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Die titels van D.J·. Opperincn se vroc:ere liriese bundels is bc;.ie 

Jr.ernagt ige so;nevatt ings vcm die ver·se wcct dcwrin opgeneem is ,0 

Met die titel HEILIGE BED;81.1!: (1.945) /;;araliteriseer die digter die 

lewensinstelling en die vormgewing in die bundel. Dit word geresoneer in 

die titelgedig, wacrin ' n Zoeloe sy 11drie drijte/ die aardse, die vrou en 

die Groot-Groot~Gees .. , 11 sy 11lauste besit 11 noem. Jfierdie tidrie drijte 11 is 

tegelykertyd die digter se eie besit, en die gronctmotiewe van die bunde l. 

Die Groot-Groot=Gees word belee.j in die cwrdse en die vrou. Belewing en 

denke vind hier reeds uiting deur middel van die aardse realia wat sander 

vergelyking beeld word, terwyl die lwn/>,rote taal hierby aanpas. Die 11drie 

drijte 11 le ool:r, die versl-tillende afdel ings in die bundel ten grondslag. 

Die eerste c;,fdeling lacd die klem val op die ,;besonderhede en verdriet 11l) 

2) 
van die aardgebonde mens, hier ver al die stadsmens , en tel!wns vorm die 

3) 
natuurlewe die agtergrond in hierciie verse. Vervolgens gaan dit in die 

bundel oar die l.?rou4 ), die aardgebondenheid van die mens met sy liejde vir . 

llaarde, see en die sonskyn 115) en eindelilr. oar God, wat in die Skepping en 

die mens woon. 'Tegelyk is met die titel 1n belangrike aspek van die poesie 

!Jan Opperman vasgele: die "besetcnheid van die aardsen
6 J. 

In NEGESTER COlt NINEVt (1947) le die spanning tussen die natuurlike en 

teennatuurlike opgesluit. Die sa.wnvoeg van 'nege 1 en 1ster 1 l)ir die weergQ)J)e 

van die begrip van 1n sterrebeeld bevat tegelyk die vrugbaarheidsgetal nege 

en ster as beeld van die mistieke, em simboli;q er die vrugbc&arheid as 
l 

mistieke mag. Nineve, die afvallige stcd wed dew1 sy bekering vrykom van die 

1) Kontra,k. 
2) s§-r/WftiC!:fl., §~~!fdsncog, 5:t ad in .. d:J .. ?._if} is..., :C0/ tuU;!' . 
3) Valiansiebriej, [!_c;;,en i_~je_!!_q;B!:!..§l_d._, !!...?..2!'· 
4) Afdeling II , Vgl. veral !tfcalc~qlroJwr em ~Sls_een_qg vrou. 
5) Kind van die aorde, 'n sentrale gcdig in afdeling III . 
6) Dekke/1 , G. _,fer J_q_~~}I!:fl.L. dour... ver_?.....e._ns.2_}_V:..i:.JJ..} n,g (In OORDE'L"'L EN BES'INNING, p. 9) 



oo-rdeel, ve-rsinnebeeld die teennatuu-rlilw. Die titel stel dus reeds' ciif1 

T"'ont-ras tussen goddelikc in die slwpping en die iistedeligte", wat ook die 

g-rondgedagte van die bundel is
7

) _Die titel -resonee-r in Nineve egte-r ook die 

te-rugkee-r van die mens wat deu-r die ::Pedeliq ve-rlei is en dus ocli die ver

B) 
wor-ring wat die lewensve-rskynsels in die bestaan van die mens bring • Merli-

waa-rdig is dat hie-rdie titel nie die aa-rdse so duidelik op-roep soos HEILIGE 

BEESTE nie, en die verse 'n 11 st-ral;;l-re-r intellel1.tuele insl0.g
119

)het as die 

L'o-rige bunde1. 

Die v-rystelling van die goddclike uit die aardse, die vo-rmgewing van 

die vo-rm1ose, die vinci van 'n patr·oon in die chaotiese en die ve-rlossing van 

dinge uit die tydelike deu-r middel von die k-reatiewe, word ve-rvat in die 

titel E'NGEL UIT DIE KLIP (1950). Die in die titel gesugge-ree-rde skeppings-

bewussyn !i-ee-r tellwns c;s motiej in die bunclel to-rug: die ver·lossing van God 

se waters 11uit die rots, uit die ding'10tcribq), clie -reikhalsende uitsien na 

die he-rskepping (Nuwe Je-rusalem) en deurgcans die bewustheid by die digte-r 

dat hy self 

fldie heelal 
met mens, agaat en boomsalmande-r lO) 
dour die too-rkl ip van die woo-rd verande-rir • 

BLOM EN BJi./JEl-?D (1956) is die k-rista11isering van twee st-rydige we-relde, 

wat ve-ral samngedink word in die woo-rde vcm die ciiamant in Lo~~ink; 

HEk tart uit di ewe, ek dac~g uit di tyd 
'n b1om fan di baje-rt, fer-berg in di nag. 11 

tfBJomtl en ifbaaie-rdf' stac.m egte-r nie net in oo-rsaak1ike ve-rband tot mekaa-r 

11) 
soos in hie-rdie gedig nie, mc~a-r oo l-r. tes noo-r melo;aw~ , veral in di e botsing 

tussen blank en gekleu-rd. 11Bcw,ie-rd'' a,s pool in die bundel is die aardse, die 

sonde in elke mens, die ~J-rimitiewe of bc-rbaa-rse, die oe-rnatuu-r en die onge-

vo-rmde massa, die chaos, wat alles wat beskaafd is, bed-reig
12

). 
11
Blom

1
' 

7) !l£oecj,e-rsta,Cf_ en Neg_tj..§__t_'?!:.__~r::_s_!,_ed€.1_tfl is hic-r sleutelgedigte, waa-rin di(J 
g-rondgedcLgte ge-rea1 i seer word. 

8) Dit kom ve-ral tneester]ili tot uiting in !:!!S:~!}....!!}_f_Jt flitEf_. 
9) Van Hee-rden, E. REKE'11~5'KJlP, p • . 100 

10) Toor:J'j_Jip. 
11) Vergelyk Ke-rsl ied,ji~- en Eiland vc:;n die paddastoele. 
12) Duidelili ve-rwoo-rd in die hulproe])·--;-;_;-~--die suike-rbase in Kruis. 
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daarenteen is die ;,d·icono.nt 11 Y dio b8si;o~wing" die orde, geeste1ike waardes, 

maar dan oak die shone en die huns. Die verstrenge1ing van 11 b1om''en 

117Jaaierdifl3 ) word tot 'n hoogtepunt gevocr in die verlos8ing van die i 1gevange 

volk,il en die 1'groot hosanr1.asli c,,a,n God deur midde1 vcvn, die estetiese, soos 

voortgebring dour 11die tortels vcvn, die modder 1
•
14

): die kunstenaor te midde 

van die chaos. 

0 h t 
. -'!. d. 15) . ' 1 1 '/, . . pperman se an erzng van coLe ,1.ng VLna weerrf: ann zn a1 dze 

bogenoemde titels, soos b1yk uit beeste, nege8ter, Nineve, engel, klip, 

b1om, baaierd. 

Die t i tel DOLOSS'E (1963), wc..t her inner aan die eenwoordt i tels van die 

ander twee grates onder die modernes, n1. TRISTIA van N.P. van Hlyk Louw en 

BALNilS van E. Eybet's, wcJ;. clus dade1i7• bslangstelling. Dit bied baie ontgin-

ningsmoontlilthode en kan in 'n groat mate gebruik word as 8leutel uit die 

hand van die digter self om hierclie verse met hulle ryl-r;dom ci-an diepte-inhoud 

te benader en vanuit 'n nuwe hoeh 'n perspektief te liPY op die poesie van 

Opperman. 

Die kompaktheid16) van die t i tel) wat 11die tweeledigheid van vroeere 

bundeltitels 11 in 'n enkele simbool samntrelr;l?), val dei-delik op. Daa:rmee word 

egter nie afgewyk van die vroeere saamdink van antinomiee in die titels nie, 

maar word dit juis tot 'n hoogtepunt gevoer in soverre dit hier in die meer-

duidigheid van eon enkele beeld uiting vind. 

'n Dolos is, met die eerste oogopslag gesien, 
18) 

'n deel van 1n skelet . 

Die WOOHDE'BOEK VAN DIE iiF'F.ZIJ(i,.i.lifSE TJJ1L formuleer dit a8 11 beentjie in die 

enke1gewrig net onder kant die halt8lieenbeen ,' talus of astragalus. ii By imp1 i-

liasie is 1n dolos dan ook iets wat oorbly vcm 'n kadawer, van iets wat 

13) By uitste!-r; gorealiseer in 1Crg_n_f.§}5_}?g:_:r~:,_]frf_qji~ en Blom van die baaierd. 
14) Verwoord in die slotgedig, .Paddas. 
15) Vergelyk hiervoor en vir die bostaande k,arakteristiek Dekker, G. 

JJ'lciJUJlMS'E LITERJJ:I'{]URGL'SJGE'Dll:'NLS', p. 246 e. v. 
16) Beklemtoon in 'n bespreking van DOLOSS'E' deur Cloete, T. T. (In TYDS'IO?IF 

VIR GEESTE'SWE'TEMS'JU-,PPE jg.IV, nr.21 p. 131 . ) 
17) Grove , JLP. OONDEE.1J JEN VOOROORlJ.BJ!iL¥· p. 121. 
18) Hi crop wys ooN T.JJ .... (:1oete) op. ctt., p.l31, en R. imtonissen in sy 

bespreking van DDLO.Si'JB (I!lS'T.~.JI!DPUNTE jg.XVII, nr.5, p.46.) 
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vroeer 1ewend was. Jls deel vcn die slrelet van 'n soO[Jdier kan die dolo8 van 

men8like of dierlike oorsprong wees. ) s 8odanig is dit een van die dinge 

wat mens en dier gemeen het, veral as hulle teen 'n ewigheidsa[Jter[Jrond saom-

[Jedinl'O word. In hicrdie sin hang "do1osii nou sawn met die E'n[]Cl8 11 0S8elet811. 

Cl t d . lf t '. d 1 19). t . t . oe e wys op te spe ase van a-~e o 08 tn ooreen8 emmtn[J me dte . 
go 

verkla-ring in die W. ,A • .T . . - fiJJeentjie (astrc;.,lus), gewoonlik van 'n bok, 8kGap 

of bees, as 8peelding. 11 .. ~..s soclani[J roep dit al die beteltenisse van 11 8peeJf' 

op, 800S vermaak, afwi8sel, music/';. mccJr, toneel speel of korswel. In hierdie 

sin word hier du8 die verbccnd vc;.n "dolos 11 met die Nederland8c '1dollen 11 opgeroep. 

Jvlet bctrekking tot die kind::rspel word dit geassosicer met fantasie, 

met die skep van 'n verbeeldingswereld. Die do1os is dus in hierdie opsig 

middel tot skepping. 

''Speletjie met do1osBc;'('t.A.:r. ) is 'n belccngrikc newc-aspek. In die 

kindcrspcl word die dolos dcur die verbcelding vGn die kind, en veral die 

kind van 'n ge81ag of wat gc1cdc, 'n tr-eJ~dicr, die aa:ndrywingskra9 of liewer-

trekkrag van 'n vPrvoermidde1 wac;.rmce 'n rcis;, 'n verbee1dingsrei8, onder-

neem word. In hierdic ver-bond hang dit sawn met '1k1ciosn, wat volgen8 die 

W.Ji.T. net soos "do11en 11 en ilosselets" eng etimologiese verband met i
1dolo8 1

' 

kcm he. Dolosse, wed ook vir die dolosspeletjie gebruik ko;n word, roep du8 

:20) 
oolr. 'n rei8assosia8ic op 

As die dolo8 in verbGnd met die toordokter of waarseer gebring word, 

word 'n nuwe, verrassend wye perspelr.tief oopge81aan. In hierdie verband 

omskryf JV.Jl..T. dit cs 11 astragci-.li en voorwerpies bv. hotnotjie8 (= hand- en 

voetwortelbeentjies), sl'i:ilpadclopstukAi es, toonnaels van tiers, 1eeus, 

puntjies van beeskloutjies en ho,~ings, stulrkies gesnyde been, ivoor of par-

se1ein, klippies; pitte vcn wildevrugte, stukhies hout, ens . ... ri Hierby 

kan nog re ierbene en oolr, see8lt,u_Zpe en fwrualstukhe
21

) gevoeg word, dinge wat 

19) Cloete, .T . .T., op. cit., p, 13.1 . 
EO) Grove, JJ.J-'., op. cit., p. 121. 
21) Coertze, .P.J. DOLOSGUOIE1?Y IN STJ1D-LFTci1Ul, p. 1 en 16. 
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vanwee die Jigging van.. hr;.r,]le lend in die Zoeloel<ultuur, wac.rna in DuLOSS'E 

22) verwys word , belwnd moes gewces het. EJehalwe dat hierdie reel-.s dinge 

met die insluiting von hotnotjie die reeds genoemde verband tussen mens en 

dier beklemtoon, ka:ro nog twee verdere afleidings gemaall- word Dit is nagenoeg 

verteenwoordigende Jwsmi ese versamel ing van dinge van die lcmd (mens en dier), 

see (skulpe, koraoJlstukke, en selfs skil}Jaaie) en die lug (reier). Dit 

slu it ou en nuwe lwsbuJc;Phede of lwsbaarhede van die natuur en die mens se 

vindingrykheid, nl. ivoor en _porselcin, in, asool'i- hout; dus meer as slegs 

been of oorblyfsels van dinge. 

Baie van die dolosse, voral die uit hout, been of ivoor, is volgens die 

lf./LT. nsoms met verskillende snyi1atrone versier;'. Die patroon op die dolo sse, 

wat gewoonlik terugvoer tot clie al(kedis as boodslwpper vc"vn Unkulunkulu, sluit 

nou aan by die pc,troon in die warp, wctw~van die werper bepaalde lwnnis liccfleesi1
, 

Die dolosse word hoofscalf-lilr. vir drie doeleindes gebruik, naamlik vir 

beswerende genesing, speurwerh soos die uitwys van 1 n skuldige en om die 

boodskap van die poorvadergode oar hede, verlede en toekoms oor te dra waar 

23) 
die eie denke of kennis tekortslT;iet . Veral wat laa,sgenoemde betref, 

handel die boodskappe wat oorgedra word volgens die verslr.illende voorwerpe 

wed gebruik word, ocr die universele .<Jtrewe, behoeftes en lotgevalle van 

die mens, soos die religieuse, voorspoec&, vrugbaarheid, geboorte, siekte en 

dood. In hierdie sin is die doles 'n middel tot beswerende openbar,in[J, en 

beoordeling. 

Die begrippe aoTdse, clie spelmatige, verbeelr.Zingryke, reis, religieu.se, 

metafisiese en unive'rsele ltan beswcwrlik bondiger en in 'n meer dinamicse, 

eg ~frikaanse beeld sawngevat word as juis ln 11Clolosse". 

Wanneer hierdie ryl'ie inhoud van die woord 1~'dolosseii in ag geneem word, 

22) Hierop dui die verwysing na die iimtagati" en lisangomar; en die gebru.ik 
van die Zoeloewoorde "SiejG wocma'', in Arim!: .. '?.!!.., die enigste gedig 
in die bundel wed dolosgoo i as strOJi~ien het. 

23) Volgens Coertze, P.J., op. cit. 
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meet 'n mens erhen dat die wocrd met sy ''spro.nl,;eldans)
24

) baie pakJwnder is 

c.,s die titels TRIS'T1A en B.1J.LANS, en meer vcldoen aan Eybers se geimplisecrde' 
,,11 

ideo .. al von 11heraldiese emblcmeif.:-' / cs die titel van haor cie jongste bundel. 

Die haas onbeperkte moontlilrhccle vcm die dolosbcgrip vir die poesie 

noop 'n mens om na te gaan in hoe 'n mate die beeld wel in die poesie van 

Opperman aangewend word, en. in hoeverre die digter wel die moontlikhede van 

die becld ontgin. Voorts is dit nodig om vas te stel in watter mate die 

dolosbeeld gcgroei het uit die wcrklilr.heidsiening en werl1:wyse wat uit sy 

vroeere poesie spreek voordat sy jongste bundel o .. an die ha;nd van die verskil-

lende eng vm~weefde dolosfasettc, naconlik die oorblyfsel~, skc.tJpings-, spel~, 

reis-, patroon-~ en magicse aspel1. ver:ren word. Uiteraord sal die ondersoek 

toegespi ts wees cp DOLOS.5'1!:, nwcir vir die oorsprong van die dolos1not ief word 

. .. 1 . . 25) .. . , 1 t . . .. J d1.e vroeere LrLese .;.JoesLe ooli.: v ug Lg &n oens wu goneem, terwyl in die 

behandel ing van die verskillende a..spek:te steeds gesoek word na verbande met 

die vroeere liriek van die digter. 

----------------·-··-~·-·--· ---- - ----··- "" " ____ _ 
24) Reels en Pa'!]_!!l.JJ.!::ac;;[_ rcsp. (In c~;ybcrs, E'. BioLJ-:JVS). 
25) Die wesensverskil tussen liriuk en epiel'f. bdng mee do .. t JOi-'RlVJJiL Viilif JORII( 

by die bestudering vun die on-twil-rJr.elingsgang van Opperman se werkwyse 
weL-t spesifiek uit DOLOSSE' blyk, in so 1n. mate buite die kader van 
l?.icwdie studie val do.t dit nie hier anders betrek !-ran word as met 'n 
enkele verwysing nie. 
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II. 

Reeds in die titel vccn die c orste geclig, .C!..GJ..~l_0fL~3.-~- by 'r}. __ sarlwfg_a.JJ, 

le die begrippe dolos -en clcnlw o;;gcsluit. Die digter vorm sy gedagtes na 

aanleiding van 1n sarhofac&g. Die uitgcngspunt van hierdie inleidingsgedig 

is die 11dolossei1 wat in 'n sarkofaag tussen die stuKkende grajstene in die 

lwrl~hoj van Ethene oopgegraaf is. Him"die sarlwjaag met sy cmgewing en inhoud, 

11 1n hopie skewe bene 
van 1n seun van twccalju, 

is belangrik cw bewcu,rde oorblyfsels van ~'n iiWns uit, en ooJr_ c..s de e l van, 

1n ou kultuur. Dcwrtoe behoort ooh nog ontwer .. ,Je wat blyl~baar op die deksel 

was, en die vier olieskraper.s wet by rlie geraOJnte gcvind is. Van die wacP= 

neming van die vonds val op dcd die bene du i delik geskend is. Hier is 

sprake van 11 stulrJwndG grcojstenGu, '' 'n hopie skewe bene;' . Dat clio vonds uit 

die vyfde eeu voor Christus datccr, dat die bene Blwej is, dat dit aan 'n 

seun van twaalf bchoort het en cl~..<.t v1.m (lie 

''vier klein ol iesl~rapcr8 
di~ i e van bro ns 
en ecn van yster '' 

is, kcm sleg.s deur ln noukeurige wce:rnemer vcsgestel word. Hier is dan ook 

dadelih 8pOr'o vcm die pctroon;natigc. Die wucc;~;wmer merk die ontwerpe, die 

getcd van die oliesl'irapers en dat cZit van versliillende soorte metaal gemGak is. 

In did gedig is dus eel dadelih spraJw van twee soorte dolosse.· dele vu,n die 

skelet vcm die seun, en voorwerpe wc.arvcm insig ajgelees kan word. Laasge-

noemde sluit die hele gcmoemde vonds in, ook die skelet. Dat die dolo.s- '" 

begrip verder reik as beendere, blyl1- uit die tweede strafe, wc<-ar die voorwerpe 

wat by die shelet gevind is, gebruih wcr~~~ om lcasgenoemde te identijiseer : 

11 'Volgens die ontwerpe 
en vier klein olieskrapers 
drie van brans 
en een van yster 
weet ons 
hy was atleet, 
'n spies~ of diskuswerper~~~ 
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Dit, gcsien teen die C&fi:·tergr·ond dcwrvan dat die gode '1met di 6 opgrawing 11 , 

dit wil s3 met alles zqat [)C{)ind is,:> iets l,)ek.end maah, bring mee dat ;rdie 

klompie .clolossen, wed net do~arnc (strY'je 5) die laaste mew,] in die gedig 

die vonds saamvat, minstens meer cs net die letterlike dolos(k.niebeentjie) 

beteken: dit kry met hierdie verwysing duidelik die breer betekenis soos 

reeds aangedui, nl. il'gebeen·te 1', en ccs sodanig word dit verbreed tot 11 inhoud" 

of flvrug 11 van die 11 /ilipmoer'i, wat dus die toebehcre van die gestorwe seun 

insluit, nl. alles waarvan die insig wat volg, vcrl;,ry is. !1'reffend is oak 

dat hier, in hierclie sleutelposisie, behalwe by die werk.Zi!'ie dolosspel in 

Er_i_r!:_~, die enigste plck in DC:LOtJ,'}[~' is waar die woord i1do1osse 11 eksplisiet 

voorkom. Dit ruk hier, in wat riie orodc{)Jedig genoem kan word, die perspek

tief oop vir 'n breer begrip vCtn die dolosmotief 

Die gedig uerrCLai 'n r;eslc~,c~.,gde te,gniese spel aan die kant van die digter 

as dolosgooier. Dit openbaar, ten spyte van die sintaktiese skeiding van die 

strafes en die duidolik funlisionele versindeling, 'n besander soepele gang. 

Die apgrawing (strojo 1), die iclentifisaring van die skelet (strafe 2), 

die vraagstelling na die oarsc.,al'> van c:ie seun se daod (strafe 3), die vraag

stelling na die sin van sy dood (strafe 4) en die oflee,s van insig uit die 

vends het so 'n sterk inncrlike samehang c;,s gevolg van die deurvoer van die 

geraarntemoticf dat die gedig strafcmatig 'n baic stork eenheid vorm. Die 

versindeling en klankpatroon en sintc;)isi/f? specl 'n besondere rol. Die eerste 

strafe toon as gevolg van die versinde]ing 'n opvallonde losheid van bou en 

verkry daardeur 'n berigo.,gtigheid. Dour die isolering van die onderdele van 

die berig wo1~d ec,an e1J1 'n buiten_gcwonc 1Jromincnsie vcrlecm, sodat hulle ook, 

behalwe in die sinscunehanr;, ind.ividuocl mecspreek in die gedig. Dit skep die 

indruk dat hierdie berigdele dew~ die digter afsonderlik aangedui word soos 

dalosse by die aflees vc,n 'n boodskap. 'n ,dens l1.an die onthu11 ing soos 

dit in die ap'arte versreeics fl&hu;uf!i; word, so sien ; 



NVandese weeJr; 
(TYD V:cN ONTDK.U(ING) 

is uit clio vyfde eeu veer Christus 
(.~'YD V.u.N OOi?SPl?Ol{G) 

in die lierkhoj vcr.:n Lthene 
(GLOB.i.LE' J.Ji.iVl)[JIDING V~;N .eLEZC, 1(/.I.:T J.'/El\'S'i!;"LFDE'Iz:£'YD HOc B/JSXAWING EN 

IN. DIE' m;;s'OJIJDLTJ? DTX7 111UQET21' VIW DIE FJUIDIGE Bb'SXNYING SUGGi.!.:.,.i?EDR) 

tussen die stulr)~ende grajstene 
/'•·n· ·n o-·~·N'J.,..,~'fT" nrpl··:A;, ·rl-)[l'[D]"MQ') ( Ji,j__/,J!_I~-.,; LJ.L~:::/C) J.l!.: .. W~':/ .C .i.J.J.i.j_J. -.• d.fl, _ __ ~ lV 7 

eopgegrcwf; 
(O.?E'llB/fl?lE'JIDE HhtTDELING) 

en onder die klipdel;;sel 
(l .. J7.C>'f:r'I7'i''~li' J~T i!'i'i"' ". ,1 rli77JUT7Yr7lTG' i 

.J.'iJ..J . .) .c.J._,.J.:J .LJ,L:.i ~.J: . ...r..u.- ..L-../..L ., Vt ,) 

1~ ' n hopie skewe bene 
(ilJC;;;'SI.ES~'iJ MNDUIDING VAlJ W/.1' V.T:/I2BCRGE H'.:.~S') 

van 'n seun vcu1. twaalf. '' 
(v · o·::J'LQ'OIG'71' I"·l-'i•im····F'T•';:I7,:•·;>T':Tn ···-r. n;· U 'h .1 .:D .. /..J.L'.u>.L.L ... f..' •. J.U.•.c..Llvu- ~ ~-.1 ~ 

Teenoor hicn~die isolercnde wed•ing van die vcrsreels WOi~d die reels egter 

saaJngebind deur 'n pc.ar middele. Eerstuw vorm die hele eerste strafe 1n 

hcgtc eenheid. Dear is aoJr. 'n 11-limcdr:swerlr,ing in die strafe aanwesig wc:ct 

die hcndeling, plekacnduicling en clio bcrweming van die vands botrej. :.L'erwyl 

1•'isii vracg in die strafe on cc.:n die be!_jin van :He sin voarlwm (2e re81), wo;~d 

clit eews aan die einde van die ocrsta deo.Z vc;.n die sin en wol in 'n enkele 

versreel gevalg deur 11oopgegracfr; wat c~ie hoojhandelingsinhoucl clra. Deur 

hierdie uitstel van die handeling wo?~c~ die strafe as eenheid gebincl. ,;In 

die kerl'ihaf vcr.:n Jlthene'', 11tussen stuklwnde gr•ct-jstene•l en ''onder die Jr;Jip·"' 

delr,sel~~' dui 'n cluidclil'i; stygenclG lyn aan in die plelr.aanduicling. OoJr die 

aanwysing van die vonds vina plaas in 'n stygcnde orcle van 11 sarlwjaag'' 

nc 'n 11hopic sliewe bene", dus vcn (Zie algemene na di.;; besanc~einc. Die lwntras~ 

werking tussen 11 Vcmclesc wecJr,1' en 11uit die vyfde eeu vaor Chris.tus 11 c~s tyds-

bepO-lings in die eerste en tweccle rci:51s het 1n sterli verrassingsejfek. Hcdf-

rym bind 11sorlwjccag'', '1oopgugrccfi' en"twcalf11
, torwyl die enigste vraulilr.e 

rym in die hele gedig, naconlilr die tusscn ;,Athene 1
i, •

1grajsteneii en 11 beneii die 

trejreels in die eerste sti~ofe, r.m den coJr, die haojsuc.dr. waarop die gedig 

gebou is, so uitsondcr dct di6 r•ecls sclfs met weglating vccn die res van 



10 

··' ........ .. ' ·• ... " . 
tussen stukhencZe grafstene 

" ~ . . . . . . . . . . . . ~ . . . 
le 'n hopie bene". 

Behalwe dat 11scun 1i vcrbcmd hou met 1'hy 11 , sluit i
1shewe bene 1

i in die c erste 

strafe sterk semc&nt ies met iivcrrmink'' in strafe 3. 

Strafe 2, wed 'n nub;zlliggende a..fleiding oor die vends van strafe 1 

be va t, se sintal~tir;;se cenhoid word ver'stour deur 'n parentese, wat egter 

weer deur die enigste twee volryme in die st,~ofe iibrons/ons'' en fiyster/ 

diskuswerper 11 can die hoofsin verbind worcl. Veral in die laaste deel van 

clie strafe word die versindoling weer gebruilt: om klem op die belongrilr,ste 

aspek to le: 

flweet ons 
hy was c&tleet, 
'n spies~- of dis!-1-uswerper." 

,>'trofe 3 bestaan sintaktios en scmGnties uit twee vrae : wie werlz;;sa(J}71, 

was by die verminl'iing, en of clio misvorming reeds ver·oorsaak is dour 'n on-

gcsteldheid wat in die moder~ne tyd ooh;, of onder nuwe nCJne, bekend is. Soos 

die vorige strofo 11 spies·~· of diskuswerperli as Fzlinwl'i.s hot, loop hierdie uit 

op twee bc_!langrike oorsalw vcm rnisvorming in die moderne tyd ~· 

llthc~l i domi de 
of polio " , 

albci in 'n prominente posisic. 

Ook strafe 4 stel in twoc sintcJ;;ties geskeic dele vrae oor die seun 

se lyding en oar wed dcaruit afgelei kan worcL. Weer word hier ' n klimaks 

bereilr in die woord fior&dorgcng 1', wut (tie slot von die gedig resoneer . In 

hierdie strafe corbrug die rym ndwang/cLrang/ondergo:n~ 1 ' die sinta.Jz;;t iese skeiding. 

Die slotstrofe is sintalrties twee dele, waarvan die eerste deel 

iiTog, ak raak by die lt:lein 
Griekse gercaratetjie ·ontroer 
en voe l die gode maak 
met die opqrawing 
dour dU3 ,t;,]ompie dolosse belwnd " 
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sterh semar~tiese ve'rbQ!Ld todh met ' di8 eerste strafe, terwyl die tweede deel 

"iVa 'n siJJ'G:ngerskap van vyj-,en~·twint ig eeue 
kom jul beshawing 
o.cm sy begin en end 
uit die ltlipmoer 
'n kind geslwnd" 

nou aansluit by die vorige strafe, en ter·selfdertyd as samevattende toepassing 

die hele gedig oorkoepel. Die eers te en tweede deel van hierdie strafe 

word oorsaaklik verbind met die dubbelpunt, terwyl die rym nie net die twee 

dele verbind nie, maar oolc kontrasteer en tot 1n hoogtepunt voer. Die rym-

pare 11ontroer/kl ipmoer 11 en 11opgrawing/besliawing 11 toon sterJt ironie, terwyl 

die 1 1 end/geskend 11~rym meebring dat die twee woorde in die klimaks saamgedink 

word. Dit versterk spelmatig die sem,antiese en simboliese verband wat daar 

tuss en iibeslwwing . .. ..• end" en iiJ'f:ind . . ..• geslr.end 11 bestar:tn. Eerstens dra 

' 1end 11 en 11geskend 1' logacil die begrip iifinale ondergang 1
; van die beslr.awing en 

kind ondersheidelik, maar terwyl die Jrind in sy verwrongenheid hier simbool 

word van die beskawing, wat inderdaad aan sy begin, by sy ifmoer 11 is, word 

kind en beslwwing hier in so 'n ma,te een, dat die beskawing reeds by sy 

begin tot ondergang gedoem is. By verdere i nccgneming van die ineenvloei ing 

van die reels as gevolg van die afwesigheid van kom;nas, kom 'n mens onder 

die indruk van die meesterlifr.e integ7~asie van tegniese spel en denke in die 

laaste str·ofe. 

Geslaagde aanwending van inversie dra by tot die ondersteuning van 

die ander genoemde middele om klemeffek te kry: 

Str·ofe 3 .· •1s hy dew~ god of mens vermink 
of albe i saam?" 

Logies hou "of albei saam'' verbo~nd met ugod of mens 11
, en in 'n gewone sins-

konstruksie sou dit doelmatig dcuA-rop 1-r;on volg, bv. 'Is hy deur god of mens 

of albei saam vermin/1:? 1 Met so 1n rangslr. U;J;;ing van die sin sou '1god of mens 11 

en ' iiof albei saOJn'' nie as moontlih;hede van mekaar afgesonder gewees het nie. 

Deur '1of g).bei saam 1• ~it te lig uit die normale verband, en in 1n aparte 

versreel te plaas, wo;~g. r],tt· .o;;ffJlil.'SOnder as 'n verdere moontl ike bran van skuld 
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en ook duidelih gelwntrasteer met ,;god of mens 1
'. 

Die onpoetiese woord wor·d hier aangewend : itgrafsteneu, 11 beneif, 

iiontwerpe 11 , iibrons 1
', 

0 yster 11 , fithalidomide 1
', 

11polio", 11Avondlaitdel i liY .. 
llopgrawing 11 , 11dolosseii, nswangerskap1' en frJtl ipmoerii. Die spelmat ige loop 

uit op die paradoksale, soos iige;~awntetjie 11 • Hier le dit in die ongewone 

verkleining van iets grusacons. Oolr, die ongewone woord_pare 1'ger·acontetjie" 

wat nontroer 11 en 11 lilipmoer 11 , waorin die dooie en lewendige geassosieer word, 

is paradoksaal. 

1'Die ll;lompie dolosself worci gebruik om die werl'ilikheid te besweer en 

sodoende insig daarin te f>ry. Na die onthulling vind dan ook 'n openbaring 

plaas, wat van die vertolJ~ing van die nabyliggende in strofe 2, langs die 

vraagstelling in strafes 3 en 4 na die openbaringsr;,limaks in strofe 5 lei. 

Die vertolker werlr, soos 'n speurde7~ van die voor die hand liggende en beson~ 

dere na die verwyde,~de en algemene. Hier'die gedig is dus reeds 'n voorspel 

tot d},e latere s_peursprolde. Na die vasstelling van die identiteit van die 

seun gaan die ondersoeiwr oor tot die reel1.s vrae 5 Is god of mens of albei 

verantwoordelik vir die verminking:? Jllhoewel dit hier nog gaan om die beson-

der.e geval van die verminlite seun, word die skuldige seljs in die metafisiese 

gesoek en word aan hierdie eenvoudige oorblyfsel uit die begin vw~ die Westerse 

beskawing klaarblyklik buitengewone, bonatuurlil•e waarde geheg. Die eerste 

vraag word toegepas in 'n tweede tweeledige ,' 

•r rvas hy van geboorte so .... ,,; 

A.s hy van geboorte so s ou wees, le d ie s kuld in die metajisiese; dan is dit 

voormenslik . 

Die tweede deel van die vraag, nJ; 

11of dra sy liggaam 
die eerste wring van thalidomide 
of oolio? 1• 

is na aanleiding van Hof1 duidel.ilw teenstelling met die eerste deel, ten 

.spyte daarvan dat die invloed van thal;irf..omide voorgeboorteli/'f, is. Beide 
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se oorsprong is menslik en teennatuurlil;,.. :Thalidomide is 'n produk van die 

mediese wetenska_p wat, as gevolg van die gebreli aan uithoudingsvermoe by die 

moderne vrou, aangewend is om 'n 'onno:tuurl ihe 1 1 iggaaml ike gesteldlt,e id te 

skep en verminlring tot gevolg het. /?olio lwm slegs by 'n beskaafde~) en as 

gevolg daarvan verswaltte, volli zJoor. I!ierdie twee oorsu,ke van misvorming 

kan dus teruggevoer word na die beskaafde mens, en daarmee word die verband 

tussen die twee tye aangedui : die teennatuurlike in die beskawing en die 

bedreiging wat dit inhou. Een van hierdie veronderstellings word aanvaor~ 

want in die vierde strafe word gekonstateer dat hy op die sportbaan moes 

•·Het hy vrywill ig of onder dwang 
hinke-pink 
die spies ver in die grond laat sinli-?i1 

Daarmee r·aak die digter die teennatuurlUw van die besV.,awing aan, wat die 

enlwling sy Jdesvryheid ontse, in hier·die ge1.;al in die sportbeoefening as 

beskawingsreel. 

Die vraag oor die voortelr.en vcm geweld wat oar die land sou Jwm 11deur 

eie mense, Pers, lcomein en J:'urk 1; sinspeel op die menslike neiging tot 

stryd, wat 'n bedreiging vir die rnensdom inhou. 

Die laaste vraag het betrer,;ll.ing op die spelbeheptheid van die mens. 

Daar dit uit sy strydlustigheid spruit, is dit heel logies dat dit in noue 

verband daarmee genoem word en ••geweldu en lfsportveld 1' rymmatig verbind word: 

liOf is hy voortel-•en . . .. 
van die .~.S.vondlandelilre drang 
na die ewige atleet op a~e ewige sportveld 
en so na sy eie onder-gang?'' 

Dew~ die woord iiewigil kr·y die bed-reiging van geweld en sport vir die mens 

universele geldiaheid. 

Hier bereil"" die spehu.Zasie 'n hoogtepunt. Die moontlil';;hede is onder-

1) Selfs die woord 1poliomielitis' toon 'n noue verband met die Griekse 
beslwwing in soverre dit volger;,s THE OXFORD ENGLLS'H DICTIONJiRY 
afkomstig is van die GrieliS rro A! 0 ...,.s . +- ft16Ads -t'-itis. 



14 

sod.k,. Getrou Gan die tradisie van die wer'klike fiolosgooier, word die dolos-

gooier van die woord by ltierdie 'worp;, die patroon wat hy in die ridolosseil 

vind, f1ontroer 11 , eh maak die gode deur die dolosse die volgende aan hom behend: 

11Na 'n swangerskap van vyj-en- twint ig eeue 
hom jul besJmwing 
aan sy begin en end 
uit die kl i pmoer 

'n Jtind geskend. 11 

Die afwesigheid van leestekens en die 1-wrt versr~eels gee die indruk van •n 

gewigtige mededeling, maar bemoeilili terselfdertyd die naspeur van die sin-

taktiese verband, sodat die verl-"laring van hierdie godespreuk op aie weg 

van die semantiese le. In die beeldryhe slot is hier spraJw van swangerskap 

en geboorte. Die boorling is die beskawing van die digter en sy geesgenote. 

1'Begin 11 moet hier duideliJ~ slaan op die beeld van die vroee beskawing wat 

met die oopdek van hier~die dolosse die lig sien en wat reeds die 1-ten:merke 

van die hedendaagse besliawing toon. Die kind kom uit 'n 11 klipmoerii, wat die 

aardgebondenheid va,;-~ die mens ;~esoneer. Tqrselfdertyd le in die begrip van 

die ge.boorte uit 'n l-tl ipmoer ( aarde) reeds die doodsgedagte opgeslui t. Die 

kind is trouens reeds geslwnd deur god of mens, soos in die begin van die 

derde strafe gesuggereer word en uitgewerk is in die vierde. Die begin en 

die hede maak 'n onthulling moontlik, maar uit die geskonr:Lenheid van die 

kind is ook die end van die beslwwing af te lees. Hier word dus 'n vermink-

te beskawing geopenbaar. Die dolosse mc~ah nie net insig in die werklikheid 

moontlik nie, maar stel ooJr in stoat tot )Jrofesie in ooreenstenvning met die 

apokaliptiese funksie van die doloB . Dat li die godei• die boodskap bekend 

maak, dui op die heidense, getrou aan clie oorsprong van die dolos as 

magiese middel. Dit in ag genome, kan 1Je7~wng word dat die dolospoesie 

ifheidensr• sal wees, dit wil se 'n vcor~Christelihe, in die geval Griekse, 

inslag sal n"e;h . Maar a~ngesien alle konJ•rete dinge (kind, klipgraf, dolosse, -

ens.) ih. die gedig metafisies_ gebruik woi~d, word ook ander benoemde sake 

(bv. go de) oorrdragteliJt, of kry hu11e wyer betelren is. In die konteks kan 



15 

"gode" dus die 'metajisiese' of ' God' betelmn. 

1Uet hier•die dolosgeinspireerde reis van die twintigste eeu na Christus 

na die vyfde eeu voor Christus, van Suid-.iifri!-r,a na Grielreland, en van die 

werklikheid na die metajisiese, lei Opperman die bundel in. Die dolosmotief 

' is hier aanwesig in sy valle omvang. Veral word die beswerende en apokalip

tiese lmrakter van die bundel, d i e denhlaag, hier in die kleine aangedui, al 

lyk hierdie gedig op die oog af no., 'n slieletgedig in die mees ongekompliseerde 

sin. Weens die mate vo:n geslo·tert"heid van Ge_ifE:fL~es by 'n sarhofaCf:fl sal dit 

waarskynlik nocit 'n algemeen bekende gedig word nie, maar weens sy 1isprankel

dans'1 is dit selier> een van die mees junksionele dolosgedigte van Opperman. 

~--oOo---
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III. 
DIE' iJ'J:WSE' DIE DING EN DIE '·DOLOS'" . 
--"--::::::::..!.-:------~---------- ---·-·-
Die f1dolos' 1 het wesenlik uit die porisie van Oppermcm gegroei. Dit is 

orvnisJr.enbaar die produh van wat al sy 1'besetenheid van die aardse 11l) genoem is. 

Die aardse, wat in sterk mate uitloop op 'n aardgebondenheid, ll,a;n 

deurgaans as grondmotie.f in sy poesie nagespeur word. In l:.L'ILIGE BEES'TE 

is dit eksplisiet verwoord in /(in:__d _ _]}_f!:!2._C!:_~_...Q_qT._(£f!.. as '?J/ gebondenheid wat selfs 

tot in die metafisiese en tot ander·!wnt die dood reik: Die i
1hemele'; word 

da;n uit hierdie oogpunt as gevungenslwp vir die mens gesien : 

11sy hart 
is met die aardse dinge so verward 
hy sou in hemele as 'n gevo.nge gees 

ewi g aan hulle no g verbonde wees . 11 

Die dood is dan 'n losskeur van die cwrde, wa.t nag in die vorm va;n waterwind-

sels om die gestorwene kleef. Uok die sterwende kleef in sy laaste oomblikke 

vas C£.,(/}7, die aarde voordat hy die eensawnheid vcm die dood binnegaa;n: 

11Hy is met die wilde golfslag sl1.ielil';. deur 
die dood van hierdie aarde losgeslr.eur 
en in koel waterwindsels ·toegewoel 

op verre str(l)~de uitgespoel, 
maar in die lr:rwnpgreep vc~n sy vingers was 
die laaste tort: groen afgesl'Leurde gras. li 

Hierdie grondlnotief word deurgevoer in NEGE:S':L'A""'R OOR NINEVJ!}. In die 

sentrale gedig Gr:_g_o_t§__ta(£ word dit verteenwoordig in die beeld van die gr·oot 

hoer waaraan die mens as gevolg vw~ die sensuele verkneg is, sodat hy die 

geestelike aan haar offer en ten grande gaanj dus, uitbeelding vcm die heer-

skappy va;n die aardse. 

11 •••• as ons in haar arms die hoof 
van digter en profeet beloof, 
• 0 ~· • • • • • • • • • • • • • 

voel ons tussen heupe vcm haar slwot 
smoor ons as saad kunsmat ig dood''. 

In L"'NGEL YIT DIE BLIP word Glie idee van verlossing uit die dooie aardse 

vergestalt. Die kwatryn ¥islr:rui~. illustreer veral die verlating van die 

1) Dekker, G. 

----·....-··--------··-·--······ · ~· ~---

.! Vorloa~:ri'rz,FJ. 1 da_ur:':.._.!:!_C!_!'G§n~!!.llf?.i.JJ.!:J:!:Jl (fn OOR.DEEL EN BE'SINJi!ING, 
p. 8 e.v.) 



"klwn gevangenislf; 

1'Eli sal teer vlerldes uit die twee strwn 
do ppe 1 i g en e i ndel i!"i die lf.laJn 

gevangenis verlaat - styg 
bo die miskoek van die c.,a-rde ,uL die vlara". 
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Ook die Rarm-- agtige oermag in X'!:...E.!!!:... (BLOiii EN Bii.iJI1E1W) kom volgens die 

Bantoes se woordvoe7~der voort uit die aarde, is aards: 

' 1U"it die moddergate wat deur eeue kook 
en van geel swaweldwnp en geeste rook, 
het ons as die swart maaksels !-•lei gelwm 11

• 

Inderdaad is Opperman dus iitortel van die T!J: • .C?.!!r!::.er 11
, wat 11roep oor die barreling 

. 2) 7 d' ' van dLe moeras" en spreen, Le aarase ' n baie belangrike woor·d in sy poes i e. 

Sy diglwns is dus in 'n sterk nude dJr,ind van die aarde'i, gebore uit 

( ) .3) 
livolstrekte vereenselwiging met allGs om hom heen·' . Dit herinner aan die 

laaste deel van 'n uitspraak deur die digter self~· 11Die werklilw kunstenaar 

is 'n verh1eurmannetjie, hy neern die lrleur van sy omgewing aa:n, word die groen 

1 • d .. t l 7 • 14) UT • , 1 . . . . d 11 blaar en oor1 dLe roe a~rHe' . . Le vereense wLgLng LS nLe oe oos nie, 

maar 'n soeke na die "angs en wee van God in ieder ding en mens ..... r1
3

) 

n Duidelike voorbeeld hiervan is die vereenselwiging met die naaldekoker in 

die volgende : 

IIE'k is die grys skrik 
wat soek tussen biesie en Jrlip 
na water .. , , . ii 5) 

Dit toon sterk ooreenstenvning met die werkliJrheidsbe1ewing van G. Achterberg, 

soos b1yk uit die volgende: 

fiiJi ben uw allerlaatste ruit 
om door te zien,o een trommelvlies 
tusschen luisteren en geluid; 
tong, tand, liies 6 ) 
tussen hanger en jru it; 11 

Dit word by Opperman 'n oorgawe aan die shepping, wat hy ding vir ding beleej: 

2) Paddas (BLOM I::N BJ.JiiE'iW) . 
3) Scriba van die Carbonari (EiVVE'L UTl' DIE ELIP). 
4) Opperman, n.J. KWJ-JLT~ ... b.9.2.!3).!_ (In_ ii1GG17L. ·)~Tox, p. 149) 
5) Naa1dekoker (HEILIG!;' BE'J.!,"'.S'!I'E' . 
6) Achterberg, G. Tw~id (SPHilVX). 



''Ek gee my dae1 iJm acm die skepping oo-r, 
soos in 'n bus na die hantoor, 

e!z;;, in 'n spe1 vc,.n ver~en_se1wigind~, . 7 ) 
plaklwat word, perd, vtsJong en te serLng. '1 
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In hierdie in-1ewing in die dinge van die werlr,likheid le as gevo1g van sy 

panteistiese wereldbesl-wuing iets van 'n vereniging met God, iets mistieks. 

Hy word een met God in die lcmdskctp" 

11Hoe heerlili is dit nie em God te wees 
met my gedagtes wat die wolke is, 
die berge, bome en die gras my vlees 
en e1ke neergetrekte bolr. my lis_; i1 8) 

Die werr-.likheid verbrokh:e1 vir die twee digters tot ,;los voorwerpe
11 9

). 

Achterberg sien die vir hom konlr_reet geworde vrou soos vo1g: 

•1Gran i et en gne is gl iirunen in u 
ve1dspaat en kwarts. 
Dat zijn uw oogen nu 
en hart van hars. '110) 

Opperman teken daarteenoc-r die vrou--stad ;' 

11 •••• deur _haar tuimel torings, skure, 
in die eindbrand van die vure" 1:1). 

Die werlilikheid word vir hom 'n iVJeriba, 

1fwaar a11es verstrak 
t t t d

. d. 12) 
tot die ro s, o te tng'' 

en die dinge, soos hy in verband met liChterberg se, word 1 ~'enkel lopers in 

13) 
'n sJr.ommeldoos n • 

Reeds vroeg in sy poesie word die konl>rete voo-rwerp vir hom 'n middel 

om die werklil'i:heid te 111eesii, ook in die oorsjwonklike betel-renis van die 

woord, n l . Fiuitsoekend opte.z•~ 14), hie1~ deur middel van waarneming. Sprekend 

7) Nuwe Jerusalem (ENGEL UIT DIE JCLIP). 
8) Ilf__q_i_e- 1~"7jj_JiaJ?. (HEILIGE BKES'.l'D). 
9) 0 p perm an, D . J. ~;:o__9_!3.f!!......£f:!._ jlg_J_o§_B;_!Y.l•!~_q_:.__g_._ __ .f1.q!}_~ er b er 9. (I(}_ ii!IGGE.'LS:I'OK, p . 13 

1 0) Baza1t (,:JTOF). 
11) Groot;_;t ad (NEGE:J.TE'R OOR NINDVie} . 
12) i'.!ieri ba (iiEGl!7STER OOR NII!.l!:Vlf}). 
13) ~rit A_chterbe!:Jl. (BLOM EN BlLoLJRD). 
14) Vg1. nag die Duitr~, bv. 'Erbser-c lesen' en 'Bliltenlese', llfr. 'b1oem1esing

1
• 



hiervan is die volgende: 

;,Die berg se dcnl1.er lies, var·s spore 
van die likhewaan en li:uttels van 'n bol,. 
roer iets in my van lanli tevcre 11 15). 
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In NEGESTER OOR NINEVE is hierdie rlinge oorwegend stadsdinge, sacs ysterspore, 

dakhe, skoorstene, 

1ivreemde buite-dinge soos 'n bus 
wat uit 'n duil~weg sy voelhm~ ings 

ligii 16). 

Die kosmiese verband waarin hy dinge sien, blylr reeds uit die twee reekse 

j!J:uin_ en Diei".£.!_'ie"!:. in ENGEL UIT DIE KLL-0
• Veral laasgenoemde wi1 duide1ik 

met die titel en die reelr:s realie in die lr.watryne, soos twee1inge, krap, 1eeu, 

maagd, weegskcwl, ens. uni versa-1 i tei t suggereer. Die Oppermanse reekstradisie 

word in BLOJ!J EN BiJJE.l?D voor'tgesit met /.£C!:£I!!!.!L!!:raaie en uit die vo1gende 

ironiese slii1dering van die bewaalzte eiendom in !Vagwe-g b1yk steeds sy aan-

wending van die bee1d ." 

li'JI'at is die waarde van die he1e boe1: 
swaar kratte gras met blinlr dinwno "s, 
gho1jba11e, pype vir rioele, 

rewolwers 7 tol.le gare, 
SJwtse whisky en Hollandse sigare ?" 

Dit bly h duidelik dat die lwnkr·ete voorwerp tot en met BLWi EN BJuliERD 

'n belangrihe junJr,sie vervul in die digter se belewing van die natuw· as 

. 17) . 
uitgangspunt vcat sy poesie en, die ontdel;; van 'n dieper stn daartn. In 

Opperman se gedigmaakproses is die lcc;nlrPete voorwerp 1n primere middel in 

die omskepping van werklikheid tot Jwns. Dit staan dus sentraal in die 

poesie weens sy besondere r·ol en weens die feit dat dit voortspruit uit die 

aardse, wat deurgaans as grondmotief aa;-owesig is. 

Dit is net vanselfs_prelrei'Ld dat die digter in sy aanwending van li;onkrete 

objelrte, en wel uit soveel gebiede VCd'l. die werlilikheid, ook sal gebruil'L maak 

van die been as ding. lis gevclg van Opperman se werkwyse is dit ook moont~, 

15) Vaka.nsiebririj (HL7LIOE' BEES'1'7E')" 
16) G-rot (NEG27S'TER 00.? JVINEVl!:) 
17) Grove , A.P. WOOl:ZDEJ'J YONDER, p. 92. 
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lik dat die mens vir hom lwn 11verbrohlwl'; tot los voorwerpe, dit wil se 

liggaOJnsdele en, in die bescnder, bene. Weens sy moontlikhede tot beelding 

word die been dan oak in versl~eie fw~,lr_s ies in die bundels tot en met 

BL01ii EN BAAI12?D aangetl~ef. Dit word wel in bloot epiese verband aangewend 

soos in die volgende fwnteks"· 

r1 ••• uit oop oonde in slwrlalwn glans 
oo;~ r iffels van d t e r i bbebene roe1~ . .. ,, 18) 

Verdere aanwending van die been verteenwoordig egter nie net die simbool~~ 

wordpr oses van hierdie ding by Opperman nie, maar toon ooli 'n duidelike 

ontwiklwling in die rigting vo;~ die aanwending daarvan as 1fdolosfi. 

Potijar se vrou word uit Josef se oo gpunt sinekdoge'i'es en op treffend 

funksionele wyse geteken as 11 dy en sl;;eme!~ende liesfil9 ). 'n ivletajoriese 

aan wending tref 'n mens aan in 11wit heup van die strand 1i
2

0), terwyl in die 

volgende die been as selfs tandige7' beeld versl1-yn: 

" . . . . hoe skagtorings 21 ) 
staa].~shelette word 1

' 

en "Die spiee_Z weerhaats 'n stuhlzie bed en hande, 
horlosie, lileingeld en lr;rui s bcmde . 
en eenkant in 1 n glas buig watm~ 
skedf!l-JJJ om vals tande. 11 22) 

en f1 ••• Toe het die buffellwp van impi's, 
die halwe maan va:n gorirl:Jl<!_, voortgejaag 
en alles in sy sl·;;ep verniet ig ·"' 23) . 

ustaaJ,...skelettei1 as beeld berus bloat op assosiasie tussen die s t aalraamwerlr 

wat teen die rooi aandlug a,fgetelr;en stao;~, en 1n geraamte, maar alhoewel 

hier reeds ondergang gesuggereer word en later in die gedig uitgebeeld word, 

word 11staal-slr:elette 11 nie direlr; aange:J.iend vir die uitbeelding van ondergang 

of vergankl ikheid nie. iiJ-Iorlos ie, lrleingeld en ltruisbande'', en dan veral 

iihande 11 en 11 vals tandeii in die volgencle sitaat word gebruik om 'n mens 
---- --.-·-----
_z 8) Le gende van_r!:_~_E]_ dr i €_.Y.G.!:.l!.!:.J.£l:f:.fJ.7:JL§.. (iVEGES'TE'17.' OOR NINl!:VJ!:). 
19) Scri_ba van: Erz_fp_te.7ENC!-l!)L UIT DIE' ll.LIP) . 
20) Seesoom (HEILIGE BE'E'S1'E) 
21) G~;-ot {NEGES'1'1!:R OCR NT/1/EVE) 
22) s:{'ii_zewe in Alu in (ENGEL UIT DIE KLLP). 
23) Bulawayo- in :S'haJr._O:__ (HEILIGE BEESTE'). 
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in sy f1<Jerbrohl;;eldheid'' uit te beeld en we!z 'n sterl1 a,s-Sosias i e van verweer, 

en dus 1n skedel, soo8 die waOi'd ;;slzedel i gi1 aa,ndu i • '13Jwdel 11 word hi er 

assosia,tief sa,wn met "vals tande 1,-, 'n nagemaahte deel van clie skelet, aan~ 

gewend om 'n oenslrynlilr, eenvoudige 1'stillewe 11 te teken, maar gesien in 

swneha11g met die res van die NJalie ill< die JszDatryn voidr dit die uitbeelding 

tot 'n hoogtepunt waarin ve7~wering gesuggereer word. Oolr die laasgenoemde 

beeld is jyner uitgewerJ;;. "!Jorings" suggerem~ die primitiewe weerbaarheid 

van die impi 's en is wcwrsliynlik beeld vir die assegaai van die kryger of 

bloat vir die kryger of die 11halwe maanH wac,;rin die impi beweeg. Dit roep 

ooli die assosiasie op van die hor·ings van 'n bujjel, en word geresoneer in 

flbujjelhop 11 • Die verbasende eg-t.heid van hierdie beeld in die lwnteks van 

die gedig is weer eens 1n demonstrasie van hoe die J;;onkrete ding as beeld 

wesenl i k deel van die poes i e van Oppe,~mo;n is. 

Die been word egter ool1 vo.lwaardige simboo_z, soos in !!._O:.fl_lf!S!:J) (BLOM EN 

BIJ..AIERD) ; 

•1Hy vat sy f 1 its en linuppel vas 
en weet hoe broos is been en glasu. 

;;Beenli word hier sawngedinlz met 11glas 1
;, 'n lionJ;;rete voor'werp uit die stads·-

milieu wat in die gedig geteken wor·d, en wo;~d in S07/1,ehang met ;;broos 1
i en 

flglasi• simbool van die mens in sy verganlililr.heid, 1 n meer bedekte uitdrulr~ 

lringswyse van die ver~ganli;l ilr;he idsbes,'wu ing wa~t m~oeer al el1spl is i et verwoord 

word in die 1-r.wc~tryn §'J.f:.!:!:J_L~!Yl: 

•1Jy slwil voorlopig in lwar veilig teen 
die woedes van die weerlig en die reen; 
maar jy sal aanstons oof~ besej hoe nietig 
ons klein st7~ooisies vlees en been.;; 21:) 

Dit is dan ool-r. as gevolg van c~ie as~wsiasie van verganlilihheid wat 

dit oproep en as gevolg van sy besweringswaarde dat die been as poetiese 

middel so n belang;~ike sJr.aliel vorii2 in die oo7~gang van die ding tot die ;;dolosh 

Dil-r.wels word beenbeelde aw1.getrej in vm~band met die dood, ondm~gang 

24) In !};f;f}?._SL.!J:S!-l£ (J:JE'GES'XER OOR NI11TEV?J). 
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of 'n verwante begrip. Die verlo,tenheid van n vroeere Zoeloestat word op~ 

geroep deur die aanwending van 11swart gerawntes latwerJr'1 en 11 hol slwdelslr
25

) 

§aai_§Td) die verlatenheid (La:n die Dodelws, maw seh;erlik ook die ondergang 

wat die diomant meebring, oproep. Die suggestie van verlatenheid, soos ooJ• 

blyk uit die genoemde voor~beelde, is gebonde aan die been as oorblyfsel van n 

afgetakelde, verworde mens of dier. Dao.:rom word Xrist ien se gepynigde en 

afgetakelde liggaom, 11 vol littel~ens en jong sere 11
, gete/1-en as 11n suiJr.er-· 

26) 
sakkie benen . 

Die oorblyfsel as fossiel wa.t in die aoTde bewaar is en ontdek word, 

sluit as poetiese mediwn voltwme aan by Opperman se werl-.wyse. Uit sy 

vroeere gedigte spreeJz dit die duidelih;ste uit _T!_qJr:ansieJ:.z:.D!.f (HEILIGE BEJY)STE): 

11Vanoggend toe ek erdwurms soei1-, 
raah ek oor 'n jossiel verstrooid 
soos oar die bladsy uit n muf dagboek. 11 

Die fossiel, nie noodwendig nie maar tog waarsltynlUr 'n been, openbaar in 

hierdie lwnteks t'ir die poes"ie drie belangrike aspelite.· Dit word ontdel~ 

in die grand, is dus 1n Jwnkrete voorwerp u it die werlf-1 iJ,.he i d wat weens 

'n bepaalde waarde in die daagliltse lewensgang (hie-r gesuggeree-r deur die 

soek na erdwu-rms) die mens (hier wc&arslr.ynlilr. en oak toepaslilr. die digter) 

se aandag boei en hom 1n diep insig in dinge gee. Vanwee die valJ.ansiesitu~· 

asie en die digter se bemoeiing met die fossiel, word dit ook iets waarmee 

n mens jou onledig hou, jou tyd verdryj, en lzry dit verwantskap met spel. 

Hierdie besigwees met die fo s siel WOi'cl weergcgee met 11 verstroo id raaki1
, wat 

die gedagte-inhoud dra van 'afgeti'Okhe raalr' J 'die gedagtes onttrek van 

die werlr;lihheid om jou', met die bygedagte dat jou denke met iets anders, 

diepsinnigers besig is. .A.angesien die digter oor 'n fossiel verstrooid 

25) Shaka (JlE'.TLIGR BL"'ESTR, p. 62) 
26) Tr-;;;nars in f(j'g __ r::_iq_lf:_._lJ_0_n .E!:!:..§_t _i_e_!}:. (BLOM EN Bii.A.IEIW). 
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raak, moet dit die fossiel wees wat sy denl·-.e dermate o..Ativeer en hom lei tot 

dieper insig . .1-./iermee wor·d 7~eeds aan die de;~de aspeJr geraalr., naa:mlik wat 

in fin bladsy uit n muf dagboei>Y gesuggereer word : Van die fossiel word insig 

oor die verlede 'afgelees', en aangeBien 'n dagboelr gewoonlilr. n weergawe 

van die lotgevalle van n mens bevat, word hier die assosiasie opgeroep van 

insig oar minstens 'n mens uit die 7Jerlede wed, omdat dit die ontdelrJr.er boei, 

waarslrynlik n bepaalde waat~de moet he vir die huidige. Laasgenoemde bewering 

word enigermate deur die ve7~dere uerloop van die gedig gesteun in soverre 

daar in die ontdehher iets •ivan .Zanll. tevore 11 iiroerii, en n mens (au meid) en 

die beslwwing (stad) s:y gedagtcs besighou. So gesien, word die tweede ter--

daarop dat reeds vroeg in die poesi~ van Opperma;n die 7-wnkrete voorwerp 'n 

sehere magiese koralr.ter openbaar. 

Aan die been wo;~d dan ool-r reeds so vroeg as in NE'GE817£'R 001? JVINEVE 

beswerende eiensliappe toegelwn: F!J..£der.n_i_s openbaar drie magiese funksies 

van die been: 

li!flatter boom se bitter~ wortel, 
watter bf!_!!_ntjie_ van die toi~tel 

sal die hart teen bose gees 
besl~erm en van eensawnhe i d genees 7 

sal die lr.ro.:nse en die wildepee7~ 
tot sin en ewigheicl besweer?'' 

Die 11beentjie van die tortelti wor·d hier eerstens genoem in heidense junksies, 

wat dan in oordragtel ilw sin poet ies word, naalnl il'" as middel tot beskermende 

beswering en tot genesende beswering. i:..lhoewel die heidense m.agier oo/1: deur 

middel vOJ~ bene en verwante realie die werklihheidsituasie beoordeelJ is dit 

by hom nooit 'n beoordeling van die we7~JUilr.heid 6m die werl'Lliliheid nie, m~ 

gewoonlil-1: in diens van iemand en as gcvolg van n bepaalde voorval. In die 

beswering van 11die l'Li~anse en die wildepeer/ tot sin en ewigheid ... 11 verrig 

die beentjie 'n eg poet iese funJwie. Die digte1~ word daarmee in staat gestel 

om n waarheid uit die werklilr.heid te haal wat vir die ewigheid geld : ·•Met 
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die jare 11 in die volgende koeple-t dui dan oo!r: daarop dat die beswering nie 

net vir die huidige geld nie~ macer o:at die eensaamheid en ondraaglilr:heid va:n 

die lewe universeel is, soos coli met die 11maer lyh van Eugene Marais 11 gesug"-

gereer word. 

Nou ve7~want hieraan is die gelukbr~ingerfunlisie va;n die been, soos blylr. 

• • • p· t ::..-:'?) 
uit d~e ~romes-speelse . . at€!.-:!J£.tJ. __ e_F: 

IIBind om my neh die be€.~.~.JJ~. van gelu!> 
dat ek, Onse Vader, baie snoel;; uitpluk 
en l'Lind en lLraai kan vreet 
en ek 'n valle week vergeet 
met Jzi taarspeel en vaaljap i e slulr. '' 

28) In ~ word die been 'n dobbelsteen, wat cleur die lisondes van voorheen 1
f 

beinvloed word en so die enJwling se lot bepaal, sy lewe beheers. 

';Hoe sal my sondes van voorheen 
die lr:elkie sJwnvnel met die dobbelsteen, 
die saad laat lwntel, le, my lot bepaal 
met koning, lmaap en slwd_q].E__e_e]t,_?" 

liSlwdelbeenlf is hier as lwnkrete vom~werp dte hoogtepunt waarheen die hele 

kwatryn oploop. Dit is nie alleen die laaste woord in die laaste versreel 

nie, maar staa:n oolr in die rynposi s ie t eenoor 11 voorheen 1
' in die eers te vsrs·~ 

reel en iidobbelsteen 1i , , die a:nder sleutelvoorwerp in die kwatryn. Selfs in 

die reelrs ensinjes (iiJwning, lmaap en slzedclbeen 11
), wat volgens die konteks 

van hierdie J"watryn op die dobbelstcen voorlwm, vorm dit die hoogtepunt of, 

gesien uit die gelulr:soogpunt, die laagte ,)unt in die dalende orde van die 

hoogtepunt van geluk Owning) na die laagtepunt of ondergang. Het iika:ntel, 

]eii en n1ot bepaa1 1; wo1 1 d gesuggereer dat die steentjie in in spel gegooi 

word en rol totdat die 1"slwdelbeenfi bo le. Die beenensinje is die een 

wat bewys is daarvan da,t die dobbelsteen, wat wam~shynlik ,~eeds met die 

t ien jaar lcnge beleg van 1'roje aan die JYesterse beskawing (Gr ieJm) bekend 

29) was uZt die dolos ontwihlwl het. Dolosse se beswerende funksie is 

daaraan ontleen dat hulle deel uan 1 iL shelet is. .Die suggest ie dat iiskedel·"· 

27) In Kaapse draai e (BLO"~; EN BI· ili·S~W) . 
28) Alii}:~~Cf_& - (f1WJiSTEF2 OOR NINEVJ!:) 
29) DIE .ilFRIJUlJJ.NSE KINDEF2l'i!ViS'I1{LOPIIJDIE'. Deel VIIJ p. 2772. 



25 

beenn bo 1e, dui op die ondergang van die belyer weens sy sondes. Die! 

kwatryn is dus nie net 'n belangrilie voai~loper van die ildolosli- gedigte in 

DOLO<J'YE en by name Erir':!:f_es_ nie, mcwr vergcstalt oolr reeds die sentrale idee 

in die bundel - die ondergang as straf op iisondes van voorheenil. 

In die hand van die digter ontwUrJ1.el die been weens sy gebruih in 

heidense en poetiese beswerende funlisie en as gelukbringer inderdaad tot 

lfjet isch en maskotte rr
30

). 

. b t 31 )b t. . t d. d d. b !}ebed om_dte ge een _ _£_ eves L[J nLe ne 1e waar e van 1e een as 

• 

middel tot apenbaring van n bepaalde lwnnis nie, maar oak sy besondere moont-

likheid as middel vir die vind van n dieper eenheid tussen mense en tye, 

tot die slaan van n breer perspektiej. Hie r jungeer dit oak as sentrale 

gegewe in die gedig. Die gebed van die moeder om die geb8ente van haar 

. ''1 0 t 1 J t . . 32) . t f seun weerspLee pperman se s rewe na rwn,;re · LserLng , maar LS erse1 der·-

tyd in haar eie bestaar" gemotiveer,' van lewensbelang, amdat dit vir haar 

die skakel, die middel is tot kennis van n lewe wat noue verbo.nd met haar 

het, en vermoede].i'i: verby is: 

if •••• gee my die drag IJ.E.bee!!J:.!!_ van my slwot 
dat elr, nie opgejaag deur hierdie land bly swerj 
en soek, maar eindelik rus en weet hy het deur load 
onder twee mudsalr ongeb1uste Jwll;; ges-t,er f. il 

Hier word dus in die vooruitsig gestel dat die kennts en dus sekerheid oar 

die verhulde werklikheid vir die enlwling as denlwnde sacker rus, by imp1i ~ 

kasie geestelilr.e bevrediging, sal bring. In n terugflits en n herbelewing 

van die besonderhede van Gideon Scheepers se dood, bewerkstellig die moeder 

by die dieptepunt van haar verhaal met n ten valle gemotiveerde iiblinde 

O 
0 t t h t ]'- 0 t l A 

33) 0 

tas na ltg, na te s wa aar smar vo nome UL 1-an se" , n untversele 

verband deur middel van Esegiel se nam~. Soos die gebeente van Scheepers 

die hele gebeure random sy dood oproep, roep die naam Esegiel in hierdie 
·---------- ---- --~ ----------- ·-·--'-

30) ilchterberg, G. fY-_1!!!.~-~27:_i_l.'!!J:_ (STOF). 
31) ENGEL UIT DIE KLIP . 
32) Vgl. Opperman se Ku_ns is._l::.E_C:._<!J_ (Jn WIGGELS1'0K, p. 151.) 
33) Grove, A.P. Uitspraak__f'-:!l. __ f,ee'f'!:_s..Er:.ag!£. (THEORiiJ.B, P•; 97.) 
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konteks die herlewing van doodsbeendere na 'n projesie op
34

). Hierdeur 

word projeet en digter·=profeet wat met beendere as gegewe werli, parallel 

met melwar geplaas. Die raahpunt tw::aen die gedig en die Skrijgegewe is 

dus hier beendere, en met die ve7~wysing word gesuggereer dat, soos die 

profesie van Esegiel, Opperman met sy 'prcjesie' ook 'n herlewing van die 

beendere sal bewerl~stellig en 'n eenheidsbese/
5

) sal bring. Die res van die 

gedig staan dan oak in die teJ~en van herlewing,' Die roosmaryn, die boom van 

. 36) dood en opstandtng , en die opg;·awing suggereer dit. Die uitwerking van 

die legende dat hy nie dood is nic, is tewens ool£ dat mense steeds beweer 

dat hulle hom erens gesien het, en op die wyse word Gideon Scheepers on-

sterjlik en lrry die geval reeds geldigheid vir die hede. Die herbegrajnis 

en die i1versliyning'' in soveel gedcJ.,cntes br·ing mee dat, weens die aanwending 

van fibeenderer1 J 11 gebeente" en ilsl•ede]sii in die gedig, hy deur middel van 

sy beende7~e een word met, en so simbool word van, almal wat in die vryheid·-· 

stryd gesterj het: 

1iJvlaar soveel. beendr'e l.e onde7~ die roosmaryn .... 
Seen, Here, al die bleek gebeents VCil~ die stryd 
ek Jwn as moeder na fn halwe eeu van pyn: 
een land vol skedels en gebeente J een rroot graj . . .. ii 

Die toe.Zwmsvisioen vein iieen groat nasieli word dan in die aangrypende slot 

deur middel van 'n beeld uit die lewe van .S"'tcheepers uitgebeeld. .Die been 

as konliTete voorwerp is die J.,;ern waarom hierdie gedig opgebou is en is so 

stewig daarin verweej dat dit nie net jungeer as uitgangspunt van die denke 

nie, maar 'n belangrihe middel is om die voortgang in die gedig te bewerk·-

stellig en uiteindelik universele geldighPid te verhry. Dit dra daartoe 

by dat Opperman '1n verrassende sin uit die Scheepers~,gegewe'1 voorttower.
37

) 

van die woord nie en die gebeente Jwn neg nie ten valle as '·dolosse'' bestem-

84) Vgl. Esegiel 37:4· ''Projeteer oor hierdie bene .. . 11 e.v. 
35) Vgl. Esegiel 37:·11: '1 ••• hierclie bene is die hele huis van Israel.u 
36) Grove, A .P. [! i.J:.§.PJ'_!!:_C!:.li_en J:.f:..€!1:.:21?T!!:..Cdi (1'HEORI.E 6, p. 99). 
37) Ibid., p. 96. 
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pel word nie, omdat dit nog nie die mem-·duidigheid openbaar wat ken;merlr;end 

is van die 1'dolos 11 nie. Die laa...CJte shahel in die ontwil1-kelingsgang van 

ding tot lidolos 1' vind ons in !J!...~n?_q_t-!_§!nt;H.€.· Die gedig het ontstaa.:n na die 

verse van BL01~I EN BJU-J.1Ei?D, maar voor die meeste gedigte in DOLOSSE. Dit is 

. eers gebundel in l':uSZ'tJJl( (1960), 'n keur uit die poesie van Opperman, wat 

bestempel !ran word as 1n goe £e beeld van die wese en ontwi klr.el i ng van sy 

38) 
digterskap , 

Op die eerste vlah is die gedig bloat 'n uitbeelding van hoe twee 

mense wat k_laar geeet en "'al_les afgepeuse]ii het, vo_lgens ou vollrsgebruik 

met 'n wensbeentjie wens, terwyl hulle sit en 11 beusel 11 • Op die oog af is 

die dialoog en die wensery dus 1n onsinni.ge gebeusel, n tydverdryf. Die 

11span en ..... breek11 gaan egter gepaard met 11die diepste wens 11 wat, volgens 

.. gebruilr, nie hordop genoem mag word nie en met die breek van die beentjie 

besweer word. Waar uit die eerste sprelix::r se woorde in die eerste stroje 

die etenstafelsituasie duidelilr; blylr_ en in die tweede stroje die tweede 

spreker die voors tel maak dat hulle moet wens, bring die derde stroje, op 

hierdie vlak, n ontl1-enning van die waarde van die besweringspel. iiBekend of 

onbekend?if is hier 'n vm~wysing na rronuitgespreek/1 in strafe 2 en suggereer 

dcd die uits_preek of ver·swygZng van die wens van geen belang is nie, _omdat 

die breek van die wensbeentjie geen waarde het nie: 

11Dis om 't ewe 
wie die kortste, 
wie die langste ent 
treli. ... 1' ; 

Daar is C/:US aanduiding dat die sprelr.er· in strafe 3 die geleentheid om te 

wens verontagsawn en waarslr;ynlik n{e wens nie . .tn strafe 4 bevestig die 

tweede spreker die vermoede deur hom te beslruldig van lrullery in die '1spel''. 

Om kullery te voorkom, moet vir melwar gewens word, sodat die wense vervul 

lr,an word en o.lbe i daaraan deel kan he. Hi erd i e voorstel.' 

' 1 jy wens my wens 
eJr j6ue word ve;~ vul 11 

38) Vgl. Antonissen, .R. f,_a_qt .. ~QQ.fl ... !2Q.J1 __ 7JlJfi2 .~ (ST.t:! .. NlJL:YUNTE XIV, nr. 2, 
Desember 1960, p, 98). 
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berus op die veronderstelling van die "tweede sprelwr, wat blylr,baar waarde 

heg aa:n, die wensJ>ultus, dat, ten Sj_Yyto vm1. die lwllery, sy maat hom nie die 

geleenthe ·id om gelulr te belwm sal ontneem nie. Die waarde van die breek 

van die wensbeentjie vir die vervulling oj nie-vervulling van die wens, dit 

wil se vir die geluk of die ongelul-., maali dit n noodlotsbeentjie wat heers 

oar voor- of teespoed. Die a:ntwoord op die versoek is negatiej: 

11Dis tyd vermors!'' 

Die, teen die agterfrond van die poesie gesien, nou!1;eurige uitbeelding van 

die breek van die beentjie skep die ve,~;noede dat die seremonie wel voltrek 

word, en wel na die uitspreeh vox& i1 ver7~ulr 11 : 

udie mih verruk ... . 
tot skerp bros 
splinters van gelulrY. 

Die gedig is wesenlik, volgens die c:.anhalingstelr,engeb?~uik, 'n dialoog tussen 

twee persone wat die wensbeentjie nee;;2 en breek. B, wat aan die woord is 

in strafes 2 en 4, is n aanhanger van die ,JJensbeenll;uJ·tus, terwyl .d, wed in 

strafes 1, 3 en 5 cwn die woord is, dU; verwerp. Hierdie teenoorgestelde 

beskouings bring mee dat, volgens B se voorstel in strafe 4, die wensery 

sldpbreuk ly, omdat Ji nie met speelse toewyding meedoen nie . Die resultaat 

is nie 'n verdeling van die wensbeen in 'n la:ngste en lwrtste ent sodat 

albei se wens !ian uitl;,om, soos met 1'jy wens my wens,/ ell. joue word vervu1 11 

gesuggereer word nie, maar '1splinters van geluJih wat skerp en bros is en 

verganklikheid en pyn suggm'eer. 

Die tweepoligheid is nie be;.;erh; ·tot die dialooglr.arakter va.-vc die gedig 

nie, maar in ooreensterruning met die twee punte van die wensbeentjie, waarq,an 

waarskynlik sy ww;.rde vir die uitspreeli; van 'n wens tussen twee mense te 

k . d d. _,- r,._, • ' 39) 1 . 1 b . . dan e Ls, wo;~ r,e ger.&Lg soos -!::.!~.O.:P:.~!'-elf!f!.!'..}2_ n e 1.-·en--Jy- spe , n es~nn~ng 

op menslike verhoudinge. Dit blyk reeds uit die gebruik van ·'onsrr in 

39) ENGEL UIT DIE KLIP. 



strafes 1, 2 en 5 en wendinge soos 11 die lewe 11
, nmens teen mens 11

, Hin spel 

as mensrf j 111-wrtste 11 teenoor 11lcmgste r;, '1mekaar 1
', H jy wens my wens !J / ek j6ue .. H, 

"twee stufr;s11 en 11miJrfl. Op him~die vlaJ• wor-d die jatalistiese beskouing van 

A in strafes 1, 3 en 5 teenoor die beslwuing van n soel·wnde mens B in strafes 

2 en 4 gestel. Nou is Hallesu in strofe 1 nie meer v..1.eis soos op die eerste 

vlaJ'" nie, maar die menslilie vcrhoudinge, of omgang tussen mens en mens. 

Vir ll is die mensliJw verhou.ding 11ajgepeusel tot die been'1, waarskynlili as 

gevolg van n pas ajgelope gebeu.re tu.ssen hom en B, soos met i>ons 11 en r'ekl' 

en Hjyu en nnahongerig 11 later gesuggereer word. .Sy vraag 

~'1wat sit ons nog 
en beusel 
nahongerig byeen? 11 

is nou nie meer bloot situ.asiete1wning nie, maar 1n vraag wat, u.it hoofde 

van die beklemtoning van i'lnog 11 vanwce sy posisie acm die einde van die vers, 

kan vertollr: word as 1Yiiat wil ons VOJ1 me/mar he?' Dit du.i op onbegrip by 

A oor die diepere sin van die lowe, omdat hy alles deurgeleef het en daar 

vir hom geen bel-rr;ring mee;~ is nic. Hierdie vermoede word versterk deu.r die 

lig wat die wending, 11die mill. verruk.i1, op 11 been'1 werp. nverrukn word in 

die rymposisie teenoor 11 gelukil met m~eugde, verruklring, eltstaties oor-

drewe, dwase geluk geassosieer. In hierdie lig gesien, lr:ry 11mik
1
i 'n 

seksuele betekenis en het die 11 beenli van die menslike verhouding betrekking 

op die seksuele, dus oppm~vlalrkige sinsgenot. 11Ajgepeusel tot die beeni• 

dui dus op die aftaJr;eling van die menslike bestaan as gevolg van die gebrek 

aan dieperpiggende lewenswaardes . Daardeur kry B se verwysing na "diepste 

wens 11 , wat op die eerste vlak speels--ernst ig opgeneem kan word, nou 'n to on 

van diepe erns, en 'n verwysing na die mens se behoefte na die verhewene. 

Dan word strafe 2 n antwoord op die vrcwg in strafe 1, en wel in die vorm 

van 'n waarsl•uwing teen n finale 11span en .... breek 11 van limens teen mens'' 

weens die wedersydse gebreli aan lwnnis ciS gevolg van die onuitgespreelrte 

lldiepste wens';. Na hierdie onbelwndheid vm~wys i~ vraagsgewys voordat hy 



sy fatalist iesgel-rleurcle bewering maali; 

'•Dis om it ewe 
wie die Jwrtste, 
wie die langste ent 
trek uit die lewe. 11 

-·- ·-
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Die senti~alo 11dis omit ewe;; verrcai cnersyds 'n verslaentheid of traagheid 

wat neerkom op n onttreh!iing uit die lewe, en andersyds n ontJrenning van 

die bemoeiing van God met die lewe van .. die enkeling, of selfs van die waarde 

van naasteliefde. Al die genoemde beskouings takel die mens se lewe, waar-

van hier sprake is, af tot 'n blote biologiese bestaan. In strafe 4 diag-

noseer B hierdie besJwuing speels as die resultaat van teleurstelling as 

gevolg vw~ wedersydse bedrog tussen mens en mens: 

11In spel p..s mens 
mekaw gekul, '1 

veral 1'as mens 1i dui hier· op meer univcrsele geldigheid van hierdie bewering. 

Op die diagnose volg die voors!-.rif VOJ1 wedersydse vertroue en aanvaarding 

wat neerlwm op n vereenselwiging met die wens en dus lotgevalle van die 

ander, n eenwording in liefde of bloat naasteliefde .. ' 

iiJ)J wens my wens, 
ek j6ue word vervul. '' 

Die gebruik van 11ek joue 11 , die afwesigheid van n leesteken daarna en die 

ontbreking van n verdere persoons~ of sacdr.vJOOi"d in die laaste aangehaalde 

reel bring mee dat n besitsbetrol(kenheid tussen ffek!' en ·'joue 11 gesuggereer 

word en die klem val op die vervulling V0]1 11 j6ueil, sadat die effek van 

gesCIJnentlilw belang by die vervulling van Hj6ue 11 (jou wens) verhl'y word. 86 

beklemtoon B hicr die verbandenheid tussen mens en mens. Die fatalis haal 

in die laaste strafe ncw,steliefde of as tevorgeefs. Hy klem vas aan die 

blote bestaan en wel n eenswne, afgesondei"de bestaOJ1 sander eenheid tussen 

mens en mens: 

i10ns bly twee stvJzs 11 

Behalwe dat rrclie mih verruk 1' 1n scJ,;suele suggestie han dra, soos reeds 



31 

genoem, kan il'mik 11 met sy twee_polige cwTd d-ui op die verbondenheid t-ussen 

mens en medemens en 11 verruh 11 die fincclitcit van die breuh aandui soos dit 

ook die slreiding van die twe e 'talrJ';,e' van die wensbeentjie aandui. Die 

rrskerp bros/ splinters van geluk'1 verbind die twee vlakhe wat reeds by 

iialles 1; in strofe 1 gesliei is, weer met die verwysing na die onvolkomenheid 

vo~n die mensl ilw swnelewing. 

Die sl-wletoEpetr. van die beentjie tree hier sterh op die voorgrond, 

soos in die eerste strafe met 1' •••• alles ofgepeusel/ tot die beenif aangetoon 

word. Dit impliseer meer as net dat die digter van die ding uitgaan in sy 

slieppings_proses. Hierdie gedig is, soos blyli uit die voorafgaande bespreking, 

'n fwnliretisering vc;n twee lewensbesliouings wat tcenoor mekaar gestel word, 

n neerslag of scvnepcrsing van die denlw. _Wens._~_eentjie b ied dus reeds waar-

na N~P. van Ffyk Louw en E. Eybers oolr in hulle moderre bundels streef: 

''die hoel gedagte . ... : 

die wed in jare donlwrte , ,, : 
'J:V/ 

sy wynst cen lwn laat sal~. " 

OoJ• die styl weerspieel hiercLie teleslwpiese sacvngeperstheid;· vandaar die 

telegrcvnagtige weglaat vw~ die valle junksiowoord in die vierde strafe. 

Soos reeds aangetoon, bewerkstellig die d i gter liiermee 'n meerduidigheid 

deur middel van die simbool waarvan hy uitgaan. 

Die beensimbool wor·d dus hier tGn aansien van a1 sy jasette geahtiveer: 

die slwlctaspek, sy tweepoligheid, u.s noodlotsbeen en as middel tot beswc-

ring. Belangril~ is da·t in hierdie m,eerduidigheid, maar ook weens die spel~-

funksie van die wensbeentjie, die spelaspeh r e eds hier op die voorgrond 

tree en st il ist ies oolr dcurgevoer word. Hiermee het die been as lwnkrete 

voorwerp al die belangrilrste ja.sctte van die 1'dolos 1
i geopenbaar. 

Him~die bewedng is dour die digter self gestaaf toe hy !!_~nsb~_e.nt,jif!_ 

as sentrale gedig in DOLC8SE opgeneem hetJl). Uok ander JJSTRAIC- gedigte 
--·-----·~------·---------~ ~·~- -- -·----· ·-·· · -· ~----·-- · ···- ·-
40) Louw, N.P. van i'i.I:1Jlr: VoEFSJ?.f!!};_}...I?__{jO(TRISTIA). 
41) Die gedig is selfs 1net fei tl il-r; relwnJwndige presieshe id in die middel 

van die gebinde bundel, sowel as van die gedigte geplaas. 
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So_n,dag _v_9!}-_!] __ }tind;_. Daarmee erken hy wat reeds uit sy vroegste poesie blyk 

42) . . 
en wat hy ooli van .J.,_chterberg beweer , nuOJnlth dat hy die konkrete voor~ 

werp in mindere of rneerdere mate aanwend as 11dolos~~' in die vergestalting 

van die resultaat van sy denke. By impli/w_sie word elke geaktiveerde 1-tonkret 

objek onder die tite_z DOLOS'S.E dan op g?"ond van sy poetiese junksie n ;'dolos;; 

en is dit aards43) omdat dit ontwilrJze1 het uit die aardse. 

--o c Oo o --· 

42) Opperman, D.<r. Poes f!L . .2::'3_ ..• rf?...l..9_~s_t..L!!'0e (In sy l!IGGELS'TOK). 
43) Vgl. Opperman se eie beskou ing van die kuns in Runs is boos! (In sy 

W IGG1:7LSTOK, p. 151) . 
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IV. 
L'IE IIDOLOSSEU IN DIE '!VOirJ.:J'. ·--·-· __ _,.,....,_..._-~·· · ·,·-·· ' .. ·~· ~,. 

Opperman ontgin in sy aanwending van die lwnl'£rete voorwerp die moont~ 

likhede van die do.Zos as simbool in die hoogste mate. Om egter die sJmla 

realie wat hy i n DOLOSSE aanwend ten opsigte van hulle aard en waarde in 

oensJwu te neem, 1noet die aard van die ,;dolosrr in die kader van die poesie 

eers bepaal word. 

Volgens die aanwending en benoeming van die realie in Qc;;dagtfl.§ by n 

gedig in DOLOSSE, omvat die ndolosil~begrip in sy betrokkenheid op die poesie 

meer as wat blyh uit die funlrsie van die dolos in die 11-inderspel en in die 

worp van n dolosgooier, mccr ook as wet in die grondbegrip opgesluit le. 

Basics is die lfdolos" vir di e po:Jsie 'n ding, gowoonliJr: met duidings~ 

moontlikhede, wat geaktiveer is tot becld of simbool en op die wyse 'n faset 

of fasette van die grondbegrip of grondjunksies van die dolos openbaar. 

Die dolos is, l:!Oortvloeicmd uit die bos_preekte skeletaspeh, oorblyjsel, 

resultaat van n verbrol(kel ingsproses waarna slegs die standhoudende kern 

oorgebly het. f-lierdeur ver1wy dit die potansiaal om ondergang sowel as 

duurscone lwnsentraat en standhoudendheid op to roep en as middel te dien 

tot samepersing. As verewigde en saOJngeperste werklikheid is die kuns 

uiteindelik dus oak ildolosseB. 1n Dolos roep nie net die begrip 'spel' op 

nie, maar is ook middel waarmee gcspeel word en die skeppende spel as so-

danig , Vir die poesie botolwn dit dat nie net die realie i
1dolosse 11 is nie, 

maar ook die woord wactrmee 'gespeel' wo1·d en, by implikasie, die gedig as 

woordspel en resultaat daarvan. Gesien teen die agtergrond van hierdie 

twee o.,Spekte, wm~d die Jr.uns, in die besonder die woordkuns as blywende 

resultaat van die denJ;;e en woor·dspel, ooli i1dolos'1
• Met die "dolos 11 bewerk-

stellig die digterp kragtens die r Gisassosiasie, universaliteit en, J'£-ragtens 

die patroonaspelr_, 'n sliematiese s OJnehcng in die poetiese realisering van 
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die denko. Die ' 1dolos 11 is cgt er uitoindeli.k oak bosweringsmiddel, deur 

middel waarva;n die digter in die po01sie h eenreih tot in die metajisie,so en 

uit die nuwe, hoer werl'ilikheid wat hy g eslwp het, 'n dieper li ggende sin en 

· skoqnheid openbaar. 

Di e begrip 11dolos li in d i e lwd c r van d ie poesio is dus vee] ,,.sydig en 

paradoksaal. Deurdo,t al hierdi c j asett e v an die begrip by die al1.tivering 

van die 11dolos 11 in die poesie golyhtydig opgeroep KCJ)1 word, is dit ook by 

uitstek n middel waarvan die digt er hom bedien in sy strewe na meerduidig~ 

h e id, waarvan die tit el DOLG0;3E' bly k e gee . 

..tis aanloop tot n l at er e behandeling va;n verdere aspekte van die i1dolosii, 

word die realie wat in DOLOSSE' aangc wend is, hier onder di e loep geneem. 

Dit is opmerlrlilr, dat, t en spytc van di e jeit dat die digter rea.lie uit die 

hele kosmos vers(J}71,el, daar tog seJwrGs is wat te.Zkens terugkeer. Die . been 

kom hier net inn paor gedigt e voor. Beiwlwe dat dit n sl euteljunksie ver--

vul in die twee reeds behandelde gedigt e .CZ..edagtes by n s~~kgf_aag en JYe..?::E.:-:. 

beentjie, dui die kro)wnde werwelbene va;n die bul in ~ie dood VCI.!,!;_ Roy 

lilr,heid . In (i)ri~, die sl outelgedig i n ?.J?.cFJ.:TI].:!!:_taf?ie, is dit by uitstek 

i1dolosr;, ·n voorwerp met magiese waarde waarva;n doelbewus kennis ajgelees 

'I'wee aspekt e va;n hi erdi e objek maalr d it n trejjende en intens junksionele 

beeld: Dit is middel wcwPnwe die v erb eeldingswereld van di e ou man geopen-

baar word, maar acm . di e vuis is r eedEJ die t eken van ondergang of te lees ,' 

arti~itis. lvfet die sa()jndink van hi Gi~die twee aspelr.te va;n die S(J}71,estelling 

bewerJwtellig die digter nie net 'i ~ s t erh il~onie nie, maar skep hy ook n 

beeld wat uitsteJr.end aa;np as by d i e co:rd van hi erdie p oesi e . 

Die kiepersol is in HEILIGE' BE'ES'!l'E rn blote natuurbeeldl). Dieseljde 

kan gese word van die aa:nwending daarvan in 11mens en 1'1iepersol en kiewiet-
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vlerlr/12 ) in NDGES'TER OOR ilFIJVEVi!:. n 1iJens lian slegs vermoed dat in die volgende 

uit £7VGEL UIT DIE KLIP dit slegs die natuur aandui omdat in die gedig nag 

nie spralw is van ondm~ga.ng soos in DOLO:S'SE nie: 

iiJ1Iaar elr verlos die mens en hierd"ie land 

as eli patrone skep vcm myn en krot, 
van kiepersol, swart trossies nastergal 
en kwarteltjies wat dans'' 3) . 

In !}_e!}nebo~. beeld die kiepersolbeeld nie meer natuur, wat dus lewe impli~ 

se,er, uit nie, maar word die ont_oloffende steealwolmyn gesien as 11n fontein 

of n verkoolde kieperso]li (tweede strafe). Die beeld lrry nou so ·n ste7~lr 

assos i asie met dood en verwoesting dct in die laaste versreel var1- die gedig, 

waar daa;~ wee;~ verwys wo:~d na cl.ie slr.ildery van die vader, slegs verwys 

word na 11kiepersol 1;. Die sl1ildery word teen n Suid-.Afrilraanse agtergrond 

gedinlr,· vandaar die kieperso_Zbeeld. In strafe drie word n soortgelyke rook·"-

massa~ naa;nlik die uitbarsting van n vuw~s,JJuwende berg, uitgebeeld. !1/aar-

sliynlilr- omdat n lr_iepersol nie in die Italiaanse milieu 

die Ve suvius-uitharsting met 'i'l breer~ uitgewerlite beeld 

tuishoort nie, word 

vo.n n denneboom 4 ) 
' 

wat in ,%id,-1!Juropa voorliom, weergegee. Omdat n denneboom nie die vorm 

van n liiepe!~sol het nie, is hier spralw van 'i1 11platlwpdenneboomi•, Die beeld 

word hieP oak breer uitgewe!'k: 

HDie middag .. .. 
wek iv.!oeder hom en wys beangs die r1 ook en stoom 
bolrant Vesuvius wat uitspuit tot die stam 
en sl>-urwe talike van n, plcdlwpdenneboom 
vol as en klippe in die lr.ruin en stulzlr.e vlOJn. 11 

In die volgende strafe is daccr net sprake van ndenneboom 1
', maar met n be-

lang;~ike uitbreiding deur middel van ,;vlwmnenaalde 11 en lidennebolle brandende 

klipff . Ook die 111>-rLtinu van die boom wa,t in strafe 3 genoem is en die berg 

se kruin smelt hie7~ in strafe 4 ineen sodat 1'l;;ruin'1 meerduidig word. Die 

nuwe simbool waarvoor die digter· die !i;ieper•aol as 't ware verruil, het dus, 

2) L§Jl!!nde van die dr i e .!l_ez:~s._o_eJ:'Z_f.'rl.fl.f!_· . 
3) Toorlil ip. 
4) -:.nenn:;rr··en 1idennebol ;; wo;·d reeds in ,:;_qc.!:.P..£. ll..a.J.?:. .i!_ie _Cccr:.J?..gnarj__ (E'ilGZL UIT 

DIE KLIP) gebruitz by cl.ie telwning van die Italiaanse milieu. 
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behalwe dat, di,t tuishoort i;• die mLZieu, baie meer eli;spressiemoontlikhede, 

wat die digte1~ ook mees-terlilr, benut • 

.Die klip wat ooh in .DOLOS'SE cliJr.wels voor·kom, word as beeld in n ver-· 

stormne;ide aantal fvnhsies gealr,tit,eer. )3ehalwe waar dit bloat epiese 

funJr.sie het en dus geen beeld is nie, wor•d dit gebruilr as s imbool vir die 

5) 6) ~; 
natuur , om hai,dheid of been , Jr:oudheicl of stomheid of eensaamheid 1 

, 

8 ) t . 1 . d 9 ) b d 1 . d1 0) t d . warmte , vas ~ g w ~ en ge on en w z ao.:n e u ~ • Vei~al in Scriba van --------
die _G_arbon.g('j_, waor n digter aan clie woord is , spree!£ die lrlipbeeld duidelik 

van die gebondenheid van dinge wat hy moet verlos"· 

f10ns digters, en Ovidius veral, 
het die om.shepping van die gee.s besing 
met Daphne en Niobe in lrristal, 
in klippe .... vasgewringli. 

Die klip is egter oolr. in die vroeera poesie bedelrJring of deks~lll)en toor~ 
12) 

medium of dolos • In DOLOSSE word die lrlip as bedehlcing aangetref in 

Sondcw van n kind: 

liJ[l ip na kl ip word. van die rtuur gero1 
tot by n ]rJJn met raapwit wol 1~'. 

Ook die klip as beeld VOJ?. gebondenheid Jr,;om wee1, voor;' 

tiJvfi1joene swetende rompe 
beur en buig 
die voete in lr_l ipltlompe 
va_sgesuig 1i 13). 

Vir die beeldhouer sit 'n hele wereld vasgevang in 1-tlipo· 

li •••• in draai ings van die digs ·te mormerblolrlr.e 
moet n rom se horings uit clie lr.lip ontsnap. 
Hoe beur die 1-r.loutjies, die l1.noirJr.els van n bolr, 
d i.e rornpe, borse wctt na -as em snah -
n berg van v1eis, gelrnop cf soos lmpok 111 14) 

5) He_p i ge be~ste en Nc_~alde~_l.E!i!!' (BLILiac B£7~STE'). 
6) Shaka (HEILIGE BEl!.;'S7.'E, p. 64). 
7) Ou -non (ENGEL UI'I' DIE KLIP). 
8) §.Rel 7NEGESTER OOR NINEV!t, p. 40). 
9) Man mt.t 11 its (NE'GES'TER OOR NIJVEVJt;). 

10) Slotstrofe van Meri_ba, S(!riba van die Cgz:J?.EJ]-_CI!:_i._ en !!!:OOfJ.te (ENGEL UIT 
DIE XLIP, resp. pp. 5, 15 en 19). 

11) Skerpioen in £f.£_!_'eri,p_r!_ (L"'ltJGL'L, UIT D1E J{LIP). 
12) Toork1 ip (E'NGEL UJT DIEltL1P). 
13) Seeve1de van-__ bp7!2_bC?_§A• 
14) Carrara. 
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In hierdie bundel van openbai~ing en onclergang vind ons die klip oak aange-

wend as oorblyjsel en si1nbool van verniet iging: Selfs kl ipoorblyfsels word 

Il/)'tiltes s tippel in die land 
klippe tot voormalige vm~band."' 

In Dennebol word dit sualn met as en vlam ;;skrilnuelrJrende simboleitlS)van dood 

en verwoesting. 

Behalwe dat Opperman die ster gebruil'r M beeld vir die ;wtuur
16

), om 

· · t ' .. Z7 ) . l"t 't t t JB) f '3lntterLng mee aan ·e auL , om un&ver~so, L eL aan e oon en sel s as 

beeld vir bevrugtingsaad19), dui dit oc/>- hoogte of n hoogtepunt
20

) aan en is 

· t' J b ld:El) . b 1 ,. .,d l'J 22) ~ d . l1""'ILIG~ dit 'n mLs Le ';;e ee en sun oo van ULe goc~ e L ;;e • uee s Ln .:1!, £ 

BEY:STE word dit vir die cligter midde1 tot openbaring van n visioen ,' 

"Om die jonteine saans wi] ons die tcwl 
van sterre en 'n gr'oter doel bepcwl 
ons wil 'n hel~er visiom1, ee;~s he .2S) 
voordat ons mm~e·~-oggend weer opsaal." 

In dieselfde funl-rsie word dit ool;; in JlJE'(} T:.;:sTE'R OOR NINEVJ!!
4

) en BLOM E'JV 

25) BilAIEIW aangetref. J.'eenoo r die uitbeelding van God se waaksaOJnheid in 

26) !!..C!:JJ!!l211. staan die stcrre as beeld va;1, verval omdat die aardse chaos op 

die uitspansel gepr~ojehteer word,' 

11alles voos van die verval, 
die sterre vreet aan die heelal. ,; 

In DOL085'E dui die stei~7~cb:eeld n hoogtepunt van universele verval aan in 

27) 
die besl1rywing van die heeled as '"" il"sterbemorste nes'' . 

Die vuurbeeld hang by Oppc:mnan eng saOJn met die sterbeeld omdat die 

ster by hom simbool is van die go c!cZelilw of die suiwere , terwyl die vlOJn 

15) 
16) 

17) 

18) 
19) 
20) 
21) 
23) 
24) 
25) 

Nienaber, C. J.M. De7]:!J:.f!_b_l}_d_ van O.'Jperirwn. ,S:I'JJJDP[!NTE jg. XVI, nr .1, p. 55. 
UrJ:J:ul unlr_u_l_y_ in .'!!_f._q_k:_q_ (HE"'' LI GZ B.i7,'ES'1't;', ~o .0 4) ,' N CI:J]l!?_aali b IJ _.§-_f_f! _ _£U:__rr.!2:!!:. ( NEGB

STER OOR NINE'VE, p. 5) ,' uil en P aLZcw ~_i.thena (DOLOSSE, p. 49). 
~~o_e,_l (p.40), Wq_!:_v_i.!!_ (p.49},-~Y._i!!i:·7;.; .·.s'c'J,-· Jj_i_qJ llEe)_z_ !:!!j!:__E_~_e_l_ (p.53) in 

JVEGESTE'i? OOR Nilv'EVJ!:,, .~:G_!]_Ls_~!:uJg.!:. in !J..'?.l£.Cl:!~_e!'s (BLOH EN B.i...!UI7RD). 
Aa~ n_jonJL_ci:_C}_f}_t~E.. in !}_ew!!_}ser:_!!__ (BL OIJ E'N Bf:J.JIE'RD). 
.§evru,qtJJ'::Il in :!d:!f!Q)J_aJ.£ (tlEGE.STER OCR NINE'VE). 
BC!:_J_lade v_a_n __ d:_i_e. fl!:J!l3l_G_-:l7:...d:.J..I. (NEGE;:Xl'En OOR NINEVE). 
Vgl. ;,'Negester,; teenoor •istedeligH. 22) Vander 'lalt, P.D. o~v.cit.,p.245 

f'o!}!:. e i ri:E. i n ])a q b!!..§3.!~ 
§'_pel:_ in Gen_e__?_f.?..· 
!.~€!: s l_i_g.§-_j_i_e__. 

26) BL01vi J!JN BiJiTEJ.?D, p. 29. 
27) Hermes (DOLOSSE) . 



simbool is van suiwe1•ing. In Roo i vo:~ . Z wit voel 
- -~--· "' - - . . ~ .. ,., ........ _ .. , ___ _ 

w01~d die verb and gele _, 

11n F'lilr:kering van ,i}_t€!:..r:..C:.. en i;~ .ii_g_te:Z£q,j_e 
hang die awde voo1~ Horn in die bo.cdcrd. rr 

38. 

So li;om 11uit c:!ie gloed/ en flilJ;;m··ing •i nuwe lewe. Die 11 vlakvoel/ •• . • op 

haar eiers swart verlzool 11 in _[_u_?:!.!:. 0~·2U:D7I'J!!J? OOR JVINEVE) is na die brw1-d 

simbool van die krag van moede7•instinJ~ en Christus se sterwe aan die hruis 

word oerstof vir 'n nuwe begin, flvuur in die 7Juurii. Van so n suiwering en 

herontwa/1-ing na clie verbrancling getuig Branclaan se woorde in Br: _ _a!]_C!er;!!..s: _ _ ~!}ek: 

11 ••••• die mooi 
~~eslrryf is eintlil'i- boos en hier·clie uur 
moet e!r, my bundel i!]_£.f_e_" .7!..l.P!i'il_~Z_(3 _ gooi 
as elr. God suiwercler wil dien., .• 11 

--~--,_._,.__,._ 

In ltilCEJ:. met If!:!.."!:_te.!!... hom oolr. die sekerheid dat waarheid onuernietigbao.r is 

en slegs die vergcn7r:li?r;e verteer word, uit die L'uur: 

1'Die waarheid word nie deur die vuur verbrand, 
maar . .Zewe in die hart se kaggel voort 
en sal daar rooh; en smeul, maa1· e indel ilr. brand 
en onverwags uitjli!rl1.er in die woord. 1' 

Dit verlrlaar ooli die strewe van clie digter om te fistyg bo die miskoek van 

98) 
die aarde na clie vlcon•'"" , waarslr:ynlili in n uitreili na die iibrw· .. ding van 

.29) 
die skone 1' • Self's God word gesien as 

11die koninl-r.lihe vuur van die hee.Zal 
wat .... van bloed en vlees verlos 11 30), 

en ool-r. die vuur in !f!:..!:!:J...f!... (BLOM E'lV BiJliJ::"RD) wor·d gesien as 11 vuurgeeste 11 van 

voorvaders wat 11opstaan", en as die skroeiencle 11asem van one Here. 11 

Net soos in 1idie gee). en g;•oen van vlOJmne· 1 in j:Cooi voel, wit_ voel , 

word in die 11groen vlOJmnenaalde wat die rooli deurJirikY en die 11geslwbde 

dennebolle branclende lU ipii in Den?~f!l?P.). (DOLOSS.E) dood en lewe saOJngedinl-L 

So gaan die ondergang in DOLOS'.!:J'"".E ge_paard rnet vuur en word die 1;bleek aardbol 

28) Miskruier in Aluin (.ENGEL 1JIT DL6' J{LIP). 
29) ·vgi:··"-Vf!]·c·ei!:_t_ vcm_g!?_.q_l}_ (HEILIG£ BEESTE). 
30) Leeu in Di er0r i em (.Z:0VGE'L [fiT DIE KLIP) . 
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,J., . " b' ' djj31) ...•. swar-" · aa,~g(;J rn.n • 

Col-r grot as beeld word in versidllende funJr:sies gebruilt. In die 

gedig met .die t itel in NE'GE8TEF? 001? J\/INEV£ suggereer 11die heelal as grot i1 

benoudheid en doem, maar 11 gr·otte/ van die rede••
3

i2) dui op die verhewenheid 

van die mens bo die dier weens sy redelil~heid, terwyl 11die grot/ van chaosr1
33

) 

n beeld is vir die ongeordendheid waaruit die kuns tot stand liom. 

Uit die nagaan van ciie gebruil"' van die bostaande aa.ntal beelde, wat 

ooh in DOLOSSE aangetref word, blyl'i dit duidelik dat daar by Opperman geen 

sprai1.e lwn wees van n beeldverstarr ing of st ilstand in sy ui tdrukking van 

sy werklikheidsbelewenis nie. Een lwnhr·ete voorwer-p het dus vir- hom etlike 

beeldingsmoontlilihede en dit benut hy as lnmsslr.epper op eksp7~essionistiese 

wyse. 

In geen bundel vcm Opperman was die 'verbroklre_}:fng' van die wer-klilr-

heid ooit so funksioneel soos in DOLO/.Y/:)']1;' nie. In hierdie 11 groot versameling 

3LI.) 
van dolosse 11 ~ werk die digter met die oorblyfsels van wat vr-oeer 

best'Wn het. JJ1e realie funli;sioneer dus nie net bloot as beelde wat wille-

keurig uit die werklilzheid gesele'fzteer is nie-, maar het nan verwor-dings-

of vervormingsproses oorgebly, sodat daar in groat mate n reeds 'verbrolr}wl-

de' werklikheid is wat deur die digter vir die kuns geaktiveer word. Die 

lihopie bene;;, die fiklompie dolosseif in G~_dagt.!!._s by n sarke_;[_aag is die begin 

van n hele reeks oorblyfsels wat in die bttndel versamel is. Die piramides 

in V:uurbee?_ is nie net argitektoniese meesterstttkke nie, maar ook versmne-

lings oorblyfsels en pas in die opsig by die stuklwnde Pantheon, wat self 

grajte van beroemdes bevat, en Hiros!_imo.,_. Van die stad Mukene is nog 

fiduisende kadawers 1i> grafhorwe en 7-r,lippe oar. Die iiskimmelromp 11
, ''~wit ko]Y;, 

hande en voete in HotnC?_(:_C!Ei!:_ is resultaat /Jan die vierendelingsproses wat 

31) !.f!3.!'mes. 
3i2) Vuurbees (DOLOSSE). 
33) carrara""(DOLOS'SE). 
3 4) Antoni ssen, R. ~:s? es i -~an_:_n:..~laJ_g_gr .:_::_.J? ... Cf_n_ .'17:. .!:!~ .. 9J:j_q_ar ~ STANDPUNTE j g. XVI I, 

nr. 5, p.47. 
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in die gedig uoltrek word, tel'WJjl oolr: die erdwurm deur n 1'toeuallige graajfl 

uerdeel word (E:_qpel) en daar in Vloervelletjie met n roo ijalrkalsvel gewerk 

word. Die uek 11 wed 'i1. terugblik gee in !!JL!}_~.!€. .. dood uan Roy _Ca:m.J21!!.11_ is die 

kadawer van die bul, terwyl die vroue in ~~~wembcr:f}:_l?.JL..:!2. kraa:minrigt. ing uir 

rg,jiumgevalle inderdaad mensei~este ;~a n atoomontploffing is. In ~::obbeslaners 

n 'i!ensbeentjie, wat self oorb.Zy fsel i s , word nog uerder gebreek en word 

ifs_plinters van geluh 1~', terwyl die uuilisbli!r);;e met hulle 11eetbare afuaJ.~-

stulilr:elf in _Q_u ma~r'oos, l~Cfll_fdS..~ self s rede tot stryd word. Die aangrypendste 

groep oorblyfsels word egtei' in PS!.!;:!_?:i3bol aw~getrej · die ashoop, waarvan 

die stad n deel uitgemaal'i het, die iis:wart as 11 uit die steenlr.oolmyn, die 

hele 11 uerlwolde kieperso1' 1 , die hele 1'platlwpdenneboom 11 wat bestaan uit 

sintel en 11geskubde dennebolle brandende kl ip 1i en die hele gestolde lewe 

in die stad agter die glas in die museum, oeral die swanger urou, die hond, 

fin stul>- of ses happerig gesJr.eel~de shaap 1i, osse wat n waentjie trek, die 

doboelende matrose, die werkende slawe, die jallusuormige lantern, die 

sater op die bol~, die mw~s en urouens en die beuelblaser. In Uil en Pallas 

J~theT~:_r::±_ word al die oorblyfs els in n opdl~ag saa:mgeuat : 

n Ondersoel• u it slo;eure en bouualle 
- soos argeoloe ou ashope 
die saa:mgelwelrte hare 
en klein kalr;ebene 
in u ilballe. '' 

Die _perdestert en beesblaas in !i!.:.)nu_C?_.§... is toebehore uan die sangoma(waarseer), 

terwyl 1rdinododoamaA;ut 1" oo l"£ 'n uersa:mel ing oorblyfsels suggereer. Die woord 

bestaan naa:mlik o.a. uit i1dino 1,., waarskynlik aflwrting uir 11dinosourus 11 , 

die uitgestorwe oerd·ier wat nog net uit fossiele bekend is, en 11dodo 1
", n 

u i tgestorwe reuse~uoelr· as. Hierdie konglomeraat w£1 duidel ik n 'mislulilring' 

uan die skeppingsdaad uan God uitdruk. Aangesien die eerste deel uitgestor- _ 

we diere beuat, kan n mens slegs 1Jermoed dat fia:malwt'<' ook met uitgestorwe 

of uitsterwende spesies te doen het ... om die ffa:ma 11~deel te probeer opneem 
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as die Zoeloe·-premorfeem, sou dus v~r'[Jesog wees. Dit is moontlik dat 

fiamakut;; - in die omgewing van die woordspel Hippokrates /hipol>riti-Js - moat 

0 10:) 
verklc~ar word as ver1Jorm i ng') 0 van 1 ali(!;:,;) OJnut ', met as eerste deel 1 Akka', 

1Jolgens DER JCLE'INE BROC/'l.H.k!JS die naam vir die Pigmee. Hierdie mensies is 

as ras aan die verdwyn as gevolg van oorheersing deur hulle grater en sterlwr 

bure en omdat ui tbastering met die gewone negro iderasse hulle nalwmel inge 

grater maalr. Dit 1mut 1-deel vaxL die lionglomeraat !1:an die laaste sillabe 

va:n 'kfammoet 1 , die uitgestorwe olifa.:ntras, wees. _Qe is waarslr.ynlil .. in 1mut 1 

met !:!:. vervang op grand van die fonetiese s!r:r,yfwyse daarvan as /u/ en omdat 

dit in Germaa.:nse tale diliwels so geshryf word
36J. Terselfdertyd bring die 

u-skryfwyse n halfrym mee met ;;misluliii'. 'l.dOJn:moet 1 en 1ilkka 1 - 'akamut' - dui 

dan op kontrasterende begrippe wat hier sarJJTLgevoeg is, nl. groat teenoor 

J-.lein, dier teenoor mens en ui tgestorwenc teenoor u i tsterwende. So gesien 

is 1idinododoamahut~~' n uiters interessante oorblyfselkonglomeraat. Eindelik 

word die oorblyfselmot ief tot n hoogtepunt ge~Joer in !f..e!:_TIJ:_qs, want h ier is 

11die bleek cwrdbol 
.... swart aangebrand, 
n ingeduikte 
aluminiumkastrol .... ;; 

en die heelal n 11sterbemorste nesii. 

Gesien as, of teen die agterg1nond van oorblyfsels, word mens en dier 

en ding een. Van die mens-~dier~·verbondenheid getuig die oorgang van buffel 

in 11 buffel van die metafisikai1 , die 1Jerwysing na die mens as Hvuurbeesii in 

die gedig met dieselfde titel en die gedaantewisseling van 11reinaerdeii in 

Vloervellet.jie_ tot mens-ja7dwls of l'cclant. In die gestolde lewe uit die 

tyd vo;n Pompeji agter die glas van die Vesuvius-·museum is mens en dier en 

ding dan ook saam vasgevang in die allcdcagse voortgang van die lewe in 

35) Vgl. in !:_~:rhat.jie II die vervormings 11jel>tepiel en tasletiet 11 vir 
'projektiel en satelliet'. 

36) Vgl. Duits, en .f!Jl:do.?;[_ uitges"Jreek as /rud:Jlf/ in .1~jrikaans. 



Dennebol: 

11Agte7' die glo.,s.· brood, dobbelstene, falli, vrug, 
skcwpske;~ en beuel, n swa.:nger vrou le l•rom vooroor 
op elmboe en gesig, .soos sy die dood ontvlug; 
n waghond met halsbOJ~d om sy ne}r; versmoor'1

• 
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Oak in Wederkoms is 11dalrke en bome en iiWnse 1
; een in soverre hulle sao;n na 

God getre li word; en voor die oermoedor is aLZes gelyk, 

"· ••• visse en meeue, 
diere en mense, alle soorte 
in wel"- en wangeboorte. 1

' 37) 

Die dier word hier dikwels geb-ruil• as beeld vi-r die mens, soos in §:pringbokke, 

die gejaagde in §ulalqJ_~~' die bul in By die dood vg~-fi~JL~~~-~die 

ii langpoot(e ie-r 11 en 11omgedopte be-rgsJr;ilpad 1i vir J';iichelangelo in . Carrara en 

die erdwurms in Fahel. Oor~ die ding word beeld vi-r die mens, soos in 

Ou.__lf!'oor;:kand_q_)_c!:.!!:r'. Die mens word selfs ironies na n verniet igingsproses 

'lor:>) 
in die diervel getooi'- • ks Pirr~atjie se boetie, die lrind-van- die- aarde, 

dan uiteindelik met n pilrJr,ewyn en n uil vereenselwig word, Pandora n uil 

39) . 
baar en daar n monster grootgemaalr word , dan kan n mens begryp dat met 

u ilskuiken in Erinu.!!!!_ verwys word na n dier.-mens. 

Die grens tussen lewe en dood vervaag in hie7~die reeks re~J.Hi. Die 

fihopie skewe benelf word deur die denl;;e van die digter omgetower tot n seun. 

Vir Michelangelo sit daar lewe in die dooie klip: 

11Hoe beur die liloutjies, knoliiwl8 vo;n n bok, 
die rornpe, bo r· ,ge wat na as em snalr -
n berg van vlees~ geJr,nop of 8008 lmpoh! 
mans met spiere trillend of verslap, 
heupe, dye, vGerl'~rag van haarlokl1.e, 
dik kabels baard, gesigte smartbehrap, 
die malse seuns en lwltes van n rol'' ; 40). 

(fit die oogpunt van die kunstenaar lewe die dooie dinge dus. As di2 digte1~ 

41) 42) 
n swanger vrou, ge.storwe sowel as lewend en robbe as foetusse en in 

3?) 
38) 
39) 
40) 
41) 
42) 

Mo.mm..:Le. ---·-''•''-' Robbeslaner.s, 
Uil en:Pailas Athena . 
Carrara .. 
Dennebol 
Swembad _ __l?.Y n kraC!!!}: inr:_i.gt i_?]J]_..E.f'!.'.-I:..ad i_ umJl€ .. :1!...0lle. 
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43) hulle ondergang s ien, en l3eelde l aD,t leej soos die saters in Fonteine van 

Tivoli, dan is dit du'ide-Zili dat al le.<;: vir hom verganklik sowel as ewig is en 

in die l'iuns vir hom t y dloos word . Hi er d i e versmelting van lewe en dood het 

etl ike paradoksale beelde tot ge volg, ver al waar dood en vrugbaarhe i d saam

gedi n k word, soos '1klipmoer ,-; 44
), "denn eboll e brandende klip 11 en Fleiers van 

lap illi~korrels 11 , 11ve rJw olde kiepersol n45
) en ng7~ajkorwe 1146). Hierdie in-

eenskuiwing van dood en lewe is nie nuut in die poesie van Opperman nie. 

Die duideliliste spree !-• dit uit die z;olgende woorde van Dabor aan Jorih in 

J OERNJJJ.L VAN JORIK (p. 11) : lionthou,/ ons maak maar almal n geraamte fJT'OOt. II 

Dieseljde gedagte word oo lr by Van Wyi-. Louw aangetref, soos blyk uit die 

volgende woorde van Agr i ppina aan Cai us i n G2'HMANICUS (p. 56) : liDie skedel 

groei uit ons.ii Aile en uit die realie wat aangewend worcl, is dit dus al 

duidelik dat in DOLa~gE' dood en lewe sa~7~gedink word. 

Dat die reeks r e alie as sodw~ i g vir d ie digter belangrik is, blyk uit 

die sterk neiging om op te noem. Ni er die trek is die duidelikste waarneem-

baar in Ou kroonl;and?).CJ!!:!', wcwr d i e opnoem van die dinge wat aan die ou vrou 

op te merk is, be klemtoon wor d om s o· di e indruk van oordrewenheid van die 

vers iering te skep. In die eerst e vy jreelige strafe ontbreek junksiewoorde 

geheel en al en word d it n aaneenstrengeling van n r e eks dinge : 

11 Oorde k te lelle e n p l oo i ve lle 
aan skouers en bros bene ~ 
met borsspelde en wit parallel l e 
perelsnoere en h aljedel s t ene 
van armbande , ringe en oorbell e';. 

Hierdie indruk word vers terk deur d i e ;~ ealie in die gedigtitels : sarkojaag, 

/ 
vuurbees, hot not, vloervelletji e , spri ;~gbokke , bulalalamp, seevelde, 

swembad, kraaminrigti ng, r adi um , ro bbeslaner s , wensbeentjie, kroonkandelaar, 

ou matroos , jonteine, dennebol en uil. Die werkwys e wat Ou kroonkandelaar 

en die gedigtitels verraai, word in di e gedigte deurgevo er, sodat reeds 
--- --·--·--·--·- -------------.--· -··--- ·- .. ·-·--· ·---·· 
43) Robbeslaners. 
44) Gedagtes eJj_ _!_?]. , sar:J'foJ.aa f]_. 
45) Dennebol. 
46) -#!uker:-e. 
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die realie, wat nagenoeg uit alle lae vu.:n die wer!Oikheid versamel is, 

die indrulr van univers aliteit sliep en sterlr herinner aan die dinge wat in 

die marmer vo.,sgevang i s en beur om deur Jiaichelw~gelo verlos te word(Carrara). 

Die fidolosse 1; is egter nie net belarigrik omdat dit n wereld verteen- ~ 

woordig nie , maar oolo; weens hulle s uggeutiwiteit. In Sondag vcgt n 7-r,ir~:._c£. 

roep FPraap 11 bv. behalwe dat dit voedsel vir bGhoejtiges is, assosiasies op 

47) 
met die kruisbeeld en met n wit kleur , en suggereer dus Christus en die 

Christelihe godsdiens en ook reinheid. Deur die ou vrou in Ou }1-rom~_@_r:!:_c!elaar 

n 11 glasgeraOJnteii te no em, w01~d tegelylf. verval (met H geraamte 11
), brooshe id 

en uiterlike vertoon (met lfg]asii) gesugge 1~eer·. Met 11prampuntgranatei1 word 

tegelyk n raak beskrywing van die vo r ;n van die granaat gegee, en die aards-

heid in die vergane sta,d in 1?§!!-:!.w t q_.J. gqsuggereer, wat ook n baie belangrike 

trek van die verse in hierdie bundel is. Be-halwe dat die aanwending van 

sulke 1idolossei• meerduidigheid in clie hcnd wsrlr, is hulle oak belangrike 

middele tot Jwnsentrasie van di e geda.gtc~- inhoud in die vers e. 

Hierdie junksie word ook, en veral, ve?"rig dew~ d i e groat verslwiden-

heid van nie- tasbare ~~ealie waarmee die digter werk. Met die blote noem van 

n naam word soms n hele geda.gtew(~reld oop geruk. Soos met 11Jithene 1148) die 

begin van ons beskawing aangedu i word .• t ipeer ;,Sodoma, Gomora"
49

), wat teen 

n muur in Pompeji gekrap is, di e lewens wyse van die stad en word die rede 

vir die vernietiging gesuggereer . In hierdie bepaalde gedig word die Sodom-

beeld ondersteun deur Venus (go din van 1 iejde) en Bacchus (god van vrugbaar-

' I~ ) '" ... t t . • 5 Q) b 1 heid en wyn en dronrwnsnap . 111Jar· r~enon 11 roep as ee d meteen,s n onder-

gegane beslwwing op, FPHirosjima·150) verniet ~,ging deur die vindingry/1-heid van 

·p ,-1 t . t 51 ) d. t . d t die mens,· 'Agamemnon en .tf. u aunnes ra" Le ragLese moor op n eggenoo ; 

liJulius III' 52)n wispelturige werkgewer met absolute mag en HJlristoteles 1153)n 

47) Vgl. Strydom, S. Aq.:n.,teJ:if!ntn.[Jf3 __ b.1/. '..~~C2.71:.cJ...:?:JJ......!l2:!!:... 5.~ kinc£.._7?2!l:....!?..·J· :PJ?.J2.ez:.man. 

48) 
49) 
50) 
51) 
52) 
53) 

STJJ.llfDPUJI!J.'E XV, nr. 4 en 5, p. 36. 
9edagtes £Y~s~kof~ag. 
Dennebol . 
Vuurbees. 
.Mukene. ---Ca-rrara. 
Fonteine van Tivoli. 
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hele Jwnsopvatting. Die ncone van die mitologiese figure in die gedigtitels, 

veral in SJ?!.!LTTJ..'!:..f!?3_ff}_, dien by uitstel·z die strewe van die digter tot kom·

paktheid en meerduidigheid. Dew~ die aontal gedigte te betitel met 

Pir:_!_~'::_a_ (v::Jlgens die Griel!.se mitologie die oermoeder van die na-sondvloedse 

mensdom), Fal.=.LO.:..<?_..fltlL_G_!]:E:. (Grieio:se beskermgodin van wetenslrap en !runs, wat 

aan Pandora haar skoonheid gegee het en uit wie n monster gebore is), 

Pq!]:dqra_ (wat in haar l1is die bose na die cwrde gebring het), Ker!:_e_r~ 

(bewalwr van die onderwereld), !}I:_i__!!y_r:;_s_(die swart wraakgodinne), !-}rome_t,heus 

(die groat ku.Ztuurbringer) en ~!!l!'.!?J!LS... (die boodskapper van Zeus), word die 

gedigte se inhoud nie net kernagtig saw.Lgevat nie, maar word die seggings-

krag verhoog, omdat die t itel die hele gedig oorlwepel. Dat Opperman van 

mitologiese beelde gebruil1- maa.Zr; is nilss 
. 54) 

nuuts rne , maar nag nooit het 

hy n hele siklus as't ware met en random mitologiese figure gebou soos hier 

nie. In n bundel met so n sterk denklc&ng soos hierdie, en waCLrin die klem 

val op die mens se dinmniese gees, is dit logies dc~t die digter gebruik 

<sal maak van die mite as n samevatting van die geloof en wereldbesJwuing 
~ 
) 
van 'n v.olk/tyd in (eerwoudige) verhaalvorm. Met die figure uit die Griekse 

mitologie word die geestesbesit wat dateer vanaf ons kulturele wieg, 

hier gealr.tiveer in die denlo:0 oar die beska)J)ing. i,det die slaan van hierdie 

brug tussen hede en voortydy suggereer die digter die universele geldigheid 

van die denke in die poesie en selfs die tydloosheid van hierdie kuns. Die 

aanwending van die gestaltes in die speursprokie gee die effek dat hy hulle 

as getu~es roep in die ontrafeling van die probleem, maar dien terselfder~ 

tyd as gestaltes deur middel waarvan die digter sy denke objektiveer55), 

sodat die poesie gelrristalliseerde denlw word - slieletpoesie wat die gekon-

sentreerdheid sowel as die objelr.tiwiteit betref. 

Etl ilre kultuurgrepe W07' d in DOLOSSE I.Jervat ;' Die sCLrkofaag56)met sy 

54) Gedigte soos Ec!}o en Narcis__s_us, !ls!:fJJ:ne en Apollo, i)hoenix en Sin,jale 
in H.EILIGE BEESTE reeds, getuig hiervan. 

55) Hie;,die strewe van die d i gter kom reeds eksplisiet tot uiting in 
Scr i ba van E,qi_p_t_f!_ (E'!JG£""'L UIT DIE li.LIP). 

56) Die sCLrl-wfaag- idee het in S'CLrj__~_C?_f_02:fl (HEILIGE BEESTE) en li!oederstad (NEGE
STER OOR NINEVE) reeds belarLgrike roeipunte. 
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inhoud in _Ged2:f1'j_es_JJJL~'2... !LC!!:.!!S!.f.D: .. 9:/l is n b:.'telwnisvolle res van die vroee 

Griekse kultuur, die bulgeveg wed as strwnien van !!JL die qpod van Roy_ C_cp!!:J?_b_§Jll 

dien, is 'n kultuurgreep, tm~wyl se]js die beeld van die ccrbeid in Seevelde 

!J!3Valle, die robbejag en clie hele gestolde stad in De.J]nebol glimpse van 

bepaalde samelewings bied wat belangril1 is i n die opset van die bundel. 

Oo/r,; ;S'ondar.z van_!!:....}E_ind bied so n !wl-tuw~beeld - die Christelihe. Selwrlik 

die belangrikste hiervan vind ons in _Garr.p:a, waar Michelangelo die Slwpping 

en Sondeval teen die gewelf van die Silrstynse kapel in Rome verewig. Tm~-

57) 
selfdertyd is hier(Lie freslw 's ook groat kunswerlze wat tot die lese7~ 

spreek. Daarmee saom ha:ng die gedig van Michelangelo oar sy instelling 

teenoor die sl-dlderlwns. Die 7~eelis h-uns-· 11dolosse 11 word voortgesit in 

Soos n mens kan verwag inn bundel van die digter van Hg_o_f..t, William 

Blalw 58), Scr i ba van d i e ___ C.'E:!:.Jz.o_r/-Ef!..=!:-' :?.:czr.j bO:_..!:!...CJ!.:I: ... ~Jifi?Je, die Brandaan- s i klus 
59

), 

die Bewaker-reeks, Kroniel~ l:JOII. .rrr_~.:.?JJ~.fl-., §lq!]2 -~ die baaierd en Clat B_Eek_oO), 

vind literere en nou daaraan v er·wantc realie oolr hulle plek in hierdie 

reeks. Hotnot:God het die apolwlipsgebeure as stramien; VlqerveLZet,jie 

roep die Reinaertverhaal op,o aspekte van Roy Cconpbell se poesie vind weer-

klanl-r; in die elegie oor hom, en !}_[!.:"!}dor. .. C!:.. is n parodie op Marais se Di§!__J.:_owe-

nares. Die brief van Plinius oor clie ondergang van Pompeji vorm n belang-

rike stut in De.!}!}:.f'L~!?.l in soverre die musewnbeeld van die stad in sy onder-

gang dao.rdeur aangevul word en dit oak n belewing von die verwoestings-

gebew~e bied. Die lruns7~ea1ie is inderdaad n saomgeperste neerslag van 

die dcnke en/of kennis van Jwns·tenaars m.et betrcl1Jdng tot die beskawings-

57) V"_inq_gnt_y_c'!}_ Gogh.:_(NE'ILIGR Bl!iE~S'J.?C) en {<3..!:.9.'!.n Bo_E!cr~:_/l,""WGEL UIT DIE KLIP) 
is as besinning op die wer}r. van skilders be.Za.:ngrilw voorlopers. 

58) HEILIGE BEESTE. 
59) ENGEL UIT DIE llLIP. 
60) BLOM EN BAAIEFi:D. 
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geslii eden is van die mens: L/osos (Skep ping), Johannes (Openbaring), 

Micholangc.Zo, Plinius, )V'i11cm, en Arno '•t, die sk7~ywcrs van VAN DEN VOS 

P.EINlJJY.:17JJE, em ande7~. 

Opperman wcr!1 in sy pocsic met o~i;~go uit die, vir horn, 'verbrohlw1dc' 

1·"1 . 1 ,., • J t 1 d . . l b d b l 1 "'d 1 --
61

) werti LrinCLC& wa 1y ,an Ln SLnry-r,c vcr an e ymeiaarmaa~: as '' o ossc" • 

Die vcrrassendc vcrbm·Ldc wed sO' in DCLOSS'E: ge1o word, regvcrdig n nou---

heurigc ondersoell;. 

61) Vcrge1yh ool-• sy siening van die wc rlf van .fwhterbCl~g in !:28§.1_€_..2::§._ 
£.? 1 o s 3. t uh!L§!_l__Q_~ _ _il9_0:.P.E.!:!:.G.!:Jl.. (;.iT G'.S"-BLS'TOK, p . 138) • 


