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By die voltooiing van hierdie proefskrif wil ek 

in die eerste plek lny opre:;te dank en waarder i ng be-.. 

tui g teenoor prof' . dr . G. Deklr:er vvat as prom_otor bier-· 

die ondersoek gelei het . Sonder sy heldere ins i g,op-

bouende krit iek , loiding en bemoediging sou hiordie 

studio nooit voltooi k on word nio. aan hom_ be-· 

sonder veal verskuldig, ook v i r wat hy in so ~ ruime 

ma te bygr3dra h ot tot m;y- vormi n g ,?;edurendo di e jare vvat 

ok hom as l e ormocstcr gohad hot . Hy hot my as jong 

studont in dio w8reld van die l i t oratuurwotensl<::ap 

binnogclei en hot deur a l di e jar e hoon vir my ~ be-

.sieling gebl y . 

Ewe--cons wil ok ray dm1.k ui t spr eek t eenoor prof. 

F. J. Labuschagno iJy wi o so diopgaru1.dc kennis v a n die 

taalwotenskap cJ;: SOVGGl go baa t het . me hot 'TI be--

sondcre waardcring vir die s i mpatioko loiding wat ek 

sodert my eorsto stucliojare van ho:m ontvang het . 

Ook wil ok hior dankbaar g owag y,1aak van di e 

prikkol endo g csprekko wat ck mot dr . A.P.Grov6 oor 

die litoratuur en in diu bosonder oor die c1igkuns v an 

D. J. OppermL-1.n govoer hot. Di t i s hierdi o gosprekke vvat 

gol oi hot tot die keuso v an h icrdi o bcsondero studio·-· 

ondorwer p . 

Vordor wil ek my e r kcn tl i khc ic1 bo tuig t eenoor 

prof. G. S. Ni enaber en drr .P. du P . Groblor on C . J .r!T . 

Nienaber vir hul aanmoodigin.g en hartlike vrionc1skap . 
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Wanncor ·n mens O:p:pcrnan so gopublisc):_.;rde 

po~sie sistamatios dourloos, val dit jou op dat die 

slotgodig van clio jongsto bundol, BI,OI :GN n.A.AL::iRD, 

in vorskaio o:psigto hconwys na ~ tradisic wat dour 

die digtor self goskep is in sy oeuvre : sy hante-

rin.g van die beeld en die "toepassing!', die konsep- --

sic van digterskap en :,verlossing" ·"· di t alles hou 

verband met Oppennan so vroeere werk, hoeseer hy 

ook in die o:ndcrhmvige gec1ig ten valle die 11 objcc-

tive correlativen l) gevi:n.d het en •n outonome we--

reldjie, ~klein kosmos, TI glansende kiemsel 2 )ge

s1-:::ep hot dour die drama tis ering 3) van_ sy ma toriaal, 

om so •n lJo--tydoliko en uni verselc golc1igheic1 aan sy 

godig to verloen. 

PADDAS 

As die waters uit die hamel sak 
oor blaar 9 Sai!lbrool en dak, 
begin diop dour die re~n ontroer 
in alle plasse 
en moerasso 
ons, die tortols van die madder, koor. 

Ons vocl opnuut Sy goes 
soos in die begin uitswccf, 
en uit die corste madders opgewek, 
hervat ons klein, onwys, 
torwyl ons skol of prys 
die onvoltooide groat gesprek. 

Die e'-'rsto helder}lGdo wyk 
en allos word bedek hlet slyk. 
r:L'usssn die !.)iusies van die stcdo ui t 
dour die lang naQi'raak 
t:::;rwyl dto ander slaap 9 

ryg ons die strings liggios van die 

Ons / 

kuj_t 
• 
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Ons mik nag na TI mot 
dan hoar ons die iJovo1 van God z 
iiSpri:ng uit olko sloot en krcu.pelbo[~ 
in koit1buis, in roo:CJ.1, 
in olke bod, in olko droom 
tot Farao J:I.y gsvango vo]J~ vorJ.os 11

• 

OrH:: vvat uit die slyi•l 
berg en star borym, 
rocp oor clic barreling van die.; ::.,wc:;:ras 
dcur die ccuo in ons san.go 1 

toc;;mng em t ccnsang::; 
op Hom clio groot hosannas" 

Dit is cluidolik dat clio -:J•Jcld van die pacldas 

die vorr.'. i::; waarondor die; konscpsio vorskyn on J;JO().-

ties vorwosonlik word; dis godig dryf as 't Bars o~ 

die p_c;old~ die godig .i..§. diu :JoolcL -· tog tree hy ook 

bui to llOi•lsolf dour die ST11al ui tvalspoor't van die im·~· 

plisiotc vorgc:lyking ~ mot die :pad.das, dio tortols 

van clio IJwdclcr ( bcclc1 binno •n bcold ! ) word bcdool 

die c1igtcrE;, soos duidolik sprook ui t clio volgehouo 

ontginninc; van die bculd) ook d::.,ur 'n woorCL soos ,,bo--

ryro_n (stroL;: L~). Ons hot llicr nooit tc.:; docn mot •n 

eksplisictc toopassing van die bcold nic : clio digter 

clic:pcr botclcenis aar1 sy lJcclelac:mv;c~lc~iE::C: to vcrlcon. 

Volgons Vcstdijk sa woordc 4 )1~ dit voor die hand 

c.'o-·•1c' c.'·u-···J cr'JO"'(~c· 1 
yl::.l .1 . ).:) ).._) 1 l: ~)~)...) 9 de_; ':F;urvouc1igc bote- -

konisscm, hut vc;olvuldigst zal aantroffcn in goclicht-

en met wijsgorigo inhoud en stork becldendo vorm, .~ 

On_s bcgryJ) dat onr:3 in die gcval van R_.E~-~lc)&s. to 

make hot :tnct die vorskynscl vrat Vcstdijk 5 \carak 

tc.;riseer dour t c: 

govallon niot mot zichzolf als lJOZig ~ 1naar 

met ;;3i jn .C\..i_c;J!.:i~__o_r~_:tLil:cc _fl-l+lS!J.i..£ 7 zoals eli c in hot 

schrijvon 9 / 
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schrijven, of ook het concipi~ren en overpeinzen, 

critisch schiften en con :cJtrueren van het vers tot 

ui ting komt. :Daa r di t vers 9 waari:>.l de dichter···· 

lijJ~e functie bli;jk van h r:Lar werkzaamheid geeft 
9 

uiteraard precies hetzelfdo is als het vers waarin 

de dichter zich met die functie bespiegelend be-

zighoudt, kon ik met onig rocht zeggon, dat het 

vers ~ich met zichzolf bozighoudt. Ik hGb dit 

s oort poezie functionele poezi o gonoemd 
9

- een naari1 

die in c1it vc r band aan duidolijkhoid weinig te 

wen~'J on ovorl::1at. n 

ons •n bcsinning op die heel besondere t aak van die 

di gter soos Opperman dit sien. Die digters voel 

die werking van Gods gees, hulle hervat 
11
die onvol-

tooide groot gesprek 11
; die digt~rs is nie alleen die 

wakende,s, die bewakers nie, hulle 
11
berym" 

9 11 
ui t die 

slym berg en fJter:: Hulle skep die werklikheid in 

hulle poesie om, 11 verlos n so die sin 
9 

die ewige 

betekenis, die goddclike daarin. Daarom sing hulle 

die groot lofsang op God deur die eeue heen. 

In hierdio g oc1ig word bonovvens die verwoording 

van die bosondore onwkeppings-en 
11
vorlo.ssingsn-

funksie van clio digter, c1ie woorcl 11 verlos" s eli' go--

bruik, homvel in •n ander sin on sekundor in die 

konsepsio van die ge dig~ nie die digter verlos nio 

maar Farao, dourda t die paddas hullo op drag vorvul 

dour as plaag op te tree 

11 Spring uit olko sloot on kroupolbos 
in kombu.is, in room, 
in elke bed, in e l k s droom 
tot J?a rao l/Iy govang o volk vorlo.s 0 11 

Vanaf/ 
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zc;VTJS igclc rnc:tcJJ tog v·crwantc b ct c;Lc:nisvcrbc:md, :n1. -,. /' 
C.lO 

van bcvryding v·ail die goddoliko ui t die sto:flika . 

Hoovvcl in dia vrocerc poesio ook •n cmJs:clo mc::tal aan-

bowustc mans spesifick tocpas op die digtor . D(laXl 

v.rord clue:: ·n nouc vcrlocmd gclo tus .~:ocn die vcrlosc::ings-

mot i af on die bosinning op die digtcrtuak 9 die kuns-

t oorotioso bomooiing I11Ct die llifc~-::o vcm clic po8sie 
9 

soos ook blyk uit P8,(1(lLl8 0 

;; Inhoud" em ,,vorm;' iE! in die poesio nia tc: .skci 

n i c che dig sprook,ointlik demonstrccr, dour d i e 

Eo inv ollc s olclu:; ie en orclcning 9 herorgc_tnis:::wio 
9 

'n 

struktur ering dour die ktm.EJtonr;,!:cr van sy materiaal 

ItlCllS di t ook al .. V1/il 

clagto in OppCH'1'lmn uc dig;};:lnw dwing CLio ondorsookor 

ogtor om hom oer::-)tons rokonukrtiJ to goo van ch6 :moticf 

soos dour die godigto uitgcsprook, on t woodsns om na 

to gaan hoc hiordio vcrlossingsmoticf in die codj_gtc 

self po~tics goroalisoor word . 

In die ourutc afdoling vr~n hiordj_c; studio 

word gatrc:.tg om chc groci van di e vorlocs i ng,sgodagto 

in bctckcnisinhoud on C:.r2r1gvv;ydi;c Gan to toon soos di t 

i n dio agtorocnvolgcndo dic;.vcrkc~ tot opanbaring kom . 

In cl.io twcoc1o afdclin.g proboar ck aantoon hoc 

die vorl oss i ngsgodagto nio net dour die gcdig uitgc-

sprook word nie, maar in dcr daad ook dour die godig 

gu dcmonstrccr \vorcl. In hiordio vcrband word da<T op 

" - I CtrlC 
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clrio cspokto vo.....11 O:r;:pcl"m2~n so VGrskLul.s gcvvyr3, t . v;,r. die 

11 0ortGkS n OYl cLio gclJruik V8....11 diu govvonc woorc1.· 

Hoovrol cL'JlT ooJ;: nog c:mdor struktuur;,liclclolo in 

my tot clio gcmoomcle clrio 2spokto van sy vcrskuns 9 · 

oT.ldat hul1o rn . l . on soos ok in hicrdie verhancloling 

sal pro:Juor a2ntoc:n 7 tot clio vvesonlikste nspokto vcm 

Opponnan ~w poc}sic bohoort on ton nousto snrunhn.ng met 

die vcrlossingsm.otief . I3inno die raamwurk van hier-

die studio vvorcl OlJJ)OrmcuJ.. so vorskuns dour clio no.r:;c:~r:m 

van hi or clio c1rio c~.S]Jcktc gono ogfJac.m. gokar:J.ktcris cor, 

on daarbonewons hot ok dit noclig govind om in clio be-

hr:mdoling vcm OlJpormaJJ. sc asnwonding vall die gowono 

-~vool'"!Cl oo}~ C1C:tl1dn .. g to g·cc funk·~· 

sionoring vcm die woord en eli·':) beeldgebruik. 

Al drio 9 die anmvcnc1i:n.g va11 die) lctaggcclig, cho 

govronc vroorcl, v-vord ILliclclolo in clio hand v rm hic;rd.ie 

vorskunstcnaar OYi.l clio verlossingstaak vr~n dio digtor 
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1. T.S. iot ~: 'bl. l~-5 0 

339 210, 229. 

3. Vgl. Brooks & Warren Understanding noetrv 
-- -~~--:.~---· -·-.,_ . ___ ___ .;.::...- .. ": ... ~, ... ...... ~,~....;:;;:.;;--,..,.-•!- 9 

o.a. bl. 182, 380. 

4. S. Vestdijk t.a.p. bl. 226, 

5. S. VestcUjk 

+ 
Die volledige titel 9 tesame met die naam van 
die skrywer 9 smvel as die plek en datum van 
ui tgavve van alle aangehaalde VJerke kom voor 
in die LYS VAlf AANGEHAALDE EN GERAADPLEEGDE 
WERKE aan die ein.de van die y1roefskrif. 
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A D E I N G l 

D I E V E R L 0 S S I N G S M 0 T I E F 

11
Ek is geen spieel 9 ek haal vanuit die stryd 
die binne!Jeeld •• die waarheid ui t die werklikheid! :' 

(!_ergelegen) 
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Soos in die titelgcdig ten duiQelikstc te 

1c:e:cme gegee '.vord 5 gaan dit in OJ)perman De eerr::;te-

lingbundel O!.il die besinning van che cl.ir;ter op die 

problematiek van sy verhouding tot die stoflike 

w~reld waarin hy lewe, tot sy medeskepsel met wie 

hy i n die :LntiemE3te betrekking staan ; die vrou, er:L 

tot God ~ 

die aardse, die vrou en die Groot-Groot- Gees 
oor die kraal tussen kiepersol en klip. 

•n I"lasies e teenstclling, .~3J)anning 'l word hier 

aa,ngekondig : die ttwc:cn sJ;::epsel en skepJ)ing encr~-

in die bundal gclcas word waarin die digtor hom 

rakenskap gee van hierdie vcrhouding tussen God en 

IC ()ITT }{fi.IC 

u hot die vvc:rcld oopc:cc:;kict 
tot ot Ct.\. grcunadocla; 

toe die blaar en riot, 
U arlJeidcrs 9 gcc:tuur 1 wortcl,s 
wat ncdoric work, die mior 
wat stokkios dra 
on beitel~mnt van c:U.e riviero 

U droom met dinamiot 
en lcu1 t aan a:cboidcrs 
die bosondorhodo on verdriot. 

Dit word al dadclik duidelik dat ons by hior-

die kunstonaar nic:: to doon hct rnot die rogstrookso 

bolydonis rdo 7 mct..':cr r1y ag di t sy taak as kunstonaar 

nom dio ondcrvindin,s; a{;tor •n gor::Jtalto to , conceal' 
9 

Yaatos so , ~ask ' on Nijhoff so ,fluitjio' to 

gobruik" ( 2/ 
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God, vvat Opperman in die titelgedig die Groot-

Groot···· GeeEJ noem, word in die pa:::::aangehaalde gedig 

gesien as die Kontrakteur wat :::mam met die ander 

s1r~epsele~ 11 arbeiders", ook die mens in sy 1Jifc~rksplan 

betre.k, soos gesug{sereer deur die woord 11 Verdriet" 

en die gedigte wat op hierdie een volg. As skcpsel 

van God bevind die mons horn voor diE; voldonge fci t 

van die nkontrak 11 ~ d.i t iE; die taak van die mens om 

saam met sy modoskopso1o aan die skopping to arboi 

om die Groot :Plan to voltooi - die n droom met dina--· 

mi8t 11 to vorwosonlik in sy besondor.hodo, Gn vordriGt. 

In d:Le skoppingsbostc;l van God hot die mons •n taak 

wat hy as roor)ing, of noodlot 9 moot aanvaar, sy dit 

mot bittorhoid, soos in die slotro~ls van dio gedig 

ui tgo.s}.Jrook. 

•n Hool l:Josondero manifostaEJiG van dio 
1
,aardso 11 

is dio stad, on in dio gcdigto wat OJ? ICQ,n!.r_a_.t: vo1g
9 

basin dio digtor hom op die vorbouding van die mons, 

on van hom as eon van cUe~ mon.so, tot dio stad. In 

stad gesion a.s 

die sarko:faag, die groot klipgraf van die monslike 

goes. lVfot hu:Lvvcring kyk eli e klerke vanui t nklein 

vonstors van. die .st<Hl 11 na die gat wat in die berg 

gGgrawo vvord dour diG hondordo bandiete, govangones, 

arb eiders, as na •n ai'spioclin.g van hul lot. Binno die 

kontoks van hierdic gc;dictoruuk:s word dio klorko tipe 

van die mons in dio grootstad~ em sou •n mons die 

woord 0 klorko 1
' nio ook kan lc; c s nio :mot die bybo-

tokenis van sy oorspronkliko bonoomingsfunksio ~ 

skryvvor, goostclike '? Di t is die goostcslcwo wa t 

dour/ 
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dour di e; stadE;bostaf.m bedreig word. (In smmilige van 

Opperman se latere ver~oe sou •n mens die 11 klerk" kon 

herken in die 11 Scriba 11 
9 hy wat die clinge van hierche 

aarde moet beskryf 9 opteken - soos ook Jorik on Koen 

- beeld van die di :'_::ter.) 

Hierdie huiwcring vooi' die omringende werklik-

hoid vvord nog meer ~ •n boklcmmende angs wanneer die 

stad o~vaar word as ~ lewende bedroiging, ~ monster 

wat die mens kan vernietig. Gesien soos ·in •n surreal-

istiosc skildory 9 •n angsvisioon 9 boold die digtor die 

Mot goE3panno spier 
loop ok dour clio mis 
want om my sluip •n dier 
onder wit duistornisy 
ok hoor hom knor on in oop mote 
waggol sy pilaro-poto 
on sy kantelcmdo rug motaal y 
Oll hoeke van die strate blink 
sy oe bloedbelope9 
en m.et sy hap slui t staal op staal. 

Hierdie toestand van ontreddering 9 die verslawing 

van die mens - en die digter vereenselwig hom steeds 

met die mense .,_ in die roali tei t van die stad 9 word 

verder beklerntoon dour die beold van die versufto 
9 

geostelik vordoftD monsdom as •n 1,mooo duisondpoot 1' 

wat hom om vyfuur smiddags na die dag so arbeid in 

die stad torugtrek in sy oie duistere bostaan. (Vyf-

uur bl. 8) 
-.-- ~ 

Geen wonder nie dat daar uit hierdie siellose 

bestaaD ui tvlug gesoei~ word 9 dat die vrees die hoof 

gebied word 

Saans in die stad as elko siel so pyn 9 
word dit aan Mefistofolos boloof 
as hy ons net jong vrouens of ou vvyn 
vvil goo om ons ~ rukkio to vordoof. 

(.§.1;-'ldsnar_,;; 9 bl. 6) 

Maar / 
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lVIaar in hierdic~ ui tkoms wat die stad self kan 

biec1 9 word 11 alle stryd net uitgestel 11
• 

In so TI mate is die digter lotsgebonde aan die 

fjtad dat selfs temidde van die ongerepte natuurland-

skap 9 sy 11 hart broei oor die s tad ; glas 
9 

sink 
9 

be ton ;.; 

By die godagto van., die besonderhede on verdriot 11 

wat aan die 11 arboidors" oorgelaat word 7 sluit aan die 

kvvatrynroek:s §teJ_q.Q..l (bl.ll) 7 bv. Hael ~ 

Wat baat gobodo 9 arboid en gosaai 
waar grotor stolsols oor die cnkoling draai? 
My goodvorso:rgdo koringland word dour 
die wit koools van •n hemal afgcnnaai. 

So ook Kronioko 9 (bl.l5) grOJ)O ui t die bi ttoro go-

skiodonis van •n volk ~ vorncdoring 9 wraak ( Wi tv lag 
9 

Kindcrs van v:yand.o) 9 die ekonomiosc vcrkncgting van 

die volk in die stode (£-:r~i) 9 d:ic~ strovvo na ophcffing 

on horstel van ou rc~gto (JtQ_oj.d~ Massa) 9 die hole 

nasionalc tookom.svcrwagting ~ 

Wat kan ons andors doon 9 o God 9 

want in ons is daar ook •n stuvring tot 
vrywccs on •n ocrgovocl '? Wat andcrs 
na die vornodcring on spot ? 

( 9SJ_l?_9i1 ) 

Selfs by dio vrougdcvollo horgoboortc van •n volk 

(Bloedrivier 1938 · bl.l8) crvaar die di~tcr ook die ~~::..;:;:;=..:::..:....:;:...;:;.;::;.. 9 . _ ___ ? ~ 

vcrdriot ~ 

En eenkant teen •n helling peins 
•n Zooloe 
oor TI ryk reeds lank verlore. 

•n Ander aspok van die actrdso as die stad wat in 

hierdio eorsto afdoling gedigte op die voorgrond tree
9 

is die landolike lewe 9 die natuur 9 soos in ~-oq.:r:_:(bl.l4) 

on die pragtigo natuurrni to 9 ~.9~.!:l ___ in_.s'l::i9 Bosvc:.ld(bl.lO) 

waarin die clement van vordriot em bi ttorhoid afwosig 

is ~ 

Lang/ 
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I,ang maande le die reenboog 
inn miershoopgat gekrul, 
blink en nat soos ~ voel se oog. 

En winternag te as die stoenuil fluit, 
blaas n wit os op die rivier 
dik mis teen riete en die walle uit. 

Maar een middag bulk by in die poort, swaai bo os 
sy borings oor die klowe, 
en td t •n mier,shoop vlieg dj_e voel orrthoog. 

X X X 

In die tweeds afdoling van die bundel ge e; die 

digter hom roken.skap van sy vcrhouding tot die vrou 

wat hom 11 Van •n voorgcvocldc ondcrgang sal rod;; 
1 

aan 

hom 11 'n skonor drif sal goo 11
, hom ,,na die stil to van 

godagte'' laat koor (]?_s;dq_, bl. 21) Di.s liefdespocsie 

waarin •n stork drang na mons like gemecmskap leef. 

Hy vorlang nie net na haar nie (y_oo_rwintor, bl . 25 ~ 

Ver]-~, bl. 27) maar fJook ook na sy bceld in haar~ 

Ek is die grys skrik 
wat sock tusson bicsie on klip 
na vvater, soolc na my boold in jou 
met die trillendo spol tusson vlug 
on skioliko self-aanskou. 

( N E!-_C1_l.9-.9lf.91F- c r , b 1 • 2 2 ) 

So bly in sy denke dan, soos in die verse: van Hooft 
9 

vcrskolc 

onder die vorm, dc::ursig·tig Ewms soos glas, 
onder die wind-bowo~ waters dour 
al tyd die sku gcstal te van •n vrou. 

(£Ioo.f.!, bl.26) 

Sandor spanning is clio vcrhouding tot die 

gclicfdo ook nic, want ten c-::pyte van die diOJ.J-

innorlikc vcrbondonh.oid 

maar in onbcwusto dio:ptos 8rons .... 
orons is ons aan mekaar nog vas. 

( ~ i :1-_c::m dg_r o o p , 1J 1 . 2 8 ) 

is daar tog ook ~ goestoliko goskoidorD1oid : 

m.aar tusson my on j ou rui::-::J al ty·d nog 
riviera, stiltos on afgrondo. (m. , t d -b, Jd)' 

- ::~:: V[ £.9_ § __ ()_' _<2_? . ..L , ' 

T-Il. c"rd"i . r, I ·- .; ~\...- I 



- 17 -

Hierdie geskeidenheid vvord veroorsaak deur •n sekere 

insigselfgeslotenheid van die man, •n selfgenoegsaam--

heid (-~-~h~ __ en }~c,:Ec~~~:=?. 9 bl.36) en oxndat elkeen 11in 

harde vorms vasgevang 11 word. (-~~R_h!?;g_,"'~ ._AIJ~J.:lo 1 bl. 37) 

So word die vrou vir hom •n vernuwingsbron 

(~12;? .. ~:?:~ 7 bl. 38) en ·n ru~> in die onherbergsaamheid 9 

spanning en leed van die lewe (_:Qor~e~~E!..?.- 9 bl. 39) ~ 

•• n wedersydse wete dat verby 
die grense wat die kleiner geeste skei 7 

verby die klaging en die ou verdriete 
van die aarde, soos winde in die riete 
langs vergete wrJ.:ters 9 verby die dinge 
bevange in die aardE>e sluimeringe 9 

die dinge wat vermoei en wat verniel 7 
is hierdie hoe rus van siel in siel. 

Haar liefde gee ook sin en betekenis aan sy arbeid 

en helo aardse bestaan ~ 

•• sonder jou liefde is die graaf te swaar vir my 
en val die geil reons van die berge sonder doel. 

(Dcg_!_f 9 bl. 33) 

Sy is "die ovale kalmte vvaarteen ( sy) onrus breek." 

(Slapende vrou, bl. 31). 

Van belang is verder dat dit die vrou is wat 

hom nna die verlore vrede" laat terugkeer, hom lei 

na die 11stil en afgeslote ryk" waar hy God in die 

skeppingsdinge ervaar ~ 

• • ek sien hoe God hier kalmer vorm Jc::ry 
en dour die bessies en die orgidee 
en oe van die visse na my kyk. 

cy~anj.~l~£1J£, bl. 29). 

Dit/ 
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Di t is die eerste teken +van die Godskonsepsie wat 

in die vierde afdeling van die bundel tevoorskyn 

tree : die transendente God, ndie Groot-Groot-Gees 

66r die kraal tussen kiepersol en klip n wat as die 

Groot Kontrakteur die mens verbind tot a rbeid aan 

en binne die skepping 7 ervaar die digter ook as die 

tegelyk immanente God wat self in Sy sker)ping aa:n··· 

wesig is. 
X X X X 

Onherroeplik en onlosmaakbaar verbonde aan die 

skone aardse en die vrou 7 sy 11 herte met luste g evaen :: 

(bl. 44), moet die digter sy verhouding tot God be-

paal, God pro beer peil, verseker word van •n vaste 

waarheid ~ 11 suiwer U vind verby my leed en liefde", 

sodat sy g ees 11 ontkommerd van die stof 11 kan wees. 

Maar di t bly •n worsteling, •n so eke en wagte , omdat 

hy so vasgevang sit in die aardse : 

+ Met tt eerste tek:en " word bedoel eerste aan-
duiding volgens die volgorde waarin die g edig to in 
hierdie bundel afgedruk is. Dat die gedi g te kenne
lik nie in hierdie volg orde ges~ryf is ni~ maar 
later deur die digter in die verskillende afdelings 
ingedeel is, vermoed ek op grond van die verskil in 
toonaard en gehalte. Die gedigte in Boek 11 7 af
g esien van enkele uitsondering e (bv. Naaldekoker, 
bl. 22) is van •n h eel ander toonaar d, glad nie so 
strak en essensie e l as die in Boek l nie. 

So ook is daar n wesensverskil tussen die 
nog romantiese liefde vir die aardse in Kind van 
die ~rde (bl. 48) en Gestorwene (bl. 51), om slegs 
twee ui t Boek lll te no em, en die, wat •n mens kan 
noem, besetenheid met die aardse, die volkome ver
eenselwiging daarmee? die opgaan daarin van 
Vakansiebrief (bl. 9). 

. ... my/ 
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• o my hart 
met al sy aardse beelde 9 bly 
in verbeide verstard. 

(Stasio, bl. 46) 

Met beeld na beeld bely die digter hierdie 

aardgebondenheid ~ soos 11 die see in die nag" bly 

hy soos 11 die gekettingde dier met sy honger na some 

sand en rots en wildepiesangbome" begeer na die 

aarde. Hy is kragtens lotsbc;stemming •n ~:kind van 

dio aarde" wat ten spyte van 11 Verdrukking en die 

pyn 11 die 0 aarde 9 see en die sonskyn11 so lief hot 

dat hy selfs in die na- aardse bestarnJ. 9 ;;in hemele"? 

'11 gevangene sal woes 9 ewig verbonde aan die dinge 

- die dood selfs kan hom van die aardse nie vol-

kome losmaak nie ~ 

•• maar in die krampgreep van sy vingers was 
die laaste tart : groen 9 afgeskeurde gras. 

(Kind van die aarde. 9 bl. 48) 

Van hierdie verstrengeldheid van sy gees met 

die aardse 9 beklemtoon deur die voorstelling as sou 

die toestand selfs in die na-dood.::Je bestaan voort-

duur 9 word die Eybelse Absolom beeld 

In na-doodnagte roer sy lippe 
roepend en verstar 
tussen hemel en die klippe? 
mot sy donke in die takke 
van '11 afgestorwe werold 
nog verwar. 

(Absolom 9 bl.49) 

So ook voel die gcstorwo mynwerkers in Na die 

m,vninstorting (bl. 50) wat as arboiders slogs •n 

kormnervollo aardse bestaan geken het sonder die 

vreugde in die aardse skoonhcid 9 ~llle nie tuis in 

die 11 Vreemde glans" van God nadat hulle op geweld-

dadige en plotselinge wyse deur die doodsramp los-

geruk is van die aarde en in Gods ewigheid verplaas 

is / 
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i s nie. 

Nog dringender word hierdie aardgebondenheid 

verbeeld in die gedig ~t~Ewene (bl . 5l),waarin 

die gees van die gestorwene wat terugdwing na die 

11 Verlore mooie plokke" van die aardo 9 gesi en word 

as •n tiermot van die duisternis wat deur die aarde 

as of deur •n geheime vlam ui t die oerwoude van die 

doodsnag gelok word . Slegs twee 11 openinge 11 vind 

die tiermot in ,, die harde mure en bedekte rui t", 

t. w. om vir •n oomblik dour die oe van Tonj enani 

die landelike natuurskoon to aanskou, en dour die 

oe van die grysaard die stad 

• ,met nat teerstrate waar 'n duisend skoene haas 
in alle rigtings na die s lapende masjien 
nog voor die beuel om sewe-uur sy wit veer 

hlaas y o o 

(Gestorwene, b l. 52) 

'n Basiese spanning ~ aarde - God, stof -

gees, tyd- ewighoid 1~ hierdie verse ten grondslag. 

En die raakpunt van hierdie tweo uiterstes is in 

die mens wat hierdie tweeledtgheid in hom dra. 

Sterk dra.inat ies, ballaclesk 9 word die spanning ver-

woord in Nagskip langs Afrik~ (bl. 53) 

In hierdie skrikl.ike na-doodnag 
weet ek my trots was j eug, my vvil was waan 9 

U hot my uitgoborste seil, my vlag 
gedruk tot waterborrel s op •n oseaan9 
on onder U wind en weerlig gly 
not stukke rot s of ~ kaap verby. 
0 God ! vorlos my van die teruggevaarde 
skip, van my bemanning on hul hunkering na 

di e aarde . 

Die klein opos, Shaka (bl. 55),is •n breer-

uitgewerkte variasie op die grondtema van die ge-

digte i n hierdie afdeling van die bundel. Shaka, 

gebore uit hartstog 11 buite huwelik en wet" 9 aards 

en primitief-bruut , wreek hom op gewelddadige wyse 

op/ 
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op sy vroeero vernederaars 9 versamel mag 9 word in 

sy eie oe TI soort g6sel Gods en bly juis in die 

uitvoering van sy gewaande Godgegewe taak so aards~ 

•. Hy moet 
die vegter bly teen stamme op die aar-cle 9 

vir gees na, gees tot by Unkulunkulu 
wat die sterre en die riot geskape hot 
en uit die riet die mens; Sy taak voltooi 9 

eenkant gaan woon 9 geslote en alleon. 
(bl. 69) 

In hierdie tweospalt : Godgorigthoid - aardgebondon-

heid le die tragiok van Shaka : dour die aardso 

magto van geweld on wraak wat hy geskep en gebruik 9 

misbruik hot in die ui tvoering van sy onmen.slike 

taak 9word hy vernietig 

In sy rug steek 
TI assegaai 9 nog een 9 drie asgaaie 
deur sy lyf: 11Kinders van my vader •.. " 
toe sak hy neer~ die lyk het deur die nag 
nog so bly le en is die oggend in 
n koringgat met klippe toegegooi. 

(bl. 72). 

X X X X 

Teenoor die gedagte van die aardgebondenheid 

van die mens selfs in die na-doodse bestaan, vind 

TI mens in Nagedagtenis aan my vade£ (bl. 74) die 

konsepsie van die vergecsteliking vai'l die stoflike: 

die skone aardse dinge wat c1eur die mens 11 toegang 

tot die hemel vind'' • 

So kon ek dink dat na die siekte 
jy moeg van die liggaam 9 in die diepte 
van die aarde eers •n rukkie rufJ 9 vermoed 
toe ek die bonte kransie links neerle 9 sy gloed 
sal in j ou bly 9 j ou hart iE> •n pal.et 
en jy sou verf wat jy verowor hot : 
blou-brokkolrig uit danker krans en kolk 9 

die Drakensberge bo wit banko wolky 
so sou die stapelwerk van klippe, vasgebind 
deur worteltoue 9 toegang tot die hemel vind. 

Die digter ervaar G-od nie alleen as aamvesig 

in die skepping nie ( vgl. Wa~_9-eling 9 bl. 29) 9 Inaar 

wel/ 
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vvel kreatief-ewolusioner immanent in die aardse en 

die mens ~ 

Gis siel na siel ook so 
vanaf U donker wese los 
om aarde tydelik te du tot my, 
tot Zoeloe, tarentaal en vingerpol? 
Maar met die terugsteier van klei in klei 
breek U suiwerder ooit los ? 

(Bor~l, bl. 77) 

Hierdie aamvesigheid van God in die skeppingsdinge 

gee sin aan die skynbare teenstrydighede in die 

skepping, vorm die nverbond" tussen die skepsele; 

meer nog : die digter ervaar God ook in homself en 

voel hom daarom ook verbind aan die ganse skepping
9 

e'on met n••• die velde, kranse, elko kruid, die 

wolke en die boom wat drup met gom. 11 (In die land

sk~9 bl. 80). Die panteisties-kreatiof-ewolusio

norc God gee meteen sin aan die hele skepping; ook 

aan die digter se eie bestaan ~ 

Hy leef alleen wat saam met God kan droom, 
die wolk-wit visioene wat Hy het

9 
aanvoel bo wind en windvernielde boom 
en onverskillighede van die wet 
waar Hy verdeold saam met die visse gaan 
en mot die blou visvangcr langs die stroom, 
want in vordoling en die pyn bostaan 
Sy worstoling na •n volmaakter droom. 

(In die landskap 9 bl. 81) 

Omdat God immanent worstcl na volmaaktheid en 

volkomenheid in en dour die skepping ( 3 -·n proses 

vvat met pyn en stryd vir die skepsele gepaard gaan 

kry die digter klaarhoid oor sy eie geroepenheid 

en taak ~ 

Toe die dassie huil onder die daeraad 
het ek verskrik die skuiling by die kruis verlaat, 

terug na U, o God, wat onvermoeid tot selfvolmaking 
deur gestaltes van die aarde wring, 
dcmr die geslote sluimer van die ysterklip, die tas 
in trae ranke van die wildedruif,die slu-gekaste 
o8 van die mamba; terug om in alleengeveg 
vol'gens my sterkte U vorlossing to besleg. 

Toe/ 
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Toe die das.sie huil moes ek Sy kruis verlaa t 
want teenoor U was dit my lang verraad. 

(Dertiende dissipel 9 bl.79) 

Di t is juis die aardse lyde en pyn ( ,1 Toe die 

dassie huil ••... ") wat die digter tot die besef 

skok dat die blote aanvaarding van die Christelike 

leer ( 11 ••• die skuiling by die kruis •. 11
) eintlik ver

raad is teenoor God, dat hy God moet ervaar as 

panteisties-kreatief-ewolusioner imrnanent in die 

skepping en dat hy ·n eie taak het ~ .. volgens ( sy) 

sterkte" moet hy God se 0 Verlossing" besleg : God 

bevry uit die stoflike 9 die selfvolmakingsproses 

van God aanhelp. 

Die woord 11 Verlossing" in hierdie gedig moet 

nie in 'D Christelike sin verstaan word as 11 verlossing 

van sonde 11 nie 9 maar wel as di e bevryding van Gods 

gees uit die stoflike. Dit is die begin van die 
-,_ , 

verlossingsgedagte wat •n mens in NEGES'l'ER OOR NINEVE 

en ENGEL UXT DIE KLIP, telkens in 'D heel besondere 

sin, aantref. 

Hoewel Dertiende dissipel in die eerste plek 

•n religieu.s-metafisiese gedig is waarin di t gaan oor 

die kreatiewe werksaa.mheid van die gees 9 dui die fei.t 

dat Opperman hom in hierdie reeks gedigte besin op 

die 11 Verlossende" skeppingsaktiwiteit van die kunste-

naars William Blake en Vincent van Gogh daarop, net 

soos 11 plY sterkte", dat hy met die verlossingstaak in 

Dortiende dissipel ool\: ·n heel besondere verlossings

taak impliseer ~ die van die kunstenaar 9 die digter. 

As 11 dertiendo dissipel 11 moot hy deur sy digterwoord 

die bevryding van die goddolike uit die aardse b e

werlrs tollig. 
In/ 
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gee Opperman •n eie siening van hierdie ekspressio·-

nistiese skilder. As sosiale hervormer het Van 

Gogh vergeefs geveg teen cUe ellende en onreg wat 

die mynwerkers 9 arbeiders en andur misdeeldes moes 

· 'Verduur? het hy slegs ndie pyn en skriklike ·stryd 

van God lee:c ken .. wat mens en hoo:m verknot in Sy 
' ' 

kra:mptrekke. 11 

Maar as l{:unstenaar 9 as skilder, kon Van Gogh 

hierdie aardse dinge 9 onskoon en vol leed, omskep 

tot skoonheid, bo-tydelik en bo-stoflik. Toe is God 

se nhartstog eers in (hom) volbring toe hy, clie 

kunstenaar Vincent van Gogh,volgens sy eie sterkte 

die geestelike uit die materie bevry het. Hoewel 

in kreatief-ewolusion~re sin, is h~er reeds elemen-

t~r aamvesig die verlossingsgedagte - die bevryding 

van die goddelike uit die aardse deur die skeppings-

aktiwiteit van die kunstenaar -- wat die leitmotiv 

in die bundel ENGEL UIT DIE KLIP vorm. 

Hier is dus •n duidelike groei token in die 

rigting van die latere verlos.singsgedagte. 

Soos die visioen~re digter William Blake 

besef Opperman dat God in iedereen en alles is. 

Hoewel God selfs skynbaar teenstrydiglik aanwesig 

is in die nederigste skeppingsdinge, is Hy ook die 

hoogste skoonheid en die drif daarna 

dat Hy die hartstoc is, maar ook die vuur 
wat alles lol{ tot daardie gulde gang 
vvaarna die moeo sonneblom verlang. 

( ~Villiam Blake, bl. 84) 

Ook detu· skoonheidskepping gaan die evvolusieproses 

voort. Ons het hier belangrike aanduidings van die 

heel / 



heel besondere verlossingsgedagte 9 die bevryding van 

die goddelike uit die stoflike 9 wat in Opperman se 

latere verse so sterk spreek. Dit is hier as 't 

ware nog afsond8rlike kerne wat later tot •n eenheid 

groei g die konsepsie van die g oddelike in die 

skeppingsdinge en die siening van die taak van die 

kunstenaar om die aktualiteit tot kuns om te skep 9 

die onskone tot die skone 9 die t ydel ike tot die 

ewige 9 die stoflike tot die ewige? om die goddelike, 

die geestelike uit die aardse te verwek. \ Deur hier

' die bevryding van die goddelike~ die vertolking 

daarvan in die kunr>skepping 9 volbring die kunstenaar 

as 11 dertiende dissipel 11 sy roeping ~ 

o o (I o CJ • o o. o o o o " c o o o I) o • o • o1n in alleengeveg 
volgens my sterkte U verlossing to besleg. 

Is die volvoering van hierdie bosondere taak 

nie ook inbeslote in die 11 enkol dingo •.. van ho13 

waarde 11 waarvan daar in die kwatryn Kunstenaars 

(bl. 87) gowag gemaak word nie ? 

Ons is die taaie en die stil-bedaarde 
adel van die akker wat die aarde 
skoner skoffel9 kluite 9 dade fyner slaan 
en enkel dinge eis van hoe waarde. 

En is dit nie van die omgeskepte werklikheids

dinge tot skoonhoid in die kunswerk - ook in die 

gedig - waarvan daar sprake is in Water-engel(bl.82)nie? 

11 Ui t •n afgestorwo wereld 11 leef die dinge getrans-

formeerd in die kunswerk g 11 soos •n sprietjie mos 

gevange in deursigtige agaat 11 
- •n beeld wat vcrband 

hou met andere wat slaan op die kunswork 9 die gcdig g 

11 mot in barnsteen 11 ens. soos in die hoofstuk oor die 

laaggedig aangetoon. 11 Alles aards 11 word in die gcdig 

omgeskep 9 / 
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omgeskep 9 bestendig 11 bokant die eerste skopping 9 

grootser on wissolend in oie hemele •. 11 

Deur die besinning op sy verhouding tot ~~die 

aardse? die vrou en die Groot-Groot-Gees 11 vorm 

Opperman die besondere Godskonsepsie soos in die 

vierde deel van die bundel verwoord~ en gevolglik 

vind ·n mens dan ook enkele gedigto waarin hy hom 

dienooreenkomstig rekenskap gee v e:m die roeping en 

taak van die kunstenaar 9 al is dit nog net aandui

dings. In sy latere bundels word hierdie opvatting 

van die 11 Verlossingstaak 11 van die mens 9 van die 

kunstenaar in besonder 9 sterker uitgebou. 

--~-----------------
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1. Tweede clruk, Kaapstad 1947. 

2. Kuns is boos t 9 .~ta~ Jg. Vlll Nr. 2 
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bl. 4 7. 

3. Vgl. M.s. du Euson~~~ie godq~li~e pool in die 

kontraptmtiek m~~God in die Afrikaanse 

letterkunde, in Die kunstenaar en die same-

lewing 9 uitgawe van Die Afrikaanse Skrywers

kring, Pretoria 1958. 
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NEGE:STER OOR 
, 

NINEVE (1 
2. 

In gevarieorde vor:til. keer die grondtema vru.1 

I-IEILIGE :S:SJ~STE in Opperman se tweede ·bundel terug~ 

die teenstellin~ aards-geestelik word reads in die 

ti tel van die iJundel gesuggereer Negester, simbool 

van vrugbaarheid 9 voortlJlm1ting (che getal nege) en 

van goddelike roeping en genade (ster) teenoor 

Nineve 9 simbool. van c1ie sondige 9 l7'aterialistiese 

grootstad, die aardse . 

Tevvens suggereer die naa~i1l Ninevf~ met r.:1 y B;:(Jelse 

konnotasie n dreigende oordeel oor die stad en die 

goddelike roeJ.; ing van en opdr8 g am1 c'Li.e geestelik~ 

lewende illens om berou te predik, die gcestelike t c 

rc-:d .van onderc;ang in die stoflj_ke. 

Die hooft,;:nna van die 1mnclel iD egter d:Lc~ roepinc~ 

van di.e mens om sy gesl.ag voort te }Jlant en OJ:> die 

wyse God ui t d:ie ;Jkepping· tr:l , verlos" 9 cb_e kr>?atievv2 

ew.olusieproses te ~Jevorder • 

Die g edigt c bestryk tematol.ogies TI enger terr ain 

!Jundel z OpL) ernan besin 

J.1oif op die gcboorte van sy kind te::T.idde van die groat--

staclb3skoTvvi:(tg en word hom ~3 o van :33r roeping as r;wn::.:< 

bevvu.s. Mc-Joar hierdie rekenskap 9 hierdic besinning , 

verskerp ook sy insig in sy taak as kunstenaar 9 en 

das.r is blyJ;:e van •n groeic:.ncle en al cLuicL(3lH-::3r or:1-

lynde O}Jvatting van die d.igtertaak. 

Die bevrussyn van sy taaJ:;:: as mens om sy geslag 

voort te plant 9 spreek ui t die eorE;te ;'::;edig i::-1 die 

bundel ~ Na •n besoek aan die dieretuin (bl.l) 
-·--,~ ..... ·-----~·--- ------~- .. -----..-...·-···--·-·-,--

Twee kraaie bet hul nes geluaak 
van stukkies draad) 

e~. l I 

' 
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en in staalkoue 
ver VillL riete en riviere afgesluit 
broei rooivinke en wildepoue 
nog hul eiers uit 1 

in ysterhokke 
ver vm1 rru1 t j ies en langgr as 
werp ape en di e waterbokk e 
nog hul klcintj ies af; 

net in •n enkelkamer ek en jy 
van hulle vreugde afgeskei. 

•n Duidt~lik e analog ie is daar vir die digter 

tussen die enkelkamerbestaan v an hor~.~ en sy vrou en die 

van die inwoners van die dieretuin ~ · die k raaie wat 

hul nes van stukkies draad maak, die rooivinke en 

wildepoue in staalkoue, die ape en waterbokke in 

ysterhokke, met die verskil dat die diere ten spyte 

van c1ie abnonnale en on...Ylatuurlike lew ensor,1Standighede 

nogtans kleintjies voortbring. Sleg s by en sy vrou as 

redelike wesens voel hulle van hierdie 11 vreugde: ' afge-

skei, maar vTord duid·:; lik ook deur die voorbe2ld van 

die dieretuinbewoncrs ·b evrus van hul roeping en taak ora 

die skeppingsordonnansie van God te gehoo rsaam.( 2 . 

In die kort g ediggie Nag~_torm oor <ltc ~ (bl. 2) 

word die bevrugting s daad · gesimboliseer 

Het die onrustige see hom verwag, 
die groot grys voel van die berge 
sku uit die nag ? 

Sy silwerige vlerke het trillend verbree, 
krysend sy nartjie--rooi snawel 
gesteek i n die see. 

Toe styg h.y op druppende vlerke en vlug 
met hese gesang 
na die berge terug. 

Die milieu V ail die gedigte van hierdie bu:ndel, 

die werklikheid waarin die digter hom bevind en vvaarin 

sy kind gebore sal word, die aardse :poo l van die teen-

stelling Yvat i n die ti tel van die bundel aangedui word 9 

word/ 
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vvord geteken in die gedig Q:r.:o()j;_stad (bl.3). Na aan · 

leiding van O:penbaring 17 vvord die moclerne grootstad 

gesien as die groot hoer wat heerskap:py voer oor die 

aarde ~ 

In glanse van d.ie son se onclergang 
sien ek rooklokke van haar hare ha.115; 1 

sy wat die snoerc} van die strae:,t se J.igte 
bind om haar hals en smal gewrigte 

en :cnet ons glL· .l:.:~g wat haar dion 9 

agt uur in fabriek 9 ma.sjien. 

So word die E:tacl gesien as fJondig 9 onnatuurlik . Die 

geestelike waardes v7orc1 1'lier o}:;;geoffer ~ ::die hoof van 

digter en :profeet::. Sterk leef by OlJ:perman die lJevms-

syn dat die grootstadsbestaan die dooc'L inhou 9 vcral •n 

geestelike dood ~ 

•• voel ons tussen heu:pe van haar skoot 
sm.oor ons as saad kunsmatig dood •• . 

Die stadsbestaan lJeteken vir die mens •n clubbele onder-

gang ~ biologies ( V gl. n_§;..1l .. _1~ .. f2_S oek aan die dieretuil~) 

111aar ook geestelik. Vandaar die vv-oorde :: ,. eindbrand 

van die vure 11 wa t die l>a eld van wereldondurglli1.g in die 

gedagte x·o e:p 9 en die herhaling ~ H In glans e van die son 

s e ondergang •••• 11 

I'!Iet hierdic: drie gedigte is die grondtema van 

die bundel aangedui ~ besinning op ouerskap in die 

kunsmatige en sondige bestaan wat die aanleicHng is 

tot die veel wyere konsepsies van hierdie bundel. 

By die sterf1Jec1 van die ou man (IT.agYvaak by die 

• o s tukke s eilskip teen •n kaap vergac:w:1 9 

waar ander strome aan die wrakhout roer 
en weg van wind--omwaaide rotse voer ... 

word die digter dasrvan bewus dat die voorgeslagte in 

hon as nasaat ve:-:.n. die ou man voortleef er1 dat bulle 

nie/ 
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nie '11 einde in hom mag vind nie. Ui t die f3terwende ou 

man het , 11 soos pluimsaad ui t 'D ope skede kom 1
' 9 die 

seuns voortgekom 1:mt Olll sy bed staan. So ook moet hy 

die lewe voortplant, vvant so groei God, wat in alle 

skeppingsdinge aanvvesig is 9 tot selfverwesenlik ing 

ii 0 0 0 0 0 ••• 0 0 0 0 0 n " 0 0 •• 0 Q jy moet geboor"Jte g eo 
aan stringe kuj_le 9 kranse en die see 
en so am1. T Ty~ Ek is die skepping 9 roGr 
van poel tot poel, en wee die blinde moer~~~ 

Prokreasie is vir hierdie digter n goddelike 

opdrag, •n onontwykbare taak, want :prokreasie beteken 

die kreatievve evvolus ie van die i1mnane:nte ,panteistiese 

God wat so ook alle s keppingsdinge 9 insluitende die 

mens 9 met mekaar onlosmaakbaar verbind ~ 

Was el.: vanoggend aan die spruit se kant 
dan s:pits kristal 9 verYvarde wa terplant 9 

cUe ooggat van •n grot ? Ui t hamerkop 
hou ek bedag s die troebel kuile dop, 
is snags reikhalsend in elk onderdeel 
va:rt clie heelal gevange 9 U geheel 
wat dromend wissel uit die eerste pool 
deur klip en varing na n verre doel. 

0-.Tah':J~ak by die ou man, bl.6) 

Deur dus die sJ<:::eppingsordonnm1sie van God te gehoor-

saru11, word •n 11 Verlossing" bewerkstellig 9 '11 bevryding 

ui t verstarring en eincligheid 9 •n bevr3rding van stil·

stand van die voortgan g , die Oerdrif ( 3 ·na die 11 verre 

doel 11
• Ook vvanneer sy eie liggaa m tot niet gaan soos 

die van die ou 1L::in voor hom 9 sal die voorgeslagte in 

sy kind bly voortleef : 

en uit my sal die jongeling op die strand 
hom vind voor bosse vc-1n •n nuw·e land 
waaroor die wind nog waai, die weerlig vlog, 
en teen die tier sal hy die stryd bosleg 
maar west soos voorvaders met ruie baard 
die streke van die gees bly ongekaart. 

( ~~F.~_?al,;_ by_ die ou ma~, bl. 7) 

So ervaar hierdj_e digtc:;r dan sy taak as mens Ol!1 

temidde van die grootstadsbeskmving waarin die onguns-

t
. I lge; 
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tige toestande die voortplantingsmoontlikhede be}Jerk 

en so die evoluerende gang van God versteur, dat hy 

die voortgang van die goddelike Stuwingsmag moot be~ 

werkstellig deur prokreasie. So gee hy aan God ge·-

boorte 9 venv2serl.lik hy God in homself en groei God 

tot heerliker vor-.me die kreatiewe ewolusie gaan du.s 

voort. OJ~merklik hier is die vert;en::,elwiging met die 

natuur wat in Opperman se latere gedigte so 1 n belang-

rike rol spool. 

Maar omdat ~:die stroke van die gees ... onge-

kaart (bly) 11
, sal die kind sy e i e taalc moet bepaal en 

verrig ·- soos hierdie digtc3r as die van die mens se 

geestelike taak bevvu.ste aanstaande vader die lewe 

moet peil, sy weg bepaal en waardes vind 

HAN 1V!:E1' FLI TS 

In die klein wit kol 
van my wete stol 

bruin en skerp n klip 
S· ·oo~ ~1 bok 1,ua+ s~rl"lr - ~ • ' v ~.... l.. 9 

staan 9 vinnig vveghol 
uit die klein wit kol. 

Aan '11 takkie hang 
tvvee ogies wat bang 

uit die klein wit skyn 
van my flits verdw;;,rn" 

Oor waters wat glip 
soek ek klip na klip 

rnaar '11 duister land 
bedreig my alkant. 

(hl.8) 

Soos die limn met behulp van sy fli tslig in die don-

kerte moeisaam sy weg oor dj_t; drif met E>Y govaarlike 

waters en min vastrapplekke moot vind, so sien Opper-

man ook s;y poging om as :rnens en vader sy levvenskoers 

te l;epaal temidde van die dreigende werklikheid 

vraarin/ 
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vraariE hy hor'l bevind, temidde van die beangstigende 

duistornis om clie klein wit kol van die mens GC be-· 

wuste wete heen . 

Hoe dreigend, onherbergsaam en >:Jrang die werk-

lH\:heid kan word, hoe hopeloos dio stryd om •n magiese 

toormiddel te vind om cli e 11Wildernis ;r te bosweer, Ho r d 

verwoord in !i-l_ti_e_:rnis, (bl. 9). Die stryd lei tot toe-

ne.~nende eensaarnheid, s oos by Eug ene Llarais 5 vmt self-

moord pleeg ~ 

Watter boom se-bitter wortel., 
watter beentjie van d1e tortel 

sal die hart teen bose gees 
bc;skerm. en van ee:nsaamheid genees 9 

sal die kranse en die wildelloer 
tot sin en ewigheid besweer ? 

Met die jare word die kailler 
daagliks onherbergsamer 

en buite kom TI kilte 
dieper uit die klip en stilte, 

buite agter TI miershoop 1~ 
die r:mer lyk van Eugene Marais. 

Die werklikheid, in besonder di o groots tad, wor d 

nie slogs Eel:! •n dreigende .,duister l a:Cld 11 
9 •n ,,wildernis" 

ger3 iml nie, i'laaJ::' in sy kunsmatigheid en onnatuurl i k--

heid as •n n sirkus n. I n die gedig Sirkus (bl.lO) 
......~ --~ .... ----

groei Oppennan se siening van die s irkus met sy n a r 

wat ;1 ons ouderwetse waardes vervva r 1
: en al sy strydig·-

hede met die natuurlike 9 tot simbool van die lewe 

waarvan ons •n beeld kry in Grootstad ,. Ballade van die 
_.,__ ____ --...- l -·""'----·-~-·--

So m.oet loeus en tiers deur vuurhoepels spring, •n 

olifru'lt op •n vat gehurk •n mondflui tjie blaas, mense 

aan trapese swaai, •n apie op •n perd r y alles in 

stryd met die skeppingsdoel en bestemmi:ng van die 

wesens, / 
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"'esenc' en tewenc· -y; be·l.'"_lel·ntonl.lJ->Lr van ell. e hollleid van vv , ~ o 9 ~ •-'-' ·u > -" 

die lewe wat sy roeping vergeet het : 

••. en ons lag 
en ons lag 

as sy pet al skuinser afsak. 

(§j_rkus, bl. 10) 

Geen wonder nie dat h~erdie digter, lotsgebonde 

aan hierdie levve 9 hom ook mede---skuldig aan die sonde 

daarvan voel ~ 

my hart het van geboorte af gemoor 
en elke misdaad saarn gepleeg. 

11 Ek vra die hof nie wat die aanklag is 
met dag en datum van misdade~ 
ek wag net op die vonnis 
en genade. '' 

Nie alleen le sy skuld diep nie 1 maar soos die man in 

die sonnet ,;ta~1 _(bl.l2) le ook sy 11 kwaal 11 diep, ver 

lJuite die begrilJ van sy medemens - •r1 diep-geestelike 

besef van die sondigheid en oppervlakkigheid van sy 

11 Jou hart en niere, all es is geso:rid. 
Neem dec;l aar1 sport, besoek die bioskoop 
en 81ke jaar die Strand. '1 Dus 9 van vv-erk 
na kroeg, van vrou na werk sleep hy sy wand. 

Seker die felste beeld van die 1,Nineve 1
' gee die 

titel en motto ontleen aan Totius se epiese gedig 

TREim:ERS1.VEE 9 roep hierdie ballade al dadelik die hele 

wereld van die ouer gedig in die gedagte Inet sy Ui t--

beelding van •n volk se ondergang in die materialisme 

en die geprofeteerde voorwaardelike redding ~ God 

meet erken Vlord. Karter, feller, dwingender word in 

Opperman se gedig die verknegting van die geN'l aan 

die stof verbeeld, die noodlottige paging tot ver-

los sing daarui t op •n a.nder vlak as die geestelike 

wat/ 
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wat Clus eintlik •n skadubeeld oproep van die enigste 

verlossing soos hierdie digter dit sien. 

Die sing enot van die 11 paradys ;1 (hoe ironies ~) ---

Uiteindelik valse syfers neergekrap, 
kon eJc ui t vet van viskafees 
na •n paradys ontsnap. (bl.l3) -

ka:n die stem van die gewete nie doodsmoor nie 9 en die 

vrees vir die rekenra.eester word so oorweldigend dat 

di t tot geesteskrankheid lei. Di t trou c-~ns is die 

hoopvolle to on van die gedig, dat daar lJerou is 9 

skuldbesef en vrees vir die reken;neester wat hier 

ui tgroei tot simbool van die Groot Rel{eruneester vvat 

rekenskap eis van sy skepsele se re:ntmeesterskap 

•n K.c"lop hot in my keel gekom 
die oggend toe die peerboom 
in die steenkoolerf wit blon1. 

0 as die rekenmeester kom ~ 
vrat sal ek van sy -vvereld 
nog kan wys aan J1.om. ? ( bl.l5) 

Die teenstelling gees--stof, God- wereld spreek dus 

baie duidelik uit hierdie geclig en sterker nog die 

gedigte van ondergru1.g in die sto:flike. 

Op aangrypende wyse word hierdie ondergang van 

die mens verwoord in Leg_§} de van die. drenkeltJl.r';.~ bl.l6) . 

Hier het ons die ui t-beelding op drrunatiese wyse van 

die oordeel oor 9 die ondergane:; van die sto:fgebondenes 

en aardgerigteso 

0 • • 0 0 • 0 • • • ~ • • ~ 1[aar die lJlink sens 
v an die golviiO maai oor clie rots 
on alles bly stroming en donker geklots 
van diei) branders bui te U Ark van Genade 
en wat is die mens, en wat is sy da de 
so·llder U ? Hy spartel in see 9 snik 
in U branding 1 sink tot slik. ( bl. l8) 

Maar ten spyte van die ondergang en oordeel eindig 

ook hierdie gedig op hoopvolle toon : na die dood 

van die mens nbui te U Ark van Genadei' 9 as aan Gods 

geregtigheid / 
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geregtigheid vc·ldoen is, breek die reonboog van Sy 

gena.de deur ~ 

Toe breek uit na.stuiwende wolke hoog 
en diep in die waters~ groat re~nboog.(bl.l8) 

digter hierdie besirming op die levve on die wc;rklil{-

heid en sy ta.a.k waa.rva.n die gedigte ·blyke gee~ hy 

word hiertoe gebring deur die wete van cUe kind vvat 

op koms is. Ha die vreugdevolle en onna.denkende 

eerste liefdeservariiJ.g bring die nuvre verantwoorclelik-

heid en wete •n verdieping ~ 

Nou starend van die koue kra:ns 
voed eon bran ons vergesigte 
•n hoer vreugde? die::Jer angs. 

vvant nin haar lc:mde slaap die apokalipti8:C>c.' l\:naap" 

( VJZ..QU, bl. 25) vvst op E3Y tyd 1Jesi tter :::;al v-rord van die 

l.:b..g? bl. 26). Ook hierdie kind sal moet kies tussen 

die geestelike en die stoflikc; hy word gebore tot n 

taak en verantvvoorclelikheid ~ 

•.......•...... maar onthou altyd 
aan jou dade grens •n e'.vigheid1 
gee sin aan voorgesla;§;:te deur die ecue he en~ 
lJes ef jy is •n vegter weer VD..l1 clie begin, alleen ) 
en mag die Suiderkruis en Ncgesterre witter 
as die stedeligte in j ou siel bly skitter r . , 

~._bl.;:::' 7) 

Van hierdie r:3tryd om tu kies tusr3en dio geeste--

like en clie aardse, om die doel van God en cUe taak 

van die geestelik-bewuste mens te begryp, kry ons •n 

universele beeld deur Opperman se omskepping van die 

Bybelso gegewe van die versoekinge van Christus in die 

Nou moet Hy van die dorpies hom bewus 
afsonder waar die duiker en die daD 
weet dat die luiperd en die valk nooit 
om dag en nag te peins en bid en vas 
totdat Sy duister hart suiwer die doel 

(bl.20) ~ 

rus~ 

in/ 
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in grootse samehang m.et God ~ Vall vvolk, 
van lelie 7 tier en van die dorp, aanvoel 
en met ~ daad vir alle eeue tolk. 

Na die drie visioene en die versoekinge kry Hy 

helderheid : deur Sy kruisdood, TI lydende aflegging 

vm1 die ae:;,rdse en n oorvvinning van che geestelike oor 

die versookinge van die aanloklike stoflike di~nge, sou 

Hy die ewige sin in die skeprdng vertolk en God 11 Ver · 

los" ~ 

Dan staan Hy op, verhelder en versterk~ 
vir God in hierdie skepping vasgevang 
in mens en kiepersol en kiewietvlerk 
sal Hy as voorbeeld aan die kruishout hang 
en Hmn verlos (1Jl.24) 

So word die of:ferdood van Christus vir hierdie digter 

die ligtende voorbeelcl van die oorwinning van die 

geestelike oor die stoflike, bring Hy TI ewige boodskap 

vir alle tye en alle volkere en dui. die wese van die 

mens se levvenstaak aan. 

Hierdie b \:;wussyn van roeping en vera11twoordelik .. 

heid .s1; rr.::~ek ool:: ui t die kwatrynreeks A:J-]lta.._:g._ak. (bl, ?9) , 

kernmmnente uit clie digter se belewenhme van vader--

skap g 

Waar alles eers verganklik 'Nas 
wek jy tot beelde agter glas ; 
v-vi t duif, groen b l aar -·-· onder 
TI stol~ ~ skepping ewig vas. 

(Gees, lJlo40) 

Wees vir j ou kind ~ vuurtoring teen die hang, 
die kloklJoej_ 1-vat ruk-lui aan sy stang 9 

eentonig al sy dae die mishoring 
-- genadetekens van die ondergang. 

(§yorn1kaap, bl.43) 

en Ark. In laasgenoemde word die vrou gesien as be--

waarder vcm die le\venr::lJeginsel, die draor van die 

evvighcid deur die verganklikheid heen ~ 

Koninkryke, / 
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Koninkryke, torings, plante 9 diere 
sink tot die gewuif van vvierc;. 
Ret ons dan in •n paradys ges on dig 
dat al die aardse net kortstondig 
bloe:L en in die S\:;e van •n sondvloed 
.sak ? Sy dra van hom_ die gloe<l 
dan en die God 9 van alle.s wat verlore 
gaan 9 van ryll.: tot ryk die ui tverkore 
en rnime van haa:e skoot 
vvord ark oor waters van die dood. 
En eindelik vir •n ander evvigheid 
voer haar siel oor die verganl;:likheid 
van steele 7 see en die plata:ne 
'11 klein nagwaak van nege mane. 

( Ark 9 -b 1 • 52 ) 

So di en die vrou die ewigheid, kom sy haar tod-

delike roeping na deur die lewensbeginsel voort te 

plant 9 bewerk sy op eieEJoortige wyse •n 11 verlossing 11 

van God in die skepping 

11 • • • • • • • • • • • • • • Ek is die skepping, roer 
van poel tot poel, en wee die blinde moer~ 11 (b1.5) 

Soos vir Jona van ouds is daar vir b~erdie dig-

ter g~;en ontvlugting van sy godgegewe opdrag wat hy 

in die 11 gryslandi1 11wet vervul nic, en di t is juis die 

koms van die kind wat hom tot verantvvoording ro:;;p 
9 
tot 

aanvaarding van sy ta<:1k em van God se genade 

En op •n reenerigc kus is ek een more 
voor 'n God .. ·erbar ,_de Nineve herbore. 

Hy is on on tkombaar vasgc~vang binne die 11 gryDland 11 , 

binne die skcpping 

En in die blou buik 
van lug en berg ge,slui t, 
gro ei ek in hon1, gevange 
in s tad en nat rnyngan.go. 

(Walvis bl.57) ---"-·----'- ' 
In sy kind word die lewensbeginsel voortgesit, 

die levvensbeginsol wat soos die fcmiks hon' in elke 

geslag vernmve, terwyl die vader self deel -vvord van 

die geskiedenis, vernietig deur die vuur wat God self 

is - Yveer die gedagte van die kreatiewe ewolusie 

... en/ 
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•• en tussen vlam on rook en vlaTil 
:crwet ck 9 my kinJ. 9 ook hierdie uur 
•n God herken? vuur in die vuur. 

(y~U..:£ 9 bl. 59) 

So ook word die rooi voel (£?-_o_o} voel 2 wit voel? 

bl. 60) sinnebccldig van die na tuurlike lewe vvat met 

e lke geboorte 9 elke nuvvc:) g:0slag 7 voortgesi t vvord ·-·-

die kreatiewe levvensbecsinsel vvat in die 1aagstc~ vorme 

begin het ~ 

;,Ek l::>ou my nes :tTlet julle l:yvve 
wat na die samebranding dr;srwe 
011 die dvv-arrelwind~ ek is vam:wre 
as kuiken weer met julla kind herbore. 
Maar al het ek vroeer in moeras en r1wdder 
1net snc:.wel en gewebde voet geflodder 7 

as die mens hom en my stede~-ne.s met vlam 
ui troei 7 begin ek weer in skiilliJ.LGl en die swa::.'lln. 

En teenoor die rooi voel, die wit voel ·~ Clie geestelike 

wat die aardse verevvig en sin gee 9 en OHii'lisl::>:mbaar 

weer C:Lie vervvysing na die offerdood van Christus 

waardeur die evvigheid van God in die tydgebonde skep-

ping daaruit verlos is : 

nEk roer in ieder en gevvilliglik vergc~ar 
Ek stokkies vir die dood self 1)ymekaar 
en le hul kruis en dvvars 7 lJcreid 
dat Ek rrwet sterwe vir Sy ev:igheicL 

.)~n magies is ]:/Iy dood 7 die CGGl 
en groen van vlamme 7 geure _pypkaneel 
en naeltjies 7 •n bedvvelmendG wete 
op die palm met die sewe krete 
sterf Ek vir •n vvereld -- ui t die gloed 
en flikkuring, die a.s en roet 
van liggaam~ stcde en verlore ·-
gaan bo die verwaaide nes l1erbore. 1

\ bl. 6
1

) 

Soos dour hierdie feniksbeeld van die verlos--

.singsdooc1 van Chri.stus hierdie digter die heerskappy 

van die geestelikc, die ewige, oor die stoflik2 en 

verbygaande aanduj_ ,i so ook le hy 'n geestelike be-
r 

tekenis in die so eke V&J. die mens 9 in lJesonder die 

witman i:n Suid-Afrika, na die ou goudstad, Vigiti 

11 Graaf / 
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11 Graaf ui t die sand met stru11110rgeruis 
n nasie se mosselbedekte klipkruis; 
en sak clan maar dieper met die vermoede ~ 
onder nlYJ-1hope en onder die vwede 
van h ierdie a a rde loop erens ':1 skag na 
•n au g oudstad 9 Vigiti lVIagn a ! 11 

(v . . . . ,,,. bl 6 3l' 1 g1 t1 _ _!;;la F-01a 9 • . · 

Geprik k el d eu r die verantwoordeliLhci d van ouer-· 

skap 9 het die dig ter hom besin op s y verhouding tot 

d i e wereld en ·t;ot God. Hierdie ervari:ng dat hy n dier 

en ding en plek n a plek die a a rde met ( s 3r ) kind moet 

herontdek 11 (In:o eders t a d 9 bl . 64) , v e roorsaak die b e------
klerrmlencle 1Je s ef da t die wereld een itg r ysla n c1 1

' is ? 

vvorcl Hollyvvoo d, I.~oskou 9 Kaapsta d 9 

almal voorstede van e(m sta d? 
eD. skielik ui t lilY droom v ~::r skyn 
die grys vo orlopers van d.i ·3 groat woes t yn. 

( ~1_Q_e de1:.s..i~~) 

Ni e t ec-mstaande di e s on digheid v a n die materi alisties e 

vvereld bosef die dig t e r e g t e r o ak da t s olank di e men s 

sy deur God opgeleg de taak volbring , is die mens en 

die wereld nag God se genade deelagtig : 

;; Sola.nk die mens aru1. My g eboorte get~ 
h a:ng na g I\~y N ege:ster oar Nineve. 11 

Da n word Nineve •n I·Io e ders tad, die Grys l 2n d 1.vord Vi .:si ti 

X X X X 

Dit wek g e en verwondering ni e da t hierdie 

dig ter i n s y b es inning op sy verantwoordelikheid en 

t a ak a s g eestelik - b ewuste 111ens 1 hom oak s a l 1J c:)sin op 

d ie kunstenaarstaak, meer bepaald die digterskap . 

Net soos in HEILIGE :B:SESTE (;LtncClnt_ _ _ymL_ Gog~, 

~~1~~-~~J3-~?1~ ~ ) vind ~ mens i n hierdie bundel ook 

verwys i n g na die kunstenaar , in hierdie g eva l di e 

Afrikaanse clig ter Eu[;ene Marais, en wel in die 

c;edi ggie I 
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gediggi:; J.Li]-_dernif2_ (bl. 9) vvaarin die gedagte v ax1 

die digter as besvveerder van die werklikheicl ui tge-

spreek vvorcl ~ 

Watter boom se bitter wortel 9 

watter beentjie van die tortel 

sal die hart teen bose gees 
boskerm en van eensaamlleid genees 9 

sal die kranse en die wildepeer 
tot sin en ewigheid besweer ? 

Die kunstenaarskap van h.ierdir~ weerloos ver·-

eensaamde is egter nie by magte om hom te red nie ~ 

llet die jare word die karner 
daagliks onherbergsamer 

en buite kom n kilte 
d.ieper uit die klip en stilte, 

buito agter TI miershoop 1~ 
die I'mer lyk van Eug~ne Marais. 

Hierdi c:! gec1agte van die transforJilasie van die 

werklikheid in die kunswerk om dit so tot 
11
sin en 

ewigheid11 te 11 l)esweer 9 li sou •n mens ook kon ll.aspeur 

in die gedig pj~~ 9 weliswaar die enigste gedig in 

hierdie bun del, en ook die eerstr;.~ in sy o ouvre, vvaar-· 

in Opperman hor~1 bepaalc:t oor die digterskap ui tspreek 

DIGTER 

Ek is gevang 
en J;let die stryd 
erens in die ewir~·heid 
op •n Ceylon verb;;:;,n 

waar al my drange 
na •n verlore vaderland 
my dag na da g ceeiland 
hou met horisonne en verlange, 

en in die geel gloed van die kers 
snags deur die smal poort 
van die vvonder elke woord 
laat skik tot klein stellasies vers 

wat groei tot boeg en mas 
en takelvverk -- en die ui teindelike 
reis met die klein skip 
geslote agter glas. (bl. 2B) 

Dit/ 
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Dit gaan hier in die eerste plek spesifiek oor 

die digter se verinoe tot kunsskepping 9 oro. 11 '11 skippie 

i:LJ. •n fles t2 bou" en so aan sy ballingslrap te ontkom 9 

en di t bly wel •n ::reis mc:t die klein skip geslote 

agter glasn 9 •n kamma~reis \Vat troos 9 maar •n mens sou 

o ok meer in die gedig kan lees ~ hoe die digter die 

werklikheid inbou in die gedig ndeur die smal poort 

van die vvonder:: tot die g edig vol tooi en afgerolld is 9 

01 die klein skip geslote agter glas 11 
- die werklikheid 

getransformeer, c1ie aktua l i tei t verewig tot kuns 9 on--

aantasbaar verduursaam. 

Wanneer die lnmstenaar so sy fyn en noukeurige 

taak volbring om krae;tens sy dig torgawe en-werksaam~ 

heid die 11 graaD. des levens" om te stook tot 11 j enever 

der poezio :: ( 4 • , dan is die sin van die werklikhei ds-

dinge 9 die ,,waarheicl in die vverklikheid1:, die ~:logos:• 
9 

( ,-
die 1;goddel ikheic1:: :J • daarvan afleesbaar. Op hierdie 

wyse volvoer die •Noordkunstenaa r sy taak, en ook so 

word aGod in hierdie skepping vasgevan.g" (1:.~~en.de van. 

In llierdie verband laat dr. A.P.Grove hom soos 

volg ui t oor die kvmtryn Gees (bl. 40) 

Waar alles eers verganklik was 
wek jy tot b e elde agter glas : 
wit duif, groen blaar - onder 
~ stolp D skepping ew1g vas. 

11 Die gedig •.. " . het dan ool;: in die eerste plek •n 

suiwer biologiese verklaring duif en bla~ word 

si1nbole van •n levve wat deur die skeppende Gees gevvek 

is en nog prenataal bestaan. Hiermee km11 •n 111ens 

vanself by die twc:ede betekenislaa:;· vvaar die ti tel 

slaan op die sker.pende gees van die kunstenaar wat 

onder die stolp va:~l die gedig aan die verganklike 

aardse / 
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aardse dinge •n onverwoesbare l~arakter gee. Maar clie 

glasstolp is ook grafversiering sodat duif en J2l..~E 

verbondstekens vvord 9 simbole van die groot belofte 

dat die lev.re eenmaal uit die verganklikheid sal op-

staan Kyk 9 Ek maak alles nuut . ;; ( 6 0 

Hoewel hierdie gediggie nie in die eerste plek 

die betekenislaag van besinning op kunsskepping h e t 

nie 9 blyk dit uit hierdie bundel dat naas die leit..:.. 

moti v van die bundel ~ die gero epenheid tot en vera:nt-· 

vvoordelikb.eid van ouerskap om so aan die panteisties -

kr eatief-,. ewolusionistiese God van Opperman se Godskou.-

sepsie 11 geboorte ( te) f'Ge 11 (Moederstad) daar bewu,ste 
.:> --·-· ·~-~~~.- 9 

besinning op die c.ligterskap as sodanig is (12_i_t;::te~) • 

Hierdie selfreke:nskap van E3Y taak as digter 9 van die 

wese en funksie van sy kun,s bring •n ander asr1ek va:n 

die vorlossingsgedagte as bv. die op 1Jiologiese vlak 

aan die or de ~ die verlossing, bevrydine van die godde·-

like uit die stoflike dour die gedig, n konsepsie wat 

in Opperman se latcre verse al hoe sterker op die voor-·· 

grond tree. 
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LYS VAN AANGEHAALDE WERXE 

1. Nasiona1e Pers Beperk 9 Kaapstad 1947. 

2. Genesis 1 ~ 28 ~ En God het hu11e geseen 9 en God 

het vir hul1e gese ~ 

~Yees vrugbaar en vermeerder 
en vul die aarde, onderwerp dit 
en beers oor die visse van die see 
en die voels van die hemel 
en oor a1 die diere 
wat op die aarde kruip. 

(Die Bybel met verklarende aantekeninge ) 

3. Vgl. M.S. du Bason t.a.p. ~ 0 In die p1ek van 

Schopenhauer se Oerwese as Wil waarvan die mens-

syn slegs die verobjektivering is en wat geopen

baar word as •n b1inde en irrasionele drang, het 

ons by OlYperman in [~E?.§t~ineve die byna 

heilige Oervoortp1antingsdrif as die godde1ike 

stuwingsmag. Die mens 9 ontdaan van hierdie drang
9 

versteur die evoluerende gang van God. Die godde

like voortplantingsdrif word dour die moderne stads -

mens vernietig en so kan die godheid nie tot abso

lute voL-naaktheid kom nie. Die mens moet aan God 

geboorte gee, hy moet God in homself verwesenlik. 

So groei God tot heerliker vorme. 11 

4. g .. Itiars.:n~a.I1,~,D~ouf1ing·tusschen leven en ~nst. 
in Ve;:~1e~d werk_111 9 bl. 238. 

5.. Standpunto 1 Jg~ V111 :Nr. 2, bl. 53. 

Hervve 

Scllol tz in !3!2SkouingD oor J?O~sie 9 bl. 121. 
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") 
....! • JO ERN A.AL V J.lli JORIK (l. 

JOERNAAL VAN tTORIK bring '11 bcwic~nde varia::de 

op die basiese motief in Opperman se eerste twee 

bundels ~ die geroelJenheid en verantwoordelikheid 

van die geestelik--bevvuste mens in hierdie levve ~ in 

hierdie geval die verraad van die mens (en die kuns-

tenaar) teenoor sy van God. opgelegde taak. 

Ons moet d.ar1 ook verby die l;lote verhaal van 

Jorik lees en ag slaan op die sinvolle aanduic1ings 

van ander betekenislae in die ged.ig om die valle 

draagvvydte en diepte van die epos te peil. 

JOERNAAL V Al\T J"ORIK is '11 sprekend.e voorbeeld 

van die moderne laaggecUg wat doelbewus as .sodanig 

l . . d., . ge consJ.rneer en waaraan op lO wyse vormgegee lS. 

In hierdie epiese gedig is daar drie, vier implika-

sies van Jorik se taak en verraad te onderskei - dus 

meer as een ;; betekenis ''--laag in die gcdig te onder··· 

skei" Ek ~;tel my di t nie ten doel mn bier al die 

middele aan te toon wat di:a digter aanw(O;nd om hier--

die gedig meer as een dimensie, meer as oen diepte-

vlak te gee nie hierdie struktuurmiddele kom in 

die tvveede deel van die ondersoek t(n" sprake - , hoe·-

wel miskien terloops daarna vervvys sal moet word
9 

maar hoofsaak hier iE; om aan te toon hoe JOERNAAL 

VAN JORIK wesenlik aansluit by die grondgedagte 

in Opperman se vorige digwerk. 

Dit is nodig om te let op die verskillende 

lae of vlakke in die gedig~ en dan in die eerste 

plek die verhalen de. 

Op die epiese vlak is JOERNA.AL VAN J'ORIK met 

sy vyf afdelings ~ L"'s_ikboot, Karg.er_Q
9 
~n..§;§_t_ 9 

~~;L_ lyv~!:~ ing e, I 
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Jorik wat deur •n duik-boot 9 waarvan }[anuel die skiplJer 

en Da:Jor die tvveecLe in bevel is 9 by Kaapstad aan wal 

gesi t irvord met sy kaart en klein koffer om die land 

te verkeno 

In die tweede afdeling leer Jorik eers die 

Kaapse omgewine; ken en daarna die binneland van Suid·-

Afrika en Natal; ook vertel die ou vrou hom die ge-

skiedenis van die Afrikanervolk. 

woc1ige dae van die ondergrondse versetbeweging teen 

die deelname aan die Tweede Wereldoorlog van die 

toenrllallge regeTing. Ten slotte besef hy egter dat 

geweld nic die vryheid van die Afrikanervolk kan be-

werkstellig nie en word hy deur sy vriende bestemp1el 

as TI verraaier. Dit is ook in h~erdie tyd dat hy TI 

kind verwek by Erna. Dan bring die atoombom •n 

plotselinge einde aan die oorlog en betree Jorik in 

nuwe lewensfaseo 

Werksaam in •n koerantredaksie, word hy na die 

verkiesingsoorvvinning Yvat cUe Republiek in beginscl 

weer dscarstel 9 bewus van die gevaar dat die suiwer 

ideaal van dD,ardie RepulJliek verlore gaan j_n die 

materialisJ.ne 9 die kapi talistieEle industrialisasie 

van die land met die geld. en mag in die hande vaa 

enkele magnate en die vverkers onterf in hul eie 

land. Deur I!liddel van sy koerant maak hy die werkers 

bewus van hierdie toedrag van sake 9 maar dan vvord 

hy deur sy base, self geld- en maghebbers, wat vrees 

dat hy in die hande van die K01mnuniste speel 9 voor 

die/ 
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die keuse gestel om (lf sy beleid to verander (lf te 

trap. Hulle ve~Nag van hom geen agitasie nie 7 maar 

dat hy die massa Vill'l sensasie en ontspanning sal 

voorsien 7 en indien hy c1ie sirkulasiesyfer van sy 

1Jlad op.skuif 9 sal hy dienooreenkmnstir, vergoed word. 

Tervville van vrou en kind lcics hy die brood maar 

besef dat hy sy beginsel en insig verloen 9 dat hy 

die waarheid aan die stoflil·i:e opoffer 7 die gees aan 

die materiele ver:Vweg en dat in die dreigenc1c 1Nereld

lJrc.:mc1 tussen die Ooste en die West<:! daar geen ont-

kor.ling sal wees nie. Di t sal die oordeel van God 

wees oor die materialisme waarin Hy en die waarheid 

nie geken is nie. 

Die laaste afdeling van hierdie e:piese gedig 

begin deur te verhaal hoe Jorik hom besin op sy af

gelegde le:~1venspad, gedagtig daaraan dat Manuel en 

Dabor 9 volgens hul waa rskuwing aan die begin, hom te 

eniger tyd kill'l kom haal. H;y voeg sy naar'1 by di e baic 

ander o:p die kaart 9 oud en vergeeld teen hierdie tyd, 

en b&re dit in die koffertjie sodat selfs n kind dit 

maklik sal vind* In hierdie vege herfstyd ~;ee ,JoriJ{ 

hom ook rekenskap van die doel van sy verblyf in di8 

land, sy taak wat hy moes volbring 9 en word dan in

tens bewus dau~rvan ho<~ E>kromelik hy tekort geskiet 

het in die volvoering daarvan. 

Terwyl hy in •n kroeg •n gem1nerbrandevvyn drink, 

verskyn Dabor onvervvags, maar terwyl die vir Nanuol 

gaan haal, word Jorik oorval deur vrees vir die oor

deel en probeer ontvlug inn bus. By die halte waar 

hy afklim, vmg Ji!lanuel en Dab or hom c:;gter in, en ten 

spyte van sy verweer dat hy verraad en ongercgtig-

heid / 
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heid gepleeg het en dus nie kan saan1gaan nie 9 beloof 

Manuel hom genade 9 en toe Dabor hom onv~C;rwags •n in·~ 

spuiting gee 9 duisel Jorik en word 9 tussen die twee 

ingehaak 9 weggelei die mistigheid en die duiste:r·nis 

in. Saarn met Manuel en Dabor verdwyn hy in die 

cliepte van die vvater waarui t hy eenr.a.aal verskyn het 9 

terug na sy herkomsoo:rd 1 sy 11Vaderland~ 

Di t is dan in hooftrekke die verl'mal wat 

JOBRNAAL VAN JORIK verteL. Maar deur die gedig 

groei Jorik tot meer as blote fiktiewe epiese held~ 

hy word oo1{ tipe van die moderne Afrikaner en so van 

die Afrikanervolk as geheel 9 van die moderne mens en 

die mensdom (want in die lotgevalle van J orik sou •n 

mens ook •n beeld kan sien van die meJ.!-B soos hy ge-

teken staan van Genesis tot Openbaring)? 

word Jorik ook tipe van die kunstenaar 9 die digter. 

Deur die genetiese beelde : 

GOOOOOOC>0000<00000<10o:-():J0000!)el;t00tl - duik 

met •n borrelbaan langs kuwe en kante 
deur die reie vlugtende engelvisse 
tussen heup en heup van twee vastelande 
in TI waterbuik se geheimenisse 

bo die ko:pbeen en die gebarste kJ_ok 
van matrosc en ryke lankal vergaan7 
maar die see is n ewige eierstok 
e:n ryke groei met die groeiende :maan . 

01 0 Q 0 0 • G 0 0 () ., e 9 e 0. 0 r.; 0 Iii () t\ 0 0 0 0 0 GO 0 • V • " ( b 1 • 3-4 ) 

Gee U genade, laat ons vaar in U narun 
en geen rif of magnetiese myn 
ons ruk ui t die waters , soos •n niskraa;.'TI. 
op die bodem verfrommel tot slym •.• 

( bl. 5) 

en sy aan wal stap by die Iv'Ioederstad 9 Kaapstad, word 

Jorik se koms simbolies va..n d_ie geboorte van •n 

Afrikaner ~ 

•• }{ry soms op die spieel van ui tkykbuis 

deu:!:'/ 
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dour splcte lig of deur ·n los misbank, 
uit engtes van die buik sy eerste blik 
op die nwederstad, op die vrcemde land 
wat grater en grater groei met sy klip 

(bl. ll) 

Ook deur sy sterk historiese bewussyn 9 sy verkennings -.. 

togte dio binneland in, sy bewuswording val1 sy volk 

se geskiedenis cleur die oe van die Afrikanervrou 

Wiesa gesien, vvord J orik Afrika..."Yler 

En Wiesa met haar hare wit soos brak, 
kyk na die vuurtjie 'binne alle dingo~ 
sy laat die rook van vlam en };:ole sak 
tot voorbodes en ou herinneringe9 

em sy vertel hom mymerend van 'n volk 
in wind.oo:p ruii11tes van 'n land gevorm 
wat opstyg uit die see tot in die wolk 
vvaar God praat in die weerlig en die storm~ •• 

(bl.l9) 

En dan veral nee;:;1 Jorik die gestal te aan van tydge·-

nootlike Afrikaner deur sy rJelewing van resente ge-

beure in die lewe van die Afrikanervolk, soos sy 

deelname aan die versetbevveging tydens die Tweede 

Wereldoorlog 9 sy besinning op nasionale problematiek · 

die verwesenlil{ing van die Republikeinse ideaal, sy 

strewe na ekonomiese opheffing van sy ·volk 7 die ge--

vaar van kapi talistiese standverdeling en materia~-

listiese verraad. So word Jorik tipe van die moderne 

Afrikaner wat verder ook die dreigendc vv(;reldbrand 

voorsien, die stryd tussen die Ooste en die Weste 

waarvan die ui tkoms ,so hopeloos sk3rn te wees dat hy 

huiwer om kinders groat te I:mak 

•• slagskepe van die Weste met die Kruis 
teen die Sekel van Nieu--Sarasene 
oral op die sewe oseane tuis 
waar ski~[J na skip vvegsink tot soutwi t bene •. 

Spookskepe •.. Wie besit die Feniksbom? 
Spookskepe met krygstuie van die dood ? 
0 watter wraalc sal daar nog oor my l{OlH? 
0 God ,waarom maak ek rn kind nog groat ? 

Maar/ (bl. 49) 
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Maar Jorik is 9 oenewens Afrikaner te wees 9 ook 

simooo1 van die Afrikanervo1k. Hy ervaar reeds op 

see 9 voor sy Afrikaner vvording 9 die geskiedenis 'Nfj, t 

ge1ei h et tot die vestiging van die vo1ksp1anting 

aan die Kaap ~ die moeisaJae soeke n a die seeweg om 

die suidpunt van Af rika 7 vanaf di e Feniciers 9 die 

Portuge.se ontdel{:kingsreisigers 7 en dan die ekspli~,. 

siete vereense1wiging met die ou Neder1andse volks-

p1ruJ.ters aan die Kaap 

,I s ek weer Reiger na die ono ekende ? 
Die Dro:me daris 9 Goede Hoop wat vaar 
en onbevvus i n boeg en 1ende 
die sade v an •n volk in :my bewaar ? ' 

(bl.10) 

Daarna volg die beeld v a n Jan van Hi ebeeck 9 die Fort 9 

Kasteel 9 die ou Ma rk. Jorik h erb eleef die volks-

wordi ng van die Afr i li:aner deur Wi esa se v e rhaa 1 9 

vestig hom in die Goudstad 9 neem deed aan die poli·-

tieke bedrywighede g edurende die Tweede Woreldoor1o g7 

hy beleef se1fs die koms van die 11 Republiek" (die 

verk iesing van 1 9 48 ? ) - en ten s lotte maak Jorik 

weGr 1rwlding v an n di e Reiger, die Go ede Hoop wat 

e wig vaar n ( b 1 • 5 5 ) • 

Saar;1 1ILet J orik het ook die Afrikanc)r 7 die hele 

Af rikanervolk 9 verraad gepleeg ~ 

.• ek het om dertig daa lders God verraai. 
(bl. 48 9 50) 

o c • ~OIJ ••o• • o a•o oooo o v oo!l• oo o ooo o oo oeooeo. 

My hande l aars en ratte het d ie siel 
hier in •n bloed-.-en--bodem~·besigheid 
om dertig silwerlinge so verniel 
vir al die hemele en Sy ewigheid. 

(b1. 58) 

Ook die Afrikanervolk het van die "beg in a f die 

1;Goue Sta d 1
' (b1. 58 ) g e s oek 9 sodat ma teria1isme 

hoogty/ 
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hoogty vier. Die verraad teenoor die eintlike be-

ste:cmning 1Nat Goc~ die mens or)gole het 9 geld oak op 

nasionale terre in. Soos Judas tervville van dertig 

s ilvverli11ge 7 het die AfrikaJ.1ervolk saa,l :u1et J orik 

verraad tecmoor God geplseg terwille vail die stof·-

like gewin. 

Geen vvoncler dat die gedig groter draagvvydte 

kry wannacr nie alleen dil~ Afrikaner nie 9 maar die 

Wcsterse mens hom in J oriJ\:: en sy skuld versim~elJeeld 

sj_en g 

,Sou ek met Kruis die groot galeie Gods 
langs bmJ.1boes· .. -eilande; van plek tot p1ek 
lJevaar en eindeli1c verby die Rots 
die nuwe aarde in Sy naam ontdek ? 

Dan hot ek Hom. van die lJegin verloen: 
vvru1.t voor die boorlingG metaal en doek 
op vre strande sku aan my koll. to on 7 

hot ak die Goue Stad alreeds gesoek.' 

(bl. 52) 

Terc;;':'"l die Sint Elmsvuur van God se oordeel oar die 

vvereld ui tCJlaan 7 bcly die llc;le ChristelH::~Westerse 

beskmving 9 ja meer, die hole mensdom sy geestelike 

lJankrotskap : 

1 
W2.t baat die goud, wat baat d.ie silwerlinge ? 
die vee en vis, die land a8J1 alles ryk? 
Sy kosteliko en skitterande dingo 
l1et vcm my en myne lankal reeds gevvyk. 

0 watter wraak sa]_ daar nou oar my ko:rn 
dl..1t ek in :Jodemlo:Je afgrond sale ? 
Ha.i'~g ck 9 deur vindingo van brein en bom i 
·n late JudaEJ aan die laast~' tak ?' 

(b1.59) 

Nie nat J orik nic, ni.c; net clie Afrikaner nie 9 maa r 

die mens van wie se aardse be~=;taan Jorit: se verblyf 

sinnebeeldig lS, het vorraad gepleeg teenoor .sy oor~ 

Dvvarsc1:::c:~r dL;; g~:;dig 9 van. die lJegin af 9 word 

hierdie algemeen·-menslike en religieuse implikasio 

van/ 
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van die J orikvr:;r1El.al gesuggereer. Die gcmetiese 

beold.e wat voorko~·l i:n die eerstc veortien strofes 

van die gedig, .suggereer che menslike geboorte. •n 

Mens lee.s die dui1c1Joot duik "tussen heup en heup 

van twee vastelande in •n waterbuik se geheimenisse 11 

en ,, die see is •n ewige eierstok'' 9 en J orik bid. dat 

hulle nie 11 SOOi:l •n. 1,1iskraam OJ) die bode:n verfronmwl 

tot sly:m:• nie. Hierdie see waarui t JorH:: versky:n en 

waarin hy weer verdvvyn? is •n evv i gc; voor-- en na-· 

geboortelikc: lowe 7 en sy aan vral stap by die 

1 moec1er:::d;ad;~ en sy verblyf in d i e 11 vreemc1e land 11 
i ~-·~~~-·-- -~ • 

'Nord .silnlJolios van. die mens se tydelikf; lowe op a<:.rde. 

IIy i1et dan ook 

soos enigz:! Inan FJ.et koffer en kaart 1 

tusse):1 die mis en die HeDse verdwyn .. " 

(bl. 12) 

So begin Jorik se 1ewe 9 en ten Dlotte verdwyn hy ook 

so saa::-•1 met Nianucl en DalJor in die sec met die duik·· 

boot ~ 

En d•~l-"' 1-J-1. 0 '1118 s·c' alJ r·"''J.r"s -n &r·:haal·· ...1.. - cu ...... 5~ c....v:-.. <:;J._ \,__:)c.. . ..,..')..., 

soos enige drie as een duisolig is 
en eli:::; r(jis n ver vMn~ die donknr sak. 

(lJl. 60) 

Verder is daar in J orik s e levve die twee oor--

heersende persoonlikhede,Manuel en Dabor 9 wat meer is 

as net :D:atrose. Die naarn I1anU()]_ rosoneer dadelik die 

naam L~:n:rD.anuel, God In.et ons? Christus. Ook in sy 

ui terlik toon Iilanuel oorc;cmkoms :rnet clio tradisionele 

voorstelling van clie CJ.1ri,stusfiguur 11 die lang 

skraal skipper met ••• die .biot j ie baard"(bl.l+) en met sy 

"blink li ttekerw van •n -vvond of vyf, geruk cleur haak, 

bajonet of spykers op doelbewuste plekke in die lyf~(bl.ll) 

Wanneer Nanuol se afskeidswoorde hierby in ag ge~ 

nee:r11 vvord 9 word die religieuse implikasie wat dwars "" 

deur/ 
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deur volgehou word, versterk 

nVless voor'oereid wanneer ons jou kom haal, 
Sdlfs guns telinge weet di e uur ni e eers~ 
ons koEl en gaan vvord l1eimelik bepaal 
deur welbeha e van die Een wa t heers . 

Besorg jou dan geen oorlas of hoofbrek ens 
sodat jy da eliks bedug s a l wees 
vir voorbodes of uiterlik e tek ens, 
maa r verwag on s altyd n a die gees. 

E11 so, da t jy nie gans verlore voel, 
neem hierdie kaart en di~ klein koffer. 
On thou, jy mo et terwille van die doel 
jouself, s oos ek eem~mal, g ewillig offer . :1 

(1Jl . ll - 1 2 ) 
As teehan ger van Manuel word Dab or, di e dikke, 

sinneb e e lr'Li g v an die Bose . Tervvy l Hanuel se afs};:eids--

wo orde met di e ge es telike verband hou en Bybelse 

fras es daarin samnklink ( n.. die uur o o, •• welbehae . . , 

• • o ..rc e};: ens o • ? vervvag ons al ty d :na die ge c: s • • . 11
) , 

gaan dit by Dabor om die materiele 

;,Gaat jou blikkies ! H Dabor klop sy skouer . 
11 0ns stel on s ora l aan g evare bloat, 
moet jon du s nie lJekomrner ni e ~ onthou 
ons maa k maar almal •n gc~raamte groat ~ 11 

(bl . ll) 

Verg elyk oak sy vo or s pelling van Jorik sc toekoms wat 

hy in die speelkaarte a fle cs, tervvy l :Manuel •n ander 

k a a rt raadple og : 

11 Jorrie, onthou altyd, jy word beloer~ 
ek sien die vrou van hartans' en di e aas, 
dL) heer v an rui tens en dan s koppensboer . 
Maar bly, ou bees, oar j ou bestmmning baas ~ 11 

( b l . 6) 

Die verantwoordelikheid van Jorik sien hy as iets 

boos - jv word b e lo e r 11
" di•2 vrou v .:.u1 hartens'~ slaan 

II u ··-·--- ·- - -- ~ 01 

op Erna, die :~aasa v-vaarskynl i k op die g2s l ag, hoe\!ve l 

moontl i k oak op die omkoopgelc1. LTa ar oo1c 11 die heer 

van ruitens 11 l:::an doel o p die materialisme, die nsil-

werling e tl ( rui tens = diaman te ) , ho ewel c"li t oak die 

0 OrlO ,~(S ·0cr ewel c, SU 0·9'.cr0 el'GGr • E:n. ckoppens:: boe•·,; 1 dul· Qi" - ~ ii 0 ~ ~ .t! 

di e / 
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die uiteindelike dood. 

So vvord J orik prototipe van die mens in die 

a lgemeen. Aanva:n.klik 9 solank die besef van •n god-

gewilde -bestemming en opdrag nog wakker is, v erla11g 

Jorik terug na sy eintlike vaderland 

Hy vo el i n hierdie rmve land nie tuiu 
en stap l angs slakbedekte rots en strand 
in die vervoering van die seegeruis 
verlangend na sy verre v aderland. 

(bl. 22) 

Maar soos hy vaster groei aan die land ~ clu.s die op--

gaan in die s toflike dingo en die nalaat van die ver-

vulling van •n geestelike taak - , vervaag hierdie be-

wyssyn totdat dit te laat is en die oordeel aanbreek. 

Hierclie algemeen·-menslike implikasie vrord •n mens 

verder gewaar uit Jorik se vraag ~ 

,Het ek die bygelowe v an die gees 
binne •n ligblou middeleeuse nag 
en al die karnavalle v an die vlees 
met blote brein beswoer tot helder dag ? 1 

(bl. 58) 

en ook ui t die verg elyking met Judas ~ 

1 Hang ek, deur vindinge v an lJrein en bo:m 3 

•n late Ju d.as aan die l aaste t ak? ' 
( b l. 59) 

Maar dan i s daar vir Jorik~ vir die Afrikaner, 

vir die mens genade ten spyte van erfskuld -

• . . . • cliep in my dulJbele aard 

(bl.5 6 ) 

•.. v66r my eerste skredc; op die straat 
vvas ek r eeds skuldic; en verval in sonde :: 
diep in die klier slmil die verrau.d 

(bl.23) 

en ten spyte van. persoonliko skuld ~ 

.. , o • o o " • ,. • • • " • • • • • o • • -o e lr 1 0111 

dat mens so onbewus in webbe vas 
k an r aak . . . o •• ••••••• o (bl.34) 

0 watter wraak sal daar nog oor 111Y kom~ 
ek hot om dert ig daalders God vorraai! 

ten/ 
(bl. 48) 
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ten spyte daarvan dat nie dio Ryk v an God uitg ebrc i 

i s nie maar die Goue Stad gc soek i s 9 is daar tog~ 

genadige antwoord op die 1Jede ~ 

I Rabbi moet m;y n ie aan mys elf oorlaat I 0 n • 

(bl.5 0) 

en uit di e mond v an Manuel 9 verper soonliking va~1 die 

Verlossur van die wereld 9 klink die vrymakencJ.c, ·bood--

sli:arl wann.ec-;r bulle Jorik by hal te 33 i nvmg - die ge · 

tal -~vat veroand hou met die le-vvensjare v an Chri s tus 

op aar de 

0 • 0 • • " , • ,. o • • • - 4 ,,Kom 9 i n Sy naarn. 
EJc 9 vvat b.ier eenmaa.l in die tyd en v]_ ees 
ook was, n ce".'l jou i J.1. Sy genade saam.'' 

(bl.59) 

In JOERiiAAJ.J VAN JOICK staan g eteken die g e -· 

skiedenis van die mens v anaf Genesis tot Openbaring . 

Die Bybelse skepping sverhaal V all. die vrerelo_ All die 

mens word deur die eerste strofes v ru1 die gedig ge --· 

suggereer 

Waar vvarrelvvincle ui t nag h eiu.els maal 
en vvaairoons oor die see uitsak 9 verlig 
die magncs iw;ldraad van •n weerligstr aal 
•n duikboot >·<;a t soos die aarde verdit:; 

ui t di e baaierd be,iveeg ct oo~oo•o ••"'• 

(lJl. 3) 

J orik s e verraad i s die verraad van clie Ir1ens deur 

die eeue heen van2"f di e vroegste t ;y c0 ( 11 .... het ek 

Hom van di e begin v erloen . 0 • 0 '

1 bl. 5C3 ) -~ •n verraad 

wat g e:i;.ntensifieer word deur die verv1.rysing op bl. 47 

na :Barbas (die mens k i r]s Barabb as lJo Christus) 9 

die lJodekte toespeling op die l1aaste Avvondt-naal 

( 11 ••• brood en bier •.• 1; bl. 31; 11 1 Hc: t ek aan 

daardie tafel b r ood gekies ? I n bl. 49) 'II die Sanhe-

drin11 ( bl. 45) • 

In die strofo 
Yfat / 



Wat baat die goud. 1 wat b a at die: silw urlinge ? 
die vee en vis 9 die land aan alleE'J ryk ? 
Sy kostelike en skitterende dinge 
hc:t VG.Y.L m;y sn my-ne lankal reeds gewyk 

(bl. 59) 

herken •n :rn.ens die woorde van Cl]Jenbaring 18 i i 0 • 0 

al die l·wstelike en die ski tterc:mde dinge hc;t van. 

j 0\1 gewyk 9 en jy sal di t nooi t 'lle e r kry nie . " In die 

slotg8deel te van die gedig leef die gedagte V~J.,.,"':l 

vvereldondergang en die eindoorde,~l van God sterk. 

Dit is die laaste basuin : 

Hy swaai die deur oop •• op ~ basuin 
wat oor die gebou en gebergte blaas, 
en di t lyk of die -vifereld stort in '11 1 p.uin 
waar baie waters al dreigender raas. 

Alles skud, en dit voel ooJ:e meteens 
die aarde dryf los, ~ sinkende vlot, 
en die mishoring roep deur die re~ns 
en di e winde om genacle tot GocL 

(bl. 57) 

Die g edig bring nie alleen beeld VatJ. die mens en s y 

skuld nie ~ maar ook die ewige boodskap Vail genade 9 

van vrymaking en verlo.ssing in CbrL3tus 7 di :_; oorvvin-, 

ning van die geeD nn van God. 

Van che panteisties-kreatief~~ewolusionisti :~se 

God::;kon[::opsie van Opper:~.ran .se vroeer;a bundels merk n 

mens in JOERNAAL VAN JOHIK bloedweinig. Hier staar1 

die digter veel nad.er aan '11 Godsopvatting en verlos Ding 

in Christu_s gefundeer op die :B~;'bel • 

Die gedagte van die kontinuiteit in die skepping 

wat so sterk na vore tree Yeral in N:CG3STER OOR NII'TE-
,. 

VE 7 vind '11 mens egt e: r ook in JOEHNAAij VAN JORIK 

t c: rug? maar di.t h> •n ander kontinul.tei t as die 

Herakli tiese van geclurige vcrnietiging tot die oer--

stof 1 "'rour 9 en die ontstaan d.aarui t van '11 nuwe lewe 
, 

soos in NBGESTEH OOR NINEVE . In Jorik leef die 
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,Is ek weer Reiger na die onbekende ? 
Die Dromedaris, Goede Hoop wat vaar 
en onbewus in b oeg en lende 
die sade van •n volk in my bewaai' ? 1 

(bl. 10) 

en hy is bewus daarva:r1 

•• niks is in sy tyd en stof gesluit 
maar alles strom1 deur grcns en eeu aaneen. 

(bl. 15) 

Ook aan die einde wanneer Jorik ho:m besin op sy 

lewensdoel en ·"·taak, dink hy aan Helie Reiger, clie 

Goede Hoop vvat ev'lig VD.ar" (bl. 55) en h.oe hy die 

dinge van ·hierdie land ;;Vir •n a:n.der kryg~> met hom 

moet neem ~ 

Hoet ek in die kryt§; die brokkige lm1.d~ 
sy steele, sy dissels en diere, neem 
oor sy grEmse van judasklip en sand 
deur diepseewcters, en soos •n museum 

agter die stukke glas altyd bewaar ~ 
die klompie Boemnans Fiat om vcturtjie.s sit, 
die Reiger, die Goede Hoo p wat ewig vaar, 
die meeue en rysmiere in gelid; 

maar dat alles soos in •n alcvvarium leef 
waar engelvisse uit die reie vlug, 
die hegsel aan die meerrc.inbeursie k!~eof, 
en die gidsie koers hDu bo die haai se rug ••• 

di t alles, soos •n mot in barns teen, 
besin binne die engtes van my lyf ~ 
die lm1.cl 9 die eeu en mense met my neem 
deur dier)seewaters vir •n ander kry9 ? 

\bl.55) 
Jorik stel homself die vraag, 'n vermoeide, 

moedelose vraag, of di t sy taak is om die kontinui·-

tei t op heel besondere wyse te bewaa1~ deur die land 

met alles wat daartoe behoort 11 oor sy grens c:: van 

judasklip en sand:: te neem, dour 11 diep ,seewaters 11 en 

,soos 'n museum agter die stukke glai3 altyd bevvaar." 

Moet hy die werklikheid omskep en verduursaam, dit 

11 soo.:3 •n mot in barns teen, besin binne die engtes van 

( sy) lyf1 ~ en so met hom saarnneem a Vir •n ander kryg~:~ '? 

Ten o:psig t e van so •n doel en taak het hy e g ter 

tekort / 
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t ekort geskiet en verraad gepleeg . 

Da t •n mens hierin die implikasie kan sien v an 

die kunst enaar~di e di gter, wat die werklikheidsding e 

11 tot sin en ewighei d b cswe8r 11 (}1Vil ¢1.e:r:n-i..§. 9 NEG ESTER 
I' 

OOR NINEVE), di t omskep vir di e r e i s n:rnet di o kl e in 
I' 

skip g;:::slote agtor gl a s 11 (flj._g_ter 7 NEG ESTER OOH NINEVE) 

n a die 11 Verlore va derland 11
, lyk my nie te verges og 

nie. Jorik i s in die l aaste instansie ook tipe van 

di e di gter 9 die kunstenaar 1 volgens Opperman se be-

s on dere opvatting Villl die kruls tenaar en die se 

11 verlossings '1-taak ~ die bevryding van die evvige ui t 

di e tydelike, die goddelike, die gee s telike uit die 

s toflike, di e wa a r h eid uit die wer k1ikheid. 

Die vers k i 11ende vlakke waa rop die ge dig 

JOERl\fAAL VPJ'J. JORI K lJ ev,r eeg 1 die ve:rskillende 1 a e wa t 

•n mens kan onderskei, is dus di e epies e, die ku1 tu·-

r oe1-historiese, die fi1osofies - r e1igieuse en die 

kuns teoreti ese. Hierdie 1aas te, hoe O:ppsrman se 

si enin g van die taak va~ die dig t e r wc1deeglik bou-

sto:I:' van die ge dig vor-m, struktuure1ement daarvan is, 

word vo11edig er bes:preek in die hoofstuk oor die 

1aaggedig in Afde1ing 11 (b1o 119). 

•n Ander vcr1os singsgedagte a s lJv. die o:p bio-

1ogiese v1ak, i n k r catief-- evvo1usioni s ticse sin, s oo s 
, 

in HEILIGE EEESTE en vera1 in NEGESTER OOR NINEVE 

uitg edl"'Uk 9 sou •n mens dus in JOERNAAL VAN JORIK 

kon onderskei ~ di e puur van die sin van die aards e 

dour die mens 11 Vir •n ander kryg:• 9 vir die ewi ghei d . 

Met betrekking tot Jorik as tipe VSJ.l die woordkuns-

t enaar beteken di t die bevryding v an di e sin, die 

waarheid, die geestelike uit die s tof1ike, uit di e 

werk1ikheid en ore. so daaraan •n onverwoesbare gesta1 te 

te / 
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te gee in die kunsvverk o 

So gee hierc1ie cpieso gec1ig vir ons TI demon-

strasio van diE; al du.idelikt:"!r oml:y1J.de grondtema in 

OppGrl1l8Jl se dig"Vverk ~ die verlossingsmotief ~ hier 

op heel bosondere en · boeienc1o wysc vanui t •n nuwe 

hoek en met verrassende dimensies gekonsipieer en 

poeties gerealiseer. Tewens is JOERNAAL VJU;:;, JORIK 

•n treffenc1e illustrasio hoedat, by alle ander be-

tekenislae daarin 1 11 het gedicht zich met zichzelf 

lJezighoudtn, ( 2 hocdat Opperman hom al hoe meer in 

sy verse besig hou met sy digterlike funksie - die 

konsepsie wat so sterk deu.rbreek in die volgende 

bun del, ElifGEL UIT DIE KI1IP, en die sen trale tema 

c1aarvan vorm.. 



- 60 -

LYS VAN AANGEHAP~LDE WElli{E 

1. Nasiona1e Pers Beperk 9 Kaapstad 1949. 

--~------------------
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4-. G L UIT DI- KLIP (l. EN E .G 
""'--~,-·---,~-~-"~·--~------~- -_: .... ,_._ _______ .._._, 

Dat di t by Opperman in toenemende· mats in. die 
( ') 

·· · -L· '"~ · ·"' p,elf. e-Ll. e ,.f,·_nksion(:-;le;' '--}JOCSlG gaar1 o:rn. c le poe;;;l" ~ , ,. u 

karakter daarvan na vore tree 9 word ten duidelikst c 

lJeHys deur die ti tel van hierdie hundel ~ ENGEL UI'l' 

DL}; KLIP. Wat hy kunsteoreties verantwoord het in 

meer nog 

as in sy vroet:?re verse 1 poetics vervvesenlik in hier-

die hundel. Die ti tel :SI'JGEJ_j UIT DIE KLIP slaa.n 

k d . d' , d' dire_ op ~e lgproce e, en met hierdie e en kernag-

tige beelcl on tleen aan die sonnetreeks B:r:_~_si§L_C?Jl 
9 

for ... 

:tJmlecr en veraanskoulik Oppennan cUe esEJensie van die 

:poesie en die wesenlike taak va.n die digter soos hy 

eli t sien. Di t i,s •n 11 bekmomernis 9 diep--in, oor die 

poesie self.n( 4 

Di t gaan dus in hierdie bundel nie :meer in die 

eerste plek o:m die digter se besinning O}? sy verh.ou-

ding tot ro die aardse 1 die vrou em die Groot-Groot-~ 

Gees n 9 sy vaderska}l of sy Afrikanerskap nie 
9 

soos 

di t die geval Yv'as in sy ecrste drie ·bu:ndols ~ met dio 

verlossingstaak van die digter as bykomende en steeds 

sterJ;:er groeiende ElOtief':; nee 9 in ENGEL UIT DIE KLIP 

gaan dit uitsluitlik om sy bosinning op sy t aak, sy 

verantvvoording van sy roer i:ng as di,:?,ter en. die furLk --· 

sie en bestaansreg van die poesie. Die poesie .self 

vvord hier die tema, verhuld of eksplisiet, van die 

verse. Die beswerende en immer terugkerendu grond-

gedagte van die bundel in verskillende gedaantes
9 

agter verskillenclc maskers, is die digter? 
11
Ui tver--

korene van die volk 11
, 11 suurdesem 11

, wat die hele lewe 

on skepping "tot ker.r1 en simbool ••• vertolk" 

( _9_g'JJJ.~ I 
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sic~ so herskep, 0111skep, ~~verlos". 

Die sonnetreeks E.J:'_§P...c1.aan. is van fundamentele 

betekenis vir die:) begrip van die sentrale motief in 

hierc1ie bundel. Hierdie reeks sonnette is gebaseer 

op dit:J ou Ierse legende oor •n heilige 9 Brandaan, (hoe 

Oppermm1. die oorspronklike verhaal gebruik, word in 

'die tweede deel V8n hierdie ondersoek en wel in die 

hoofstuk oor die integrasie van die oerteks aange-

toon) wat in •n boek beskryv;ings oor ongelooflike 

voorvalle en verskynsels lees, dit verwerp en in die 

vuur verbrru1d. 11 Skielik versk;>m •n engel - di t kan 

ook maar sy gewete gewees het - (aldus Opperman in 

!(uns. i.§_ boos~ ~ ( 5) en lJeskuldig hom van '11 misdaad~ 
die waarheid is nou verlore. Die Here gebied dus dat 

hy self moet vasstel wat 1 waarheid 1 is en wat ; leu'ens' , 

hy moet uitvaar en die wereld, die werklikheid self 

leer ken, die vc:rband tussen werklikheid en waarheic1 

vasstel. Brandaan en sy geselskap vertrek - '11 dag-

boek word aa:ngehou vvaarin al hulle ondervindings en 

ontmoeti ngs opgeteken word .••.•. So ervaar Branclaan 

dan al die wonderwerke waarvan hy in clio book gelees 

het. As hy na '11 lang swerftog terugkeer 
7 

het ons as 

wins min of mc~er die waarheicl van die book \Vat hy 

verbrand het. Die hoek is dus weer ui t die vuur 

gehaal 11
• 

So word Brandaan vir Op:flOrmc:nJ. die universele 

tipe van die mens - in Afrikaans en in alle ander 

tale en ptekke en tye - wat die bestaansreg va.n die 

kuns betwyfel en verwerp, maar :meer nog ~ van die 

gedurige spanning in die kunstenaar tussen kunste-

naarvvees/ 
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naarvvees en menswet2ls. Die mens in die kunstenaar 

vervver:p die bedrywigheid van die lm.nstenaar as iets 

boos. 

Opperman stel di t so in die genoemde lesing 

11 Die kunstenaar besef dat die wnrksaaJ..,;hede, opvat--· 

tings ~ gewetes en gebiede van die mens en die kunstc") 

naar verwant :maar verskillend is. In •n elc:;mentere 

stadium sal die twee feitlik 'e'en wees en natuurlik 

en s:pontaan tot ui ting kom. Maar in •n gevorderde 

stadium van ontwikkeling is die mens en die kwlSte--

nae1r bewus, uiters bewus van mekaar en staan dikvvels 

juis vym~dig en gespanne teenoor mekaar. Ondei~vyl 

die mens ly~ liefhety haat •••. fluister die kunste-

naar aan hom ~ ,reveal', dis mos interessante en 

goeie boustof vir n gedigl Die mens verset hom : nee 

moenie? ,conceal', anders gee dit aan my ondervinding 7 

aan my diepste gevoelens il:;ts onegs 1 iets vals en •n 

doel bui te di'e ervaring - en dan sal ek sondig teem 
(r:; 

:nenswees 11
• '-' 

En dan wys Opperman· o:p die geval van Totius 

wat bv. hierdie spanning moes gelum het toe hy sy 

tv,ree kind.ers verloor b.et en die kunstena.:1r in ho111
1 

die digtc::r Totius, die l)i ttere ondervinding van die 

mens Totius gebx·uik a ,~ 

o::.J boustof vir verse. 

Daarom is di t dat 11 in die hele digterlike be~· 

dryf daar altyd iets gcestigs en baie ondigterliks 

(is) Die speletjie :t:net die rymvvoorde 
1 

maat en 

strof'es kan hom verby die werklikheid en waarheid, 

verby sy- oorspronklike bedoeling na •n 1 ncpve vverklik-

heid en waarheid' voer, vvat vir die mens vals en 

onwaar voorkom". ( 7 · 

Gevolglik/ 
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Gevolglik verwerp die mens in die kunstenaar 

die kuns as boos 1 en Opper:m.an verwoord hierdie ver-

werping deur BraJldaan··-die-mens van die bedrywigheid 

(bl. 47) ~ 

Dis Pinksternag en voor die kaggelvuur 
terwyl ek verse skryf 1 weet ek die mooi 
geskryf is eintlik boos en hierdie uur 
moet ek my bu:ndel in die vlamme gooi 
as ek God sui'Nercl.er wil dien •.. 

Volgens die vvoordo van Opperman in !f}~}1S i~_boos ~ko:m 

di t hierop :neer ~ ){ortom 9 in e:nige gevoelige kuns-·· 

tenaar is daar voortdurend •n stryd tussen sy mens--

wees en .sy kunstenaarwees g Brandaan dreig al tyd om 

die kqnsvverk in die vlarmne to gooi; die kunstenaar 

wil telkons afskeid neem. van sy ktmstenaarskap 11 .( 8 • 

Maar ten spyto van hierdie inherente 11 boosheid" 

van die kuns vrat verdore aspt'3kto van uboosheidn open-

baar, soos die aaslustige element in die kunstenaar, 

die boustof en die vormgevving 1 moet die kunstenaa r 

sy goddelike opdrag aanvaar 9 want al is die kuns 

11 boos 11 
1 al vrerk di t met 11 duivvelse middele", a die 

doel is iets goddeliks, 11 (9. 
o • o o o ., o o ~ ~ G ~ o o o " o ~ ., o o • 0 o g o • •• o o Maar b laai e 
en die 1Joek so band krul om en slaan 
tot vlorke oop dat daar met goel-blou swaaie 
'11 eng el toornig in die klilJ1Joog staan ~ 
uJy het die vvaarhoid in die vuur verbrand, 
maar nou gebied die Here God dat jy 
oak in die gramadoelas van jou land 
Sy wondere sien en koninkryk uitbroi, 11 -· 

(Br~~~-~~de b~ . .C:}~ 7 bl.47) 

Die kunstenaar-digter ·word dus •n taak opgele ~ 

hy moet die 11 engel uit die klip verlos 11 ~ 

nDie werkliko kunstenaar sal eerlik, sander 

eiebelang ~ die VOlle Vverklikhoid prolJeer S~rkon ( al 

kan hy di t nio alles orvaar nio 9 sal die stukkie 

"worklikheid'/ 
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1 werklikheid 1 wat hy geo van p\':)rspel~ticf getuig) en 

allcs in sy eie reg volwaardig probeer token. Hier 

kar1 di t byvoorbeeld betoken dat hy naas die Afrikaner 

en sy siel 9 die Engel~.=:1nan, die Zoeloe 9 die Indier, 

die Kleurling, •n mis dadiger 9 die stad ~ •n klip, ':1 

boom, 'D bees - elke verskyning en versk;;,rn.sel vol-

waardig na sy wese peilend, sal probeer uitbeeld. 

Di t moet al duidelik begin vvord dat al het die 

kunstenaar bose eienskappe en •n kunswerk bose 1Je-

standc1ele, al ontstaan di t ui t bose spannince en ge-

bruik bose middele 9 die einddoel van die kuns die 

belangelose ui tbeelding V2ill alles na sy wese is o En 

so •n werksaaml1.eid kan oro.wontlik boos vvees, tensy 

ons aannE;em dat die Skepper en Sy Skepping boos is. 

Al begin die kunstenaar met •n boosheid, sal hy ho c 

grater kunstenaar h;'/ word, des te moor van homself 

afskeid nemn en dan tc;n G}.lyte van homself en die 

boosheid eindelik b;y die wesenlike kom waa:r hy el.-_ke 

Soos die ergel vir Drandaan bevoel het om uit to 

gaan en die werkli~dwid te leer ken, so vind ons 

dat die volvvas:.:;e kunstenaar die volle skepping aan-

vaar in sy hocrlil,:heid on ellende, sy go~")dheid en 

·boor'3heic1 . . . . of as ons dit godsdienstig wil stel, 

alles as byna onpoilbare wondere van God sien. Hy 

haal uit die werklikheid die waarheid, soek daarin 

na die esscnsiolc, die ,inscape', die goddelik e, die 
ll (10 

1 logos Y . . . . 
II 

Om hierdie nlogos uit die werklikheid te 

11 Verlos ir, to 1Jevry, skep die digter die werklikheid 

om in sy digvverk, en hiervan word die hersl;:ep:ping 

waarvan die Bybel cewag 111a ak 9 die Nuvve ,Jerusalem, 

vir/ 
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vir Opperman oeeld : 

Ek voel waar heimlik armagGdd.on 
met c;roenspas.Il, ryp en die kalander kom 

oar hierdie stad, die malva in die blik, 
oar koring en hyskrane lc--"ngs die skip, 

dat alles in en mo my heen in nood 
rcikhals na die verlossing dour m;y woord. 

(I'fE!Y~~-.,1-e~?alem 9 b1. 40) 

Die wore1d J:'OOJl in sy vergank1ikheid (ligroenspaan 9 ryp 

en die kalandcr 1
') om ver1ossing 9 o:;-;1 lJevryding daarvan, 

en. in sy digvvoord sk:::)}) clio kunstcma~:Lr rGods die 1,Nuvre 

Jerusalmn 1
' dour die evvigc fJin, di e vvaarheid in die 

werkliJchoid 
9 
te vc~rto1k . 

01n hi<.;rdio vorlossing van die gees ui t die stof 

te ka.n bewerkste11ig, moct die kun.stenaar eer1ik opgaan 

ter\vi11e van die 11 1ogos 11 soos Opper:;.nan eli t in !~J-E._S is. 

R.C?_OJ'!.! fJ t e 1 ~ 11 
· 

Ek gee my dae1iks aan diG skeirping oar, 
soos in •n bus op ~9ad na die kan to or 9 

ek 9 in •n spol van vc.,reons o11.viging 9 

p1akkaat woi·cl 7 pc;rd 9 visjong en die sering ... 

(11f ~~9-~] c-; I.:.ll!?_a1 em) 

Dour hierdio reslose voroenso1wiging met die werklik-

he ids dingo vergoestc~lik hy dit en J:1ersker) di t in sy 

vvoord tot sin en Gi.Vighoid 9 tot •n nuvve skoonheid wat 

tego1yk ewi:;e vvaarheid is g 

- die ryke baaierd van •n vrou so gees 
wat mo t bovrugting in vervoering swoef 

oar a:fgronde em. waters wac::1r •n God 
scs dae ae:1.n die lJaaierd ardon tot 

;n nu1.vc aarde hang in die heela1~ 
stad uit die stacl, krista1 uit die krista1 • 

(l!q~ve J erusa1_~) 

Met •n ander boelcl 9 die ., toork1ip van die woord 11 
9 

verh ::;]_cLor Oppennan vorder die verlossingstaak va:n die 

digter/ 
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digt8r Cr_q_<;>_r):}JcJ]. 9 bl. 42) o He ::;;c1s in die kinders:pel is 

die analogie van die: trru:wfornmsieproses wat hy later 

n1.et S'T v cli.r_;vvoor'd sou tJowerkstel li.g ~ 

Ji!k sien my:::>el:f as seun weer o:n·b8•~ms 
in spel 'n micldeleeuse alchem.is 
wat langs :Bloukrans kri.stalle en agaat 
optel 9 of korrelt j i e:-:3 Il2Tl,1ill1ganaa t 
in bottels vvater drtlp uodc:tt dit pers 
oo~slier 9 of hoe ek snags n stukkie kers 
aansteek en kyJ.c cle::m of die lJlousal:mander 
in goue glans s;:t kleur vernnder o 

Dis •n poging tot indringing 1 t c t '~1 on td8kking von clie 

geheim en sin vm;_ die skeppingsdinge deur die vera11der-

ing dao..rvan na te speur ~ die :permanganaat in water 9 

die lJlousalmander in die goue glans~ clie kristalle en 

agaat, prociukto van verandorin,:;sproL"'lesse. 

As man ~.wes h;-,r vinc1 dat die mc:ms all,Js in goud
9 

in stoflike gewin laat verander 

As :nan :mo es ek l:H?wuster in die stad 
my spel to~c; op 'n andcr vlak hervat ~ 
Oor eli., "'TQll ~l· J{:_. q]_"''"DSGl'~ "'ra~···-, -~ :·l·v t.r:-' 01-\1.:· 1"' ' .... \C \ Cv ........ .. C; ~ •~ '--''-'.r: •~ \ -~ ... v ~~-'-' 

vvat steenkool 9 erts en bloekom.blokl{e 
bring? en met talJ iJerd.s in 'n vvin1<::elraa.rn 9 
ranonkels, vye 9 'n vrou s e liggaan 9 

v-reet eJ: dat alleEJ onder :m.idas-··hanc1e 
'.ran cliC:: :n.1eru3 in gouc1 ve:rander. 

soos deur die mrn~s nagestreef, stel die digter die 

Vel"andering op geestelike vlak soos dc:ur God b:=)vverk-

stellig : alles word deur Christus herskep, gesuiwer 

;; Voor My hanc; lug em aarc1bol 9 •n retort 
wac.n" jul tem1 wil en dank gesuivver vrord ~ 
swart 9 bruin en wit? elke elenent 
wat glansloos skuil onder My firmament. 
En ook het Ek my gec-')s omslui t Inet stof 
dat ieder ~ kvvik 1 piriet of dowwe 
erts op wiE~ my Seun as Godsteen E:traal? 
verander WOl"d in edele metaal ;; • 

Op •n &'1.cler wyse bevverkr:;tellig die digter egter 

•n verlossing ~ deur die 11 toorkli];J van die woord '1 

waarmee/ 
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waar:mee hy •n eie en nuwe seleksic 9 ordening en kom--

posisie van die werklikheidsdin~:e gee 7 verewig hy di t 9 

vertolk hy die sin en waarheic1 daarvan. In sy poesie 

skc):p die digtcn~ die werklikh2id o:c11_ tot kuns 9 op •n be-

sondere v:ryse word die aktL:tali toi t onder sy 11 midas ·-

han deli n goud 11 

llGid nlogos 11 ~ die stof gees 9 die tyd;: likc) evrig, die 

onskonE) skoon 

Maar f3k vcrlo::l die mens en hierdio land 
volgens •n ancler alche:mistiese verband 
tussen ons dui.stGr gcor:i en U 7 o God, 
as ek pa trone skep va:n m;)Tl1 en krot 1 

van kie:perso1 9 swart trossies nastergal 
en kwarteltjies wat dans - so die heelal 
met :tilens 7 agaat en boomsalmander 
dour die toorklip vc~n die woord verru1_der. 

In sy optekening van ;; elke versk3ming en verskyn

~::' el volvra.ardig na sy vvese peilenc1 11 ( 
12 word die digter 

gesien as die scriba Scriba van die Carbonari 9 _,_...,.,,..__._, __ ~----·~-~~--,-----·~ ....... -__ , _ _,_~ 
in wie sc:; werk •n gE~transformeerde 

Wereld geE;kep 'VOrd WEmneor h2' gedigte ra.aak
9 

die ;~Wilde 

vul 11 ry 

o . I) o o v o o • ~ ., c () o • .,l\.Lactr l1.ic<rc1ie ttlig 
en die vallei is anc1ers as die ligte 
oor die -!Jergsneeu of wa,n~ die; clem'le ruig 
teen hellings of om diepblou l-nere stac_m 
is ru1clers as die klippE) en die strand 
vvat bleek vannag le onder daardie ras.011. 

By monde van die scriba van die Carbonari vinc1 

Opper:n1an •n analogie van die omsL:eppingstaak van die 

kunstenaar by vroe:;erc digters, veral Ovidius wat in 

dat di t in klip1;e Gl1 bomo vasgevang is. Het soos daar--

die mi tes~cepper vocl hy God, sSr God die dcur alles 

stuwende dinaiJ.1ie.·::;o gec~s? in elke ding en mens opgeslui t, 

en as volt:sgenoot is di t sy doel om sy aard.se land te 

bestendig/ 
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bes tendig in sv volk se taal. Deur volstrekte vereen-
v 

s elvviging bevry hy die gees ui t die ~3toflike in die 

gedig, verlos hy die engel uit die klip : 

Ons digters, en Ovidius veralt 
het die omskepping van die ge es besing 
met Daphne en Niobe in kristal, 
in klippe of in bome vasgewring ~ 
en ook waar berg en bos styg uit die see 
met winde 'Nat oor rots en dennc flui t 9 

ken ek in alles die angs en wee 
van God in ieder ding en mens gosluit, 
en as volksgenoot i .e:~ di t my doel ~ 
Ek m.oet my land, wat buite die hemele le, 
deur Sy g enade en Sy meegevoel 
bestendig in my volk se taa l en se 
wat m,;y_ aangryp 7 en in volstrekto 
vereenselwiging met alles om my he en 
bloeisels, Alpe en viswyf, verlos ek 
deur die gedig die engel uit die s teen. 

(1Jl.l5) 
Op hierdie manier dien die dig ter 11 sy eie volk die 

bes te;; ( l3 , want die digters i s die penwortel onder-

grands wat die hele volk laat bloei or.o.dat hulle put 

uit geestelike kragte : 

................. -en laat die bloeisols, soet 
en fyJ.J., verrimpel tot iets hards, ges onds, 
en voortdurend tot •n skono groei gc:voec1 
word deur ons, die penwortel ondergronds . .,. 
Laa t ek dan waardig woes vir die bodryf 
en vir my medemens en Go d eenkant 
beurtelings notule en gedigte skryf. 

( bl.lG) 

Hierdie vereens elwigingsproses van di<~ digter 

met die hole s1cepping, }::eer terug in Scri'Q_~l_van Egipte, 

bl. 44 ~ 

••• 11Wan t jy, met iedereen s e lot 
te vereenselwig om ooit kant te kies, 
pos eer soms as •n duiwel, soms •n god, · 
maar swaai wellustig van die masker los 
aan •n lia an n a dieptes van '11 bos " . 

OlJperman se Vfoorde in Kuns is boos~ ( 14hou dirokte 

VGrband llJ.et hiGrdi0 gedig : 11 o • o o .'11 menS SOU kan SG 

dat die kunstenaar oor die algemeen in die beoefening 

van sy vak heelwat eienskalJPe van die aarj openbaar. 

Ten oorste l'let ons die na-apende fu_nksie v an die 

kuns, / 
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kLU:CE~ 9 of wat Ari:-3toteles die nabootsende no em:; verder 

die amoraliteit en skaamtelose sinnelikheid van die 

aaJ?. Di t getu.ig no,csal van ·n diep insig in die we s c 

va..n die kunstenaarskap dat die ou Egiptenare die skry-~ 

wer soms met die ko:pstul:: of mombakkies van •n aap voor-· 

stel ~~~ 

En verder ook ~ 11 Die vverklike kun:3tenaar is •n 

vor1rleurmannetjie ~ hy neem die kleur van sy omgmving 

aa:r1, word een daar~ne e 7 1.-rord c.lie gro en blaar €m ook die 

droe takkie. Het ewe groot oorgavve en wyding is hy 

sowel die protagonicJ as die antagoni.s, sowel die held 

as die skurl{ 7 hy is ewe partydig vir almal, of eerder 

geheel en al on party dig 9 in '11 groot mate dus runoreel 

dour s;y Ol1l)artydigheic1. Aan die een kant is hy die 

kuise Josef, aan die ru1.der kant met ewe groat noodsa::lk 

die wellustige vrou van Potifar~' g ( l5 

•••...• Ek is een oomblik Potifar 
se vrou met die japan en silwer koord 
nalatig los, dan Josef wat verwar 
VBXL daardie dy en skemerendE:; lies 
wegvlug ? •.... 

(~.Q.a v*aD.J~g_ipte, bl. 4-4-) 

Die kunstenaar ken dus nio alleen die sonde en 

boosheid in die skepping wat hy in sy kuns moot be-

.swoer tot die goeie en skone en ewige nie, maar oo};~ 

in homself ervaar hy die teenstrydigheid stof-gues, 

boso-gooie, klip-engel. Vergelyk in hierdie verband 

die gedig JQf:~gn ~gsch bl.28, en veral hierdie 

verse 

Want in my is die swaap, die visgelipto sot 
wat elke toertjie van . •n towenaar beflui t •• 
maar wonderwerke en Sy kruisiging bespot~ 

en, as ek God saam met Antonius aanroep, 
is by reeds daar wat van •n nuwe geil te 
roekeloos die eerste swaeltjies dour ~ tregter poep. 

Hiercl:i.. u str;y d 9 in wose die~ tusse:n die mens~ 

soo:.cdig/ 
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sondig en stofgebo:nJe, en die kunstenaar wat a1les 

as 11 byna onpeilbare wondere van God sienn 9 vvorcl. in 

die omskeppin{~;sproses in die finale kunsw·erk rJGSYvecr~ 

1;Die bevredigende oplN~sing vir hierc1ie spa:rming is 

die worsteljng self wat geordend uiting vind in die 

kunswerk1 
( 
16 

Dit is hierdie aanvegting 7 hierdie vertwyfeling 

vvat die kunstenaal' noodgedwonge moet beleef weens sy 

tweerlei aard ~ mens-kunstenaar, vmt ten grondslag le 

van die gedig Ou :r:~.9J1-. (bl.22). Hier gelJruik Opperman 

die siening van die ou non om die vvesenliko aspek van 

sy kunstenaarskap te verbeeld, wan.t die kunstenaar 
1 

die digter 9 ~~verpeD abstraksies en die 1 onsegbare' ; 

hy moet konkretiseer • . . h;sr spreek deur -Deelde •. '! ~' ( l7 

0 lc:-~at c!k tak na tak weer styg in so •n droom 
wat kruin in U heelal • ,Ook die twyfel,Heer,verjaar. 
Kom nog cc;ns met U lig, breek nog eens deur :my skroom. 
EJ.-c is geen meisie meer, herken •n blaa:r as blaar 
dj_e flikkering van U ligkolom as moerbeiboom( ) 

bl.23 
Ook die ou non, wat die Godsopenbaring in die skep-

pingsdingo, die geostelike in die aardse 7 herken het, 

ervaar die stryd om steeds die engel uit die klip to 

bly verlos deur TI lewe te lei wat gerig is op die 

geesteliko 1 om haarself te kruisig vir •n hoer doel 

die bloat natuurlike lewe 9 om steeds die wonder te bly 

ervaar. 

Dat hierdie poiling van die 11 logosn in die werk·~ 

likheid en die verwoording daarvan in die gedig wrang, 

dilnvols onammeemlik en selfs verwer:plik is vir die 

mens wat nie so geestelik ingesteld lewe nie, spreek 

ui t gedigte soos ~e_1.,_'j..J?_~ 9 die kwatry-Dreeks Aluin, en 

Tussen wat die mens vra -

...• vra / 
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vra my volk wildr..':lbokke 
o:n rooi granate 9 

die wingerdstokl::c 
wat raak aan U water. -

( !1:1 8_]:'_:(~_§: ? lJ l • 5 ) 

en wat die kun::Jtenac-n' gee indien hy sy roeping ver·-

vul, bestaa.n daar •n w8reld v an vers1{il. Want h3" Jean 

nie in die aktuali tei t lJly steek as hy sy taak as 

kunstenaar waarlik y;il volvoer nic ··-·- hy lTJ.oet God se 

ewige sin in die skepping vertolk 

Maar onder lilY staf 
wat driftig spreek 
dat, soos uit n kraf, 
U vryelik breek 

uit die rots, uit die ding, 
in Kades, die stad 
o:p die san de van Sin~ 
breek U vvaters brak. 

O!er.J-·b~) · 

Dit is hierdie 0 brak 1.:vaters van God" 9 die C.ikvvels 

lJi ttere 1,logos'1
, die wrange ,1Etluina 

9 
waarvan ook 

sprake is in die kwatr;yn Rf::..oogt~ (bl.l9) 

Dissel en doring en kaiingkli:p, grys 
is die w8reld en die kraaie krys; 
hou in my hand die wiggelroede 
wat U vva ters wys. 

Die clic;tcr ervaar die sin vrn1. die lewe en vverklikheid 

as wrrn1.g ~ so word die per.soon in die k11vatryn -~-~iJ-1e_;t~§2. 

( 1Jl.l9) bevrus van sy eie verganklikhei d vvanneer die 

val,s tande die asscsiasie met die skedol vvek, simbool 

van die dood ~ 

Die spio(L vveerkaats •n stukkie lJec1 en hande, 
horlosic, 1cleingelc1 en kruisbande:; 
en eenkant in 'n glas buic; water 
skc~ de lig om vale tan de. 

Hierdie erkenning van die wrangheid van die lewe 

beluister ons ook in die woordc:; van Mohammed, wat 

ook •n ewige boodskap van dico; geestelike dinge moes 

lJring, aan Ajesja ~ 

• .,lt<)Q•a•oToe;, / 
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.•..... . ..•... Tog, hoe kan jy 9 

nog nie gerimpel of geryp deur pyn, 
ooit weet die soetste druif is half rosyn. 

( 1Ylo hmrrrJ1.(}_cl. _9:..~-LAL"l.? ... t~ , b l • 3 9 ) 

Hierdie lJeE3ef van die inherente !Ji tterheid en 

verganklikheid van die natuurlik n lmve, le ook ten 

grondslag van. Sl£0-_:tter ( li... . che dood vrei tussen ons 

vermom • e r:;bl.37), Dr_~?-1.-§~.§. (bl.24-) met sy godagte 

van vereensaru11dheid in die verganklikheid, o.a. verse". 

Reeds ui t die ti tel van die kvvatrvnreeks Diereriem tJ _ _ _._.,.,.,., _ _ .. ---~~-~--

(bl.3l) spreek die bi ttere gedagte vml. die levre as •n 

onontkombare nood.lot vraarin alleEJ voorbeskik is 

Hy s kop die waters weer byeen 
en sander ag op bid of ween, 
kantel Hy na ei e spel 
ait deur die gioter weer uiteen. 

(_~0-~.~~? iJl. 38) 

N ogtans bly die digter as gcestelik:_lu\vencle s t~:~eds va n 

s;sr taak bewus or11 juis in so•n skepping die 01 engel ui t 
II 

die klipn tc) 1Jly 11 verlos:; daar is by hom die vertroos-

tende lJe::H:;f cl.o..t tussen al die verganklikheid en sirme·"· 

drif die geestelike, diep verskole en onaru1tasbaar, 

aanwesic, is : 

En 

Hy gloei voor my uit die braambos 
::.:r c en v l am op vlam skud J.W ~y maanha ar 

die koninklike vu.ur van die heGl.al 
wat my van bl.oecl en vlees verlosu 

los, 

( ~ e_~u , ·b l. 3 5 ) 

Sy laat die u.i tVE:)rkorG saad ontwaak, 
die saka1Jo e la nos in biesie.s maak - · 
Sy baar die eior, vrug en Knaap;; maar gaan 
van hierche aarde .self onaangeraak. 

(!Y~'-q, bl. 35) 

Sprekend deur El.idc[ol van beelJe, ge1n~uik makend 

van c1ie sintuie en die oerdrift (; en met •n vermyding 

" . , l ( 18 h d. 1 t d. van o.le weKe en s appe, se lC 1cuns enaar le 

nlogos;; van die lew e; en die slcepping in sy verse 

uit ~1 
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Elc kyk ui t pantsers deur •n kier 
en flikkar in die sonlig sk~r en spier, 
verb erg die fyn en tere - -· agter 
die stroewe skild op n skarnier. 

(IiJ'ap~ bl. 34) 

Met hierdie nkyk deur 'n kier" van agter die pantsers, 

sien die digter die nood van die skepping wa t a l hoe 

grater \-vord ~ 

sal krap waar die winds stock 
en grater en grater 
die eiland rook. 

( Paarden_~il..§~!l_d._7 bl. 6) 

Want Paardeneiland, die ou a.shoop, met sy n ood en 

ellende groei ui t tot si:i.nbool v a n die Yv~reld;; hy 

sien al die sonde 7 die hebsug, materialisme, die 

bleed wat roep om vergelding, die gewetenswroeging: 

•.. sak •n duisend li:raaie 
oor die bloed, oor die klip .. 
0 waa:c sal ek skuil 
teen die stipp els wat pik ? 

(§Pl::.~_;tL~c.m d:t.~ ....... sPJJ~~l,koei, bl. ,_f ) 

Di t is aan die ster1 van die mens in so •n skepping 

dat die cl.igter ui ting go;c;, wanneer hy na a anleiding 

van Klara l>Iajola se da ad v a n selfopoffering , sel:fver-· 

lo~ning 9 moet bely : 

Klara Majola, die koue geweld 
sif stadiger oor my uit die ruim 7 
maar nooit sal ek in die Bokkeveld 
so vvarnt, Klara 1-:Taj ola, soos jy verkluim. 

( K .., "'' 1\/f -· 1 1 1 () 'i .. :.~§l..:: a .::.:.~J.2_:'1 , ,:> • o , 

Di t word die ui ting van die lewensang.s van die hele 

ontredderde mensdom sander geestelike waardes wat 

sekerheid gee. 

Kla ra Liajola sterf tervville van 'n geestelike 

waarheid, net soos Brandaan deur Goc1 verplig word om 

homsel:f te lnuisig, af te sterf, te bevry, in sy ont·-· 

dekking van God :3e waarheid en wono.ere in die skepping, 

in / 
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in sy verlossing van die" engel ui t clie klip'~ 

So word Brandaan beeld van die kunstenaar? 

volgens Opperman so siening? \vat homself n tor wille 

van die ,logos ' (mo ot) vorgee t 9 kruisig, opoffor" 

ten eindo die verlossingstaak to kan volvoer 

... maar nou gebiod die Here God dat jy 
ook in die grrunadoelas van jou land 
Sy wondere s ien en koninkryk ui tbrei 1'. 

(_Brande~~-~ boo~? bl. 4 7) 

Die kunstenaar moet hom bevry 1 verlos deur 
( l (l 

- J 

middel van sy kuns? van die banda wat hom 11 in fetters n 

laat skryf 9 on die reeks Brandaan is juis die demon-

strasie van hoc die kunstenaar nio alleon die 

goddelike "logos" nie, maar ook homself bovry. 

Weens sy mensweos is hy vas aan •n bepaalde 

volk en tradisie 9 en het hy deel aan die skuld en 

sondigheid van sy volk, van die wereld ~ die mis-

lukking om die gekleurde nasies te kersten 

11 Ek ken die aarde reeds waarop jy boer 9 

en wil nie by jou in jou hemel woos, 
maar eerdor mot voorvadorlike geesto 
uit die hol Unkulunkulu roorw 
Gaan die wit woede van my oog verby -
jy het my ko p reeds van die lyf gesny . 11 

(S~art k0£ 9 bl. 48) 

Dan in vervoering trap die kaal voetsole 
lig-lig na Brahma oor tapyt e kole. 

(Vuurlopors, bl. 51) 

verder ook aardsheid en wellus ~ 

Dit sterf stuk-s tuk van hom~ mens, vis en gras , 
maar ewig groei en klou hy ~ aardevas • 

(Lintw~~ 9 bl.49) 

TOKOLOSI 

Wanneer die pietersielie water trek 
hoor sy van die rivier •n soet goflui t 9 
maar op nat klippe by die oortrapplek 
gryp hande uit die water na haar kuit. 
En met die padgee van groen stringe slyk 
sien sy die halfman 9 halflikkewaan 
los ui t die water lig ~ spits oe k;yk 

haar/ 
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haar tussen borste en vol heupe aan •.. 
dat sy eers aarsel, dan verskrik wegvlug 
vanuit die drif se sleepsel van verdriete 9 

maar ingehaal, teensinnig op die rug 
tog oorgee aan die vreugde in die riete. 
En nege mane lank dink sy verstom 
van wie en hoe die nuwe lewe kom. 

(bl.50) 

Die kuns tenaar voel hom deur sy menswoes 

lotsgobonde aan die hele skepping met sy beklemmonde 

tydelikheid waarvan hy dit in sy kunswork juis moot 

bevry : 

Maar snags sien ok hy hou die kosmos styf 
govange in die Melkweg van sy lyf. 

(Kronos, bl. 52) 

Dit is hierdie verbondenheid, hierdie aan bande 

gole woos van die kunstenaar, wat in die gedigte 

van die Brandaanreeks uitdrukking vind, wat die 

grondgedagte vorm in S6all£Q (bl. 53) en waarvan 

Opperman in Kuns is boos!se ~ 11 Dio v orbondonheid 

van die kunst enaar dour sy menswecs aan •n bepaalde 

volk, kork, politieke party, ~ bcpaalde tradisie en 

kultuur 9 kan hom in ,fetters' l aat skryf 11 .(
20 Daar-

om die kro ot om verlossing in die slot van Seance 

nVcrlos ons van die strik. Hc or, II sny die koord • . 

Maar dour die gedig 9 die utoorklip van die woordn 

waarin die ewige ~logos~ vertolk word, in die om-

skepping van die \111erklikhoid tot kuns, word nie 

aileen die bevryding van die skepping bewerkstellig 

nie, maar ook ~ persoonlike bevryding . Deur sy 

menswees hot die kunstenaar medeskuld aan die doom-

waa rdigheid van die skepping --

Tog, flakkerend uit die rook kom eon-eon later 
die lintdraak, kroeskop en likkewaan 
na bo gebour, afskuwelik en kwater 
as my dubbelgangers in die klipboog staanl .. 

- maar/ 
(Man mot harries, bl.54) 
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maar dour dio volvooring van sy kunstonaarstaak 

oevry hy ook homnclf ~ 

Ek hot dio wondoro van God ooskryf 
on al die monsters uit my hart vordryf. 

(Man met h9~ri~~) 

Sonder opoffering is hierdie selfbevryding 

van die kunstenaar en die 11 Verlossing 11 van die waar-

heid ui t die werklikheid orunoontlik. 11 Juis om die 

,logos' is die kunstenaar skynbaar wesenloos 1 hot 

ny geen identiteit nie, moot hy ter wille van die 
~21 ,logos' homself vergeet, kruisig 9 opoffer'. Hierdie 

gedagtc? waarvan Kroniek "van Kristien in die volgen

de bundel die magistrale demonstrasie is 9le aan Opper-

man so siening van die dood van Gideon Scheepers 

ten grondslag in die grootse slotgedig van NfGEL 

UIT DIE KLIP 9 nl. Geb~d om, die gebeentc (bl,55) 

Hy moos drio dodo sterf,maar hy wat drie maal sterf 
die sterf nie moor~ hy word nou elke dag gesien 
as n matroos 9 of stoker op n steenkoolwerf

9 
~ 

in myn of tronk, in sirkuste:nt of •n kantien -
hy leef in hierdie land nou owig en altyd t( 

6 
) 

bl. 0 
Scheepers gee sin aan die worsteling om nasieskap 

in hierdie land9 sy driecrlei dood openoaar aan sy 

1noeder die waarheid uit die werklikhoid 

Se(3n, Here 9 al die oleek gebeente van die stryd -
• o • • o o o • e o • ~ o • • • • • • • • • • o o o o • o o • • o • o o • • • • o • o • o o o o 

- dat ons as een groot nasie in die gramadoelas 
met elke stukkie sinkplaat en met elke wiel, 
en wit en bruin en swart foelie agter skoon glas 
ewig U sonlig vang en na mekaar toe spieel. 

( b 1. 60) 
So word Scheepers met sy lyde en opoffering 

ook tipe van die kunstenaar wat ook deur selfkruis-

iging die ewige 11 sonlig" van God moot opvang en weer-

kaa ts, die .engel ui t die klip·· verlos'~ 

EI'TGEL UIT DIE KLIP bring •n interessante en 

noodwendige grooi in Opperman so siening van die 

wese / 
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wese van die kuns 1 sy kuns 9 va..""l. die taak van die 

klmstonaar 9 van homsolf as digtor, nl. om die 

11 engel uit die klip 11 te 11 Vorlos 0
, die ewige en 

sinryke uit die tydelike en stofliko, dio waar~ 

heid 9 die illogos" in die worklikheid te peil en 

in sy kuns te vertolk. So 11 verlos 11 hy God, 11 Ver-

lOS 11 hy die skepping' aVerlOS 11 hy homself o 

Opperman se po~sie word in hierdie bundol 'Yl 

kuns 66r die kuns, •n po~sie van 11 die nuwe dans." ( 2 2 

Di t is egter nie •n kuns om die kuns soos die ver-

skralende en selfuitputtende kuns . van Tagtig nie, 

maar 'Yl kuns waarin die digter steeds sy greep op 

die werklikheid, die aktualitoit wat hy in sy po~sie 

inbou, vorstewig en verbreed. 

Sy kunstenaarsvisie word steeds skerper maar 

ook wyer, die orvaringsworeld waarin die wortols 

van sy ku:ns lc, steeds groter en dieper. Hy ver

wesenlik in al hoe sterker mate die einddoel van 

die kuns soos hy dit self verantwoord : 11Kuns is 

boos ••• dit werk met duiwelse middele, maar die 

doel is iets goddeliks ! 11
(
23 En so kry sy kuns 'Yl 

universele karakter wat dit iets unieks en groots 

maak. 
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5 . BLOM EN BAAIERD (l . 

As ENGEl, UIT DIE KLIP die cluidelikste ui t spreek 

v an Opper-man sc di g terlike c redo i s in die gedi g , 

dan is BLOIVI EN BAAIERD die g l ansryke demonstras ie 

daarvan c18ur die ge dig . Dr. A. ~P . Grove stel dit 

so ( 2 : nHi erdic ln.;mst"3oretier3 e be::moei ing met di e 

p oosie ( Yvaa rvan ons in c1i e vorige bundels ook merk-

waardige v oorbeel do vind ) is natuurlik g een abstrak-

to poetiese t eoro tisering i n v e r svorm nie 9 i n di e 

beste voot~eelde ontstaan daar tus sen die teorie en 

die demonstrasie •n simbioti es"'l verhouding en gaan 

die teorj_ c~ i n. die gec1ig dra:rnaties oortuigend in vcr-

vulling ~ wat n ie wegneeni dat :eNGEL UIT' DIE KI ,I P 

tot sekere hoog te TI wapenskou was ni e 9 ~ monstering 

van poetiese toerusting wat nodig vvas voor di e groot 

slag van die jongste bundel vvaa r die ti tel nou •n 

aards-·geestelike spam1ing i mpliseer soos ch t op talle 

terreino to t oponbaring k om : die sos iale, di e bio-

log i ese, die roligieusc, di e k uns teoretieso. In die 

1 k luin skip gos loto agt~r glas' word nou TI helo 

WQYOld in{!,\:.!Sk00p • II 

Die ti tol BLQI!![ j.::;N BAAIERD slui t aan by die 

v an die vorige bundels, nie a lleen om die g eestelik-

aardse spanning op v ersk il1encte terre i n e wat di t 

i mplis eer nie, maar weens, wat Ves tdijk noem,(3 die 

11 funks:Lonele:; karakter daarvan - dit verrj_g nie 

alloen TI t ematiese benoemingsfunks ie nie, maar ver-

wys ook n a di e aard v an di e kuns en sy funksie 

volgcms Opper man se opvatti ng . 

'11 Ontwikkoling in diG rig ting van die 

nfunksioneloil/ 
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11 funksionele" poesie ·word weerspieel in die ti tels 

van 01Jperman s e digbundels. Dr. A. P. Grove stcn. di t 

soos volg in •n voetnoot by sy opstol Die__:t_qyvena_a1: 

:Loer_:r:La~_l. met sy snello 1 a antekcmj_ngo' en ve:~ral 

van die digter vvys. So o ok £lJ.()I!L§lJl __ £§a;1_(J)-:_q waa r 

die chaos --orde-spanning weer eons na vore gebring 

vvord. 1
; 

Die ti tel BLOJ::!l ]~ J3AAI::iRD impliseer ook die 

gc:;dig teenoor die aktuali toi t. 

By alle vornuwing wat dio bun del bring 
9 

ver· · 

al trnnatologies waar die titol op n sosiaal-

kul turoel--religieus -~- otnologiese teenstellin.g slaan 
1 

sluit dit wesenlik aan by Opperman so vorige werk
9 

ook in hierdie opsig dat hierdie bundel blyke lower 

van daardie 11 bekomrr1.ernis, cUep-·in, oor die poesie 

l f
., ( ,1_ se __ .~, ~ 

Hierdie besinning op die funksie van die 

kunstenaa r en sy kuns herk~.m •n mens in KLtaa:r:,·· 

speler (bl.36) ~ 

Dit 

Die klank verklik my vreugde en ver driet? 
ek vra wat elke ding my sna re bied~ 
sal alles doen en selfs verraai 
net dat •n nmve deuntjic in my draa i. 
Ag Heer 9 vergewe J,1y die sondes van die lied. 

duidelik dat Opperman hom steeds bowus bly 

van sy taak as digter o:m slogs die 
11 
logos 11 in 

dio werklikhoid to ver t olk in sy kuns en nie 

bloot om die naaslustigo el ementi; van die kuns·-

tunaa r in hom tevredo to stel nio. Inchon hy 

net / 
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not torwille van die :;nuv.re deuntjie 11 clio worklik-

heid sou verken, sou h y verraad pleeg teenoor sy 

roeping 9 sou di t kuns vvees terwille van die ln.mste--

n.aar en nie kuns in diens van God nio. As kunstenaar 

ervaar ooli hierdie cligtor dio problematiok na <:'ln-

( r:· 
loidi:ng vvaarvan ·hy in Kups __ _ is__Q£.Q_§_ ! vorl:laar .J g 

11 Die aaslustige elmnont van dio kunstenaar is nio 

t ovredo mot dio ondorvindings wa t sy menswoos .i9.C?.:: 

y~l]-];_g vir hom opdoen nio 9 hy word astranter (on 

miskien mot die jare wanhopigor). Hy par die :mons 

doelbowus aan tot nuwo ondervinclings tel., willa van 

die kuns, want as daar o cm ding is wat die kunsto~ 

naar vroes 9 is dit die digtorlike woestyndood
9 

die 

Kalahari wit papier. Di t word soms •n soort siekte 

om die kuns te bedryf. Daar is oor Hooft in ver-

band met sy liefdesgedigte ges8 clat hy verlief go--

raak hot ter wille van die kuns. Die mens kail ui t 

'11 innerlike noodsaak t;edryf vrord van opvatting tot 

opvatting, van ~isme tot -isme, geloof tot geloof, 

van bekering tot bekering 7 maar by die Jrunstenaar 

kan h~erdie soeke n sekerc ,egtheid' verloor waar 

dit •n .soeke na nuwe boustof word, soos jy soms 

voel as jy Yeates se work leas of Rilke s'n met 

sy gokvveek van stmmnings. Die kun.stonaar vorbruik 

golowo en bygelowo, vriende em vorhoudings 
9 

selfs 

sy eie menswee::.1 en liggaam in die ·bo.se en selfver-

nietigende soel:ce na onclervindings, na nuwe en 

unieke sensasies vir sy kuns. Kortom, in enige 

gevoelige kunstenaar is daar voortcl:urend '11 stryd 

tussen s-:l menswoes en sy kunstenaar vveos ~ Brandaan 

drcig altyd om die kunswerk in die vlamme te gooi'l 

clie / 
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die kunstenaar wil telkens afskeid. neem van sy 

kunstcnaarskap. 11 

Direk hierby sluit die vers Oud-diRtef(bl.39) 

aan ( solfs vvoordelik ~ 11Kalahari r s wi.t pt-rpior!); 

Die panno is nio opgedroog. Die spoor 
van die grootwild hot ok •n rukkio not verloor 
en luef intussen va.'l. die enl.::el reel 
wat springond ritsel om die oog on oor. 

Daar bly die bose vuurtjic wat ok mos kan stook 
on vlae roan lok as die gifpot kook. 
Maar ui t die pot spring not •n dwarrelwind 
on daagliks vvord ek doll or van wildodagga rook. 

Dollor ••. dan sterkor as die jongores gospier
9 

sion ok wat hulle nio kan sicn : die kool rivior
9 

die gomsbok on roenvocl •.• opgoofselond 
oor my Kalahari's wit papior. 

Opperman gee hom nio alleen rekenslcap van sy taak 

as lmnstenaar nie maar ook van die suiwerheid, die 

egtheid vru1 sy kuns - hoewel die kunstenaar met 

11 duiwelse middele 1
: werk 9 moet die doel van sy kuns 

steeds 1r iets godd.eliks" bly. ( 6 

Dit is •n vresenlike gevaar wat die kunstena ar 

bedreig wat die moes allodaagse gegewens wil omskep 

tot kuns, wat die go ddolike 9 die geostclike vmarhei d 

in die alledaagse wil ontdelc en vervvoord
9 

d<:ct hy in 

die alledaagso kan bly steek 9 dat sy kuns by ont-

stentenis van die bereiking van die ideaal dru1 tri~ 

viaal en banaal kan bly. Dit is dan ook slogs deur 

sy merkwaardige kunf:'Jtenaarskap waarvan sy feillose 

organisasie van stofgegewe en taal •n manifestasie 

is dat hierdie digter aan die govaar van triviali·-

teit ontkom en in der waarheid die 11 engel uit die 

klip 1
' verlos, •n diep_er sin en skoonhoid ui t die 

verse laat opglans -- dink maar aan verse soos 

Na._..11._besoek a~n_di_e__~~:etu~_g 9 Stillevv~ 9 en ook 

vole / 
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vole uit hierdie bundel onder bespreking 9 soos 

K~~ (bl.31) 9 _:B_~r..trymp_~.~ (bl. 59) 9 

Clat bock (bl. 63). 

En veral in die behandoling van die rasse·-

konflik is die gevaar groat om die stofgegewe to 

eksploiteer ter wille van die akokeffek daarvan 7 

en om di t nie te sien volwaardig nin sy eie reg 1J ( 7 

dit belangelooc uit to beeld na sy wese om so die 

sin daarvan te vertolk nie. Hierin le onder meer 

Opperman se grootheid as kunstenaar wanneer ons 

:BLOM EN :BAAIEHD vergelyk met ander tydgenootlike 

11 literatuur" oor hierdie aktuelo werklikheidspro-

bleem 9 dat hy nio !idie bose vuurtjie .stook" nie 9 

nie bly steek in die emosionele of didaktiese nie 9 

maar dour die gevaar heen stuur en sy taak as 

kunstenaar glansryk vervul. Hy ontkom dus a.s 

doelbewuste kunstenaar aan 1, die sondes van die 

lied 11 (K:i.:_.t,.§,a_:r~J?_f2..1.§1: 9 bl.36) en stig 11 die vuur van 

God" (~_?_?_:i:_ oog_ 9 bl. 34) dour die omsk epping van die 

11 menslike verval 11 (~lO.~':~E!::.~~ 9 bl, 33) tot kuns. 

Ontleen aan die ou gedig .~iid fan _di di~:qJ._ant 

waar die ublom 1
' die diamant betoken, verkry die 

woord dour sy gebruik binne die bepaalde kontoks 

van die gedig :Blom van die baaierd (bl.65) ook 
'"'"'·-.-, ..., ,,._.__,_.._..._._~-a-.,.,.-~ .. ... 

die bybetekenis van ~ die gedig 1 die kunsvverk ~ 

waarin God se waarheid vervat is en wat hierdie 

waarheid, hierdie goddelikheid verduursaam in clio 

chaos en tydelikheid van die wereld. 

'n Mons kan in hierdie gedig vorskillende 

betekonialao aflces. Op die epieso vlak is dit 

die vorhaal van die lowensloop van di8 misdoelde 

Koen / 
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Koen Beume met sy hunkering, sonde en deemoedige 

versoening 9 soos uitgebeeld in die drie afdelings 

van die gedig ~ Vlermuis 7 Lokvink 9 Vuurvlieg. Maar 

die gedig het oak TI histories-religieuse implikasie: 

Koen se geskiedenis 11 (kan) die verhaal word van •n 

hele mensheid in sy weerspannigheid, lyding en heils-

verwagt ing. Net soos in die geval van Jorik 9 sou 

TI mens in die ontwikkeling van ,skewe Koen' TI beeld 

kan sien van die mens soos hy geteken staan van 

Genesis tot Openbaring'! ( 8 

Daarby het die gedig ook ·n kunsteoretiese 

betekenislaag, want Koen is ook digter, 

.............. die boggelman ou Skewe Koen 
wat rympies maak terwyl hy oandoliere naai. 

(bl. 68) 

Soos di e vlermuis moet Koen as digter met klank en 

weerklank sy plek in die skepping bepaal, binne die 

chaos van die tyd ·n blywencle patroon on tclek. Meer 

nog 9 hy moet 9 soos Vincent van Gogh 11 sin gee aan 

die armoede en pyn." (Vincent van Gogh ··· HEILIGE BEESTE) 

,1Ek moet met rympies in U duister maal, 
•n rukkerige vlug my lewe lank, 
en tussen sterre en die stekels staal 
telkens met klank en weerklank 
my wisselende plek in die heelal bepaal. 1 

(bl. 70) 

Hierdie taak kan hy as kunstenaar slegs volbring 

deur die reslose vereenselwiging met die skeppings-

dinge, elke ding in sy eie reg en goddelikheid te 

sien, om so die 11 logos 11 daarvan in sy digwoord te 

vertolk ~ 

,Waarom 9 / 
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,Waarom 1 my Meester 9 dan so koud en hoog? 
Hoe is U as ek deur n ander liggaam kyk ? 
Ken n uintjie U ? Hoe sou die rant se boog, 
die maan wat opkom, en n miershoop lyk 
deur oop glashol tes van •n perd se oog ? 1 

(bl. 70) 

So impliseor 11 die flonkerende steen van mag en 

kennis 11
, by die ander betekenisse wat dit in die 

gedig hot, ook die gedig, die 11 toorklip", die 

11 wiggelroede" in Koen se hand. 

,Ek m6et my lyf van hierdie lyf vervreem 
die drade tussen wye werelde loop dun 
Ek moet een nag die flonkerende steen 
van mag en kennis wat U my misgun, 
uit die verbode kamp van doringdrade noem.' 

( b l. 70) 

Uiteindolik, na sonde, lyde en berou, verlang Koen 

terug na die tyd toe hy nog 11 rympios" gemaak hE~t 

11 vir God of bruilofsfecs" en kry hy •n insig in sy 

taak as bewakcr van die gecstelike temidde van die 

sonde en ellendc van die w~reld. 

,Hot U my cons die kreupele gemaak 
en my klonkie bruin soos gladde soebone, 
dat ons U skepping in die skafu1's sou bewaak 
en alles wat vorgoto word, en die gewone, 
ja, solfs die lelike dour ons U raak ? r 

(bl. 77) 

Getrou aan hierdie roeping sou hy " .. sj_en da t U 

regverdig bo die donlcer skopping straal.," (bl.77). 

Met hierdie bewussyn kan hy hom versoen mc:;t Brooder 

Ben en 11 bid om sy en .Brakfontein so sonde," om die 

van die hole wereld(bl. 79). 

Ook elders in die bundel word digters gesien 

as 11 bewakers", net soos Koen moos we(~S as maker van 

die gedig, die onverganklike 9singewende clement in 

·n verganklike en chaotiese wereld9 die uflonkerende 

steen" waarin Gods ewige lig en waarheid vervat is ~ 

"I .. Ek/ 
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11 , •• Ek tart ui t di ewe, ek daag ui t di tyd 
·n blom fan di bajert, ferberg in di nag. 

(bl. 71) 

••• n kasteel fan kristal waar Gods lig uit skyn~ 

(bl. 72) 

Hierdie bewakers van die geestelike~ van die .. blomn 

teenoor die ~aaierd;' sluit in Holst, Bloem, Achter-

berg, Duhamel, Boerneef, Totius. Die godagte van 

die bevryding van die geestelike uit die vorgank-

like en mankolieke w~reld dour middol van die gedig, 

spreek uit die volgende : 

Wie andors as die mens in die heelal 
verlos hom uit sy menslike verval ? 
Elkeen moot sy begoeling vind ~ 
party in Christus, ander in kristal. 

(A. Roland Holst,bl.43) --.. ---·' 

So ook veer die digter, die kunstenaar, bewaker van 

die geestelike, die wereld in sy gedig "verby die 

stoflike na •n Boplaas" (Boe:r:_neef, bl. 45) , verbloem 

hy die pyn 11 met skoner pyn van die g~dig" (BJ.._~ , 

b1.43)(g en word hy eintlik die roepende gewete van 

sy tyd en volk soos Totius dit oak was : 

Telkens as hierdie volk van God afdwaal, 
sal hy in Afrika se klip en kaal 
herinner word hoe groat Hy is 
dour die tinkinkietaal van Totin.s. 

(In Memoriam, b1.45) 

Die gestal te van die bewaker herken •n mens 

ook in N?-gvvag (bl. 27). Hierdie man is meer as •n 

doeanepakhuiswag ~ hy is ontsteld 

ocr die miljoene swartes wat rondloop 
en in die danker dreig, n dom goweld 
wat hierdie skuur eon nag sal sloop. 

Moer nog ~ 
( bl. 27) 

Hy staan weer op en loop diEl rondos 
teen die hole mensdom met sy sondes. 

)
bl. 28) 

Die 
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Die 11 baaierd" waarteen hierdie bewaker die 11 blom", 

die geestelike~ beskerm, is nie net die swart bar-

baredom nie, maar die sondes van die hele mensdom. 

Hy ervaar die wereld as 11 die ou kasarm1', voos e n 

sondig ~ 

,In miljoene liggies wool die mens, 
oorgelaat op aarde aan sy lot : 
wit maaiers aan die lies en pens 
van ~ swart koei wat le en vrot -
alles voos van die verval, 
die sterre vreet aan die heelal.' 

( b l. 29) 
Na sy vertwyfeling en tydelik e versaking van sy 

taak, kom hy, soos Koen, tot insig 

,Ek het my n et verwant gewaan 
aan die wat in die duister gaan!' 

Hy sien dan in die sterregate 
hoe God s e konka brand, 
en voel weer as die eerste strale 
rooi flikker oor die ysterrand 
en meeue en die melkjong roer, 
dat God dour iedereen Sy nagwaak voer. 

(bl. 29) 
So ·n bewaker van die geestelike, draer van 

die beskawing, soeker na die ideaal in die woesteny 
' 

is ook die Trekker-pionier in Clat book (bl.63) : 

•...... 200 beeste 
9 perde •..... 1000 s kape 
Ons vertrek ..... 
.. .. ... .• Monomatapa. 

In •n ander gestal t o verskyn die 11 man met flits" 

hier ~ nader, konkreter herkenbaarder. Die man word 

nou Trichardt, die Voor t r ekker 9 die duister, drei

gende land en waters wat glip, word hierdie Afri-

kaanse vasteland met sy reens, vliee, wildernis, ge-

vare en ontberings; die klein wit kol van die weto 

word nou •n l{ompas aan d i e sakhorlosieketting vas : 

Verken d i e koers -
aan die ketting vas 
van my sakhorlosie 
hang ·n klein kompas. 

(bl. 63) Soos/ 
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Soos hy verder verken~ word die sekerhede minder; 

een van die laaste 11 klippe'' wat verdwyn 7 is : 

Die enigste wat ek 
in die lewe h a d ... 
Ek le die pen ne er ~ 
God het Martha gevat. 

(bl. 64 ) 

Word hierdi e Trekker-pionier, vestiger v a n di e 

beskawing (die itblom") 7 bewaarder van die geestelike 1 

wat net soos Jorik die vreemde land verken, ni e ook 

simbool van die digter wat di e brute werklikheid 

verken, di e sin en waarheid daarin peil, die aktua-

liteit in sy verse omskep-- so die geestelike, die 

goddelike in sy kuns verduursaam en die ideaal ver-

wesenlik nie ? En behalwe dat Trichardt die land 

verken 9 •n bewaker is van die 11 blom 11
1 skryf hy ook. 

Di t is •n intere ssante skakering dat di t by hom •n 

onbewuste skrywersdrang is wat tot uiting kom in 

kunstelose pro§.§:, en dat ons hier weer eons ·n geval 

het dat daar van moedoloosheid sprake is : vergelyk 

Jorik so vermo oide, moedolose vraag in verband met 

sy eintliko taak (JOERNAAL VAN JORIK, bl.55) ; in 
, 

Wildernis (NEGESTER OOR NINEVE, bl. 9) is daar selfs 

twyfel aan die besworende vermoe van die digterskap. 

En probeer die oud-digter (Oud-digter~ bl.39) nie 

ook maar sy twyfel aan sy kunstenaarskap oorwin nie? 

In die lig van die 11 verlossings!!.taak van die 

digter wat die geestelike 9 die goddelike in die werk-

likhoid in sy kuns verduursaam, moet ook die merk

waardige slotgedig van die bundel, nl. Paddas (bl.81) , 

gelees en verstaan word. Die paddas, beeld van 

die digterskap, 11 voel opnuut Sy gees",en in die 

skepping hervat hulle 11 die onvol tooide groot gesprek': 

Hulle / 
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Hulle is die wakcmdes 1 die bewakers ~ 

Tussen die biesies van die stede uit 
dour die lang nagwaak 
terwyl die ander slaap, 
ryg ons die stringe liggies van die kuit. 

(bl. 81) 
Hulle interpretoer die skopping, vorlos die waarheid 

uit die werklikheid, sing op God die groat hosannas ~ 

Ons wat uit die slym 
berg on ster borym, 
roep oor die barreling van die moeras 
dour die eeue in ons sange, 
toesang en teensange 
op Hom die groot hosannas. 

(bl.82) 
Ook Kristien (Kroniek van Kristien,bl.47) 

bewerkstellig •n verl9ssing, •n verlossing van die helE~ 

skepping deur haar vere~nselwiging met plant en dier, 

deur lyding na siel en liggaam te verduur en vreemde 

gedaantes aan te neem. Gebaseer op die Middeleeuse 

legende van Christina die wonderbare (lOwaarin die 

gedaanteverwisselinge en lyde van die heilige Chris

tina verhaal word, skep Opperman di~ kroniek van TI 

moderne heilige wat deur haar offer God help om die 

mens en die skepping te verlos. 

Haar lyding begin reeds wanneer sy volgens 

streng voorskrif net sekere work op die sendingstasie 

mag verrig, 11 maar God het haar besoek en ook vorsterk 

vir die opofferinge van Sy work. 11 (Nooi, bl.49). Sy 

word dour God geroep tot haar verlossingswerk deur 

vereenselwiging ~ 

"' •. nou sou Ek graag wou ho dat jy, Kristien, 
dour veranderinge van jou lyf en gees 
tclkens TI lidmaat van My lyf moot woes 
SQdat jy lyf na lyf diG pyn Van ander Vpel. I 

,My Heer, ek stel my liggaam tot U doel. 
,Di6 antwoord, My vriendin, hot Ek verwag; 
op die marrier word ook jou pyn versag.'" 

(Nagmaal, bl.50) 

Dour/ 
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Deur haar lyding soos uitgebeeld in Wildehond 

(bl.51) en Meid (bl.52) om haar van die honger van 

haar liggaa m t e bevry 1 verlos sy as 't ware die 

hele sondi go , lydende skepping -- die Diepkuil 

(Nagmaal) ~ die diep kuil van menslike nood en 

ellende soos sy die aarde sien vanaf die spitse 

van diJ hemeltinna. Sy bring di6 verlossingsbood-

skap van God tot die skepping 

•.. hoor to e vir die eerste k e or van hulle Vader. 

(KlipkopPi~ , bl. 53) 

o o • e • o • () o o o o • o o o ., o o 11 Al is ons vas 
as mannctjies en wyfies tussen grond en lug 
ewig in die spel gevange van bevrug, 
is daar ~ Groen Wind wat s6 vervoer 
dat ons ons kan losdans sonder om te roer •.. " 

(Papajabo~, bl. 54) 

Sy gee geboorte aan •n nuwe mensheid terwille van 

wie sy haar offer - en word so tipe van Christus~ 

... en half verstrooi sien sy hoe om haar staan 
wit, bruin en swart, •n hal we maan, 
en onbesorg eet hulle skyf na skyf 
die wyn en brood va~ haar bros lyf. 

(Waatlemoen, bl.55) 

In haar offerlyde berei Kristien die hele mankolieke 

skepping voor vir die wederkoms van Christus : 

11·· · · ·· ....... berei jul vir die bruidegom 
nou voor wat uiteindelik na Sy bruid toe kom: 
papajas, klippe •.. Was en soek skoon linne, 
Hy tre e alreeds die ledemate binne." 
Sy sukkel n a die orrel, blaastrappe knars 
en dreun oor alles uit ~ die groot troumars. 

(~~?umars, bl.56) 

So word hierdie gedig met sy kerngedagte van 

verlossing van die sondige skepping deur lyde 9 

boetedoening, die grootse kulminasiepunt van die 

verlossingsmoti e f in Opperman s e gepubliseerde poesie, 

•n / 
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•n verlossingsgedagte wat in telkens gevarieerde 

vorm in bundel na bundel tot uitdrukking gekom 

hot. 

En sou •n mens nie ook in Kristien se vereen-

selwigings- en verlossingstaak •n analogie van die 

omskeppingstaak van die digter kon sien nie ? 

X X X X 

•n Ander faset van die teens telling : 
11
blom en 

baaierd~ soos in die titel van die bundel vervat, 

is die ra:ssekonflik en die daarmee gepaardgaande 

ellende. Hierdie gedagte van die stryd tussen blank 

en gekleu.rd kom ook tot ui tdru.kking in Nagwag (bl. 27) 
9 

maar seker die mec::s dramatiese verwoording van die 

rassebotsing vj_nd ons in ~~ suikerplan

tasie (bl. 5) 

Die oppervlakkig beskaafde en gekerstende 

onderwyser Zoengoe, wat 11 onder die sakkende ou 

Kruisster" uitgaan, geklee in die primitiewe en 

barbaarse drag van sy voorvaders, sweep sy volk op 

tot agi tasie, gee op •n ander wyso ui tdrukking aan 

die verwyt van Swart kQQ (Brandaan - ENGEL UIT DIE 

KLIP, bl. 48) en verwoord so die aanklag van die 

gekleurde (want ook dio Indier en die 11 taai basters" 

word betrek) teen die witman, die Westerse beska-

wing, die Christendom 9 hier en oral op die a a rde ~ 

11 Die land is maar eon groot plantasie 
met ~ goedversorgde sendingstasie, 
en, Broers, ek Zoengoe vra ~ Waarom ? 
Hulle bring net vir ons Christus 
dat ons in alles moot berus 
en nie luister na die trom, die trom 

(bl.lO) 

Die/ 

Waarom ? 

I II 
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Die pogings tot kerstening en beskawing van die 

swartman blyk, nietig en vergeefs voor die opwellende 

primitiwiteit, die opstuwende geweld : 

Die brandweer skud sy klokke 9 

enjins rangeer hul watertrokke, 
maar vlamme sprei met k lanke van die tram. 
Sewe vrouens word verkrag~ 
eorwaarde Kriel geslag, 
dan flui t die duisondo koetns van die pom-pom. 

(bl.l6) 
Hoewol die lyde, veroorsaak dour die orkano, vrodo 

bring em samovverking, oak insig, wanneor God so oar-

dool almal trof, is dit slogs uitorlik on tydelik ~ 

Dan, op •n aand , begin die drouning van •n tram. 

(bl.18) 

Op dramatioso en boeiende wys c vcrwoord hierdio 

go dig ·n aanklag nio allcwn t o on die monso van 11 die 

suiderland" nie, maar di t word oak onthulling van die 

geestelike bankrotsl(ap van die hele wereld !lander 

die sakkende ou Kruisster", en daarom oak aankondig·-

ing van ·n voorgevoelde noodwendige ondorgang on die 

noodsaak van verlossing ~ 

,, . . bo ons lui alreods die laaste klok •" 

(bl.l3) 

By die grondgedagte van hierdio gedig sluit 

aan verso soos praaiboek (bl.23) en Na~-~ (bl. 27)? 

oak Kersliedji~ (bl.26)~ en al hoe dwingonder word 

die noodsaak van die verlossing van •n lyden.de, son-

dige ,ontwrigte skepping. 

In Draai Q..?..9JS on tvou c1aar vo or ons o t3 mot 

onkelo flits e die aangrypenclo tragodie van gomcngde 

blood ~ 

Kick badkanwr, maar swak bolig 
wys s oun wa t aen •n tau vorwurg. 

••• uo~ •• I 



- 94 -

11VVaarom hot hy dio nag ho1r~ opgohang '? 
11 

•ooooo•ooo•oo••ooo•.,ooo•oooo••ooooo 

11 Sy vel vvas danker 7 sy bro or s 'n lig. 11 

Kiek vvaar vi or kindors vrocg opstaan 1 

dric n a wit on h;y na bruin skoal gaan. 
(bl. 23) 

Ivhndor · rou on fcl 9 maar nict omin evronoons 

aktuool en si:rntoma ties van die i.nankolieko skepping 9 

is die gedagte wat in Ker~_liedjie. verbeeld word 9 

soos in Afdeling ll in die hoofstuk oor die gewone 

woord uitvoerig aangetoon word. Die Bybelse ge-

gewe van die geboort e van Christus en die aanbidding 

van die drie wyse manne hot Oppc;r:rnan in sy gedig ge-

heel en al gelokaliscer Christus is na Distrik Sos 

gobring, maar toonoor die gelowige drie outas s ien 

ons die broois bantam met haa r agterdogtige g ekloek 

dus oo]{ hier 11 blom en baaierd. 11 

Die weedom van die ;;menslike verva l 11 (J3J:.?J:nv_e:r.:: · 

Ek hoor nie meer straatkeffers vir my blaf 
en waai nog skaars steekvliee van my af 9 

maar bly soos dit die baas gev a l 
van moremark tot skemerstal 
saliJetrig in die lyf se hal tor draf . 

(Ou knol bl.35) 
- ·- - --··-· ·· 9 

So ook 9~l1 __ v:r._~s .. .'L?J1- die r~ar~pleig(bl.21) by wie 

Opperman. die 11blom. on baaierd 11 in skrynondo kontras 

stol, skrynond ironies by dies olfde mense .. sterre·4 .. 
nagto 11 teenoor 11mot matrose 1

' y liblikkioskosn (ironieso 

nblon19 teenoor ligebottelde vlar.o.li y nkinderpiel;:nieks en 

die Sondagskooln teenoor 11 skemersalen. Die eindindruk 

is degenerasie 9 verwording ~ 11 baaierd ': 

Voos en uitgedien is hierdio ou vrouens van die 

markplein / 
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markplein se lewe 9 toonbeeld van •n skepping wat 

staan in die teken van ondergang 1 wannoer 

alles versink in die trap, 
trap van die tyd 
en nagte se aaklige vlerkgeklap 

( ~in.e.£§E~Y~~-~t~- .E~~~~!ko;pp~ b l. 2 5 4 

Die nood en skuld van die mens ~ sonde 1 stofaanbiclding 

en vvat daarmec; sarunhru1g, vind ons terug in talle go,. 

digte 9 o .m. f3lq]J} van __ diE?__}:J_<laierd, bl. 65. Di t is om 

n verlossing uit hierdie nood en sonde te bewerkstel-

lig dat Kristien haar opoffer. 

So word die po'Gsio van hierdie digter nie 

alleen die stem en gewete van sy tyd nie ~ die van 

die bewaker van die geestelike teenoor die nbaaierd 11 

nie, maar ons sien ook hoe die verlossingsged.agte in 

gevarieerde vorm •n steeds terugkerendo on al hoc in-

tenser wordende fassinerendo sentrale motief in 

Opperman se digkuns is. Daarby merk ons hoe sy op-

vatting van die digtertaak, van die begin af reli-

gious 1 steeds tocneom in draagwydte em hoe sy pocsi<:';, 

lJy alles wa t di t inhou 1 towons •n troffonde vorvroordi:ng 

en dcmonstrasie is van dio hoorliko maar vora11tvvoordc-

like taak van die digtor on sy kuns -- die groots,stc 

on aangrypendste visie on opvatting van die digtorskap 

on die poosio vvat nog in ons digkuns tot ui tdrukking 

gekom hot. 
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