laat oor die toekoms en horn weemoedig stem. Dit is asof afskeid 

geneem word van die bekende en vertroude. 

Afgesien van die bewuswees van die beperkinge van die poesie, van 

die verganklikheid en nietigheid van die mens en 'n relativering 

van die goddelike, lewer Wilma Stockenstrom se vierde digbundel, 

Monsterverse (1984), kommentaar op sosiopolitieke aspekte. In 

"13" (Stockenstrom 1984:17) is dit kommentaar op die re9erin9-

stelsel: niemand is oor welsyn bekommerd nie "al stuur ons nog 

'n laksman Ina die volksraad". In "14" (Stockenstrom 1984:18) 

het die ek-spreker "geen warme meegevoel" nie en se: "Nee, ek wil 

nie weet I van die kweek van kwasj iorkorpensies nie, I van 

plakkers heel kontemporer in plastiek I skryf ek besadigd en 

bedaard nou I met 'n landmyn se belofteryke stilheid". Rassisme 

kom aan die beurt in 11 21 11 (Stockenstrom 1984:25) waar die oom en 

tante, onderskeidelik met die geweer en gansvetsalf, sit en wag 
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"dat die kaffers in die mielieland I opspring". Die blanke se 

"woemameerderwaardig"-heid word met "ha-ha" en "hie-hieu 

uitgelag. Dit sluit aan by die negatiewe konnotasie wat in die 

bundel aan wit geheg word: in "1" (Stockenstrom 1984: 5) staan die 

ek "so wit en gekwes" en in "10" (Stockenstrom 1984:14) is "iets 

... plasma en hakkelrig en wit op witskrif". In "22" (Stocken

strom 1984: 27) word kommentaar gelewer op die "kafferskopper" en 

met "sy kry die tjap" word die paswette gehekel. In 11 44" 

(Stockenstrom 1984:52) gaan meegevoel uit na die "droe honger

kind" wie se pa en ma te midde van die "konsternasie van geweld 

en geboorte" in 'n "township en buurt" onderskeidelik ste~l en 

bedel. Gemeet aan die eise van die kampvegters vir "betrokke" 

literatuur, beweeg Stockenstrom ook op "verraderlike terrein". 

Gilfillan ( 1991: 47) rapporteer: "Bepaalde vorme van verset

literatuur - soos die van Stockenstrom - word gekategoriseer as 

elitisties, as ondeurdringbare metaforiese of simboliese 

rookskerms en die makers daarvan verdink van bedagtheid op die 

Hertzogpryse van die establishment, van oneerlikheid". 

Frank Anthony se in die inleiding van Robbeneiland my kruis my 

huis (1983): "My stofgegewe is uit sy aard sterk sosiopolities 

gekleurd, maar politieke traktaat wil dit nie wees nie". Die 

aanslag is "primer polities" maar die "letterkunde daarvan (moet 

nie as) insidenteel" beskou word nie. Die gedigte is 

"gekonsipieer binne die onomlynbare univers van politieke 

gevangenisskap, alle politieke gevangenisskap". In die lang 

titelgedig (1983:1-67) gee Anthony 'n beeld van die toestande op 

Robbeneiland en in die maksimum-sekuri tei tsgevangenis waar hy 
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self in die ~ewentigerjare gevangenisstraf uitgedien het. Die 

tweede gedig, "aan die emigres" (Anthony 1983: 68-89), lewer 

verslag oor verskeie sosiopolitieke wantoestande, SOOS 

"compulsory education I for coloureds", "gelyke ontwikkeling", 

uapartheid is nou in sy moer I vir goed I so se tvi en tvii en 

iii", die "social welfare" en selfmoord in die "poeliesstasies". 

In "aan die gereg" (Anthony 1983:92-104) beskryf 'n beskuldigde 

'n hofsitting waar die regter gesien word as 'n kokkerot en die 

assessore as "haakstokke". Tydens die vonnisoplegging "wapper 

.•. (die beskuldigdes) soos vlae I van vryheid I en route I die 

tronke I van die land". Afgesien van enkele treffende beelde bly 

die bundel grotendeels 'n poli tieke dokument, 'n "poli tieke 

traktaat". 

Hennie Aucamp lewer in sy Die blou uur: 50 cocktail-kwatryne 

(1984) in drie opeenvolgende kwatryne politieke kommentaar. In 

"Achtung! Achtung!" (Aucamp 1984a:25), waarvan die titel 

waarskynlik op die Hitler-era sinspeel, word teen 'n rasse

konfrontasie gewaarsku, "want mooi bekyk, oor 'n kanon, I is elke 

bloedsmeer smerig bloed". "Beeldspraak" (Aucamp 1984a: 26) sluit 

met sy "moord en doodslag" hierby aan. In "Troep op stasie" 

(Aucamp 1984a:27), wat aansluit by die grensgedigte in hoofstuk 

4, wil die dienspligtige "vlug van (sy) herinnering" aan die 

grensoorlog, maar "die bos en sy stilte sal steeds by horn wees". 

Hein Willemse verwoord in Angsland ( 1981 ) , soos die ti tel aandui, 

'n angsvolle bestaan in hierdie land. Dit is 'n angs wat, met 

verwysing na, onder andere, geweerkolwe, knuppels, traangas, 
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tronke en politieke · gevangenes, spruit uit die gevolge van 

apartheid. Dit is 'n land wat vir die spreker "onbekend en 

wreed" is (Willemse 1981 :6). Dit is egter ook 'n land wat 

"groter (is) as ons kleinlikhede" (Willemse 1981: 8) en daarom die 

oproep: "ons moet hierdie ruimland I waar mensheid verwar word, 

I oopbreek I en van nuuts af oopbou" (Willemse 1981:17). Ter 

wille van "freedom for the people I for the people suffer", word, 

in teens telling met Small se "Ko lat ons sing" gevra: "ko lat ons 

march" (Willemse 1981:23). 
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HOOFSTUK 9 

'n Soeke na vormgewing 

9.1 Inleiding 

'n Terugblik op die Afrikaanse poesie voor die tagtigerjare toon 

dat die soeke na vormgewing telkens as een van die vernuwende 

tendense geregistreer is. Opperman (1953:35) wys daarop dat die 

belangrikste aspek van die vernuwing van Dertig die strewe na 
I 

suiwerheid van vorm was. Brink (1980a:11) konstateer dat die 

konstruktiewe aspek van Sestig in "die verwerf en ondersoek van 

nuwe strukturele apparaat" gele het. Cloete (1980b:127) 

rapporteer dat die Sestiger- en Sewentigervers, "reeds voorberei 

deur die Vyf tigervers, 'n grater soepelheid in die Afrikaanse 

poesie" gebring het. In die verband verwys hy na die "minder 

konvensioneel geordende vorm" wat beteken dat die versvorm 

"minder isosillabies" geword het en dat die ritme vanwee die 

wisselende versreellengte vryer geword het. Daar is minder 

rympatrone en strofevorme en 'n neiging om nie van leestekens 

gebruik te maak nie. Die strewe of soeke na 'n "ryker of 

'digter' struktuur 11 is, volgens Van Wyk Louw (1975:59), "iets wat 

in die wese van die digterskap le. Dit is 'n strewe om steeds 

meer met die woord te bereik; om elke woord, selfs die klank van 

die taal meer sinvol en suggestief te laat werk as wat ons dit 

in die gewone slordige gebruik doen: dis 'n taal-ekonomiese 

strewe: die strewe om met die kleinste aantal woorde die grootste 

werking wat moontlik is, te bereik". Johl (1986:65-66) gaan 
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verder deur te se dat "die li terere vormveld die dominante in die 

kompleks is, en gewoonlik die dinamiese ontvonker van die hele 

gebeure". Die Formaliste bepleit 'n noukeurige vormanalise, 

aangesien hulle van die standpunt ui tgaan dat die spesifiek

li terere van 'n teks in sy vormgewing gelee is. Vir die 

Strukturaliste is die verskillende elemente op sigself nie 

belangrik nie omdat hulle eers betekenis kry in verhoudings met 

mekaar. Vanuit 'n strukturalistiese oogpunt se Jan Mukarovsky 

(1970:47): "The mutual relationships of the components of the 

work of poetry, both foregrounded and unforegrounded, constitute 

its structure, a dynamic structure including both convergence and 

divergence and one that constitutes an undissociable artistic 

whole, since each of its components has its value precisely in 

terms of its relation to the totality". 'n Gedig kommunikeer nie 

net deur die betekenis nie, maar deur die hele struktuur in al 

sy fasette. Die struktuur dra die betekenis, die hele kom

munikasie verder ui t. Cloete ( 1984: 6) gebruik die term tektoniek 

vir die komposisie of totale opbou, vir al die dinge wat naas die 

woordbetekenis die vers laat praat: ritme, klank, sintaksis, 

woordvorm. Cloete ( 1984: 6) se voorts: "Die progressiewe gang in 

die gedig en sy destruktiwi tei t verloop op 'n betowerende vreemde 

manier, ingebed in 'n geraffineerde maar hegte struktuur, in 'n 

stewige vorm wat as' t ware deur sy stewigheid weerstand bied teen 

die val en breek". 

Aangesien begrippe soos "tektoniek", .. komposisie" en "struktuur" 

verder in hierdie hoofstuk dikwels gebruik gaan word, is dit 

nodig om·kortliks daarby stil te staan. In Cloete (1984:43) se 
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bespreking van hierdie :begrippe verwys hy na "die komposisie of 

totale opbou, wat ans oak kan noem . . . tektoniek". Macherey 

(1978:22) haal vir Baudelaire aan wat gese het: " ... the poet is 

a compositor, the poem is essentially composed and composite". 

Cloete (1984:43) wys daarop dat "komposisie" 'n meer musikale 

term is. Komposisie bestaan uit boumanifestasies of koinmuni

katiewe elemente wat struktuur vestig; dit is dus meer as blote 

struktuur. Hy verkies die term ntektoniek" en verduidelik dit 

aan die hand van vaste tektoniese vorme soos die sonnet, die 

klassieke tragedie, rondeel en ode. "Struktuur" het, volgens 

Cloete ( 1984: 43) , be trekking "op die totali tei t van manife

stasievorme, waarvan die tektoniek maar een is". Daar is 'n 

noue verband tussen die komposisie en struktuur van die literere 

kunswerk, want volgens Joubert (1980:5) dui "struktuur" op "die 

organisasie van die elemente in die taalkunswerk. As gevolg van 

hierdie organisasie kom daar eenheid of samehang in die werk tot 

stand". Elize Lindes (1956:66) noem die samestellende elemente 

"units" en die eenhede vorm saam 'n "unity" (samehang). In 

aansluiting by die struktuurskepping by wyse van komposisionele 

wisselwerking, beklemtoon Robey (1973:1) "the structure of the 

system, the manner in which the individual elements of a 

particular language are arranged for this purpose in relation of 

mutual dependance". Rabinowitz ( 1982: 31) wys oak op die literere 

teks as 'n "structure of organic interrelations" en Letman 

( 1977: 119) op die "definite internal organization" daarvan. 

Derrida (1978:15) verwoord sy siening van "struktuur" en 

"argitektuur", in aansluiting by Vestdijk ( 1964: 138) se 

"architectonische" elemente, so: "Structure is first the 
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structure of an organic:or artificial work, the internal unity 

of an assemblage, a construction; a work is governed by a 

unifying principle, the architecture that is built and made 

visible in a location". 

Uit verskeie uitsprake, soos die van Van Wyk Louw (1970:84), blyk 

di t dat die woordkunswerk 'n bewustelike komposisionering vereis: 

"Volledig onbewuste skrywerskap bestaan nie". Ordening geskied 

by wyse van 'n wisselwerking tussen die onbewustelike en bewuste

like, waarvan Rothenburg (1978:148) se: "A fixed type of 

relationship between the psychological processes responsible fo~ 

form and unconscious material is necessary because unconscious 

material cannot determine its own shape". Eliot (1958:21) sluit 

hierby aan as hy se:· "There is a great deal, in the ••• writing 

of poetry, which must be conscious and deliberate". Skelton 

(1957:22) beklemtoon die interaktiewe wisselwerking tussen die 

bewustelike en onbewustelike waarvan Eliot in die komposisione

ring van 'n woordkunswerk bewus geword het: "T. S. Eliot has said 

that in writing his poetic dramas he finds that the conscious 

mind tends to be fully occupied in contr.i ving the predetermined 

metrical and dramatic structure, and that this appears to give 

the subconscious mind freedom to present images and ideas which 

give depth to the play ... ". 

Die kenmerk van hegtheid en stewigheid wat die struktuur aan die 

gedig bied, kon die indruk laat dat die vrye(r) versvorm van, 

onder andere, Sestig en Sewentig in vormloosheid uitgerafel het. 

Cloete (1980b:127) wys egter daarop dat ordening of binding 'n 
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menigbe vorme kan aanneem wat nie al tyd; maklik herkenbaar is nie. 

Woordritme, klankmotiewe, tektoniek en tipografie kan ordenings

middele wees. 

Vormgewing in die jonger Afrikaanse poesie van die tagtigerjare 

toon die neiging om van die "prosodiese losbandigheid" 

(Kannemeyer 1988:246) tydens die sestiger- en vroee sewenti

gerjare terug te beweeg na 'n meer konvensionele tipe poesie en 

na groter vormtug. Om dit aan te toon,·word die hantering van 

struktuurelemente in enkele gedigte van T. T. Cloete, Sheila 

Cussons, George Weideman, Johann Lodewyk Marais, Johann de Lange, 

Lucas Malan en Johan van Wyk bespreek. 

9.2 T.T. Cloete 

In bundel na bundel en feitlik gedig na gedig is dit duidelik dat 

Cloete horn aan 'n uiters streng vormdissipline onderwerp, dat hy 

verse skryf met konvensionele struktuurkenmerke, maar wat ook 

modern is weens die toepassing van 'n verskeidenheid tegnieke wat 

in die moderne poesie voorkom. Sy konvensioneel geordende 

gedigte staan lynreg teenoor die ongeordende vrye versvorm waar

van hy 'n negatiewe karakterisering gee: "Die vryer, soepeler 

vers het dikwels 'n vers afgegee wat alleen nog op die oog af 'n 

gedig is" (Cloete 1980b:131). Grabe (1984:25) wys tereg die 

"konsentrasie op die klankmatige in 'n volgehoue eksploi tasie van 

konstitueringsmoontlikhede van klanke en klankbindinge" uit as 

een van die opvallendste stilistiese verskynsels by Cloete en 

voeg by: "Alhoewel Cloete 'n konvensionele klankpatroon deur-.-
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lopend 9ebruik, is die voorkoms van volrym in sy poesie nietemin 

nie 'konvensioneel' in 'n pejoratiewe sin nie, maar juis verras-

send gevarieerd en ui termate funksioneel 11
• Grove ( 1987: 150) 

verwys onder andere na Cloete se "vindingryke toepassing deur

gaans van die beginsel van jukstaposisie ... : moontlikheid 

teenoor werklikheid, skepping naas na-skepping, duplikasie, 

transkripsie, perifrase, teks teenoor teks - 'n manier van kyk 

wat die basis vorm van Cloete se metaforiek en bepalend is vir 

die aard van sy vers". Hy maak ook melding van die verskeiden

heid tegniese middele soos "die le van verbande, die enjambemente 

en die daarui t voortvloeiende spanning tussen versreel en sin ..• 

( wat) die leser tegelyk intellektueel stimuleer en beeldend 

ontroer" (Grove 1987: 150). Rena Pretorius ( 1987: 37) wys op 

onderskeidende kenme·rke van Cloete se idiolek en se onder andere: 

"Eie aan Cloete is sy onkonvensionele omgang met interpunksie

middele en sy gebruik van tipografiese wit om pouseringe in die 

vers aan te dui en 'n voorliefde vir dubbelsintaksis. Die 

volgehoue spel met jukstaposisies en 'n sterk vormgevoel is 

verdere kenmerke van sy idiolek". 

Cloete gebruik verskeie tradisionele strofevorme soos die 

kwatryn, tersine en koeplet, maar hou dikwels nie by 'n vaste 

patroon nie. "Impasse" (Cloete 1982:23) en "Die afspraak .. 

(Cloete 1982:71) het die strofebou van die Italiaanse sonnet met 

sy twee kwatryne en twee tersines. In die eersgenoemde gedig is 

daar egter nie 'n duidelike wending in die sestet nie en die 

rymskema wyk af van die tradisionele vorm. Hoewel die rymskema 

in "Die afspraak" ook 'n afwyking toon, is daar 'n duidelike 
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wending in die sestet~ Cloete se 'gedig, "Rondeel" ( 1982: 112), 

herinner aan die tradisionele digsoort, die rondeel. Volgens die 

HAT is die rondeel 'n gedig van meestal dertien vyfvoetige 

jambiese versreels met twee rymklanke en eenderse eerste, sewende 

en dertiende reels. Met die terugkerende reel word 'n sikliese 

patroon geskep. 'n Vergelyking tussen Cloete se gedig en die 

tradisionele rondeelvorm toon dat die Cloetegedig in verskeie 

opsigte afwyk. "Rondeel" het agtien reels, 'n wisselende ritme, 

'n abcdef-rymskema en nie 'n terugkerende versreel nie. Om vir 

die afwesigheid van die terugkerende reel te vergoed, skep die 

digter tog die suggestie van 'n sikliese patroon met sowel die , 

tydsaanduiding "na middernag" (str. 1), "in die danker steeds 

vloeiende water" (str. 2), "die broeiende son daag I op" (str. 

3) as met die volgehoue waterbeelde. Die feit dat die riviere 

"steeds vloeiende water" is, versterk die suggestie van 'n proses 

wat homself herhaal. Saamgelees met die tydsaanduidinge is dit 

'n proses wat dag en nag voortduur. Ook Cloete se rymskema ver

sterk die idee van 'n sikliese patroon. Die volgehoue abcdef

rymskema laat ooreenstemmende reels in ·elke strafe met mekaar 

rym, 'n gevolglike herhaling dus wat op 'n siklus dui. 

Dit blyk uit hierdie enkele voorbeelde van Cloete se bantering 

van tradisionele digvorme dat hy dikwels die konvensionele 

navolg, maar soms daarvan afwyk en as vaardige vakman sy eie, 

uni eke vorm skep. Voorts word nagegaan hoe die verskillende 

struktuurelemente in enkele van Cloete se verse f igureer en 

watter tegnieke hy in sy vormgewing gebruik. 
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"Idiomaaltyd" in Allotroop ( 1985: 31) is 'n gedig met vier strofes 

van vyf reels elk en die rympatroon 

aabab ceded eef ef gghgh 

wat 'n aanduiding gee van Cloete se knap hantering van eindrym: 

ek is vroom 
sy idioom 
ek is mistiek 
en erg beskroom 
sy eetstuk idiomatiek 

wat in die wurg albei 
keelvol laat seerkry 
ek is sy eetstuk 
hy sluk swaar aan my 
hy meet my sluk 

hy eet my meer en meer 
hy eet my seer 
op sy brood 
smeer hy my hy smeer 
my by eet my dood 

op sy brood ransswaar 
is hy van my naar 
ek is sy hotter 
as hy my bewaar 
word ek vrotter en vrotter 

Die kort reels bestaan hoofsaaklik uit eenlettergrepige woorde 

met tussen twee en ses woorde per reel. Die skakeling tussen 

strafes word bewerkstellig by wyse van die enjambement en her-

haling. Strofe twee vloei sintakties by wyse van "wat" uit 

strofe een voort. Strofes twee en drie word deur die ver-

bandhoudende "sluk" (die slotwoord van strafe twee) en "eet" 

(reel een van strofe drie) verbind. Die oorgang tussen strafe 

drie en vier geskied by wyse van die apokoinou: "by eet my dood" 

en "op sy brood" verbreed die leesmoontlikheid na "hy eet my dood 

op sy brood". Die apokoinou as stylmiddel kom dikwels by Cloete 
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Volgens Grove (1987:150), wat die ruspunt wat op 

verskillende plekke in die reel kan voorkom, die "swewende 

sesuur" noem, is die apokoinou 'n kenmerk van Cloete se 

verstegniek. 

Soos dit telkens by Cloete voorkom, funksioneer die akoestiese 

effekte ook hier "om deur klankmatige verbandlegging semantiese 

assosiasies tussen woorde en/of gedeeltes in 'n gedig te 

bewerkstellig" (Grabe 1984: 31 ) . In strafe een word "vroom", 

"idioom" en "beskroom" in die eindrymposisie klankmatig en oak 

semanties op mekaar betrek. Deurqat die ek "vroom" (godsdienstig, 

godvrugtig) is, is hy God se "idioom" (iets wat eie is aan, net 

tot horn behoort). "Beskroom" wat verlee of bedees beteken, dui 

op die nederigheid waarmee die vroom en. nietige mens tot God 

nader. Die twee ander rymwoorde, "mistiek" en "idiomatiek", 

skakel eweneens by wyse van semantiese verbandlegging. 

"[M] istiek" dui op die vroom mens se strewe na vereniging van die 

siel met God en "idiomatiek" op die unieke wyse waarop elke mens 

sy godsdiens beleef. By wyse van die g~meenskaplike [m]-klank 

word al vyf die eindrymwoorde in hierdie strof e betrek om 

dieselfde gedagte te kommunikeer. 

Opvallend in strafe een is die voorkoms en plasing van "ek" en 

"sy" as beginwoorde van elke reel: 

1 

ek 

2 

sy 

3 

ek 

4 

en 

5 

sy 
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In strofe een is die "ek" prominent deurdat di t twee keer ::..' n reel 

inlei. In strofe twee neern "hy" die posisie in en in strofe drie 

korn "hy" vyf keer voor. Hierrnee word gesuggereer dat God al

gaande vir die vroorn mens belangriker word, dat Hy rneer word en 

die ek minder. Die besondere verhouding tussen mens en God word 

in strofe twee vergestalt deurdat "hy" en "my" klankrnatig in 

"albei" saarngetrek word. Teenoor die reeds genoernde en nog ander 

klankrnatige verbindinge soos "keelvol" en "sluk" by wyse van die 

[l] en "eetstuk" en "sluk" by wyse van die [ce], staan "rnoet" 

alleen, aangesien dit met geen ander woord in die gedig 'n 

klankverbintenis aangaan nie. Hierdie "afsondering" is juis 'n 

vernuftige tegniek om die woord met sy aksenttekens nog rneer te 

beklerntoon en daarrnee die "ek" se dringende behoefte aan God se 

bernoeienis met horn te aksentueer. "[S]waar" in strofe twee word 

in strofe vier "ransswaar", 'n aanduiding van 'n progressie wat 

saarnhang met die "vrotter en vrotter" word van die better en die 

dringender wordende aanspraak van die spreker op God se 

bemoeienis met horn, sy versugting dat Gqd horn nrn6et" gebruik. 

Die kort reels en hoofsaaklik eenlettergrepige woorde skep 'n 

versnelde tempo wat bydra tot die dringendheid. Die leeste-

kenloosheid van die gedig is 'n kenrnerkende precede by Cloete. 

Die rede daarvoor gee hy self: "Die nuwere neiging in die poesie 

om geen leestekens te plaas nie, het ten doel om ender rneer die 

ritrniese stroorn nie deur allerlei leestekens op te darn nie, want 

leestekens onderbreek normaalweg die ritme en is rneer 

'intellektuele' tekens. Maar die weglaat van leestekens kan ook 

die woorde sernanties hegter op rnekaar betrek, dus oo~ 'n 
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intellektuele oorweging wees" (Cloete 1984:32). 

Cloete se vormdissipline word ook in Driepas ( 1989) gedemon-

streer, en dan veral in die afdeling "Klawer" met sy drie onder-

afdelings, "Trig loop", "Nou en dan" en "Stokkiesdraai". Die meer 

as twintig gedigte van "Trigloop" het deurgaans driereelige 

strofes met 'n enkelreelige slotstrofe. Die gedigte van "Nou en 

dan" het weer vyfreelige strofes met deurgaans 'n ababa-rymskema. 

Die onderafdeling "Stokkiesdraai" se dertien strafes het elk sewe 

reels en handhaaf 'n verbluffende abacbcc-rymskema. 

"Die wonderlike liggaam" (Cloete 1989:161) in die onderafdeling, 

"Trigloop", het 'n konvensionele bou met sy interpunksie en 

hoofletters, die gelyke getal reels per strafe en die min 

wisseling in die versreellengte: 

Ons liggame word wonderlik ingeweef in die tyd 
uit semen en ovum en ons begin sekuur lewe 
volgens 'n goddelike ingewete eiewysheid 

en elan: in die voet is reeds 'n verlange na swewe 
ekstaties ingebou en slegs die hak en tone maak 
spoor op ons aarde, die brugboog is reeds verhewe. 

Veerlig het Hooft die bruin aarde so aangeraak 
en vondel se Adam en Eva voor die verbaasde Apollion, 
en Hamlet het gekyk hoe engelagtig gemaak 

is ons, ons wat loop met ons kop opgetrek na die son 
se klaarte, in ons gang vonkend en elegant. 
Ons droom Mercurius met vlerkvoete, Bellerophon 

wat tot in die hemel ry, en met Armstrong land 
ons droom inderdaad op die maan - met loop en dans 
en sweef simuleer ons 'n heilige trant 

this quintessence of dust in sy stralekrans 
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Die va&te vorm wat hierdie gedig vir homself gekies het (Cloete 

1970:24), ondersteun die ordelike en geordende wyse waarop God 

alles, maar hier spesifiek die mens, geskep het. Omdat die 

digter ook skepper is, is die vaste vorm van hierdie gedig ook 

'n demonstrasie van hoe die woordkunstenaar met 'n vaste hand 

skep. 

Cloete gebruik hier, ender andere, die eindrymklanke as bin

dingsmiddel tussen reels en tussen strof es. Die eindrymklank van 

die middelste reel word elke keer die prominente eindrymklank van 

die volgende strofe, sodat die s~rofes klankmatig verbind word. 

Die oorgang tussen strafes word, behalwe tussen strofe twee en 

drie, deur die enjambement bewerkstellig. 

Die subtitel, "Ps. 139", dui aan dat hierdie teks 'n inter

tekstuele relasie met die Bybel aangaan. In hoofstuk 6 is die 

inter-tekstuele gesprek as een van die opvallendste precedes by 

Cloete aangetoon. 'n Vergelyking van· hierdie teks met die 

Bybelteks toon dat Cloete sekere woorde en begrippe by die 

Psalmdigter "geleen" het, maar in eie idiolek omgedig het: 

Psalm 139 Cloete-teks 

v 4: weet, v 6: wete strafe 1: ingewete eiewysheid 

v 3: reis, v 7: ontvlug, vlug strafe 2: swewe, 5: sweef 

v 8: doderyk, v 11: duister- strafe 4: Apollion 

nis 



v 9: vlieg 

v 8: hemel 

v 11: lig 

v 17: hoe wonderlik ... 

v 13: aanmekaargeweef 

v 15: been 

strafe 4: 

vlerkvoete 

strafe 4: 

strafe 4: 

strof e 2: 

strof e 1 : 

strafe 2: 
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Mercuri us met 

hem el 

son 

verhewe 

wonderlik ingeweef 

voet, hak, tone 

Afgesien van die inter-tekstuele gesprek met die Bybel, tree die 

gedig ook in gesprek met woordkunstenaars soos Hoeft, Vondel en 

Shakespeare. 

Die herhaling van "ons" in strofe een plaas die klem op die mens 

wat "tot in die hemel ry" en 'n "heilige trant" openbaar, maar 

uiteindelik, ten spyte van sy "stralekrans" die "quintessence of 

dust" is. Die mens wat na die wonderlike beeld van God geskape 

is, is ook die perfekte voorbeeld van stof: hy is uit stof gemaak 

en sal tot stof terugkeer. 

Idiolek (1986a) se eerste afdeling, "Pegasea", bevat byna 

deurgaans ars poetica-gedigte waarin Cloete oor die vormbeginsel 

besin. Al tien hierdie gedigte het 'n konvensionele of betreklik 

konvensionele tektoniek. Die eerste hiervan is "glasharmonika" 

(Cloete 1986a:9): 



die tyd toe bottels 
nog bottels was 
is hulle almal met die hand 
gemaak in vuur van glas 

vandag se bottels en bottels 
kom almal uit die fabriek 
en hulle word netjies meestal 
gemaak van plastiek 

die meeste mooiste musiek 
is gemaak toe toe dor sand 
en skroeiende gloed nog volop was 
onder die bottelmaker se hand 
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'n Glasharmonika is volgens die woordeboek van die Afrikaanse 

T$al 'n verouderde musiekinstrument uit die agtiende eeu. Dit 

bestaan uit 'n aantal glasklokke van verskillende grootte en toon 

wat, sender om aan mekaar te raak, op 'n gemeenskaplike horison

tale as vasgesit is; Die as word met 'n trap gedraai en klanke 

word voortgebring deur met klamgemaakte vingers aan die rande van 

die draaiende klokke te raak. 

Die drie strofes het die rymskema abcb aded dcbc. Hoewel dit 

nie een van die konvensionele rympatrone het nie, word 'n vaste 

skema gevolg: abcb aded dcbc. 

Die bottelmaker, 'n glaskunstenaar, is prominent in die gedig 

hoewel hy eers in die slotreel genoem word. Prominensie word 

verleen deur "hand", dit wil se die bottelmaker s'n, wat twee 

keer in die eindrymposisie voorkom. Die skeppingsproses word 

beklemtoon met die herhaling van "gemaak" wat, as gevolg van die 

verledetydsvorm, dui op 'n voltooide handeling. Die bottelmaker 

skep met die hand en onder sy hand neem die voorwerp vorm aan. 
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Die voorwerpe, naamlik die bottels word ook sterk beklemtoon 

deurdat dit vier keer genoem word en twee keer in die bevoorregte 

eindrymposisie staan. Daarby kom dit ook in die samestelling 

"bottelmaker" voor sodat daar 'n direkte skakeling tussen skepper 

en skepping is. Opvallend is die tydsaanduiding: vanaf "die tyd 

toe ... " na "vanda911 en weer terug na "toe". Die feit dat die 

verlede sterker f igureer, suggereer dat di t belangriker is. 

Vroeer is bottels met die hand gemaak; vandag word dit in 

fabrieke gemaak. Vroeer was dit glas en vandag plastiek. Die 

suggestie is dat dit gefabriseerde artikels is wat, hoewel 

meestal netjies, oorhaastig en in groot hoeveelhede vervaardig 
' 

word. Teenoor verskeie lemmas in die WAT wat te make het met die 

suiwerheid en helderheid van glas, het plastiek soms die 

konnotasie van minderwaardigheid. Teenoor die sorgsaam 

handgemaakte glasbottels is "vandag se bottels en bottels" 

onpersoonlik. Suiwerheid kom ter sprake deurdat "dor sand" deur 

vuur en 'n "skroeiende gloed" moet gaan om glas te word. Die 

skeppingsproses is dus ook 'n suiweringsproses. Die feit dat die 

"meeste mooiste musiek" vroeer gemaak is, suggereer dat die 

glasbottels van "toe" bo die plastiekbottels verkies word. 

"[M]usiek" sinspeel op die harmonieuse klanke wat deur die 

glasharmonika se klokkies voortgebring word. Hoewel elke klokkie 

'n eie toon het, kombineer hulle en word melodieuse klanke 

voortgebring. Daartoe is plastiek nie in staat nie. 

Cloete vergestalt hier die werkwyse van die kunstenaar, spesifiek 

die van die woordkunstenaar. Soos die glaskunstenaar ui t die rou 

stof, naamlik sand, glas giet, gee die digter vorm aan die 
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ongevormde ervarings wat hy met die oog en oor versamel. 

'n Gedig, waarvan die ti tel herinner aan "Die wonder like liggaam" 

wat hierbo bespreek is, is "Silhoeet van Beatrice" uit Idiolek 

(Cloete 1986a:51): 

Frontaal gaan vanaf die voorkop 
die ronding oor in die verfynde wip 
van die neuspunt, buig dan trug en weer op 
sag in die welwende bolip. 

Soos 'n klein watergolf puil 
die onderlip wat diep duik 
trug na die ken met die klein kuil 
en oorgaan in 'n volronde kaaklyn. 'n Kruik 

is die hals. Daarvandaan langsaam 
gaan die bars fyn uittas na die tuit 
en golf na die buikstootjie trug geskaam. 
Die lyn loop in die lang bobeen uit 

in 'n effe boog wat stadig gestrek plooi 
tot die sagte knieronding, terug 
buig en oorgaan in die effense skeenboog, afglooi 
af aarde toe tot in die ronde voetbrug. 

Dit is soos die frontlyn golwend afstrek. 
Agter van bo na onder 
loop die ronde skedel af na die duri nek 
en is daar 'n soepel wonder 

van konvekse skouers, die rug se konkawe krul 
af deur die vlesige boude, die dye en kuite se swel • 
..• Tussen die baie dwalinge so vervul 
bewaar sy die getroetelde model 

van die kurwe, die diep ingebore instinto 
wat neig in die ronding van die appel 
of die haai en die leeu of die koedoe 
se grasie en in haar entelegiese sublieme lynwil. 

As een van die "toepassings van dante" en met die motto ui t Dante 

se Divina Commedia, word die leser gedwing om van die Italiaanse 

meesterwerk kennis te neem. In die afdeling, "Paradiso", waarin 
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die aard van die ware skoonheid beskrywe word, is Beatrice die 

simbool van die Goddelike Wete wat die digter vanaf die Aardse 

Paradys deur die nege hemelsf ere tot by die aanskouing van die 

Godheid self begelei. Dit is ook die naam van Dante se jeug-

liefde wat hy as die volmaakte liefde ervaar het. Die titel van 

Cloete se gedig gee 'n aanduiding dat die leser ook 'n beskrywing 

van die skoonheid of volmaaktheid (van die menslike liggaam) kan 

verwag. Die getal sewe, wat deur Dante in die Ptolemeiese 

stelsel van die sewe planete met die kerklike konsep van sewe 

deugde gekombineer word, vind by Cloete neerslag in die gebruik 

van sewe strafes. In die eerste vier strafes is dit 'n frontale 
' 

beskrywing van die liggaam, in strafes vyf en ses van agter en 

in strafe sewe ook die volmaakte vorm van ander skeppingsdinge 

soos die "ronding van die appel I of die haai en die leeu of die 

koedoe". 

Verskeie woorde dra die suggestie van skoonheid en volmaaktheid: 

"ronding", "volronde", "fyn", "golf", "sagte knieronding", 

"konvekse", "konkawe" en dit loop uit op "grasie" in die 

slotreel. Hierdie liggaam is ook subliem: die skoonheid, 

volmaaktheid, grasie daarvan is voortreflik, verhewe. Dit sluit 

aan by die sleutelwoord "instinto" in die motto wat in strofe 

sewe as "diep ingebore instinto" herhaal word. Volgens die WAT 

is "instinto" die "ingeskape, inwendige gevoel, handeling wat tot 

handeling op 'n bepaalde wyse aanspoor" (Ek onderstreep). Dit 

is opvallend hoe dikwels "in" in die gedig voorkom as 'n 

beklemtoning van "instinto". Dit word telkens saam met 

werkwoorde soos "gaan", "oorgaan", "buig", "loop", "afglooi" en 
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"neig" en voorsetsels soos "uit" en "tot" gebru:i,.k. Hiermee word 

nie net vloeiendheid in die vers geskep nie, maar ook 'n 

voortdurende beweging wat die vloeiende lyne van die figuur 

suggereer. Verder dra die herhaalde gebruik van "en", die 

enjambemente tussen strofe 2 en 3, 3 en 4, 5 en 6 en 6 en 7 en 

die herhaling van klanke oor reels en strof es heen by tot die 

vloeiendheid en beweging. Dit is as 't ware 'n skeppingsdaad wat 

hier plaasvind en sy verwerkliking of voltooiing in 

"entelegies(e)" in die slotreel vind. Die WAT omskryf 

"entelegies" as "die voltooide verwerkliking van vormgewende 

oorsaak of energie" en "die individuele agens wat die lewe lei 
I 

of rig". Die volmaaktheid van die Beatrice-figuur is ook sigbaar 

in elke "getroetelde model", in die volmaakte vorm van elke 

skeppingsding. Die "oorsaak" van die beweging is God, die 

"Primum en Perpetuum Mobile" (Cloete 1986a:87) en omdat Hy die 

Skepper is van die "ingebore instinto", is Hy ook die Volmaakte 

Vorm. 

Cloete ( 1980b: 131 ) se aanduiding van die tipografie as orde-

ningstegniek word ook deur homself aangewend. In "Sonbesie-

kultuur" (Cloete 1980a:37) verleng die reels geleidelik tot by 

reel vyf en daarna verkort hulle. Die gedagte-inhoud pas 

funksioneel hierby aan, want in die langerwordende reels gaan dit 

oor die groeiende samehorigheid van die groep en in die korter 

reels word die oorname van die "aardtol" uitgebeeld. 'n Ander 

interessante voorbeeld is "Olfaktoria" (Cloete 1982:11) wat uit 

twee dele van twee tersines en 'n koeplet elk bestaan. Die 

funksionele verdeling bestaan daarin dat die eerste deel oor die 
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potvis, hewer, rot en bergmuskusdier se afskeidin9s handel en die 

tweede deel oor die benutting van die afskeidings deur die mens. 

Die skeiding tussen die twee dele val tussen die agste en negende 

reels, die twee kortste reels van die gedig. 

9.3 Sheila Cussons 

Teenoor Jonathan Culler (1975:183) se uitspraak, "The most 

obvious feature of poetry's formal organization is the division 

into lines and stanzas", het die meeste van Cussons se gedigte 

nie 'n strofeverdeling nie. Die gedigte wat wel 'n strofe

verdeling het, is so wisselend van aard dat byna nie twee gedigte 

dieselfde bladspieel het nie. Versreellengtes wissel in 'n groot 

mate van gedig tot gedig en ook van reel tot reel binne die

selfde gedig. Die tradisionele verdeling in strofes van vier 

reels elk kom by uitsondering voor. Eindrym ontbreek geheel en 

al, maar alliterasies en assonansies kom volop voor. Cussons 

herhaal dikwels dieselfde woord of sinsnede in dieselfde reel of 

oor verskeie reels heen wat daartoe hydra dat dieselfde klank(e) 

meermale voorkom. Enersyds vergoed die klankherhaling vir die 

afwesigheid van eindrym, andersyds word sleutelwoorde op die wyse 

beklemtoon. Cussons gebruik deurgaans leestekens en hoofletters 

sodat haar gedigte in die opsig 'n konvensionele struktuur 

vertoon. 

Die titelgedig van Die woedende brood (1981:19) lui soos volg: 



Hulle wat brood eet, nie brood metafories 
nie, maar brood met olie en sout op, 
is nooit soos dan so heel nie, volkome, 
soos die vingers wat die brok hou, 
die kundige edel vingers van die hand 
wat die sweet van die aanskyn wegvee -
Jesus en sy twaalf eet brood, 
brood met olie en sout op; Jesus met net 
so 'n mond, sulke hande, geneem uit Maria, 
en al wat Hom van hulle onderskei, is in 
sy Hart en sy Hart in die Vader, die Gleed 
waarin alles ontstaan het: die korrel 
koring, die aarde, die brood, die hanger 
eens heerlik, tot verhongering vermink, 
en die Furie en die oorvloedige Bleed. 
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Behalwe die rymende "Gleed" (r 11) en "Bleed" (r 15), wat as 

sleutelwoorde op die wyse, asook by wyse van die hoofletters, 

uitgehef word, ontbreek eindrym. Om daarvoor te vergoed kom 

alliterasie en assonansie volop voor. 'n Opvallende precede by 

Cussons is die herhaling van woorde en/ot sinsnedes wat enersyds 

as bindingselement dien, en andersysds die klankrykheid verhoog. 

In die eerste twee reels kom "brood" drie keer voor en verder in 

die gedig nag drie keer. As belangrike sleutelwoord word di t dus 

deeglik beklemtoon. Gilfillan (1984:129) se die volgende van die 

ti tel: "Met die homonieme ti tel word reeds gekonsentreer op die 

dualiteit van die redding en ondergang, lewensbrood en oordeel. 

Enersyds is daar die woede van God oor die val van die mens 

Andersyds dui die woedende brood op die helende werking van die 

lewende Christus ... , die aanwesigheid van die goddelike in die 

eenvoudige". Met die eet van van die eenvoudige brood "met olie 

en sout op", identifiseer die mens hom met die mensgeworde 

Christus wat ook, soos dit uit reel sewe blyk, brood geeet bet. 

Hoewel reel een se "nie brood metafories I nie"' wys dit tog heen 

na die Liggaam van Christus wat dikwels in die Bybel die Brood 
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van die Lewe genoem word. Reel sewe en agt, waar Jesus "en sy 

twaalf" brood eet, herinner aan die instelling van die Nagmaal 

en dat die breek van die brood 'n simbool van Jesus se gebreekte 

liggaam is. "Brood" kom in reel twaalf en dertien voor saam met 

"korrel", "koring" en "aarde" . Hiermee word 'n verband gele 

tussen die noodsaak dat die koringkorrel eers in die aarde/grond 

moet sterf voordat lewe daaruit kan voortkom en Christus se 

onvermydelike sterwe aan die kruis sodat die mens die Ewige Lewe 

kan beerwe. Die [bl verbind "brood" klankmatig met "brokn (r 4) 

en "Bloed" ( r 1 5) soda t die verband tussen prood en liggaam 

deurgaans figureer. 

Cussons plaas meermale sinonieme of antonieme langs of teenoor 

mekaar. In hierdie·gedig is dit "heel" en "volkome" (r 3) wat 

mekaar as sinonieme aanvul en "volkome" en "vermink" (r 14) wat, 

albei aan die einde van die reel, mekaar opponeer. "Volkome" dui 

op die volkomenheid van Christus en "vermink" op die verminking 

van Sy liggaam, maar ook op die deur sonde "verminkte" mens. Die 

mens kan eers volkomenheid bereik wanneer hy, as gevolg van God 

se "Furie" oor die sonde, deur die "oorvloedige Bloed" gereinig 

is. 

'n Verdere opvallende precede by cussons is die aanwending van 

die poliptoton, socs in "hanger" ( r 13) en "verhongering" ( r 14). 

Daarmee word nie net die klankrykheid verhoog nie, maar ook 

kerngedagtes beklemtoon en eenheidskepping bevorder. 
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"Gebed vir die in die wereld" ui t Membraan ( Cussons 1984: 45) 

vertoon op die oog af dieselfde tektoniek as "Die woedende 

brood". Die gedig het egter een versreel meer en 'n grater 

wisseling in versreellengte. 

Dat ons leef omdat u leef is die eerste 
van alles wat wonderlik is. 
'n Wisselvloei is daar tussen U en ons. 
U vloei in ons in en ons in U in, en in U word 
ons arme vog gesuiwer en vernuwe, 
en ons self keer uit U terug in ons in 
deur die membraan wat tyd en wereld is. 
Membraan of illusie, so dun is dit, so nie, 
so nerens vir u begenadigdes -
Dankie dat ons wat onsself versteek vir ons naastes 
gans oop is vir U en U oop. 
Dankie vir die gladder as asemhaling heen en weer 
tussen U en ons; dat tyd en ewigheid 
mekaar deurdring, nie twee is nie maar een. 
Dankie, God, vir die wonder, waarin die harde seer 
wat wereld is, sagter as asem oplos en verdwyn. 

Die gedig het nie 'n vaste eindrympatroon nie, maar eindrym kom 

meer voor as in die vorige gedig. "[I]s" in reel twee en sewe 

rym met "begenadigdes" (r 9) en "weer" (r 12) met "seer" (r 15). 

Die d-, w- en s-klanke wat in hierdie paar woorde voorkom, 

f igureer opvallend dwarsdeur die gedig sodat harde en sagte 

klanke mekaar voortdurend afwissel en bydra tot die vergestalting 

van die "wisselvloei ... tussen U en ons" wat in die slot daarop 

uitloop dat die "harde seer ... sagter as asem oplos en verdwyn". 

Die herhaling van woorde en sinsnedes kom ook hier voor en dit 

is opvallend sleutelwoorde wat op die wyse benadruk word: "U11
, 

"ons", "tussen U en ons", "dankie", "in", "membraan", "leef", 

"wereld". Die poliptoton kom ook meer keer voor: "wisselvloei" 

en "vloei", "wonderlik" en "wonder", "asemhaling" en "asem". 

Hiermee word nie net kernwoorde onderstreep nie, maar ook 
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klankmatige verbande dwarsdeur die gedig aangegaan en tot die 

skepping van 'n hegte struktuur bygedra. Die kerngedagte van die 

gedig, naamlik die wissel vloei tussen God en mens, word ook 

uitgebou deur sinonieme woorde of sinsnedes soos "wisselvloei", 

"mekaar deurdring" en "heen en weer", "tyd en wereld" en "tyd en 

ewigheid", "gladder" en "sagter". Dit is opvallend dat hierdie 

woorde/sinsnedes telkens op (presies) ooreenstemmende posisies 

in die versreel voorkom. 'n Enkele keer is dit teenoorstaande 

woorde soos "versteek" (r 10) en "oop" {r 11) wat aangewend word 

om die verhouding tussen mens en mens en die verhouding tussen 

God en mens ,te jukstaponeer. Die herhaling van "en", saam met 

die talle enjambemente, dra by tot 'n vinniger tempo sodat die 

gedagte van die wisselvloei ritmies ondersteun word. Aan die 

ander kant vertraag·die talle leestekens soms die tempo. Die 

veranderende tempo, bygestaan deur die !anger en korter 

versreels, ondersteun die .. asemhaling been en weer". 

Die meeste van die struktuurelemente en procedes in die vorige 

twee gedigte kom ook in die titelgedig, "Spoeg", uit Die heilige 

modder (Cussons 1988:23) voor: 

Die allerhoogste, haas ondenkbare 
was onder ons mensgewoon genoeg 
om klei te maak 
van grond en sy eie spoeg: 
en die blindgeborene 
het gehoorsaam die heilige modder 
in die badwater van Siloam 
afgewas en gesien verdwyn ... 
En regop gespring en oorstelp om horn 
rondgekyk, 'n ongerepte Adam weer, 
en spraakloos in die stil gelaat 
van Hom wat mensgewoon en verskriklik is: 
tot sy speeksel toe God uit God. 
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Behal we "genoeg" ( r 2) en' •.1 spoeg" ( r 4) , ontbreek .die eindrym, 

maar alliterasies en assonansies vergoed daarvoor. Die [x] is 

veral opvallend omdat dit, vanuit die titel, in byna elke reel 

voorkom - vanaf "allerhoogste" in reel een tot "God" in die 

slotreel en ook slotwoord. Verskeie sleutelwoorde, soos "spoeg", 

"mensgewoon", "blindgeborene", "gehoorsaam", "heilige" en "God" 

word op hierdie wyse verbind en beklemtoon en 'n hegte eenheid 

geskep. In die agste tot tiende reel figureer die [x] in die 

verledetydsvorm: "afgewas", "gesien", 119espring" en "rondgekyk". 

Hiermee word die finaliteit van die wonder gesuggereer. Die 

klankmatige verbinding van die woorde met "gepoorsaam" suggereer 

verder dat die wonder wat gebeur het, die gevolg van gehoor

saamheid is. Een van die opvallende herhalings in die gedig is 

"spoeg" (r 4) en "speeksel" (r 13). "[S]poeg", die meer "banale" 

woord, kom voor wanneer Christus "mensgewoon" die klei maak. 

Daarteenoor word die meer "verhewe" "speeksel" in verband gebring 

met God en word die goddelikheid van Christus, op grond waarvan 

die wonder kon plaasvind, dus beklemtoon. Sowel die hoe fre-

kwensie van "en" as die talle enjambemente versnel die tempo wat 

ondersteunend werk ten opsigte van die vinnige opeenvolging van 

gebeure en emosies wat die blindgeborene·byna gelyktydig ervaar. 

Samevattend kan gekonstateer word dat Cussons se verse 'n 

vermenging van die konvensionele en moderne tegnieke vertoon. 

Sy gebruik deurgaans die konvensionele leestekens en hoof letters, 

maar nie die tradisionele eindrym en strofeverdeling nie. 

Tektonies is haar verse egter nader aan die konvensionele. Die 

herhaalde voorkoms van sekere precedes oor haar bundels heen, 
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soos die plasing van verwante of teenoorstaande woorde in 

spesifieke posisies, die herhaling van woorde en/of sinsnedes en 

die gebruik van die poliptoton, dui op 'n bewuste en gevestigde 

vormskepping. 

9.4 George Weideman 

Tektonies toon Weideman se gedigte in Uit hierdie grys verblyf 

( 1987) 'n wye verskeidenheid. Die strofeverdeling wissel tussen 

die konvensionele vier reels en 'n verskeidenheid ander moontlik-

hede. In die derde afdeling word 'n sekere dissipline gehandhaaf 

in die sewe gedigte van sestien reels elk. Teenoor gedigte met 

'n vaste rymskema, gedigte waarin 'n vaste patroon en rymlose 

reels afgewissel word en gedigte met geen eindrym nie, is daar 

in die sewe gedigte 'n opvallende herhaling van eindrymklanke. 

Die eerste, derde en vyfde gedigte se rymskema lyk soos volg: 

abababccddababa 

abcbdbefgbhbibjb 
. . . . . . . . 

abcbdbebfbgbhbib 

In hierdie voorbeelde is dit opvallend dat die b-rymklank as 

bindingselement deurgaans volgehou word. 

Soos in die geval van eindrym, word leestekens soms volledig 

gebruik, soms gedeeltelik en soms heeltemal weggelaat. In "Lied 

vir Johnny se vrou" (Weideman 1987:55) ontbreek die leestekens, 

maar word die wit spasie in vyf uit die ses strafes gebruik en 
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dan elke keer op dieselfde plek in die strafe en die reel: in die 

derde reel na die derde woord. 

Vormgewing by Weideman word voorts bespreek aan die hand van drie 

gedigte uit die genoemde bundel, naamlik "Bejaarde Jadin, 

Hillbrow" ( 1987: 23), "Herinneringe van die teruggekeerde soldaat" 

(1987:47) en "Maaltyd" (1987:56). Vir Grove (1988:275) is die 

deernisvolle "Bejaarde Jadin, Hillbrow" 'n "[b]esliste toppunt 

in die bundel": 

so weinig w~t saak maak: 
'n af-oor kat van porselein, 
'n krakerige draadloos, 
'n motgevrete mat. 

g'n rituele meer, respek 
sterf saam met ·kennisse; die goedkoop 
spieel gepointilleer met vlieedrek. 

die onpaar koppies bly gevlek; 
supermark en poskantoor bepaal 
die sanes waarlangs haar kruistog strek. 

die blikkies goedkoop hondekos verrek 
haar vingerspiere. sy moet rus. 
die posbus, meestal leeg, verstrek 

vandag per glanspamf let 
gegewens oor 'n aftreeskema: 
bele u geld in vyfsterprojek! 

tuis kan sy net versuf sit en tob. 
daar was kinders, lank gelede. 
en jassies met 'n gee! ster voorop ~. 

so min om te onthou -
buiten verskrikking: die razzias, 
swart laarse, die vlekke 
op die bidmatjie; 

die krat, verstikkend; hoe sy vasklou 
aan die erdestuk uit papa se plek 
aan die nieuwe heerengracht; 
die skommelende skip. 



die nuus klink nog soos voorheen, 
slegs name wissel en wapens 
is moderner. en sirenes in 'n radiospel 
sidder deur haar en sy snik. 

geen borne of snoere blomme is sigbaar 
uit haar venster nie. net die rookstrop 
om die hals van die stad. 
sy moet haar aangesig bedek: 

liefs die stilte. sy verwag ook geen geklop 
meer van bekendes - buiten die opsigter 
wat kortaf berig: die huur gaan op. 

sy tel haar seeninge, haar kleingeld 
en verbei gedwee en kiertsregop 
die uitsettingsbevel. 

224 

Die gedig het twaalf strofes met 'n wisselende lengte: di~ eerste 

het vier reels, die tweede tot sesde het drie, die sewende tot 

tiende het vier en die laaste twee weer drie reels elk. Die 

vierreelige strofes·bevat hoofsaaklik die herinneringe uit die 

verlede en die driereelige strofes beskryf die vrou se huidige 

omstandighede. Wat die getal versreels betref, is daar so te se 

'n gelyke verdeling tussen die drie- en vierreelige strofes. 

Aangesien die vrou elke dag "versuf sit en tob" oor hede en 

verlede, dra so 'n gelyke verdeling funksioneel by tot die 

volgehoue kontras, maar ook parallel, tussen hede en verlede. 

Eindrym kom in slegs vyf van die strof es voor en wel in die 

driereelige strof es met 'n aba-rymskema. Die aan- en afwesigheid 

van eindrym, dit wil se die vergestalting van 'n soms "vaster" 

en soms "vryer" vorm, hou verband met die kontras tussen die 

verskillende "los" herinneringe en die geroetineerde bestaan wat 

die vrou tans voer. Orie opeenvolgende strofes herhaal dieselfde 

rymklank: "respek" en "vlieedrek" (str. 2), "gevlek" en "strek" 
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( str. 3) en "verrek" en "vers.trek" { str. 4) . Daarby ~ kom die [ €] 

in strof es sonder eindrym in ten minste een van die woorde in die 

eindrymposisie voor: "glanspamf let" en "vyf sterprojek" ( str. 5), 

"vlekke" (str. 7),· "plek" (str. 8), "radiospel" (str. 9), "bedek" 

(str. 10), "uitsettingsbevel" (str. 12). Met die volgehoue [€] 

word die verskillende strofes tot 'n eenheid gebind en vloei hede 

en verlede, soos die ou vrou dit beleef, ineen. Hoewel haar 

omstandighede anders is as tydens die vervolging van die Jode, 

leef sy steeds met die vrees dat die opsigter aan haar deur sal 

klop en die uitsettingsbevel oordra. In 'n gedig wat so ryk is 

aan halfrym, is dit nie moontlik om op al die verbande te wys 

nie. Daar word slegs kortliks gelet op die voorkoms van die [x] 

en die [s]. Die [x] verbind deurgaans verskeie kernwoorde: 

"weinig", "krakerige" en "motgevrete" ( str. 1 ) , "goedkoop" ( str. 

2, 4), "gevlek" en "kruistog" (str. 3), "leeg" (str. 4), 

"glanspamflet" en "geld" ( str. 5), "gelede" ( str. 6), "geen" 

( str. 1 O, 11 ) , "geklop", "opsigter" en "berig" ( str. 11 ) , 

"kleingeld", "gedwee" en "kiertsregop" (str. 12). In die meeste 

gevalle bind die frikatief woorde saam wat op die moeilike 

omstandighede van die vrou be trekking het. 'n Enkele keer 

(vergelyk strofe vyf) word haar armsalige bestaan ironies 

gekontrasteer met die moontlikheid van rykdom wat uit beleggings 

verkry kan word. Teenoor die [x] is daar die [s] wat die hoogste 

frekwensie van al die klanke het. Omdat dit so dikwels voorkom, 

word die harde klanke in 'n mate gekanselleer en 'n sussende 

ef fek geskep. Die vroeere strop om die nek is nou verskraal tot 

'n "rookstrop I om die hals van die stad". 
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Die digter maak ook van herhaling gebruik om hede en verlede te 

verbind en eenheid te skep: "so weinig" ( str. 1) en "so min" 

( str. 7), "kennisse" ( str. 2) en "bekendes" ( str. 11 ) , "goedkoopn 

( str. 2 en 4), "gevlek" ( str. 3) en "vlekke" ( str. 7), "mat" 

( str. 1) en "bidmatjie" ( str. 7), "draadloos" ( str. 1 ) en "nuus" 

(str.9). Teenoor die parallelle is daar ook die kontras tussen 

"vandag" (str. 5) en "lank gelede" (str. 6) en "voorheen" (str. 

9). Hoewel hede en verlede verbind word, bly dit steeds 

onderskeie tydsaspekte wat met die teenstelling gekontrasteer 

word. Die klankverwantskap in die teens telling "kruistog" ( str. 

3) en "tuis" (str. 6) verbin~ enersyds hede en verlede, maar 

beklemtoon terselfdertyd die kontras. Tog word haar vroeere 

"kruistog" as vlugteling op 'n skip in die hede voortgesi t tydens 

haar besoeke aan die winkel en poskantoor. 

Die hoof saaklik kort reels, kort sinne en soms talle kommas, soos 

veral in strofe 4, skep 'n afgekapte ritme wat ondersteunend werk 

ten opsigte van die moeisaamheid van die ou vrou se "kruistog". 

Weideman gebruik hier leestekens, maar geen hoofletters nie. Dit 

is ook opvallend dat sins- en reeleindes·dikwels nie saamval nie 

wat daartoe hydra dat die tempo vertraag word. 

As gevolg van die lengte van "Herinneringe van die teruggekeerde 

soldaat" word dit nie aangehaal nie. Die gedig het sewe strofes. 

Die eerste strof e het vier reels en daarvandaan kry elke strof e 

'n reel by sodat strofe sewe tien reels het. Aansluitend by die 

herinneringe van die titel, begin elke strofe met "dit sal ek nie 

lig vergeet nie" sodat 'n eenheid deurgaans bewerkstellig word. 
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'n Verdere eenheidskeppende tegniek is die herhaling van die 

laaste reel plus die bykomende reel in elke volgende strafe, 

sodat die reels wat herhaal word, toeneem. Hierdie herhalings 

word elke keer deur 11 hoe" ingelei: 

hoe geil die omahangu 
hoe groen die palmbome 
hoe vry die visarend was. 

As gevolg van die toenemende reels wat herhaal word, lei "hoe" 

agt keer reels in die slotstrofe in. Die eerste deel, spesifiek 

die eerste drie reels, van elke strofe het te make met die geweld 1 

en vernietiging wat die soldaat in die oorlogsituasie beleef het 

en dit word in die tweede telkens langerwordende deel met die 

skoonheid van natuurdinge in jukstaposisie geplaas. Di t voer tot 

'n hoogtepunt in die slotstrofe: "kerkgeboue smeul want god word 

nie ontsien nie" staan teenoor "hoe goddelik alles vroeer was". 

Hoewel eindrym ontbreek, bring die herhaling van reels mee dat 

dieselfde woord telkens in die eindrymposisie staan. Elke strafe 

eindig met 11was 11 waarmee die kontras tussen hede en verlede 

beklemtoon word. Leestekens ontbreek grotendeels. Slegs 

kommapunte word gebruik en dan net aan die einde van die tweede 

en/of derde reels van elke strafe. Wat die versreellengte 

betref, word die lang(er) eerste drie reels elke keer gevolg deur 

drie kort reels. Vanaf die vierde strafe volg 'n langer sewende 

reel en hierdie reellengte word, met die byvoeging van 'n reel 

elke keer, na die slotstrofe toe volgehou. In die drie kort 

reels, wat hierbo aangehaal is, val die klem op die natuur en in 
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die laaste reels op die mens of menslike bedrywighede soos "di.e 

rokies van die kosmaakvure", die "gestamp in die stampblok" en 

die onbewoenheid van die vegters. 

Die toename in die strofelengte, die tipografiese indeling van 

die strofes, die gebruik van slegs kommapunte op ooreenstemmende 

plekke en die volgehoue herhalings dui daarop dat die digter 'n 

bewuste strukturering nagestreef het. Konvensionele en meer 

moderne tegnieke is hier vermeng. 

Teenoor die vorige twee gedigte het "Maal tyd" 'n meer konven-

sionele bou: 

onthou jy die See uitgesprei in die baai? 
blou tafeldoek voor die wind begin waai. 
onthou jy die stilte, hoe soutskerp dit was? 
rooi kreef, wit sand, op die einder 'n mas. 

onthou jy die son op sy vaart oor die baai? 
bollende seil, ons gewuif van die kaai. 
onthou jy ons feesmaal, geklingel van glas? 
ons vrees dat alles maar verglimming was? 

onthou jy ons aand teen die duin bo die baai? 
vuurtoringlig, skeepslanterns wat swaai, 
gestommel van skuite, hoe lig en onvas 
en dobberend jou hart in my hande pas. 

of het alles vervaag? die grys wind se waai 
wat nukkerig en bot gedagtes laat draai 
soos motte om die lamp: die bedeesde maal 
op die bleek damas, ou brood, bier wat verskraal. 

Die gedig het 'n vaste strofeverdeling met 'n vaste rymskema, 

naamlik paarrym: aabb in die eerste drie strofes en aacc in die 

laaste. Oor die sestien reels heen is daar dus slegs drie 

eindrymklanke. Teenoor die wisselende versreellengte in die 
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vorige twee gedigte word hier tleurgaans min of meer dieselfde 

lengte gehandhaaf. Die karige eindrymklanke, wat deur die aai

klank gedomineer word, en die strak vorm werk ondersteunend ten 

opsigte van die "bedeesde maal" en somber atmosfeer in die 

slotstrofe. Die gebruik van die nodige leestekens, die saamval 

van sins- en reeleindes en die herhaalde voorkoms van die 

retoriese vraag dra verder by tot die indruk van t n konvensionele 

tipe poesie. Die gebruik van paarrym pas by die tweeledigheid 

van elke strofe: in die eerste twee reels word die positiewe en 

mooie onthou; in die laaste twee reels die negatiewe wat voorkom 

in "vrees", "dobberend onvas", , "bleek", "ou brood", verslane 

bier. In die laaste strofe, met sy afwyking van die aabb

rymskema, word die tweeledigheid laat vaar met die besef dat, 

soos in die tweede strofe vermoed word, "alles maar verglimming 

was": die mooie het "vervaagn, 'n ngrys wind" waai, gedagtes is 

nnukkerig en botn. 

9.5 Johann Lodewyk Marais 

Marais se verse in sy debuutbundel, Die somer is 'n dag oud 

(1983) toon 'n wye tektoniese verskeidenheid. Die strofever

deling is onvas en die gebruik van leestekens en hoofletters is 

wisselend: sommige gedigte in afdeling 1 en 2 het leestekens, 

maar in 3 en 4 ontbreek dit heeltemal. Eindrym ontbreek bykans 

deurgaans. Dieselfde verskeidenheid word in Palimpses (1987a) 

aangetref, maar daar is ook 'n opvallende verskil wat die 

taalgebruik betref: Palimpses het 'n meer agrariese beeldspraak 

en verteltrant, soos die spreker in "Gesprek" (Marais 1987a:12) 
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se: "Ek sit onvoltooide gesprekke voort". Dit is funksioneel, 

aangesien die bundel toegespits is op indrukke en herinneringe 

aan 'n landelike verlede. Die digter dui self aan dat by die 

geboorte- en jeugwereld besoek bet met die cog op 'n roman, maar 

dat dit uiteindelik 'n poesiebundel geword bet (Marais 1987b:66). 

Ten spyte van die wisselende strofeverdeling of afwesigheid 

daarvan en die afwesigheid van leestekens en eindrym, bevat albei 

bundels gedigte met 'n hegte konstruksie wat elernente van 'n 

tradisionele tipe poesie inslui t. 'n Enkele ui tsondering is 

11 Sefapano11 (Marais 1987a:38) wat van ender na bo gelees moet 

word. By wyse van die tipograf ie word visueel voorgestel hoe die 

11stoet 11 vroue met kopdoeke en mans in werksklere singende agter 

die "moruti" aanloop om op die berg om reen te gaan bid. Hierdie 

gedig is waarskynlik die beste voorbeeld in die bundel van 'n 

baie bewuste struktuurskepping. 

Marais se bantering van verskillende struktuurelemente word 

voorts bespreek na aanleiding van "Flits uit 'n jeug" (1983:21) 

en 11Ruinebesoek 11 (1987a:61). "Flits uit 'n jeug" lui: 

In die knarsryp breek die hings 
nog 'n keer las en trap bloed 
uit die omsigtige kring, 
hardloop dol deur die boord 
oor die rou spitwerk 'n spoor 
in die more en gaan stoom 
behoedsaam by die hekpaal. 
As ons nader kom, vlug hy 
vos en mooi van ons af weg, 
kraak dan kniediep die dun ys 
oor die gronddam, kyk hierheen 
en knipmesloop soos die wind 
die borne in. Maar die strop 
kry die nek voor hy weer draai 
en pootuit kom by grond toe 
vir die mes om horn te sny. 
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Ten spyte van die afwesigheid van die tradisionele eindrym, word 

verskeie klankverbande tussen woorde in die eindrymposisie aange

gaan. Die noue klankverband tussen "hings" (r 1) en "kring" (r 

3) is opvallend. Die hings, hier moontlik 'n beeld van die 

opstandige jeugdige wat nie deur konvensies gebind wil word nie, 

breek weg uit die "omsigtige kring", dit wil se die jongeling 

verlaat die geborgenheid van die ouerhuis en familiekring waarmee 

hy 'n noue band het. Hy hardloop "dol", "vlug" en "knipmesloop 

soos die wind", maar kyk tog "hierheen", wat daarop dui dat hy 

nie werklik so onverskillig teenoor dinge staan as wat hy voorgee 

,nie. Hy is self "behoedsaam" ( r 7), 'n sinoniem vir "omsig

tig( e) ", waarmee aangedui word dat hy versigtig is en bang vir 

die onbekende. Die "kraak (van) ... die dun ys" (r 10) sinspeel 

moontlik op die uitdrukking "om op dun ys te beweeg", met ander 

woorde om op gevaarlike terrein te verkeer. In reels vier tot 

ses verbind die lang o-klank "hardloop" met drie opeenvolgende 

woorde in die eindrymposisie sodat die hings se spoor as 't ware 

deur die boord gevolg kan word tot waar hy by die hoekpaal staan 

en "stoom" en uiteindelik "pootuit" neergetrek word. Die jonge

ling se drang na ongebondenheid woed homself uit en hy le horn 

neer by dit wat van horn verwag word. Die strop om die nek kry, 

dui daarop dat hy gebind is. 'n Paar woordverbindinge soos 

"knarsryp", "hoekpaal", "kniediep", "knipmesloop" en "pootuit", 

met die [k] en [p} as klankmatige binding, dra by tot 'n volge

houe progressie. Teenoor die talle opeenvolgende heffings, soos 

in "kraak dan kniediep die dun ys" en lang (er) klanke ( "gaan 

stoom I behoedsaam by die hoekpaal") wat die tempo vertraag, het 

die enjambemente en soms jambiese reels ("vir die mes om horn te 
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sny") 'n versnelde tempo tot gevolg. Dit skep 'n voortdurende 

wisseling in die tempo wat funksioneel hydra tot die idee van 

ongebondenheid, opstand en wegbreek. Die gedig het slegs drie 

sinne wat onderskeidelik oor sewe, ses en vier reels heen loop. 

Die afnemende getal reels, ondersteun deur die enkellettergrepige 

woorde in die slotreel, suggereer 'n onvermydelike tot stilstand 

kom. Aangesien die sinne afgeronde eenhede is, sou bulle as 

afsonderlike strafes kon bestaan. Die aaneenskakeling is egter 

funksioneel ten opsigte van die progressie en eenbeidskepping. 

Die eerste twee sinne het hoof saaklik te make met die wegbreek 

en vlug en daarom is die tempo opme~klik vinniger. Die laaste 

sin word deur "[m]aar" ingelei wat daarop dui dat 'n wending 

volg. Die rukkerige ritme loop uit in 'n rustige, vloeiende 

reelmaat in die slot as die bings tot bedaring gebring word. 

"Ruinebesoek", met sy een en twintig reels, bet ook slegs drie 

sinne: 

Ek en my vrou kiek en trek 
op papier die grondplanne na 
van ruines in die Kloofkamp: 
bier bet Hlomisa gewoon, 
hier is 'n beeskraal, 
hier is die butte, 
hier is 'n binnebof, 
bier is 'n maalskuiling, 
hier is die maalklip, 
hier is 'n regop klip 'n graf. 
Hier in die beskutting 
van rante en die vlei 
is gebore en doodgegaan 
voor die Marais's 
oor die Drakensberge gekom bet 
met hulle vrouens en kinders 
en vee en hoenders en bonde 
na waar die wild geloop bet, 
en ander se beeste. Onder 
die oorhang van 'n rots 
draf 'n eland rooi en vaal. 



233 

In die eerste sin (reels een tot tien) word die verskillende 

dinge genoem wat op die "grondplanne" aangedui word. Met die 

herhaling van "hier is" word die afsonderlike waarnemings elke 

keer beklemtoon en word die dele ook tot 'n geheel gebind. In 

die tweede sin verskuif die aandag na herinneringe aan die 

geslagte Marais's wat daar gewoon het en in die laaste sin is dit 

weer die sintuiglike waarneming van die rotstekening. Die kort 

reels, kommas aan die einde van die reels en die talle heffinge, 

socs ender andere in "hier is", skep 'n rukkerige tempo sodat 

daar as' t ware by elke afsonderlike waarneming 'n oomblik vertoef 

meet word. Die tweede sin, reels tien tot neentien, het In 

opvallend vloeiender tempo as gevolg van die talle enjambemente 

en die polisindeton in reels sestien en sewentien. Di t is 

funksioneel ten opsigte van die cog wat oor die golwende landskap 

van rante en die vlei gaan en die gedagtes terug oor geslagte 

heen. Die volgehoue reelmaat in die slotsin is eweneens gepas 

by die vloeiende lyne van die eland. 

Eindrym ontbreek in 'n groot mate, maar kom tog meer voor as in 

die vorige gedig. "[B]eeskraal" (r 5) verbind die eerste sin met 

"vaal 11 
( r 21) in die laaste sin; 11maalskuiling" ( r 8) rym met 

11beskutting11 (r 11) en skep sodoende 'n klankmatige en semantiese 

verband tussen die eerste en tweede sin. 11 (G]ekom het11 en 

"geloop het 11 skep 'n sintaktiese en klankverband binne die tweede 

sin. Klankverbande word ook aangegaan tussen die [k] en [p] in 

die eerste drie reels en "maalskuiling" (r 8), "maalklip" (r 9) 

en "klip" (r 10). Met hierdie drie woorde is dit opvallend hoe 

die fokus van die grotere na die kleinere verskuif en hoe die 
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verskuiwing morfologies vergestalt word. 

9.6 Johann de Lange 

Johann de Lange se verse toon 'n minder tradisionele gebondenheid 

as byvoorbeeld die van Lucas Malan, maar het soveel elemente 

daarvan dat dit eerder by die konvensionele tipe poesie aansluit. 

De Lange se strofeverdeling is onvas. Hoewel hy in 'n redelike 

mate voorkeur gee aan die driereelige strofe (tersine), het die 

meeste gedigte strofes van wisselende lengte. In gedigte met 

dri~- of vierreelige strof es word die strof elengte deurgaans 

gehandhaaf. Eindrym kom slegs bier en daar in 'n gedig voor, 

maar halfrym word vrylik aangewend. 'n Uitsondering ten opsigte 

van die afwesigheid· van eindrym is "Nag bloei ui t die oe van 

diere" uit Akwarelle van die dors (1982:14). Oor die neentien 

reels heen kom, ender andere as gevolg van die herhaling van 

reels, slegs vyf eindrymklanke voor. Saam met die vaste 

strofeverdeling van vyf tersines en 'n vierreelige slotstrofe 

word die onverbiddelike finaliteit van die dood op 'n funksionele 

wyse in 'n strak vorm vasgevang. Die herhaling van woorde, 

sinsnedes of sinne in talle gedigte dra ook by tot die volgehoue 

klankmanifestasie. De Lange gee voorkeur aan kort reels en oor 

die algemeen val sins- en reeleindes saam. Strof es word 

gewoonlik met 'n punt afgesluit, volledige interpunksie kom voor 

en sinne begin met hoofletters. Dit alles skep die indruk van 

'n tradisionele tipe poesie. 
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De Lange se vermoe tot fyn afwerking blyk, onder andere, ~it 'n 

gedig soos 11 Sinopsis 11 (1982:30): 

Jy is nou al maande weg, 
maar ek drink jou terug 
in elke beker, elke glas 
wat in jou warm hande was. 

Jou asem hang in elke vertrek 
soos stof-oue sigaretrook, 
jou afwesigheid kom le saans 
kaggelkoud in my bed. 

Vir my is jy nou werkliker 
in elke lee stoel, die halfvol bed, 
in elke soen waarmee ek saans 
die kerse blus. 

Oor die verlange na en gemis van die geliefde kan waarskynlik 

baie meer gese word, maar die ek-spreker wil hier, soos die titel 

aandui, slegs 'n kort samevatting gee en dit word binne die 

bestek van twaalf reels gedoen. Dit is opvallend hoe die klem 

van die jy na die ek verskuif. In die eerste strofe kom die jy 

drie keer voor en die ek slegs een keer. Die geliefde is die 

belangrikste en die herinneringe nog baie sterk. Namate die tyd 

ver})ygaan, vervaag die herinneringe en val die klem op die 

eensaamheid van die ek. In strofe drie f igureer die ek twee keer 

en die jy slegs een keer. "[W]eg" en nterug" aan die einde van 

onderskeidelik die eerste en die tweede reel word by wyse van die 

[x] klankmatig verbind om daarmee die terugbring van die geliefde 

in herinneringe te suggereer. Terselfdertyd word "weg" by wyse 

van die [v] met "was" verbind sodat die finaliteit van die 

skeiding beklemtoon word. Die herhaling van "saans" (r 7 en 11) 

in die eindrymposisie beklemtoon die feit dat die gemis saans die 

grootste is. Dit hang ook saam met die herhaling van "bed" (r 
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8 en 10), 'n sinspeling op.die seksuele gemis wat e,irvaar~ word. 

In plaas van 'n soen wat emosies wek, is dit een wat "blus". Die 

digter werk ook met ander teenstellings om die kontras tussen 

"weg" en "terug" te beklemtoon. "[W]arm" (str. 1) staan teenoor 

"kaggelkoud" (str. 2) en "elke beker, elke glas" (wat by 

implikasie gevul is) in strofe een staan teenoor "elke lee stoel, 

die halfvol bed" in strofe drie. Daar is dus die verandering van 

warm na koud en van vol na leeg. Die plasing van die 

teenstellende begrippe oor al die strofes heen suggereer die 

durende verlange na die geliefde en werk mee om 'n hegte eenheid 

te skep. Hoewel elke strofe 'n afgeronde eenheid is, bind die 

teenstellings en woord- en klankherhalings ook die strofes samn. 

De Lange se knap hantering van struktuurelemente blyk ook in 

noggend-blues" uit sy tweede bundel, waterwoestyn (1984:46): 

Vyfuur in die oggend. 
Die winkelpoppe lyk 
voorlopig mooi. 
Die robotmosaiek 
verander klokslag. 
Kil geluide val 
uit die kaal borne. 
Die straateindes los op 
in die mis. 

Vyfuur in die oggend. 
Ek is 'n winkelpop 
in my woonstelvenster. 
My hart klop 
outomaties. 
Daar is baie lyke 
kaal in yskaste. 
Die dag kom los 
uit die mis. 
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Die simmetriese verloopplan bestaan daarin dat die tw~e strofes 

elk nege reels het en elke strofe vier sinne met 'n gelyke getal 

reels: drie + twee + twee + twee. Verskeie semantiese ooreen-

kornste en verskille is ook opvallend: 

r 1 
r 2 
r 5 
r 6 
r 7 
r 8 
r 9 

strofe 1 

Vyf uur in die oggend 
winkelpoppe 
klokslag (verander) 
kil (geluide) 
kaal (borne) 
straateindes los op 
in die mis 

strofe 2 

Vyfuur in die oggend 
winkelpop 
outomaties (klop) 
lyke 
kaal (lyke) 
die dag kom los 
uit die mis 

Die neerslagtigheid waarvan in die ti tel sprake is, sprui t 

waarskynlik voort uit die roetine waarin die (stads)rnens daagliks 

vasgevang is. In die simmetriese opbou is daar die suggestie van 

hierdie geroetineerdheid: elke dag verloop eenders. Die 

tektoniek ondersteun dus die gedagte-inhoud. 'n Vroegoggendse 

stadsindruk in die eerste strafe gee aanleiding tot 'n toepassing 

op die mens in strofe twee. Die klankverband tussen die 

koppelwerkwoord "lyk" in strafe een en "lyke" in strofe twee 

vestig die aandag op die ooreenkoms tussen die dooie, willose 

winkelpoppe en die spreker wat homself 'n winkelpop noem. In die 

simmetriese verloop word die spreker se hart wat "outomaties 

klop", gelykgestel aan die outomatiese werking van die 

robotligte. Soos die winkelpoppe in die vertoonvenster, so is die 

spreker as' t ware vasgevang in die · klein ruimte van sy 

woonstelvenster. Verskeie woorde vestig die aandag op koue. Die 

[k] sorg onder andere vir klankbinding tussen "kil", "kaal", 

"lyke" en "yskaste". Die koue staan ook in verband met die mis 



238 

in die slotreels van albei strofes, sodat 'n atmosfeer van 

mistroostigheid volgehou word. 

Die kort reels en sinne en hoe frekwensie van eksplosiewe klanke 

soos die [k], [t] en [p] dra by tot 'n rukkerige tempo. Die 

vloeiendheid wat deur die enjambemente bewerkstellig kon word, 

word teengewerk deur die talle heffinge aan die einde van reels. 

By wyse van die volgehoue klankverbande en herhaling van 

sinsnedes en woorde word die twee strofes klankmatig, semanties 

en sintakties tot 'n eenheid saamgesnoer. 

Hoewel De Lange konvensionele en moderne tegnieke in sy vorm

gewing kombineer, maak sy poesie eerder die indruk van 'n meer 

tradisionele tipe poesie. Die meeste van sy verse kom voort uit 

fyn waarneming en skerp beelding wat de.eglik afgewerk word tot 

'n afgeronde geheel. 

9.7 Lucas Malan 

Malan gebruik deurgaans 'n vaste strofebou, hoewel die stro

felengte telkens wissel met soms min, soms baie wisseling in die 

versreellengte. Eindrym ontbreek soms heeltemal en waar dit wel 

voorkom, is dit onvas. Die wisselende aard hiervan blyk uit die 

volgende gedigte in sy debuutbundel, 'n Bark vir die ontheemdes 

(1981): 
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"Antieke reis" (1981:30) abc bde fgf hij 

"Metamorfose" (1981:14) aba cdeefef ghijf 

"Spraakverbruik" (1981:21): aabcadaecda fg ag 

Anders as byvoorbeeld by De Lange word eindrym nie bewerkstellig 

by wyse van die herhaling van woorde nie. Behalwe die lees-

tekenlose "Slaap diep, slaap ver" (Malan, L 1981:10) kom 

volledige interpunksie en hoofletters deurgaans voor in 'n Bark 

vir die ontheemdes en in sy tweede bundel, Tydspoor (1985). Dit, 

saam met die gebruik van 'n redelik vaste strof ebou en die 

handhaaf van 'n vaste reelmaat, laat sy verse 'n besliste 

konvensionele indruk maak. 'n Voorbeeld ui t 'n Bark vir die 

ontheemdes is die slotgedig, "Orkes" (Malan, L 1981:46): 

Die aarde het sy eie ewewig 
en duisel daagliks om sy stand 
en aansien te behou; 
plegtig volg die bal sy wentelbaan 
en dans sy sarabande 
onafhanklik en getrou 
alleen aan eie wet en maat. 

Ons is daar vir die gewig 
om las op as te balanseer 
en allermins om roepings te vervul 
of grootse dade te verrig; 
ons keer vermoeid en ongenee trug 
na diep vulkaan en leem, 
word later opgeneem in trae wals 
en eindelose rondedans: 
oplaas illusievry 
en godverlaat. 

Aangesien die verse in die bundel te ma~e het met die ontheemd

heid van die mens in die wereld, met die vermoeienis "om die 

laste van 'n mens te dra" (Malan, L 1981 :33), is "Orkes" 'n 

gepaste slotvers. In 'n orkes kom verskillende musiekinstrumente 
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tot hulle reg, word hulle opgeneem in 'n geheel wat harmonieuse. 

klanke voortbring. Hier word die orkes die beeld van ordelikheid 

en samehang: soos die orkes "getrou (is) alleen aan eie wet en 

maat", so het die aarde sy "eie ewewig" en volg hy 'n vasgestelde 

wentelbaan. Soos elke musiekinstrument sy bydrae tot 'n geheel 

lewer, so is die mens daar om "las op as te balanseer". 

Eweneens: net so min as wat die musiekinstrument op sy eie groot 

hoogtes kan bereik, so min is die mens daar om, volgens die 

gedig, "roepings te vervul" en "grootse dade te verrig". 

In 'n gedig met min eindrym is dit opvallend dat die eerste 
I 

( "ewewig" en "gewig") en laaste reels ( "maat" en godverlaat") van 

die twee strofes met mekaar rym. Dit dra nie net by tot 'n 

afgerondheid van elke strofe nie, maar ook tot die eenheid van 

die gedig. Afgesien van die semantiese verband tussen 

"sarabande" (r 5), "wals" (r 14) en "rondedans" (r 15), word die 

twee strofes ook deur die sintaktiese en-verbindings verbind: 

"stand en aansien", "onafhanklik en getrou", "wet en maat", 

"vermoeid en ongenee", "vulkaan en leem", "wals I en ... 
rondedans" en "illusievry I en godverlaat". Die jambiese 

versmaat van hierdie verbindings verleen stukrag aan die reelmaat 

wat deurgaans aanwesig is. Die metriese gang van die wisselende 

drie-, vier- en vyfvoetige jambiese reelmaat werk ondersteunend 

vir die verwysing na die "sarabande", 'n ou stadige Spaanse dans, 

die wals en die rondedans. 
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Tipografies is daar 'n groot ooreenkoms tussen "Orkes" en 

"Herehuis" uit Tydspoor" (1985:52): 

Sierstruik en inheemse lanings bied 
'n landelike skans teen kraal en krot 
hier agter iewers; 
suilegang en praalgewelf bewys 
wat hier geborge is: van woekerwins 
tot aandele en eiendom, en uit Italie 
'n ryding wat parmantig toon 
hoe gul 'n wederhelf kan wees -

die son bevlek die patio 
van tyd tot tyd met skaduwees 
terwyl Chopin beskaaf 
amok maak met etudes 
agter die onthaalgebied 
waar knegte onderdanig drankies men9 
en heel waarskynlik dink 
hoe tref fend die klavier 
se diep akkoorde soms 
na swaar geweervuur klink 

Hierdie gedig bet slegs - in die eerste strofe - een reel meer, 

die reels is min of meer van dieselfde wisselende lengte, min 

eindrym kom voor en 'n oorwegend jambiese reelmaat word 

gehandhaaf. Die vloeiendheid van die eerste strofe word slegs 

deur vier leestekens (kommapunt, komma, dubbelpunt en 

aandagstreep) effens teengewerk. Die tweede strofe met sy tien 

reels het geen leesteken nie sodat die tempo versnel na die 

puntlose slot toe waarmee gesuggereer word dat daar aan die prag 

en praal geen einde is nie. Die volgehoue reelmaat is 

funksioneel ten opsigte van die meestal vloeiende, romantiese 

musiek van Chopin. Die afwyking van die reelmaat in reel sestien 

pas by die nie-vloeiende gedeeltes van die musiek, by die "amok 

maak met etudes" wat vir die knegte SOOS "swaar geweervuur" 

klink. Hoewel dele van Chopin se musiek so beskryf sou kon word, 
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dui dit waarskynlik oak daarop dat oningewydes Chopin se soms 

ingewikkelde etudes nie verstaan nie en dus nie waardeer nie. 

Die swier van die herehuis word gesuggereer deur die opmerklik 

langer reels van die eerste strafe, deur die "deftigheid" van 

samestellings socs "sierstruik", "suilegang", "praalgewelf" en 

"woekerwins11 en en-verbindings socs "sierstruik en inheemse 

lanings", "suilegang en praalgewelf" en "aandele en eiendom". 

11 [K]raal en krot", wat oak een van hierdie verbindings is en 

klankmatig met "knegte" skakel, staan in kontras met al die 

rykdom. As teenstelling beklemtoon dit juis die rykdom. Hoewel 

eindrym, afgesien van "bied" (r 1) en "onthaalgebiedn (r 13), 

"dink" (r 15) en "klink" (r 18), ontbreek, kom sekere klanke 

herhaaldelik in woorde in die eindrymposisie voor: die [sk] in 

"skaduwees" en "beskaaf"; die [i] in "bied", "iewers", "Italie", 

"patio", "klavier"; die [v] in "iewers" 1 "bewys", "woekerwins", 

"skaduwees" en "geweervuur"; die [k] in "krot", "drankies", 

"dink", "klavier", "akkoorde" en "klink". Die ineenvlegting van 

klanke, soms ligter en soms swaarder, skep 'n eie musiek naas die 

van Chopin. 

Hoewel Malan die vrye versvorm in enkele gedigte met groat gemak 

hanteer, gee hy, soos in die voorbeelde hierbo, voorkeur aan die 

konvensionele vers met 'n vaste strofebou, interpunksie, 

hoofletters en metrum. Waar die eindrym dikwels onvas is, 

vergoed halfrym ryklik daarvoor. 
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9.8 Johan van Wyk 

Van Wyk se eerste twee bundels uit die laat sewentigerjare, Deur 

die oog van die luiperd (1976) en Heldedade kom nie dikwels voor 

nie (1978), gee 'n aanduiding van die digter se besondere aanleg 

vir die skryf van beeldpoesie. Soos Jonckheere (1993:328-329) 

rapporteer, is Van Wyk self ook skilder wie se digterlike denke 

veral deur die sestiende-eeuse manieristiese en latere 

surrealistiese skilderkuns be1nvloed is. Dit is dus nie vreemd 

dat daar 'n interaksie tussen sy literere tekste en sy eie 

beeldmat~riaal of die van ander voorkom nie. Die skilderkuns 

vind ook neerslag in die poesie van digters soos Peter Blum, van 

Wyk Lauw, Johann de Lange en in 'n besondere mate Sheila Cussons. 

Jonckheere (1993:329) wys daarop dat Van Wyk se interaksie met 

beeldmateriaal "'n vorm van dekodering van die eienaardige 

raaisel van die wereld (is)". Van Wyk gee nie blote beskrywing 

nie, maar wil "deurdring in die geskiedenis en agter die skerms 

(in die studeerkamer) kyk". Die belangrike van sy beeldpoesie 

is dat hy "self 'n portrettis (word) wat uitstekend daarin slaag 

om die ware siel van die karakter van sy subjek te openbaar" 

(Jonckheere 1993:337). Die omskepping van "die beeldteks van die 

skildery in woorde0 (Jonckheere 1994:15) word voortgesit in~ 

gaan dood om jou ( 1981). Rene Marais ( 1981: 3) wys daarop dat Van 

Wyk in die bundel "'n stem laat opklink wat die dilemma van die 

mens van Tagtig verwoord, maar selde nog hardop in die Afrikaanse 

poesie gehoor is". Dit gee 'n indruk van 'n "absurde, byna 

a(b)normale wereldbeskouing; absurd in die idioom van laat

Sewentig en Tagtig" (Marais, R 1981:3). Dit gaan oor verval en 
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wanhoop aan die mens se situasie in die wereld, doods- en 

selfmoordgedagtes, verwarring oor sy plek en eie identiteit. 

Vir die ek-spreker wat in die meeste gedigte aanwesig is, is sy 

liggaam onbelangrik. In "Sloper" (Van Wyk 1981 :7) is hare, 

tande, oe en sy maag nie vir hem nodig om te leef nie. As gevolg 

van die onbelangrikheid van die liggaam, is hy onbetrokke by 

ander mense: mense is vir mekaar "vreemde wesens in toegeskulpte 

voorstede" (Van Wyk 1981:22). Selfs in 'n liefdesverhouding is 

daar nie werklik betrokkenheid nie, want die geliefdes kan 

skielik in 'n banale ding socs hondekos verander of die liefde 

in 'n kruiwa (Van Wyk 1981:37). Die lewe b~ed geen bevrediging 

nie, soos die titel, "(I can't get no) satisfaction" (Van Wyk 

1981:9) en die name van Punkgroepe soos "Devo", "Sex Pistols" en 

"No Future" aandui .· Weens die gepaardgaande twyfel aan die 

werklikheid, leef die ek-spreker in 'n geestes- of verbeeldings

wereld wat veral in die spieelmotief figureer, 'n motief wat as 

'n bindingsprinsipe dien. In die openingsgedig, "Sloper", wil 

die spreker graag 'n spieel besit. Hy besef hy moet werk om dit 

te koop, maar werk is skaars. Die besit daarvan lyk dus onwaar

skynlik. In "Na die oorlog" (Van Wyk 1981: 17) noem hy die tweede 

(na-oorlogse) geslag "spieel & raaisel", 'n heenwysing na 1 Kor. 

13: 12: · "Want nou sien ens deur 'n spieel in 'n raaisel, maar 

eendag van aangesig tot aangesig". Bevestiging hiervan kom voor 

in reel 12 as hy se: "Die hemel is In spieel II. Later in "My 

vlieende piering" (Van Wyk 1981: 20) sien hy "die verdampende 

wereld (as) 'n spieel van die verlate tyd" en word hy self spieel 

in sy "weerkaatsende self". Die spieelbeeldgedagte word 

tipografies in "Sonnet (Van Wyk 1981:25) vergestalt:. 



ek is 'n boom jy is 'n boom 
ons het 'n bos om in te speel 

ek is taboe 
ek is 'n skoenlapper jy is 'n skoenlapper 

ons speel wegkruipertjie 
ek is aansteeklik 

ek is die maan jy is 'n maan 
ons is gemasker 

ons ontwyk mekaar 
ek is die vuur jy is die vuur 

ons omhels mekaar 
ons versteekte gevoelens vernietig ons 

jy is die wind ek is die wind 
ons stap in die ruit van persoonlikheid. 
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In reels 1, 4, 7 en 13 word die ek-beeld (links) en jy-

spieelbeeld (regs) , geskei deur 'n wit spasie, langs mekaar 

geplaas. Eers ontwyk die beeld en spieelbeeld mekaar, maar vloei 

dan ineen as hulle mekaar omhels. In reel 13 het hulle plekke 

geruil en in reel 14 word hulle "ons", saam in 'n "ruit" 

(= spieel): die individualiteit is opgehef en hulle is 

spieelbeelde van mekaar. In die afwesigheid van eindrym, 

leestekens en die tradisionele struktuurkenmerke van die sonnet, 

sorg die herhalings, teenstellings en parallelle vir 'n 

progessiewe opbou en eenheidskepping. 

Die dubbelganger-idee figureer ook in die reismotief met talle 

verwysings na vervoermiddels en -wee: vragmotors, vangwaens en 

motors, fietse, rystoel, straalvegter, skoolbus, 11 'n hierjy

motorfiets I met die bergroete langs", teerpad, "'motorweg in 

Afrika", "paaie I op die aarbol". Saam met die spieelmotief is 

die reismotief 'n belangrike bindingselement in die bundel. 

In aansluiting by die tipografiese visualisering van die beelde 

in "Sonnet", maak Van Wyk soms van teken,s gebruik, soos die "&" 

( 1981: 17, 38), die teken vir die damestoilet ( 1981: 23), "liefdes-
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V'' en "O-tafel" (1981:32). Jonckheere (1993:329) merk tereg op 

dat Van Wyk "in versvorm (droom) en ... sy fantasie vrye teuels 

(gee) in die vorm van 'n soort 'automatic writing' en deur 

dikwels gebruik te maak van montage- of collagetegnieke in die 

strukturering van sy gedigte". Van Wyk span dus meer moderne 

tegnieke, soos die nie-talige elemente, die weglaat van eindrym 

en leestekens in saam met die konvensionele in sy vormgewing. 

9.9 Samevatting 

Grove (1988:274) se opmerking dat daar "in die strewe na 'n 
' 

toereikende vormgewing al tyd te midde van die grootste 

verskeidenheid 'n sekere eenheid te vinde ( sal) wees", is 

inderdaad waar van die 11 jonger" digters. Opsommenderwys word op 

enkele van die tegnieke met 'n hoe frekwensie gewys. 

Die eksploi tasie van klanke en klankbi~dinge geniet, in oor

eenstemming met Cloete (1984:6) se uitspraak dat klank een van 

die belangrikste struktuurelemente is, hoe prioriteit. Dit is 

'n stilistiese kenmerk van baie van die "jonger" digters, met 

Cloete as die uitstaande eksponent. 

Verskeie tradisionele strofevorme soos die koeplet, tersine en 

kwatryn word aangewend, maar daar word dikwels van 'n vaste 

patroon afgewyk. Tradisionele digvorme soos die sonnet en ron-

deel kom onder andere by Cloete voor, maar daar word dikwels van 

die vorm afgewyk om 'n eie variant te skep. 
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Tipograf ie word dikwels as ordeningstegniek gebruik. Dit is 

ender andere aangetoon in Cloete se "Sonbesiekultuur" (1980a:37) 

en "Olfaktoria" ( 1982: 11), Weideman se "Herinneringe van die 

teruggekeerde soldaat" ( 1987: 47), Johann Lodewyk Marais se 

"Ruinebesoek" (1987a:61), De Lange se "Oggend-blues" (1984:46) 

en Lucas Malan se "Herehuis" (1985:52). 

Die herhaling van woorde en sinsnedes is 'n bindingselement met 

'n hoe frekwensie. Di t word egter met wisselende welslae aange-

wend. Cussons, by wie die poliptoton dikwels voorkom, gebruik 

herhaling effektief in "Die woedende brood" ( 1981: 19) teenoor die 
I 

steurende en geforseerde aanwending daarvan in, onder andere, 

Leonard Koza se "'n Gesnik" (1981:7). 

Met die hoe voorkorns van verse waarin teks teenoor teks en skep

ping naas naskepping geplaas word, figureer die beginsel van juk-

staposisie besonder sterk. Die naasmekaarplasing van uiteen-

lopende en skynbaar uiteenlopende dinge, die saarnrym van alle 

dinge in verskillende jukstaposisionele verbande, word veral deur 

Cloete op 'n meesterlike wyse ontgin. 

Ander tegniese rniddele wat dikwels voorkorn, is die enjarnbement, 

die apokoinou wat 'n kenrnerk van Cloete se verstegniek is, die 

konvensionele en onkonvensionele omgang met interpunksie en die 

gebruik van tipografiese wit wat 'n aanduiding gee van die ver

menging van die konvensionele en meer moderne tegnieke. Dit is 

juis uit hierdie vermenging, voortspruitend uit die bewuste aan-

dag aan vormgewing, waaruit die grootste kwota winste van die 

jonger Afrikaanse poesie voortkom. 
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HOOFSTUK 10 

Tydskrifverse 

Kannemeyer (1988:458-459) wys in 'n paragraaf oar "[d]igters van 

die 'little magazines 1 " op "avant-garde-tydskrifte en onder

grondse blaadjiesn wat in die tweede helfte van die sewentiger

jare tot stand gekom en waarvan verskeie oak weer verdwyn het. 

Hieronder tel Welma Odendaal se Donga en Dan Roodt se Taaldoos 

wat onderskeidelik in 1978 en 1981 verbied is. Inspan en Spada 

publiseer krea:tiewe skryfwerk totdat laasgenoemde in Graffier, 

'n tydskrif vir skrywers, ender die redakteurskap van Etienne van 

Heerden opgeneem word. 

Die klein letterkundige tydskrifte verskyn met groat entoesiasme, 

maar beleef soms 'n kortstondige bestaan. Johann Lodewyk Marais, 

redakteur van Ensovoort, skryf dit toe aan ander redes as die 

gebrek aan literere bydraes: sensors, die argwaan van "skrywers 

en boekwinkels van die establishment", redaksies wat moed en 

belangstelling verloor, ondoeltreffende bemarkingswerk en die 

mees waarskynlike rede: finansiele probleme (1982:2). Vir die 

bestaansregverdiging van sodanige tydskrifte, meen Marais, moet 

hulle "'daarwees' 'n verdere dimensie, hoe klein oak al, tot die 

literatuur toevoeg". Dit behoort met die publiseer van skep

pende werk en artikels 'n betekenisvolle bydrae tot die letter

kunde te lewer. Ensovoort, 'n tydskrif vir poesie, bestaan 

sedert 1981. Dit is voorafgegaan deur Vlieg, lyfblad van die 

Letterkundekring van die Universiteit van Pretoria, wat slegs 
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vier keer tussen Junie 1978 en Oktober 1979 verskyn het. In die 

eerste ui tgawe van Ensovoort verklaar die redaksie dat die 

tydskrif "geen bepaalde ideologie, -isme of beweging" steun nie 

en dat probeer word om 'n "geskakeerde beeld van die poesiewereld 

daar te stel"; "[l]iterere meriete is die enigste maatstaf waar

volgens voorgelegde werk gekeur word" (Marais 1981a:2). Afgesien 

van 'n "klankbord vir digters en skrywers" (Marais 1981b:2) te 

wees, publiseer die tydskrif ook stewige akademiese artikels. 

Die Tagtiger, wat in 1982 die lig gesien het, is 'n literere 

punktydskrif ui~gegee deur Andre Letoit en Stephen Philander. 

Volgens Rene Marais ( 1983: 6) le die tydskrif se belangrike bydrae 

tot die literere toneel in "die eksperimentele aard . . . (wat) 

baie van die jonger digters en skrywers aangespoor (het) om die 

letterkunde soms ook op 'n meer onortodokse manier te benader11
• 

Letoit se vroeere Hunch het in 1980 met slegs twaalf eksemplare 

verskyn. In 1981 publiseer hy Graffiti wat slegs een uitgawe 

beleef het en daarna QY!!@ met 'n leeftyd van twee uitgawes. Die 

laasgenoemde twee publikasies is by Die Tagtiger ingelyf. Doles, 

uitgegee deur die Departement Afrikaans en Nederlands van die 

Universiteit van die Oranje-Vrystaat, publiseer sowel skeppende 

Afrikaanse literere werk as akademiese en wetenskaplike artikels 

in Afrikaans oor die Afrikaanse en Nederlandse taal en 

li teratuur. Johan van Wyk se Kabelkarnimfe publiseer ender 

andere anonieme bydraes. 

Volgens Clinton du Plessis (1987a:2), redakteur van Akuut, 'n 

kwartaalblad vir digters, wil die tydskrif "nie die pad loop van 
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'n eksklusiewe 'mutual admiration society' wat niks doen om 

persone op 'grass-roots' vlak te betrek en 'n belangstelling in 

die letterkunde te stimuleer nie". Die redaksie se beleid is om 

"veel eerder die lees van gedigte as die lees van digters" te 

bevorder (Du Plessis 1987b:3). Buiten De Kat is daar ook Stet, 

The bloody horse, Upstream, Hot pot, Anthology of poetry, Skryf 

en Praat. Laasgenoemde is deur Peter Kaleb, Willie Adams, 

Christopher Prince en Melvin Whitebooi ge1nisieer. In die eerste 

ui tgawe in Augustus 1984 verwelkom die redaksie bydraes in 

"Engels, Afrikaans en die Kaapse dialek". Die talle "alter

natiewe" tydskrifte getuig in 'n hoe mate van die "oppo!fisionele 

diskoers" wat in die Afrikaanse letterkunde gevoer word en soos 

volg deur Andries Oliphant ( 1990: 42) opgesom word: "Daar behoort 

geen twyfel te wees·dat die literere werk die resultaat is van 

bewuste menslike produksie binne 'n spesifieke samelewing nie. 

As sodanig enkodeer dit die kulturele en materiele kragte wat 

werksaam is op 'n bepaalde tydstip in 'n spesifieke samelweing. 

Hierteenoor word daar dikwels met dieselfde oortuiging aangevoer 

dat die literere werk as outonome verskynsel vry van die sosiaal

politieke omstandighede is. Die oenskynlike paradoks en die 

bantering daarvan, tesame met ander faktore, is deel van die 

opposisionele diskoers ... ". 

Die literere tydskrif I Standpunte, wat uit 'n paar dekades vroeer 

dateer en A.P. Grove, W.E.G. Louw, Ernst van Heerden en J.C. 

Kannemeyer as redakteurs gehad het, word tydens Andre P. Brink 

se redakteurskap gestaak. Daar is aangedring op die publiseer 

van politieke standpunte en, indien die redaksie nie goedkeuring 
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sou verleen vir die plasing van sulke artikels nie, die betrokke 

bladsye blanko gelaat moes word as 'n aanduiding van die redaksie 

se weiering. Aangesien redaksielede nie genoee kon neem met 

artikels wat nie in ooreenstemming was met die oogmerk om 

artikels en kreatiewe werk van literere gehalte te plaas nie, het 

dit tot ernstige verdeeldheid gelei. Die talle vergaderings wat 

as gevolg hiervan bele moes word, het bykomende finansiele laste 

meegebring en di t het Nasionale Pers, die belangrikste f inansier, 

laat besluit om sy steun aan die tydskrif te onttrek. Tvdskrif 

vir letterkunde, wat sedert die dertigerjare bestaan, maar eers 

sedert 1962 die titel dra, het veral ender Elize Botha se redak

teurskap tussen 1972 en 1992, en sedertdien Henning Pieterse, 

werklike status gekry. Die tydskrif stel horn ten doel om 

artikels van literere gehalte te publiseer en om 'n balans te 

handhaaf tussen akademiese artikels, skeppende werk, resensies 

en die bespreking van voorgeskrewe werke vir skole. 

Afgesien van die groot getal digbundels wat in die tagtigerjare 

gepubliseer is, het li terere tydskrifte 'n besondere bydrae 

gelewer met die plasing van gevestigde digters se werk en met 

die bekendstelling van aspirantdigters se verse. Daar behoort 

van hierdie bydrae tot die jonger Afrikaanse poesie kennis geneem 

te word. Ter wille van 'n verteenwoordigende snit ui t die groot 

aantal beskikbare verse, is ongeveer een honderd verse van agt 

en dertig digters gekies. Digters wat reeds bundels gepubliseer 

het - of dit voor of na die verskyning van die tydskrifverse was 

- is nie in aanmerking geneem nie. Die verse kom ui t Tydskrif 

vir letterkunde, Ensovoort, Standpunte en Stet en wel uit 
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uitgawes wat die hele· tydperk van tagtig dek. Om 'n subjektiewe 

keuse te vermy, is min of meer al die verse van "nuwe" digters 

in 'n spesifieke uitgawe betrek. Dit hou in dat gehalte, soos 

uit die bespreking sal blyk, nie in die keuse 'n rol gespeel het 

nie. Hoewel dit nie hier bedoel word om tydskrifte en die verse 

wat daarin gepubliseer word teen mekaar af te speel nie, is daar 

opvallende verskille. Kannemeyer ( 1983: 243) se opmerking dat een 

van hierdie tydskrifte "militant teen sensuur en die politiek van 

die gesagsorde gerig is", blyk korrek te wees op grand van die 

strekking van die verse wat daarin geplaas word. 

Sarina Donges !ewer 'n bydrae met verse in drie van die genoemde 

tydskrifte. "'n Liberalistiese jongeling (in gesprek met God)" 

(Donges 1986:13) is; socs die titel aandui, 'n gesprek van 'n 

jongeling met God. Die jongeling praat in die taal van die "new 

generation" met hulle "verbleikte jeans" en "toutjieshare" wat 

"free life and free love" najaag en van "coke en sensation" leef. 

Deur dwelmmiddels te gebruik, probeer hulle aan die "drek" en 

nrioolslote" ontsnap. Dit is ironies dat hulle hul as "seekers 

na die light" aan dwelmmiddels oorgee. God word aan die begin 

formeel as "geagte god" aangespreek, maar in die slotstrofe word 

op 'n familiere toon afgesluit met 

and now that you know 
koebaai dear lord 
en strongs 
stywe lyne man. 



253 

Hierdie siening van 1 n liberalistiese jeug word funksioneel in 

'n oorwegend vrye versvorm vergestalt. Di t pas by die "new 

generation" se drang na ongebondenheid. Eindrym is, behalwe die 

slagrym in die voorlaaste strofe, grootliks afwesig, geen 

leestekens kom voor nie en die nie-metriese verse is in oor

eenstemrning met die tipe praatpoesie. Die strofes is van 

wisselende lengte en word korter na die einde toe wat die 

onvermydelike af loop van die gesprek suggereer. Elke strof e word 

tot 'n eenheid afgerond deurdat dit 'n aspek van die gesprek 

bevat. Die aanhef en slot, ondersteun.deur veral die [s] wat 

deurgaans sterk figureer, bind die gedig tot 'n eenheid. 

Die eindrym in "[W]ees versigtig kind" (Donges 1985:65) berus 

veral op die herhaling van woorde soos "kind0 en "drome" oor die 

verskillende strofes heen. Die klankbinding word aangevul deur 

verskeie anaf or as : "wees" ( s tr. 1 , 5 en 6) , 11 in" ( s tr. 2 ) en 

"met" (str. 5). Daarby rym die beginwoorde van strofe drie: 

11 draai 11
, 

11skaai 11 en "raai", 'n procede wat selde by die "jonger" 

digters aangetref word. Die herhaling van uwees versigtig kind" 

in die eerste reel van strofe een, vyf en ses beklemtoon dat die 

kind moet leer om nie te veel te droom.nie, want daar is geen 

verband tussen drome en die werklikheid nie. Die "mallemeule" 

en "skoppelmaaie" word in strofe vier "die big dipper" wat by 

implikasie dui op afduik, ondergaan. In strofe vyf kom die 

waarskuwing: "by die kermis is ons almal / met spookasem geflous 

I met jamtertjies gevang". Die mens word dikwels ontnugter 

wanneer hy met sy kinderdrome in die wereld van die volwassene 

beland. Leestekens ontbreek, behalwe 'n enkele dubbelpunt wat 
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ook weggelaat kon gewees het. 

"Versoening" (Donges 1989: 59) se eerste reel word tipografies van 

die volgende drie geskei, maar vorm, wat die eindrym betref, 'n 

deel daarvan. Omarmende rym word deurgaans volgehou, behalwe in 

die slotkoeplet waar dit in paarrym oorgaan. Die omarmende rym 

suggereer iets van die versoening wat bewerkstellig moet word en 

die paarrym op die voltrekking daarvan tussen 'n ek en 'n jy. 

Hoe moeilik dit soms is om versoening te bewerkstellig, blyk uit 

woorde soos "slonsig", "slierte", "voddig", "slym", "slap pap 

oe", "klonte brood tussen die tande", "gril" en "kwylerig". Die 

talle dinge wat die walging veroorsaak, word beklemtoon met die 

polisindeton in strafe drie: " .•. twee flappers wat vroetel I 

en woel en alles bevoel en wriemel I en ek gril II . . . . In die 

slot bereik dit 'n hoogtepunt in 'n uiters teesinnige (paging 

tot) versoening: "ek moet jou soen, dat ons kan rus: I buig 

vooroor in die walging van 'n kus". Die spanning tussen die man 

en vrou wat deur die woordgebruik geskep word, word ondersteun 

deur die spanning in die sintaksis deurdat sins- en reeleindes 

nie saamval nie. Dit word verder verhoog deur die opeenhoping 

van heffings soos in "jou slap pap oe g·ryp na my skoot" en "ek 

gril, gil, wars van die geluid II . . . . 

Teenoor die konvensionele vorm van "Versoening" het "prostituut" 

(Donges 1985:20) 'n vrye versvorm wat funksioneel is ten opsigte 

van die byna saaklike "reportage" wat afgesluit word met "ek 

verdien my brood". Die afwesigheid van eindrym en die meeste 

leestekens suggereer dat die leefwyse van die prostituut "ekstra-
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ordiner" is, ontdaan van die "corpus delicti" wat "vroeer 'n 

verwyt" was. 

Donges beoefen, soos uit die voorbeelde blyk, die konvensionele 

en vrye versvorm en soms 'n vermenging van die twee. Haar verse 

is tegelyk 'n tradisionele tipe poesie en modern. 

Die titel van Pieter Pretorius se "Swartvriendskapn (1984:50) is 

ironies, aangesien dit 'n samestelling is wat aan "kwaaivriend

skap0 herinner. Di t is 'n poli tieke aktuali tei tsvers waarin die 

onderdrukking van die nieblanke gehekel word. 
' 

Die nieblanke 

verrig noodsaaklike arbeid vir die munisipaliteit, werk in die 

myne en bou kerke, maar het "nie se in my Huis". Die paarrym pas 

funksioneel by die gesprek tussen 'n ek en 'n jy, maar gee, saam 

met die oorwegend jambiese reelmaat en saamval van sins- en 

reeleindes, aanleiding tot 'n monotone gedreun. "Teregwysing" 

(Pretorius 1984:50), ook 'n gedig met twee strofes en paarrym, 

is eweneens 'n gesprek, maar die keer is die nieblanke aan die 

woord: enersyds word hy geestelik bearbei, andersyds word hy 

"koelbloedig sesvoetdiep vertrap". Geykte beeldgebruik soos "Jy 

laat my turksvyblare kou" en "op die maat van jou doringsweep se 

klap" dra by tot verbeeldinglose poesie. 

Pieter Uys beoefen 'n vryer versvorm in "Blou sonskyn" ( 1984: 4), 

"Die waansinnige" en "woorde" ( 1984: 5), maar 'n meer tradisionele 

tipe poesie in "vrou met beker" (1982:70). "Blou sonskyn" ly 

gebrek aan eenheidskepping en word antsier deur geykte en soms 

ondeurdagte beeldgebruik: "jou ges ig soos 'n son", "my woorde 
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soos fladderende w<1tsgoed 11
, "my liefde . . . wag om te ontplof I 

I 

soos dinamiet uit 'h honderd wilde sade0
• "Die waansinnige" het 

i 
I 

'n konvensionele strofeverdeling wat onderskeidelik die hande, 
! 
! 

torso, oe en skoene ! ( voete) beskryf. As gevolg van 'n gebrek aan 

progressie is die Jtrofes afgesonderde eenhede wat na willekeur 
I 
I 

omgeruil kan word. I In die leesteken- en rymlose "Woorde" slaag 

die digter in 'n mate daarin om by wyse van die herhaling van die 
I . 

kernwoord, "woorde"I, en die gebruik van semanties verwante woorde 

soos "dreigend", •jgiftig" en "gevaarlik" eenheid te bewerk
i 

stellig. Die prog,essie eindig egter in 'n antiklimaks: 

! 

soms soek hul~e mekaar uit 
gaan le langs 1mekaar en paar 
en dan het jy 1gese 
wat jy nie bedoel het nie. 

As dit so is dat die mens, soos die gedig suggereer, in die keuse 

van woorde aan bande gele word, dan is die vrye(r) versvorm wat 

hier aangewend word, nie juis funksioneel nie. "[V]rou met 

beker" het 'n konvensionele strofeverdeling met min eindrym en 

slegs twee leestekens wat eintlik weggelaat kon gewees het. In 

die eerste twee strofes word voorbeelde genoem van "wonderwerke" 

soos die voorspellings van waarsegsters, "genesings in die 

filippyne" en die "jakkals wat oorloop van charisma" waarmee 

selfs gelowiges en staatshoofde be1ndruk word. In die slotstrofe 

volg die verklaring: "so word die leuen ..• versier en gestabi

liseer I maar niemand steur hulle daaraan nie I en waarom sou 

hulle'?". Die te maklike slotverklaring, die foutiewe taalgebruik 

in "niemand steur hulle daaraan nie" en die twyf elagtige funksie 

van die titel werk steurend. Dit is myns insiens onmoontlik om 
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die titel se "onmiskenbare strukturerende funksie" (Bekker 

1970:127) in hierdie gedig vas te stel. 

Hendrik Cornelissen se "Afgeloop" (1984:38) vergestalt die 

"afloop" van 'n liefdesverhouding met frases soos "begin slyt", 

"korter ekstases", "klimakse verflou", "beeld verdof" en "woorde 

doof 11 ( str. 1 ) en in strof e drie met die beeld van die houtkapper 

wat "die punt van die yl balans I al hoe dunner en dunner" kap. 

Die tot niet gaan van die verhouding word visueel voorgestel deur 

die korter wordende reels in die eerste en derde strafe. Uitein

delik het baie min oorgebly, soos die tipografies geisoleerde 

"bly" as slotreel suggereer. Paarrym in reel vier en vyf, "te 

gou buite sinne I leeg gebly binne", vestig die aandag op die 

diskrepansie tussen liggaamlike bevrediging en geestelike vervul

ling. Die enigste ander rymwoorde is "play" (r 7) en "bly" (r 

16) wat klankmatige ondersteuning gee aan die idee dat die "games 

people play" al is wat oorgebly het. Strafe een en drie bestaan 

elk uit net een sin sender leestekens. Dit versnel die tempo 

sodat die vinnige en onvermydelike "afl_oop" van die verhouding 

gesuggereer word. Woordgebruik, klank, tipografie en tempo is van 

die fundamentele struktuureenhede wat hierdie gedig "meervoudig 

kommunikatief maak" (Cloete 1984:9). 

Danie Janse van Vuuren se hantering van die eindrym in "Bloedwyn" 

( 1984: 43) herinner aan Cloete se vermoe tot klankontginning. Die 

vyf tersines het die rymskema: aab ccb ddb eeb ffb. Die volge

houe b-rym van elke laaste reel ondersteun die semantiese deurdat 

byna dieselfde gedagte telkens herhaal word: "om 'n fleurige 
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orgie voor te berei", "oorgehaal vir 'n geil brassery", "die 

wynritueel met luit begelei", "mekaar vertrap om die kurk uit te 

kry". Dit lei tot die ironiese paradoks in die slotreel: "die 

mans het geglo dat hul sober sou bly". Ter ondersteuning van 

die eindrym word verskeie klankbindinge aangegaan wat bydra tot 

die "kabaal" in die slotstrofe. Die [x] verbind kernwoorde soos 

"wyngod", "fleurige orgie", 11driftig11
, "oorgehaal", "geil" en 

"geglo". Ook die [f], [k] en [s] betrek verwante woorde op 

mekaar. Teenoor die konvensionele vorm het "Man in die reen" 

(Janse van Vuuren 1987:68) 'n vryer versvorm: geen strofe-

verdeling nie, wisselende ver~reellengte en geen eindrym nie. 

Soos die gedig ontdaan is van die konvensionele "vastigheid", so 

is die man op die "nerf-af" bank se lewe uitsigloos. 

Awie de Swardt se "Bleskopjollers 0 
( 1982: 10) beskryf oor nege 

strofes heen hoe ou mans, die "antieke ruk-en-rollers", hulle 

aand na aand aan plesier oorgee. Dit is verbeeldinglose ryme: 

elke strofe, behalwe twee en vier wat by wyse van enjambement 

oorloop in die volgende, bestaan uit 'n sin met gebroke rym wat 

nie vry is van rymdwang nie. 'n Oorwegend anapestiese reelmaat 

dra saam met die gedwonge eindrym en binnerym by tot 'n eentonige 

gedreun. Die slotstrofe lui: 

Nee hul dink al klaar weer 
met 'n skalkse lag 
dat jonkwees se weerkoms 
net moet wag tot vannag. 

"Boerklong" (De Swardt 1982: 11) het byna dieselfde bladspieel as 

die vorige gedig. 'n Verskil is dat die sinne nie met hoof-
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letters begin nie en dat die lang sinne hier vervang word met 

kort sinne oor een of hoogstens twee reels heen wat aan Prediker 

se styl herinner. Die digter hekel in f asiele ryme die 

"geroskamde voorkoms I maar skuld om te betaal": mense leef 

heeltemal bo hul vermoe en dit lei tot "saalseer" verhale. 

Verskeie ondeurdagthede en slordighede kom voor: 

die beesbewind van pappie 
kan menswees nie beteuel nie; 

welwillendheid se middelpaadjie 
haal nie snikke uit 'n lyk nie; 

die tweespalt se verkalk 
is ratatat regverdigheid 
'n erfenis wat wapper 
oor 'n skynoorlog se dapper. 

Nietemin konvensionele verse wat aan verskeie vroeere 

rympiemakers herinner. 

Ivan Kovacs se "Reisiger op Lesbos" ( 1982: 11 ) is 'n gesprek 

tussen 'n lesbier en 'n manlike besoeker aan die eiland in die 

Egeiese See. Namens die lesbiese vroue vermaan die spreker horn 

om horn nie te kwel oor die fei t dat hulle "vrouens is I wat slegs 

eensaam vrou wil bly" nie. Hy word daarop gewys dat vroue nie 

vir mans hoef terug te staan nie en ook na lief de smag. Lesbiese 

verhoudings word "op elke vasteland verbied", maar op die eiland 

is hulle in beheer. Die gedig het twee sewereelige strafes met 

afwisselende paar- en gebroke rym. Die saamval van sins- en 

reeleindes skep natuurlike pouses sodat die gebruik van 

leestekens onnodig sou wees. In "Om te sing II (Kovacs 

1982:11) word afgewyk van die konvensionele deurdat die titel 
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sintakties deel word van die gedig: "Om te sing ... I ... moet 

die stembande soepel wees". Dit is 'n geval van 'n titel wat 

horn, in Bekker (1970:32) se woorde, "aktief (laat) geld in die 

struktuureenheid van die geheel 11
• Na die verwysing na die 

stembande volg 'n enumerasie van liggaamsdele wat betrokke is: 

ender andere die hart, ruggraat, oe en mend. 'n Volgehoue 

spanning tussen versreel en sin word geskep deurdat woorde 

afgekap word om 'n smal kolom van hoogstens vier woorde per reel 

te vorm. Hiermee word die "ruggraat I van stui tjie tot kop" 

visueel voorgestel. Die "en" wat twee keer voorkom, word vervang 

m~t die &-teken en eindrym ontbreek. Dit is dus 'n gedig wat 

weinig verwantskap met die tradisionele poesie vertoon. "Villon 

se dood" (Kovacs 1982:11) met sy drie strofes en omarmende rym 

maak 'n meer konvensionele indruk. 

Leonard Koza se "' n Gesnik" ( 1981: 7) is 'n politieke aktu

aliteitsvers wat niks anders is as wat die titel se nie, en die 

gedig bevestig dit, want "[a]aneenrollende trane benat die sand 

en kole". Langs vure sit "swart mense met geboe skouers en 

treur" oor onder andere "menseregte (wat) vertrap (word) soos 

perels deur swyne" . Die vyf en twintig reels het sewentien 

sinne, en sins- en reeleindes val deurgaans saam. Ondeurdagte 

en slordige taalgebruik kom verskeie kere voor: "'n Huiwerende 

stilte weerklink", "Angsbevalle ... vingers", hulle "treur oor 

die ondeurdringbare koue tralies II 
• • • I " ' n gesnik word deur 

komber~ versmoor". Herhaling wat andersins met vrug aangewend 

word, werk hier steurend: "erens is 'n fout. I erens, erens, 

erens, I maar dis nerens, nerens, nerens". 
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Chris van der Walt steun sterk op herhaling as 'n konvensionele 

bouprinsipe. "Binnehof" (Van der Walt 1981:14) lui: 

Die alternatief is om na die binnehof terug te trek, 
dit te versterk, verskans, uit te bou, 
om die gebrande bruin en geel en selfs rooi 
aan die verbrande lig buite te laat, 
om die deure om die groen toe te trek 
en aan die moontlikhede van water te dink, 
die werings versigtig na te gaan, 
die gladde betroubaarheid van slotte en sleutels, 
van skarniere en swart grendels te verdink. 
Die moontlikheid van verrotting in rame en deure, 
die rou roes van moee yster 
meet teen die lys afgemerk word 
ter beskerming van die moontlikheid van 'n binnehof. 

Van der Walt herhaal in hierdie gedig woorde en frases wat 

semanties verwant is: "versterk", "verskans" en "uit te bou" (r 

2). Hy maak gebruik van sintaktiese herhalings: "slotte en 

sleutels" (r 8), "skarniere en swart grendels" {r 9) en "rame en 

deure" (r 10). Andersoortige herhalings is die polisindeton in 

reel drie en poliptoton ("gebrande" en "verbrande") in reel drie 

en vier. Die herhaling van dieselfde woord, naamlik "moontlik

heid" beklemtoon die teenstellende verrotting en versterking wat 

sleutelbegrippe in die gedig is. Al hierdie herhalings word deur 

'n hoe frekwensie van klankherhaling versterk: die semanties 

verwante woorde socs "versterk" en "verskans" word klankmatig 

verbind; die sintaktiese en-verbindings socs "slotte en sleutels" 

en "skarniere en swart grendels" word op mekaar betrek. Trouens, 

dit is 'n klankkommunikasie wat deur die hele gedig loop. 

In "Speelgoed" (Van der Walt 1985: 14) is die herhaling van 

morfologies verwante woorde opvallend soos dit voorkom in die 
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byvoeglike naamwoorde "gehaakte", "gepaste" en "gestaalde", in 

die werkwoorde "ingedruk", "ingedwing" en "bygehaal" en in die 

selfstanpige naamwoorde "geheue" en "gewete". Uit hierdie 

voorbeelde blyk dit dat die ge-morfeem as klankbindende element 

deurgaans figureer om eenheid te help skep. Die "lekker 

speelding" vind 'n ekwivalent in "mooi speelding" en voorbeelde 

van poliptoton vind ons in "gestaalde" en "staal" en 

"gewetenloosheid" en "gewete". Die poliptoton kom ook voor in 

"Verraad" (Van der Walt 1985:14) met die naasmekaarplasing van 

"meting", "meet" en "gemeet", maar veral opvallend is die 

sintaktiese herhalings van byvoeglike naamwoord plus selfstandige 

naamwoord: "verrottende skuld", "noukeurige meting", "gevorderde 

verskoning", "gevorderde verdriet", "saggekweekte geluk", 

"doelbewuste versierings", "herhalende bestaann en "onderlinge 

verskille". Verskeie klankherhalings, veral die [f] wat vanaf 

die ti tel tot in die slotreel st erk f igureer, "praat saam met die 

ander "kornrnunikasiemiddele" (Cloete 1984:6) om eenheid te skep. 

Therese Bartman se "ek het jou lief soos mens 'n kusdorp lief

het", "Wiskunde-onderwyseres", "In memoriam", "Mooiweersdag" en 

"September" ( 1982: 7) word gekenmerk deur hoofsaaklik nie-metriese 

verse, die afwesigheid van eindrym en leestekens, wisselende 

versreellengtes en 'n verskeidenheid strofevorme. Strofe- en 

gedigeenheid word by wyse van klankherhaling bewerkstellig. 

Willie Adams skryf praatverse oor die besef van 'n huursoldaat 

dat dit "verkeerd ... is om met die duiwel saam te werk", oor 

"die koors van modernisme" ( ! } wat ambisie vernietig, die dra van 
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'n pas en die Groepsgebiedewet en 'n gesprek met God oor die doel 

van 'n donker vel ( 1983: 1 7) . Herhaling geskied dikwels ter wille 

van herhaling. In "'n Arnbisie gesneuwel" (Adams 1983:17) lees 

ons: "My arnbisie het gesneuwel", "My kastele het inmekaar

getuimel", "my voet het gewankel I my altare het geroes". In 

"Betekenis" (Adams 1983:17)) is daar 'n verbeeldinglose 

enumerasie van wat die ek-spreker is: 'n kind ("van die donker"), 

'n oerwoud, 'n draer ("van 'n bedreigde kultuur"), 'n gooier 

("van dolosse"), 'n heerser oor die troppe wild en ook nog 'n 

stamvader. "Psalm" se eerste reels, "[h)oeveel jare nog ••• in 

die woestyn /, moet ek drink I van hierdie bittere fontein", 

herinner aan ender andere Psalm 13, en die klag oor 'n "donker 

huid" aan S.V. Petersen se "Bede" uit die veertigerjare waarin 

dit gaan oor "die vloekstraf van 'n donker huid". Soos by 

Petersen word die opstand deur die geloof teengewerk. Die gedig 

word antsier deur retoriese beelding soos die woestynbeeld, die 

"bittere fontein" en "in droogte laat verskrompel". Dit laat die 

spreker "in armoed dompel". Die grootste armoede in die betrokke 

verse van Adams is die gebrek aan poetiese vergestalting. 

In Mario Maccani se "Robbeneiland-2-step" (1985:9) is die ek

spreker 'n Robbeneilandgevangene wie se bi tterheid tot ui ting kom 

in 'n vers waarin God, die kerk se liefdadigheidswerk en die 

volkslied as - om net een beskrywing aan te haal - "snert" 

bestempel word. Die woede en bitterheid dreun deur gebroke en 

slagrym been en word nie poesie nie. Rina Sherman se "Vervloekte 

moeder" (1983:24), 'n gedig met vyf rymende koeplette, ironiseer 

die feit dat daar vir Afrikaans monumente opgerig word, maar dat 
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die moedertaalsprekers eintlik hulle taal vervloek deur die 

gebruik van kru woorde. Die spreker doen daaraan mee deur die 

spottende verwysing na "dierbre", "opgesta' el" en "fallies-orente 

pyle" en die gebruik van kru woorde. Op dieselfde bladsy verskyn 

'n "gedig" geti tel "Fritz" van Koekie Ziervogel, die gesamentlike 

skuil- of digtersnaam van verskeie digters. Die inhoud is niks 

anders nie as pornografie. 

"Ingeluister" van P. T. Mtuze ( 1989: 1 O) is 'n gedig met kon

vensionele strofeverdeling, volledige leestekens en hoofletters 

aan die begin van elke reel, maar sonder eindrym, waarin 'n 

gesprek tussen twee plaasboere, met kwetsende opmerkings oor die 

nieblanke spreker, oorvertel word. Eintlik is dit bloot prosa 

in gedigvorm. Die bladspieel van Ralph Nolte se "Halwe 

vloekwoord" (1987:38) is die enigste aanduiding dat dit 'n gedig 

is. 'n Ooggetuie vertel in een en veertig aaneenlopende reels 

van 'n motorongeluk waarin drie mense dood is: "Haar oe en mond 

is oop. Sy I kyk teen die grond vas. Dit lyk amper I asof sy 

die sand lek. Dis egter geen- I sins amusant nie. Eina. Sies. 

Petra is I morsdood". Woorde word aan die einde van reels 

afgekap om deurgaans dieselfde versreellengte te handhaaf. By 

wyse van die tipograf ie word die indruk van 'n koerantkolom 

geskep. Peter Rodda se "Liedjie vir 'n nuwe jaar in 'n nuwe 

land" (1987:39) is deurgaans 'n onsmaaklike rymelary vol 

rassistiese uitsprake. Teenoor die verheerliking van "Baas 

Tambo" en "Groot Baas Mandela" is "Verwoerd 'n volksvyand" 

en "die vuil Hans Strydom" is deur die duiwel gestuur. Die 

spreker is heeltemal korrek as hy se hy "pleeg sy woord" (str. 



265 

8), want slordige taalgebruik kom volop voor: "My hele wereld's 

soos I 'n stukkend fiets"; "Tambo is beter dan Rambo" (str. 4); 

"in die President's gebou" ( str. 5) ; ". . . het seker te mis lei ons 

... van die duiwel gekom" (str. 6); "magtig Mandela" (str. 7); 

"kan enigtyd kuier" (str. 7). 

By die "jonger" digters is daar nie 'n noemenswaardige verskei-

denheid digvorme te vind nie. In die gekose gedigte kom twee 

haikoes voor. Susan Opperman se "Haikoe" ( 1987: 37) is in 

ooreenstemming met die tradisionele vorm: drie reels met on-

derskeidelik vyf, sewe en vyf sillabes waarin 'n bepaalde 

stemming of insig uitgedruk word. Opp'erman gebruik, in oor-

eenstemming met die tradisionele procede, 'n natuurbeeld: 

Op spieeltafels 
gaan goue af fodille 
in die lente dood. 

Wilna Meyer wyk in haar "Haiku" ( 1989: 42) af van die tradisionele 

vorm. Haar gedig het onderskeidelik sewe, nege en vier sillabes, 

maar maak ook van 'n natuurbeeld gebruik om tot die insig te kom: 

Dit gorrelreen deur die geut 
Sondagoggend se nabetragting 
van gisteraand. 

Floris Brown, Elbie Burger en Dedre Cronje (Ensovoort 3: 1 

1983:22) skryf epigramme en Hansie Pienaar (Ensovoort 3:1 

1983:21) twee Italiaanse sonnette, "glaseter" en "besoek", wat 

egter afwyk van die tradisionele Italiaanse sonnetvorm. 
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Die tydskrifverse van die tagtigerjare sluit, wat die soeke na 

poetiese vorme betref, by talle verse in digbundels aan, maar 

toon deurgaans 'n groter mate van eksperimentering. Di t is 

moontlik te verklaar uit die feit dat die aspirantdigters nog 

voelers ui ts toot in die soeke na 'n eie identi tei t en dat 

tydskrifte meer geredelik as uitgewers eksperimente vir 

publikasie aanvaar. 

Tematies is 'n groter gedurfdheid, veral wat die seksuele betref, 

opvallend. Daarby blyk 'n veranderde politieke uitkyk en 'n 

oenskynlik bevryde besk9uing oor die volkskultuur. Enersyds is 

dit 'n uitvloeisel van die verligte tagtigerlewenswyse en 

andersyds word die publiseer daarvan moontlik gemaak deurdat die 

sogenaamde "establishment"-tydskrifte hulle keuringsvereistes 

aangepas het en die "little magazines" verskeie alternatiewe 

publikasiegeleenthede bied. 
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HOOFSTUK 11 

"Exil"-verse 

Na aanleiding van 'n groep Duitse skrywers wat tydens Hitler se 

bewind buite Duitsland gaan woon en hulle kuns daar voortgesit 

het, het die term "Exilliteratur" posgevat, 'n term wat na die 

werk van bannelinge soos Brecht, Wolfskehl, Lasker-Schiller en 

Sachs verwys. Op. grond van die gemeenskaplike poli ti eke doel van 

hierdie skrywers sou veronderstel kon word dat hulle vir 'n 

stroming binne die Duitse letterkunde verantwoordelik was, ma~ 

daar is aangetoon dat hulle slegs 'n groep individue binne 'n 

bepaalde periode was (Ena Jansen 199 2: 2) . Binne die groot 

verskeidenheid werk wat hulle geskryf het, was daar geen 

kenmerkende, karakteristieke ontwikkeling nie. Hoewel woorde 

soos "Exulant", "Flilchtling", "Verbannter", "Vertriebener" en 

"Auswanderer" in die Duitse letterkunde gebruik word om na 

hierdie skrywers te verwys, bestaan daar geen gemeenskaplikheid 

wat hulle kuns betref nie (Feilchenfeldt 1986:19). 

Jansen (1992:3) wys daarop dat ballingskap "vir 'n skrywer 'n 

paradoksale posisie (is)". Aan die negatiewe kant is daar die 

aanpassingsprobleme, die feit dat hy van sy taal geisoleer word 

en proble~e wat hy met die publikasie van sy werk kan ondervind. 

Taalbeinvloeding kan 'n negatiewe uitwerking he, maar bloot

stelling aan 'n ander taal kan ook verrykend wees. Die posi ti ewe 

aspekte sluit in dat ballinge van twee omgewings bewus is, dat 

vreemdheid tot oorspronklikheid kan hydra en dat mense en dinge 
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met meer objektiwiteit ervaar kan word. Die inwerking van die 

nuwe omgewing kan 'n "vrugbare voedingsbron wees vir skrywers wat 

die negatiewe aspekte daarvan oorwin" (Jansen 1992: 3). As gevolg 

van sy vreemdheid ervaar die balling sy nuwe tuiste as antagonis-

ties teenoor horn. Dit lei noodwendig daartoe dat die balling-

skrywer in sy verse 'n vergelyking tref tussen die nuwe tuiste 

en die vaderland. Dit wat in die herinnering leef, word geplaas 

teenoor die ervarings in die nuwe omgewing. Enersyds is die 

balling geneig tot die romantisering van sy vaderland; andersyds 

kyk hy objektief van 'n afstand af en sien hy die foute en 

tekortkominge. Dit lei daartoe dat verering en verset, soos Van 

Wyk Lauw (1963a:95) dit verwoord, as teenpole figureer: 

Ek haat en ek het lief: ek weet nie hoe nie. 
O my land, o my land: jy is ek. 
Ek ken jou en ek haat jou soos ek my haat. 
Ek het jou lief soos ek my soms lief durf he. 

Uiteindelik bepaal die aard van die ballingskap die verhouding 

van die balling tot sy vaderland (Coetzee 1976:29). 

Verskeie Afrikaanse skrywers het in een of ander stadium in die 

buiteland vertoef. Jansen ( 1992: 1) noem in die verband, afgesien 

van Elisabeth Eybers, die name van Celliers, Totius, Leipoldt, 

Marais, Wassenaar, Keet, W.E.G. Lauw, N.P. van Wyk Louw, Cussons, 

Philander, Toerien, Kirsch en Breytenbach. Hierdie lys kan 

aangevul word met D.J. Opperman (Nederland), Eben Verster 

(Australie), Peter Blum (Engeland), Casper Schmidt (Amerika), 

Louis Kruger (Nederland), Vernon February (Nederland} en Anthony 
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Akerman (Nederland). Veral Eybers en Breytenbach het tydens die 

tagtigerjare belangrike bydraes vanuit die buiteland tot die 

Afrikaanse poesie gelewer. 

Breytenbach se bundels, Voetskrif (1976), Yk (1983). Eklips 

(1983), Buffalo Bill (1984) en Lewendood (1985) het hulle 

ontstaan tydens sy aanhouding tussen 19 Augustus 197 5 en 2 

Desember 1982 weens sy deelname aan terroristiese bedrywighede. 

As gevolg van wetlike voorskrif te kon hierdie bundels nie tydens 

sy aanhouding gepubliseer word nie. Talle gedigte weerspieel die 

!ewe in die gevangenis en gee blyke van d~e ek wat soos 'n 

balling voel en 'n vreemdeling in sy eie land is. Coetzee 

(1976:31) merk tereg op dat Breytenbach "die eerste Afrikaanse 

digter (is) wat sy ·verwydering van sy land sien as politieke 

ballingskap". Reeds enkele jare voor sy inhegtenisneming skryf 

hy "Luistervink", 'n ballingskapvers ( Breytenbach 1969: 87) , 

waarvan die eerste reels lui: 

jy vra my hoe dit is om in ballingskap te leef, vriend -
wat sal ek dan se? 
dat ek te jonk is vir bittere verset 
en te oud vir wysheid of berusting .... 

Hy vereenselwig horn met die "onaangepastes", die "heerskare van 

uitgewekenes", "verlooptes" en "burgers van die duister se 

derms". Uit die "kamers van eensaamheid" verlang hy om huis toe 

te gaan en bid hy soos 'n bedelaar "vir die aalmoese van 'nuus 

van die huis'". 



270 

Die titels van die gedigte in Voetskrif is tussen hakies geplaas 

waarmee die inperking van die gevangene gesuggereer word. Die 

feit dat hy afgeskei is van indrukke van buite, gee in die bundel 

aanleiding tot minder visuele beelding as in sy vorige bundels. 

Meer klem val op argument en betoog. Verskeie gedigte handel oor 

die afwesige geliefde deur wie kontak met die wereld buite die 

gevangenis gesoek en bewerkstellig word. Die aanspreek van die 

geliefde in Frans, "mon amour" (Breytenbach 1976:8), dui op die 

afstand tussen hulle en kontrasteer die twee verskillende werelde 

waarin hulle hul bevind. Deurdat die geliefde op reis is, onder 

andere na Rome, Civitavecchia, Genua en Nice (Breytenbach 1976:8-

9), en hy haar in die verbeelding volg, kan hy aan die inperking 

en eensaamheid ontsnap. Afgesien van die uitreik na die ge-

liefde, is daar ook 'die herinneringe aan die ouers, soos in "31 

(vir Oub)" (Breytenbach 1976:64) en "32 (vir Oun)" (Breytenbach 

1976:67), aan vriende (Breytenbach 1976:46) en ander skrywers, 

soos Esra Pound {Breytenbach 1976:19). 

Die behoefte aan kommunikasie kom tot uiting in "27b (voetnote)" 

{Breytenbach 1976:55) as hy se al sy "verspogings {geflapper) 

gaan om verhoudings; skep seYfs verhoudings waar dit tot dusver 

nie bestaan het nie". Dit is vir horn "moeilik om Afrikaner te 

wees aan watter kant van die aardeel of veroordeling ans nou 

oak val " {Breytenbach 1976:56). In 'n land wat in 

"barensnood" verkeer, behoart mense mekaar nie as goed of sleg 

te tipeer nie. Hy kan deur die gedig as't ware die tronkmure 

afbreek en vryheid geniet, want "'n vers is immers vol ruimte" 

(Breytenbach 1976:21) en woarde is "baadskappers van 
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verlossing" (Breytenbach 1976:47). 

Die vier bundels met die gesamentlike titel, Die ongedanste dans, 

gee hoof saaklik sy ervarings in die gevangenis weer. Die 

kontrasterende gevoel van doodsheid en hoop op lewe figureer 

sterk in talle gedigte. Hoewel die eie si tuasie in gevangenskap 

die reaktor is, is daar telkens deernis met ander in soortgelyke 

situasies, sodat die eie situasie tot 1 n algemene probleem verhef 

word. In Yk (1983a) val die klem op die eensaamheid en die 

aftakeling van die ek-figuur. Na twee en sewentig maande in die 

gevangenis bestaan, die ek eintlik nie meer nie; hy het 'n "ak" 

geword (Breytenbach 1983a:85). Soos die "jare gly", word die 

doodsgedagtes al sterker. Vasgevang in "Die Huis Van 

Nodeloosheid" en in "Die Saal Van Vergeefse Pogings" is daar die 

behoefte aan "een smagtende kyk" na "Die Boom- Van Die Lewe" 

(Breytenbach 1983a:129). 

Eklips (1983b), wat in Nederland uitgegee is, is van 'n 

"woordenlijst" voorsien om woorde en uitdrukkings te verklaar 

"die door de Nederlandse lezer wellicht misverstaan of niet 

begrepen zouden kunnen warden". Die· bundel bevat eweneens 

gedigte oor die poli tieke omstandighede en gevangenskap. In 

"Toevlugsoord" (Breytenbach 1983b:3) staan die "julle", die 

"hoepriesters van die vooroordeel 11
, teenoor die "ons", die 

vervolgdes en verstotelinge. Die datum, 10-11 Augustus 1977, 

onderaan "Transit" (Breytenbach 1983b:5), verwys na Breytenbach 

se oorplasing vanaf die Sentrale Gevangenis in Pretoria na 

Pollsmoor naby Kaapstad. Die re is daarheen sorg vir land-
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skapindrukke: 'n winterlandskap wat pas by die gevangenskap

si tuasie. Uit die mymeringe van die gevangene blyk dit dat hy 

op homself aangewese is, dat hy "stom en sloom vergroei het" 

(Breytenbach 1983b:8). Wanneer hy oor "die begrip 'mens' I of 

'menslikheid' of 'lewe' of 'self'" besin (Breytenbach 1983b:14), 

word hy bewus van sy pyn en vrees. Hy dink aan die dinge wat horn 

ontneem is en die "herhaaldelike klein vernederinge" van 'n 

nommer en 'n leer te wees (Breytenbach 1983b:17). 

Die bundeltitel, Buffalo Bill, en die gedig "In die middel van 

die nag" (1984:114), wys heen na 'n legendariese figuµr tydens 

die Indiaanse oorloe in Amerika by wie Breytenbach aansluiting 

soek. William Frederick Cody, die beroemde grootwildjagter en 

bekend vir sy moed en sluheid, was veral populer as die hoof van 

'n geselskap cowboys wat vertonings van die lewe in die 

Amerikaanse Wilde Weste gelewer het. Teenoor die doodsmotief 

figureer 'n hunkering na vryheid, soos in "Hand aan hand betree 

ons die brug" (Breytenbach 1984:69) waarin hy oor Parys droom. 

By wyse van herinneringe en die skryf van poesie word die 

skeiding tussen die ek en sy geliefde in "Die vertrek" 

(Breytenbach 1984:70) en "Tyd" (Breytenbach 1984:71) opgehef. 

In "Tuin" (Breytenbach (1984:49-55) gebruik hy die tuinmotief as 

ontvlugting, as 'n "herskepping in die kleine I van 'n fiktiewe 

paradys", as 'n plek waarheen die gees "vanuit die doderyk terug 

sou keer vir die lafenis". Die verkenning van die geskiedenis 

van tuine voer horn na Egipte, Babilon, Assirie, die Grieke, 

Romeine, deur die Denker Eeue na Indie en China, na die 

Renaissance, die teenswoordige Frankryk en Afrika. Teenoor die 



273 

positiewe konnotasies van tuine elders in die wereld, is daar 'n 

negatiewe siening van die blanke se koms na Afrika "om socs 'n 

slang van die lushof I besit te neem ... om die dreigende vryheid 

I aan bande te probeer le" (Breytenbach 1984:54). Uit 

herinneringe en ervarings skep die ek in "Idille met 

ekskursies" (Breytenbach 1984:56-62) vir horn in die gevangenis 

'n verbeelde tuin waarin illusie en werklikheid opgehef word as 

hy vra: "wat is syn en wat bedorwe skyn'?". Hy wil van die 

stremmende lewe in die gevangenis ontsnap (Breytenbach 1984:85) 

en in "Onthou jy nog daardie ensovoort" (Breytenbach 1984:89), 

"My erfgoed" (Breytenbach 1984:104) en "Op die heuwel" 

(Breytenbach 1984:117) meet die herinneringe uit die verlede die 

eensaamheid teewerk. 

In Lewendood (1985:18) sien Breytenbach Suid-Afrika as 'n "bitter 

bloeiende glinsterende en blinde land" met sy "miljoene 

misplaasdes". Uit ender andere die graffiti van sy voorgangers 

(Breytenbach 1985:17-18) word hy bewus van ander in 'n soort

gelyke situasie en gaan sy simpatie na hulle uit. Die titels 

tussen hakies, waarna ook in Yk verwys is, kom in afdelings twee, 

drie en vier voor. 

Anders as in Breytenbach se geval, het Elisabeth Eybers in 1961 

om persoonlike redes na Nederland verhuis. Na haar mislukte 

huwelik wou sy 'n nuwe lewe begin. Sy stel dit duidelik in 

"Nolens volens" uit Bestand (1982:9) dat sy Suid-Afrika nie om 

politieke redes verlaat het nie: 



Suid-Afrika, toe ek jou moes verlaat 
nie om jou domheid maar om eie seer ... 
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Ena Jansen (1992:5) wys daarop dat Eybers dikwels in toesprake, 

onderhoude en in gedigte krities was oor die Suid-Afrikaanse 

regeringsbeleid, maar dat haar "ballingskap" eerder beskou kan 

word as "'n eie bewussyn van onomkeerbare buitestaanderskap wat 

deur haar verhuising na Nederland 'n eksterne manifestasie gekry 

het". Eybers se kritiek in "Regspraak", met die onderskrif "by 

die dood van Steve Biko", uit Bestand (1982:8) is daarop gerig 

"dat skending van 'n medemens I i;ntiem a·an selfontering grens". 

In "Kontrasfoto" (Eybers 1982:10) word op die apartheidsbestel 

gesinspeel: 'n nuwe tuisland moet gestig word waar "Gods 

witbroodjie"·hom voortaan "smetloos en apart kan hou". Dit is 

'n bestel waarin mense "verordenend mekaar verneder, I menswees 

met rubbertjap betwis" (Eybers 1985: 28). Die rede waarom sy 

Nederland gekies het, ten spyte daarvan dat Suid-Afrika "op die 

erkende boewelys bo-aan" (Eybers 1977:11) staan, is gegrond op 

die feit dat sy in daardie stadium reeds Nederlandse lesers gehad 

het, "dat sy kon hoop om welkom te voel in Nederland en dat sy 

nie in 'n literere vakuum tereg sou kom nie" (Jansen 1992b:8). 

In teenstelling met Breytenbach, het sy geen probleme met die pu-

bliseer van haar werk ondervind nie. Haar bundels is elke keer 

gelyktydig, en onvertaald na beide kante toe, in Nederland en 

Suid-Afrika uitgegee. Daarby geniet sy die onderskeiding om, 

afgesien van Suid-Afrikaanse toekennings, in Nederland met die 

Herman Gorter-, Constantijn Huyghens- en P.C. Hooftprys vereer 

te kon word. 
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Wat Eybers se verhuising verder vergemaklik het, is die feit dat 

sy nooi t dieselfde nasionale bewussyn as haar mede-Dertigers 

gehad het nie; dat sy selfs nie die behoefte gehad het om 

"vaderlandse verse" te skryf nie. Die gedigte waarin Suid-Afrika 

"vanuit 'n verlangperspektief spesifiek betrek word, kan egter 

slegs met ironie 'vaderlandse verse' genoem word. Hulle is meer 

spesifiek draers van Eybers se verlange na haar jeug, na ruimte, 

stilte en kontoere; die aksent is nie op patriotiese gevoelens 

nie" (Jansen 1992:9). Daarmee word egter nie beweer dat die 

verhuising nie vir Eybers traumaties was nie. Hoewel die meeste 

van die verse in Balans (1962), die eerste van Eybers se bundels 

wat tydens haar buitelandse verblyf verskyn, nog in Suid-Afrika 

geskryf is, is verskeie gedigte ingesluit wat oor 

aanpassingsprobleme · in die vreemde handel. Soos die ti tel 

suggereer, is dit gedigte wat te make het met die pogings van 'n 

mens wat weer balans in die lewe wil vind. Uit gedigte soos 

"Pantograaf", "Beraad", "Slak", "Brieweskaal", "In extremis" en 

"Twee kleuters in die Vondelpark" blyk di t dat die egskeiding die 

oorsaak van die balansversteuring is. In "Terug" ui t Einder 

(1977:61) verwoord sy haar heimwee na Suid-Afrika: "'n Heimwee 

om weer terug te gaan / groei, met vermoeienis, langsaam aan" en 

in 'n gedig met dieselfde titel uit Bestand (Eybers 1982:7) bely 

sy: "Elke nag I tregter my terug na my geboorteland". Sy vind 

dit vreemd hoe sy "steeds die hede en hier verraai" sodra sy 'n 

kans kry om 'n "Kaapse draai (te) beskryf". In "Uit die verte" 

(Eybers 1982: 11) word die Nederlandse verblyf van "een vaal 

vreemdeling" beskryf. As sy Nederland en Suid-Afrika in Dryf sand 

as 'n 11hier11 en 'n "daar" teenoor mekaar stel, besef sy: "Daar 
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was die lewe beter .~." (Eybers 1985:28). Sy sien haarself as 

'n "buitestaander" (Eybers 1977:39), "vlugteling" (Eybers 

1985:40), "ontheemde" {Eybers 1985:28), "ontwortelde" (Eybers 

1985:38) en "immigrant" (Eybers 1987:31), maar ondervind 'n 

verrykende inwerking van die Nederlandse taal en omgewing. 

Daarom kan sy se: "Wie ooit 'n nuwe omgewing binneswerf I leen 

plaaslike spatte om horn te kamoefleer" (Eybers 1985:9). 

Eybers se verhuising na Nederland het aan haar die moontlikheid 

gebied "om groter getransponeerde onderwerpe socs ontworteling, 

heimwe~ en buitestaanderskap te ondersoek. Bekende onderwerpe 

ui t haar vroeere poesie, byvoorbeeld haar verhouding tot haar 

ouers, kry ook in hierdie perspektief 'n nuwe dimensie" (Jansen 

1992:20). Oor die uiteenlopende persoonlikhede van haar vader 

en moeder se sy in "Dank" (Eybers 1985:40): 

Iets van jul vreemdheid het my aangekleef 
ook toe ek my as vlugteling omgeklee't. 
Dis julle toedoen dat ek altyd leef 
tussen twee vure en nie van beter weet. 

Die probleem van vreemdheid is deur Eybers aangewend om 

verdieping in haar poesie te bring: die "tussenmens" bly altyd 

seek na 'n "ruspunt tussen uiterstes" (Jansen 1992:22). Bal

lingskap word by haar metafoor vir verganklikheid, vir die 

"skermutseling met die eindigheid" (Eybers 1985: 18). Jansen 

(1992:22) kom tot die slotsom dat Eybers se poesie "teen die 

agtergrond van die 'ballingskap' -topos ... 'n meerwaarde (verkry) 

wat haar finaal en onteenseglik ui tlig bo die 'minor poet' -
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kategorie waartoe Eybers haarself vroeer wel eens gereken het". 

Vernon (Vernie) February wat sedert 1964 as balling in Nederland 

woon, se debuutbundel, O snotverdriet (1979), is in Nederland 

uitgegee. Ter wille van Nederlandse lesers word verskeie Suid

Afrikaanse plekname en Afrikaanse en Kaapse woorde en 

uitdrukkings by wyse van voetnote toegelig. Soos die uitgewer 

op die agterblad meld, is dit gedigte met "een heel persoonlijke, 

zuivere emotionaliteit", aangesien dit handel oor die verhuising, 

die rede daarvoor en die verlange na die geboorteland. Die ek

spreker is ontnugter deur mense "wat i?'\ hul leed I alleen die 

haa.t nog dien" en hy was magteloos om teen die "pyn en wrok" te 

stry (February 1979:8). Daarom moes hy "loot tussen vryheid en 

die droom" (February 1979:22). Waar die verhuising enersyds 

vryheid beteken, hou dit andersyds ook hartseer in (February 

1979:7), 'n hartseer "van die hart wat afskeid neem" (February 

1979: 18). Dit is veral so omdat hy in "Vat jou goed en trek 

Ferreira" (February 1979: 9) besef dat "hierdie afskeid ewig was". 

Soms oorweldig die emosie horn as hy aan sy land dink, sodat hy 

se: "O snotverdriet I ek huil weer verniet" (February 1979:32). 

Hy dink met nostalgie aan vriende en die blommeverkopers van 

Kaapstad (February 1979:23), maar met wrangheid aan die blanke 

predikant wat oor "justice, love en tj~ritie" preek (February 

1979: 20) en aan die verskil tussen rykes en armes in "Huis, 

paleis, pondok, varkhok" (February 1979:28). Die nieblanke in 

Suid-Af rika se lyding word vergelyk met die van die Afrikaner 

soos Leipoldt dit in Oom Gert vertel verwoord. Die spreker kom 

tot die gevolgtrekking (February 1979:15): 



'Ja, neef, die storie van ons lyding', 
sal Oom Gert vertel se ou relasie 
van hul stryd om bevryding 
laat klink soos 'n derderangse lykstasie. 
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In aansluiting by die gedagte van ontworteling en ontheemding by 

Eybers, sien February ballinge as "[v]oortvlugtendes .•. op soek 

na rus ... " (1979:19). Hy het nie daarin geslaag om heeltemal 

van kwetsende aanmerkings af weg te vlug nie, soos dit blyk uit 

'n gesprek in 'n kroeg waartydens 'n Duitssprekende se die musiek 

klink soos "Hottentotten musik" (February 1979:29). Die bundel 

word ontsier deur sentimentaliteit, rymdwang en taalslordighede, 

SOOS "bottlewyn" ( 1979: 16), "Egypte" ( 1979: 18), "ver" 

(1979:11,18), "ster" (1979:21) en "ek het horn dop gehou" 

(1979:24). 

Anders as by Breytenbach en Eybers, blyk die buitelandse verblyf 

geen verruimende invloed op February se wereldperspektief en 

digterskap te he nie. 
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HOOFSTUK 12 

SLOT 

Die dekade tagtig is 'n interessante periode in die geskiedenis 

van die Afrikaanse poesie. Aanvanklik word di t grootliks 

gekenmerk deur 'n voortsetting van die sewentiger-poesie deurdat 

ouer digters socs socs Ernst van Heerden, Sheila Cussons, Breyten 

Breytenbach en Wilma Stockenstrom voortdig en as 't ware die toon 

aangee. Nuwe stemme kl ink egter spoedig op en bereik merkwaardig 

gou 'n volwassenheid wat sommige van die ouer digters hulle sou 

beny. Dit is 'n tydperk waarin die ooraanbod van digbundels en 

tydskrifverse gekenmerk word deur 'n tematiese en verstegniese 

verskeidenheid. Soos dit egter in die bespreking van enkele 

aspekte van die Afrikaanse poesie van die betrokke periode 

aangetoon is, het die poesie van die tagtigerjare nie slegs in 

verskeidenheid gedy en in blote voortsetting gestagneer nie. In 

hierdie studie is veral klem gele op daardie aspekte wat as 

tagtigertendense beskou kan word en wat die tagtigerpoesie van 

die van die vorige periodes onderskei. 

Met die grensliteratuur en homoerotiek sorg die "jonger" digters 

vir daadwerklike tematiese vernuwing in die Afrikaanse poesie. 

Die grensgedigte is grootliks 'n voortsetting van die gewelds

en oorlogsliteratuur wat vanuit die sewentigerjare oorspoel, maar 

ook nuut in die sin van 'n ander soort geweld, ender ander 
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omstandighede en meer direk. Met die verse bring veral Eveleen 

Castelyn 'n nuwe woordeskat in die Afrikaanse poesie en word 'n 

belangrike kultuurhistoriese bydrae in Afrikaans gelewer. 

'n Nuwe toevoeging tot die Afrikaanse poesie is die sogenaamde 

"gay"-gedigte van veral Joan Hambidge, Johann de Lange, Theunis 

Engelbrecht en Stephan Bouwer. Di t is 'n veel verdere ontginning 

van I.D. du Plessis se "vreemde liefde" en Ernst van Heerden se 

"ander soort liefde". Hambidge stel vir die eerste keer die 

lesbiese vrou in die Afrikaanse poesie aan die woord en poog 

daarmee om die heteroseksuele tradisie te h~rskryf. Verskeie van 

De Lange se gedigte het te make met die verheerliking van manlike 

liggaamlikheid en 'n gesprek rondom eie seksuali tei t waarin 

"gay"-wees neerkom op die "verhouding van 'n individuele subjek 

en gemeenskap tot 'n gekonstrueerde seksuele praktyk" (Victor 

1992:57). 

Die toename in Kaapse verse, asook verse in "township"-Afrikaans 

of flaaitaal deur blanke, bruin en swart digters, baan die weg 

vir meer en skerper verset- en spotverse. Die aanleiding tot die 

tipe vers en die groter rol wat veral die "little magazines" in 

die bekendstelling daarvan speel, is onderskeidelik in hoofstuk 

3 en hoofstuk 10 bespreek. Die winste vir Afrikaans le daarin 

dat die verse die Afrikaanse taal lewendig hou en in die kultuur

historiese waarde daarvan. 

'n Belangrike vernuwende aspek van die tagtigerjare is die 

perspektiefverandering wat 'n ui ters li tererbewuste groep digters 
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met die ontginning van die inter-tekstuele gesprek in die 

Afrikaanse letterkunde gebring het. Digters soos Cloete, 

Hambidge en Hugo bewys by wyse van omdigtings, nadigtings, 

voortdigtings en herdigtings, in ooreensternrning met die semio-

tiese poesiestudie, die interafhanklikheid van tekste en dat 

literatuur wel uit reeds gevormde literatuur gehaal kan word. 

Die winste wat daarui t vir die Afrikaanse poesie voortkom, 

oortref die dowwe kolle wat noodwendig 'n deel is van die 

oorvloed. 

Kenmerkend van en vernuwend in die tagtigerpoesie is die gebruik 

van die "geleerde" woord wat uiteenlopende kritiek ontlok. In 

hoofstuk 1 is verskillende uitsprake oor Cloete se aanwending 

daarvan aan die orde gestel en aan die hand van verskeie gedigte 

getoets. Daar is gevind dat Cloete die "geleerde" woord saam met 

die eenvoudige, plat woord op 'n vernuftige wyse inspan om 'n 

geslaagde estetiserende funksie te vervul. Daarteenoor is ook 

gewys op tekste waarin die "lapidere" en "lumineuse" woord soms 

deur die "jonger" digters gebruik word om 'n effek te bereik wat 

die indruk van vernaamdoenery laat. 

'n Verdere bela~grike kenmerk van die tagtigerpoesie wat na vore 

kom, is die invlped wat kontemporere literatuurbenaderings daarop 

uitoefen. In hoof stuk 1 is gewys op die bydrae van resepsie-, 

estetiese termei in resensies oor Afrikaanse letterkundige werke 

en die toepassing van prinsipes van die dekonstruksie, psigo-

analise, Marxisme en feminisme in poesietekste. Die klem het 

veral geval op die wyse waarop die toets van 'n teorie of die 
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poging om 'n teorie geldig te bewys in Hambidge se poesie 

figureer. 

Die tagtigerjare beleef 'n "golf van popularisering" met die 

publiseer van 11 speelse poesie 11 as 'n teenvoeter vir die "swaar

moedige en akademiese beeld van Afrikaanse poesie" (Engelbrecht 

1988:13). Hoewel besondere literere winste nie daaruit te haal 

~s nie, word die Afrikaanse poesie aan 'n breer leserspubliek 

bekendgestel wat vir Afrikaans juis in hierdie tydsgewrig net ten 

goede is. 

Voortspruitend uit die literere bewustheid van die "jonger" 

digters, word opnuut aandag aan vormgewing gegee. In hoofstuk 

9 is aangetoon dat die tagtigerdigters wegbeweeg van die vrye(r) 

en dikwels amorfe verse van hulle voorgangers uit die sestiger-

en vroee sewentigerjare. Die vrye versvorm word egter nie 

heeltemal versaak nie, soos ender andere Lucas Malan en Johann 

de Lange se behendige bantering daarvan getuig. Die "jonger" 

digters dig meer "in beheer" en pas grater vormdissipline toe. 

Veral Cloete word uitgesonder as die digter met soms genadelose 

self tug in sy kombineer van konvensionele en meer moderne 

tegnieke. Die algemene indruk, soos dit in hierdie studie na 

vore kom, is dat die 11 jonger" digters hulle vak met erns beoefen; 

trouens, dat hulle meer bewus is van hulle digterskap as wat 

menige van hulle voorgangers was. 
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