
HOOFSTUK 3 

CHR I STUSBEELD I llG I 1J DIE IJEDERLAIJDSE PO:ESIE: 'IJ KORT 

HISTORIESE OORSIG 

Aangesien die Afrikaanse 

Nederlandse letterkunde 

ontwikkelingspatroon volg, 

letterkunde sy wortels het in die 

en oenskynlik 1 n soortgelyke 

dien 1 n beknopte oorsig van die 

Christusbeelding in die Nederlandse poesie as In 

interessante agtergrondstudie en vergelykingsbron. 

Die JUddeleeue 

Die Middelnederlandse literere skat word tereg beskou as een 

van die rykstt::S wat 

Trouens, van die 

die Nederlande nag ooi t 

grootste Nederlandse 

opgelewer het. 

digters is 

Middeleeuers: dink maar aan Hadewijch en Maerlant . Dit is 

derhalwe In mistasting om hierdie tydperk in die 

letterkundige geskiedenis te beskou as na ·ief en 

ongekompliseerd. Inteendeel is dit 1 n periode van verbasende 

geestelike rypheid waarin die invloed van die kerk op die 

kulturele lewe duidelik te bespeur is. 

Die Middelnederlandse liriek is vir die grootste gedeelte 

volkspoesie. Dit moes in die geheue van die volksmense 

voortleef en is meestal gesing, vandaar die eenvoudige 
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struktuur. Wat betref die uitbeelding van die Christusfiguur 

en gebeure random die lewe en sterwe van Christus is daar, 
; 

by alle verskeidenheid, , besonder baie gemeenskapliks. 
i 

In 

bykans al die Kersliedere word Christ us se armoede 

byvoorbeeld sterk benadru,k, dikwels in teenstelling met sy 

geestelike mag. Dit kan heel waarskynlik toegeskryf word aan 

die invloed van die Frans,iscanisme met sy verheerliking van 

die armoede van die gel q wiges. Christus se ontberings en 
I 

liggaamlike lyding as kind dien in hierdie gedigte gewoonlik 

as voorspelling van 
I 

van ' sy latere lyding aan die kruis . 

Opvallend is oak die aantal anachronismes: die Middeleeuers 
I 

het die geboorte van Chri~tus en allerlei gebeurtenisse wat 

daarmee verband gehou het, nie alleen verme nslik en 

verhuislik nie, maar soms , oak vervlaams. Hierdie neiging is 

te wyte aan die Middeleeuers se swak ontwikkelde historiese 

sin. 

Die Middeleeuse kunstenaars het oak dikwels vermeende 

gebeure uit Christus se daaglikse lewe uitgebeeld, soos 

byvoorbeeld in die anonieme gedig "Lestmael op eenen 

Somerschen dagh" <Cl oete, 1963: 82). In sulke gedigte vind 

ons, soos in die Kerslie;dere, 'n sterk vermensliking van 

Christus, maar meestal sander 
I 

die fyn balans tussen sy 
i 

menslikheid en sy Goddelikp eid wat die Kersliedere kenmerk. 

Soms is menslike beeld~ egter treffend benut om die 

grootheid van die Christusfiguur te benadruk. In een van 
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Hadewijch se gedigte verbeeld sy vir Christus as 'n ridder 

wat fier en trots soos 'n prins sy b r uid tegemoetgaan, 

terwyl Suster Bert ken se Christusfiguur die gestalte 

aangeneem het van 'n tuinman (" Ic was in mij n hoofkij n om 

cruut gegaan"). 

In vergelyking met die Kersliedere was gedigte oar die 

Passie of die kruis baie meer gekunsteld, waarskynlik omdat 

die erns en gewydheid random Christus se kruisdood veel 

minder vrye spel aan die verbeelding toelaat . Vir Hadewijch, 

met haar mistieke instelling, was Christus die volma.akte 

voorbeeld: een van die hooftemas van haar poesie was dat die 

mens , soos Christus, na die volmaakte liefde moet strewe: 

"eenvoldechleke sander meer e nde puerleke", 

gevestig op God . 

met die oog 

In die Middeleeue het die kerk die lewe oorheers. Al die 

kun:3te het hul plek i ngeneem as dienaresse van die geloof. 

Daarom het die meeste kunstenaars anoniem gebly - onbekende 

begaafdes wat hul talent gestel het in diens van God en sy 

kerk . Gevolglik was die woordkuns oorwegend epies-didakties. 

Vanwee die algemeen asketiese instelling van die meeste 

mense word die woordkuns van die tydperk oak gekenmerk deur 

'n besondere somberheid en erns . Vander Elst <1980:16) wys 

tereg daarop dat ondanks die feit dat die Middeleeuse 

kunstenaar soms 

vir Christus, 

ietwat vrypostig omgegaan het met sy beelde 

die verheerliking van Christus en die 
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verbreiding van die evangelie meesal vooropgestaan het. 

Alhoewel die middeleeuers besondere begrip vertoon het vir 

die lewe van Jesus op aar,de, as kind e n as lydende mens, en 

ons daarom heelwat oar Hom in die Middeleeuse woordkuns 

teekom, is die oorheersende indruk wat 'n mens vanuit 

hierdie woordkunswerke dat die mense destyds te 

eenvoudig was om hulle te verdiep in die Goddelike en 

tevrede was om soos kinders die Evangelieboodskap in sy 

eenvoud te aanvaar. Vandaar dat die u itbeelding van Christus 

ook eenvoudig was , in ooreenstemming met die heilsfeite soos 

d it in die By bel opg eteken is, 

Die Renaissance <1580 - 1680) 

Di e woord "Renai ssanc e" beteken wedergeboorte 'n begrip 
I 

wat , ironi e s genoeg , on~ leen is aan die Evangelie van 

Christ us CJ h. 3 : 3 en Op. ~ 1:5 ). In die voorwoord tot sy 

u i t gawe van die Griekse Nuwe Testament C 1516 ) le Erasmus 

' van Rotterdam trouens 'n direkte verband tussen Christus en 

die Renaissance wanneer hy se : 

What else is the philosophy of Christ which He Himself 

calls a 'rebirth [renascential', than the restoration of 

i 
[human] nature to the original goodness of its creation? 

Die Renaissanciste het met hierdie benaming bedoel die 

wedergeboorte van die klassieke. Die Renaissance bring 
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gevolglik 1 n ontwaking tot 1 n nuwe lewe en die ontdekking 

van nuwe lewenswaardes . Die voortekens hiervan was reeds in 

die dertiende eeu sigbaar in die werke van kunstenaars soos 

Jacob van Maerlant, met sy eerlike kritiek op valse 

geestelikheid, en Hadewijch met haar ontstellende 

individualistiese mistiek. 

Die kernpunt van die Renaissance was die herontdekking deur 

d ie mens van sy eie waarde en van sy wereld, gevolglik is 

die mees opvallende karaktertrek van die kuns van hierdie 

tydperk die sterk besef van individual i tei t. Waar die klem 

gedurende die Middeleeue op die Hiernamaals geval het, het 

die Renaissance opnuut die skoonhe i d van die lewe, die 

wereld en die menslike l iggaam ontdek . Dit het die 

godsdiens, maatskaplike verhoudings, politiek, filosofie, 

letter en beeldende kunste diepgaande be1nvloed. In 

teenstelling met die askese van die Middeleeue, sien die 

kunstenaar van die Renaissance die wereld as ' n gawe van God 

aan die mens om te geniet en waarin hy hom kan verlustig. 

Een van die gevolge van hierdie nuwe lewensinstelling is dat 

Christus en die heiliges dikwels uitgebeel d word as fisiek 

volmaakte mense. 

Die Renaissance het nie ontstaan in opposisie met die 

Christelike geloof nie, maar uit 1 n energieke godsdienstige 

herlewing. Die term "universele mens" wat die gewilde 

slagspreuk van die Renaissance geword het, kan in der 
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waarheid gesien word as tekenend van die plek wat Christus 

in die kur1s en denke van die 
! 

Renai:::;sance beklee het, 

aangesien Hy die e11i gste een is wat "uomo singolareM en 

"uomo unico" in die ware =>in genoem kan word tPelikan, 

l'-;)85: 146.'. 1n hie:-die opsig is die invloed van die Humarliste 

van die vyftiende eeu ook ,van belang: hulle het hulle veral 

teen die bu i ten·spor i g.hede ! en sede like ontaardi ng van die 

Laat-Middeleeu::;e kerk ver:::;et. Vir hulle was die waarheid te 

vinde in die terugkeer na die suiwerheid en eenvoud van die 

vroe~ Christendom. Die g~volglike kerkhervorming het die 

men·::. geleidelik 
mense-bevry priestersgesag van en 

instellin,ge, 3Dtiat die individu self sy eie saligheid kon 

soek Die godsdienstige strominge woord. 
en 

woelinge van hierdie tyd het ook hul neerslag gevind in die 

le-cterkunde en veral die opkoms van die Calvinisme het • n 
! 

s-cerk invloed daarop uitgeoefen. Digters soos Jacobus Revius 

en Joa n Luyken 

~_ j_t)4~'-l7l2 . ' het in hierdie , tyd van die mooiste Christusverse 

geskry£. 

In Revius se werk speel die gedagte, die beskoul i ke, die 

' ontroerde bespieeling 'n groot rol. Alhoewel ::;y religieuse 

g edig -c e as s t e r k dogma-cie:::. beskou 
i 

kan word, is sy mistieke 

be::;inging van Christus en sy gemeente in verse van ryk 

geskakeerde ri-cmies-musikale beweging, soos Luyken se "Van't 

lyden Christi" <l)ekker , 1961: 201), baie nou verwant aan die 

Middeleeuse lied. Die gedig "Hij droech onse smer t en" van 
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Revius CDekker, 1961 : 13 5) word vandag nag beskou as 

onoortroffe in die Nederlandse digkuns wat innigheid en 

direktheid van gevoel en intensiteit van geloofsbelewing 

betref . Dit is veral die eenvoud van hierdie gedig wat tref . 

Hy droech onse smerten 

T'en sijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten, 

ll'och die verraderlijck: u togen voor't gericht, 

ll'och die vers:madelijck u spogen int gesicht, 

Jil'och die u k:nevelden, en stieten u val puysten, 

T'en sijn de crijchs-luy niet die met haer felle 

Den rietstock hebben of de hamer opgelicht, 

Of het vervloecte hout op Golgotha gesticht, 

Of over uwen rock: tsaem dobbelden en tuyschten: 

Ick bent, o Heer, ick: bent die u dit heb gedaen, 

Ick: ben de swaren boom die u had overlaen, 

vuysten 

Ick ben de taeye streng daermee ghy ginct gebonden, 

De nagel, en de speer, de geessel die u sloech, 

De bloet-bedropen croon die uwen schedel droech: 

Want dit is al geschiet, eylaes! om mijne sonden. 

Dit is interessant om te sien hoe Revius as sewentiende

e euse digter die ou tradisionele mater i aal wat reeds in die 

Middeleeue oorgebruik is, weer nuut en aktueel stel onder 

meer deur gebruik te maak van die formele sonnetvorm wat 'n 

pragtige draer is vir die sterk emosies wat saamhang met die 
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passsie. Die stof self word op 'n heel nuwe wyse behandel: 

vir die hele duur van die gedig word die gestorwe Christus 

aangespreek. Dit vergema~lik natuurlik die wending aan die 

begin van die sekstet. In : die oktaaf gee die spreker vir ons 

al die belangrikste gegew~ns uit die lydensgeskiedenis, maar 

in teenstelling tot heelwat Middeleeuse gedigte, _word dit 

nie net 1 n beryming van historiese feite nie. In die oktaaf 

oorheers 'n reeks negatie~e beelde: dit is nie die Jode wat 

i 
Christus gekruisig, voor die hof gesleep en gepynig het nie; 

en dit is nie die Romeinse soldate wat Hom gekruisig het en 

i 
oor Sy kleed gedobbel het: nie. 

! 
Ons het met ander woorde in 

hierdie gedig 'n tot:aal nuwe perspektief op die 

kruisgebeure. 

Die ontkennende versret:hs skep 'n sterk gevoel van 

afwagting. In die sekstet bring die "Ick"-inset die wending. 

Alhoewel die fokus nou verskuif na die spr eker se 

persoonlike betrokkenheid by Christus se lyding, geskied dit 

steeds teen die agtergrqnd van die kruisgebeure met die 

verwysi ng na die "swaren : boom", die "taeye", "de nagel II 

"de speer" en "De bloet-bedropen croon". Die woorde "mij ne 

sonden" is dan ook die sleutel tot die gedig: dit verklaar 

die negatiewe tekening in! die oktaaf en die gerigtheid op 

i 
die "ek" in die Sekstet en Verbind die gedig tot In hegte 

! 
i 

eenheid. 
I 

In hierdie gedig het ons dus te doen met 'n 

diepsinnige interpretasie i van Christus se kruisdood. Ook 

nuut is die direkte aanspreek van Christ us, die 
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gesprekstrant wat nie alleen 1 n persoonlike verhouding 

tussen die spreker en die aangesprokene suggereer nie, maar 

vanwee die verwysing na "ons" in die titel oak die mensdom 

i n sy geheel betrek . Revius se passiesonnette het 1 n sterk 

invloed uitgeoefen op latere digters soos, onder meer 

Ma rtinus Nijhoff Cvgl. "De soldaat die Jezus kruisigde") en 

W. E. G. Louw <"Getsemane"). Lina Spies gebruik die eerste 

versrei:H van hierdie gedig as onderskrif by die ti tel van 

haar gedig "Curr i culum Vi t ae", waarin sy o p eiesoortige wyse 

die persoonlike Jesus-mens-verhouding en die persoonlike 

betrokkenheid van elke mens by die kruisdood van Christus 

ui tbeeld. 

Dullaert se poesie staa n ewe sterk in die teken van die 

Christelike godsd i ens : by hom vind ons 1 n versmelting van 

innig gelowige Calvinisme en bewuste skoonheidsoeke. Sy 

beste gedigte is sy Passiesonette oar die lyding en sterwe 

van Christus . Hierin maak hy ge b ruik van ta l le teenstellings 

en paradokse, nie as sierlike vernu f s pel nie, maar om 

daarmee sy mistieke belewing van die ge l o of en die wonder 

van verlossing te verbeeld. Hierdie paradokse steun 

natuurlik heel dikwels direk op sekere teenstellings uit die 

lewe van Christus of op ander gedeeltes van die Skrif. Jesus 

het trouens dikwels self van die paradoks as stylfiguur 

gebruik gemaak, byvoorbee l d in 1 n ui tspraak soos •wie sy 

lewe vind, sal di t ver 1 oar" . Die sonnette het almal 

dieselfde grondmotief: verbasing oar die bonatuurlike, die 
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bo-redelike van die Chr i stusverskyning 
I 

en oor die sterk 

teenstelling tussen die v~rskriklike lyding van Christus en 
I 
I 

die hemelse saligheid wa -y daaruit vir die mens voortvloei. 

i 
Daar is uiteraard in hier~ie po~sie 1 n veel dieper gedagte-

inhoud as in die Middelee11se gedigte wat vroe~r bespreek is: 

dit gaan om 'n sterk persoonlike vertolking van die 

heilsgebeure; 1 n paging om Christus se lyding en hellevaart 

sinvol te maak vir die he l e mensdom. 

Benewens in die werk van :bogenoemde religieuse digters, kan 

daar egter oar die algemeen gese word dat die eerbied en 
I 

i 
gesag waarmee die Middeleeuer Bybelse stof gehanteer het, in 

I 
die Renaissance ietwat v~ rlore gegaan het CVan der Elst, 

1980 : 17). Met die Renaissance is die stabiliteit van die 

Europese gemeenskap vernietig. Die ou wereld het tot niet 

gegaan: 'n nuwe wereld was besig om tot stand te kom, maar 
I 

dit nie noodwendig I I beter wereld wees nie . Waar die sou n 
I 
I 

Middeleeuse mens die werel:d besko u het as die middelpunt van 

die heelal en die mens as die kroon van God se skepping, sy 

beelddraer, word die wereld volgens die nuwe denke 

gereduseer tot maar een van duisende ander planete en die 

mens tot 1 n blote spikke ~ tj ie in die kosmos. Die oordrewe 

verheerliking van die Red e lei daartoe dat die mens se 

religieuse sin vanaf 

gevolg dat die mens 

uiters verwarrende en 

in wanhoop verval. 

I 
die jagtiende eeu begin kwyn, met die 

I 
wat nou op homself aangewys is in 1 n 

I 
I 

dikw,els vyandige wereld, al hoe dieper 
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It is true that the Renaissance made discoveries about 

man, about the external world, but its enormous delight 

in nature and in man involved a sundering of God and man 

who had been joined in the Incarnation, of nature and 

the supernatural . There is a feeling that nature and man 

are both independent of anything outside them, and in 

consequence a failure to relate experience to unchanging 

principles which had been natural t o the medieval mind 

<Miller , 1963 : 3) . 

Die Tagtigers 

Die digters van Tagtig was , as gevo l g van hul afkeer van die 

godsdienstige en moraliserende poesie van die ouer 

generasies, so sku vir 'n r eligieuse of filosofiese gedagte

inhoud dat hulle die geeste l ike element in hul poesie 

verwaarloos het . Daar is by die groep digters 'n bewuste 

anti-godsdienstige neiging, wat voortkom uit sowel hul 

afkeer van die domi neespoesie as hul verering van die 

skoonheid <Nienaber-Luitingh, 1977: 11). Ten spyte hiervan 

benut hulle tog herhaaldelik Christelike simbole, 

waarskynlik omdat hulle daarvan bewus was met hoeveel 

betekenis- en gevoelsinhoud hierdie simbole deur die eeue 

heen in 'n Christelik georienteerde land soos Nederland 

gelaai was en omdat hulle hul eie problematiek en diens aan 

die skoonheid met soveel erns bej een het . Vol gens Verwey 

<1921: 12> is 
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het gevoel waarin de poezie die jongeren bracht of 

aantrof, dat van den vrome die zijn god aanbidt; maar de 

god was de poezie-zelf, beeldgeworden, de god was de 

schoonhied. En omdat zij tach, van ver of van nabij, 

voor een christel ij ken god geknield hadden, bracht de 

een de woorden van zijn vroegere aanbidding mee in zijn 

latere ... De vergoddeliking van de Poezie is de 

grondtrek van de dichters die hier <en niet enkel hier> 

omstreeks 1880 optraden. 

Di t is veral Wi llem Kl o os wat, alhoewel hy volgens eie 

belydenis CSengers, 1952: 21> nie in God geglo het nie, die 

woordeskat van die Christ e like godsdiens benut en aangewend 

het om sy god, die Skoonheid, te besing. In sy Verzen II 

Cpp. 152-162) word die Kersgebeure byvoorbeeld simbool van 

die geboorte van die Vrou en die Skoonheid. 

Die digters van Tagtig het dikwels die lyding van Christus 

na hul eie leed getransponeer. Hierdie romantiese, 

toeeiening Christusfigu u r die van is een van 

vrye 

die 

opvallendste reaksies van hierdie digters wat oenskynlik 

afsydig en dikwels afkerig was van die Christendom. Kloos se 

sonnet "Alle zeven" begin byvoorbeeld met die versreels: 

Met zeven nagelen lag ik geklonken 

Op dit zwart rad van marteling, mijn Leven ... 
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In hierdie gedig identifiseer hy met ander woorde met 

Chriatus se marteldood, terwyl hy in "Christus na't verraad" 

die verraad van Petrus teenoor Christus gebruik as beeld van 

sy eie persoonlike leed as gevolg van die verraad van 'n 

vriend. Hy onteien as' t ware die Christusfiguur wanneer hy 

in die gedig "0, Judas-kus" <LXIX> s~: 

0 Satan, Slang, 

Gij zijt mijn Aarts-verrader, maar ik zal 

U zeegnen van't Haag Hout, waar'k straks aan hang 

<1917:81> 

en in "God, Die mijn Diepste ziel<CLXI)" soos 'n 

aan die kruis bid: 

Christ us 

God, Die mijn Diepste ziel ziet, wees weldadig 

voor dit uw arm kind, dat maar steeds geslagen 

Wordt door klein' menschj es en hun' ijdlijk plagen ... 

0, God, mijn God, wees dan mijn ziel genadig! 

Zie, 'k gaf mijn hart den menschen, 'k zei: verzadig 

U aan mijn rooden bloed-stroom met stil knagen. 

(1917:249) 

Ook Albert Verwey breek vroeg in sy lewe met die Christendom 

en wy hom, soos Kloos, aan die diens van die skoonheid: 
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Xijn god is enk~l gloed en donkerheid, 

Schoon om te zi~n, -een wonder te verstaan;-

Daar is niet een als Hij, doch 'k zie u aan, 
I 

En waan dat gij iHemrzelf op aarde zijt. 
I 

En dus heb ik mijn ziele u toegewijd, 
i 

Opdat ze in uwen gloed mochte vergaan. 

Aanvankl ik het Verwey se · kruissonnette wat in die tweede 

af leweri ng van die JHfimwe Gids verskyn het volgens 

Donkersloot C1965) tog di ~ voorkoms van 'n Kersbydrae gehad 
: 

met opskrifte soos "Chris -d us aan het kruis" en "Christus van 
! 
I 

het kruis" en "Engelensang", maar in die latere reeks "Van 
I 
I 

I 

de liefde die vriendschap· heet" vervul hierdie son nette • n 

heel ander funksie: dit ~ied 'n voorstelling van sy vriend 

willem Kloos wat in skoonheid ly. Parallel aan die 

plaasvervangende erediens · aan die Skoonheid waarin lyding 

tot skoonheid verhef word, word Kloos vir die d i gter die 
I 

"Man van Smarte met de ' doornenkroon". Verwey verheerlik 

Kloos aldus as 'n lydende god. 

Hierdie gedigte waarin di¥ Tagtigers h u lle in der waarheid 

vergryp aan die Christusf i! guur is egter van die swakste van 

hierdie tydperk, hoofsaak l ik omdat die Christelike simbole 

te I 

die Christelike voorstellingswereld 

I 
ge

1
redelik bevatlik is vir 'n nuwe 

diep gewortel is in 

en hulle derhalwe nie 

betekenisinhoud nie. 
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Die Negentigers 

In hierdie tydperk is dit veral J.H. Leopold en P.C. Bo~~ens 

wat sterk godsdienstige po~sie skryf. Van hierdie gedigte is 

' . .te r al Lec;F'old =-c 4
' Zes c.:.b.r·istus-ver·zerl'' ter s;ake. 

Met die lees van hierdie ses verse ontstaan die vraag waarom 

hierdie gedigte spesi f iek "Christusver:se" heet en hoeverre 

hulle juis onder hierdie titel en in di~ volgorde ' n geheel 

vorm. want die eer:=>te vyf van hierdie "Chr i stusverse" is op 

die oog af bloot :::;temmingsverse waarin die Christu:::;figuur 

let t erlil-:_ nge:=.oek" moet word. Nog van Jesus, nog van . 

. - " D2r1a1 v-ve in "Ker:::;l i edjie " by name sprake. 

D~e titel noop ons egter om die gedigte as Christusverse te 

lee::; en j u i::; ;iaar·om is di t onverklaarbaar vreemd dat die 

Dit wil blvk dat die gedigte veel eerder 'n verhulde 

se l I open c-aring van •.ii e :spreker se gee:::;c:: es be le,.;i ng van die 

heilsgebeure is as verse waarin die Christusfiguur self 

vergestalt word . 

In die eerste gedig sc::e.L (iie digter homself byvoorbeeld 

ge l yk met Christu:=:, maar hierdie gelyks-r:elling word nie 

direk verwoord nie: di t word deur middel van natuurbeelde 

gekonkret i :::;eer . Die persoonl ike lewe word met ander woorde 

oorgedra op die natuur. Die ab:::;trahering van emosie wat ons 

in hierdie gedig teekom, is tiperend van die simbolisme. 
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Die liter~re tydsomstandighede het waarskynlik daartoe 

aanleiding gegee dat die !digter die vrymoedigheid gehad het 

om die Christusfiguur op so 1 n vrye e n subj ektiewe wyse te 

hanteer, want dit was in di~ tydperk gebruiklik om die 

' 
verbeelding te laat speel ' met die Christusbeeld en dit selfs 

te ontkersten om by etiese oogmerke aan te pas. 

Die tweede gedig in die reeks is ook 1 n tipiese simboliese 

gedig: klank en stemming s peel hierin 1 n oorheersende rol om 

die gedagte aan Christus te vergestalt. Die de r de gedig 

verbeeld op soortgelyke <1yse die droefheid en die vrae in 

die gemoed van die sprekTr, nie alleen oar die sterwe van 

Christus nie, maar ook 9or die dood van 'n geliefde. In 

Jesus se nood, in die verworpe hemeli n g, herken die digter 

sy eie wanhoop en die gedig bied gevolglik 1 n verhulde 

selfportret van die digter. 

"De zelfbeschrijving ip de Christusverzen, zo wonderlijk 

erin samenvloeiend met een vervagende maar door de 

dichter tach niet gehe~l losgelaten Christusgedaante, is 
I 

doortrokken van de pijn van een niet nader genoemd 

verlies waarnaar men slechts gissen kan,• 

se Donkersloot <1965:50 ) . 

i 
Die laaste gedig in di~ reeks , "Kerst l i edj e" , to on 

opvallende ooreenkomste me't die gemoedel ike real isme van die 
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Middeleeuse Kerslied . 'n Mens hoef let CiD d.ie 
~ 

maar + .-. 
'-''= 

tipiese spreekwyse ("lief J ezuski ndeki j n" J , en die eg-

men::::.like uitbeelding van Maria en Josef. Die beskrywing van 

die "dr i ekoni ngen" val ietwat grotesk op, veral in 

vergelyking met die innige ::;temmighe i d van die vorige 

Christusvers. Bes moontlik kon die digter se bedoeling met 

hierdie kontras juis gewees het o m sy geringskatting van 'n 

bloot .seremoniele, u i terl ike ontmoeti ng met Christ us te toon 

' 11 inner like ontmoeting wat j ou lewe totaal 

iJpperman in sy gelyknamige gedig, transponeer 

:LeDpDlG rile Kersgebeure sodat di t duidelik vir die mense van 

-cer sake is . Die digter wend die tipiese 

anachroni :;me::; doel bewu ·s aan om die gebeure as ' t ware te ont-

:hi:~tori:~eer. Die slotstr·ofe van :hierd i e gedig onclerskei l1om 

egtec duidelik van die tipiese Middeleeuse Kerslied: dit 

::ol u i c:: eerder aan by die tradi si e van d ie :;i mbol i sme . Hier 

vind ons 'n verdieping wat by die Middeleeuse Kerslied 

ontbreek. 

Die digter stel dit baie duidel i k dat die kind van wie daar 

in die gedig sprake is, nie 'n gewoon-menslike kind is nie: 

waar die ervare mense (wyse manne/konings> in die gedig nie 

•;.reet wat om te dink nie, lyk die pasgebore kind asof hy 

reeds begin dink; in :;;,y oe is wysheid en begrip. 
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Van Boutens se godsdienstige verse kan met reg ges~ word dat 

' 
hull.:: soms oenskynl ik spreek van diepe eerbied en ontsag 

teenoor die Goddelike. Sy "Kerst-kind" <Zo:merwolken) bied 'n 

besondere magistrale siening van die Christuskind: 

En stralend-wakker op haar skoot, 

I 
En boven-:menschelijk alleen, 

Met oogen peilloos stil en groat, 

Als op zijn dulstren troon verscheen 
i 

Een teerder aanschijn levendrood. 

Der eeuwen deernis leek gewelfd 

Tot zoet en effen voorhoofd-blank, 
I 

Al onze droefenis verzelfd 

Ket eenen lichten oopgesprank 

Van majesteit zoo broos en rank. 

Wat veral tref in hierdie vers is die aangrypende stilte en 

die klassieke eenvoud. Di t gaan immers vir Bout ens in sy 

"Christusgedigte" nie soseer om die middelaarswerk van 

Christus nie: dit is die skoonheid, die lyding, die smaad, 

die namelose vereensaming van Christus wat die digter 

aangryp. Daarom vereensel ~ig hy oak in sy "Kerstlied" sy eie 

lot met die van die groat iEensame, die versmade Enkeling wat 
I 

slegs deur 'n klein kring gewaardeer word: 

Hoe komt gij dus verlaten 
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Een moederloos verstooten kind? 

Die teoloog, Schilder (1927:47), het gevoel dat Boutens 

verkeerdelik deur sommige literatuurkritici as 'n mistikus 

besteropel is; dat hy in sy poesie die goddelike teken aan 

die herders vervals het tot "tekening" en dat Kersfees vir 

hom nie soseer 'n "illuster feit" was nie, maar eerder "een 

illustrasie". Schilder beskuldig hom ook daarvan dat hy 'n 

bedrieglike voorstelling van Christus in sy lyding in sy 

gedigte voorhou. Ook Eringa Cs. j . : 20) het beweer dat Boutens 

talle Bybelse gegewens soos die Ylyse Manne uit die Ooste, 

die deurtog deur die Rooisee en die Emmausgangers misbruik 

het as sirobole vir sy liefde- en skoonheidsleer. 

Xartinus Bijhoff <1984-1953> 

Marti nus Nij hoff was een van die oorgangsfigure tussen die 

generasie van voor en die van na die Eerste Yl~reldoorlog. Hy 

het dikwels gebruik gemaak van Bybelse motiewe in sy 

poesie. Die Christusgestalte kom gevolglik oak in talle 

gedigte voor. 

Het lichtC1954: 10) 

Het licht, Gods witte licht, breekt zich in kleuren: 

Kleuren zijn daden van het licht dat breekt. 

Het leven breekt zich in het bont gebeuren, 
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En mijn ziel breekt zich als ze woorden spreekt. 

Slechts die zich sterven laat, kan't leven beuren: 
! 

0 zie mijn bloed dat langs de spijkers leekt! 

Xijn raam is open, open zijn mijn deuren 

Hier is mijn hart, hier is mijn lichaam: breekt! 

' De grand is zacht van lente. Door de boomen 

Wee£t zich een waas van groen, en menschen komen 

wandelen langs de vijvers ' in het gras-

Baakt aan een paal geslagen door de koorden, 

Ziel, die zichzelve brak ~n liefde en woorden: 

Dat zijn de daden waar ik 'mensch voor was. 

In hierdie gedig vereenselwig die "ik" homself met Christus 

en sy offerdood met die woorde : 

0 zie Bdjn bloed dat langs de spijkers leekt! 

Vir die digter is hierdie "offerdood" die voorwaarde vir 

kreatiwiteit: M breekt zich in kleuren• en • breekt 

zich als ze woorden spreekt•. Dit is ook die voorwaarde vir 
I 
i 

sinvolle deelname aan die jlewe: " ... breekt zich in het bont 
I 

gebeuren• en "ziel die zi b hzelwe brak i n lifde en woorden". 

Hierdie offerdood is I paradoksaal 'n lewegewende dood. 

Christ us moes sterf sodat die mens kon leef: •God het die 
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~reld so lief gebad, dat Hy sy enigste Seun gegee het, 

sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die 

ewige lewe sal h~" <Jh . 3: 16) . Die "breekproses" is dus as' t 

ware 'n "oopbreekproses" waardeur die "ik" homself oopstel, 

ontvanklik maak vir die digterlike inspirasie : 

Xijn raam is open, open zijn mijn deuren. 

In die laaste tersiene van die sestet is daar weer 'n 

verwysing na Christus se offerdood : 

Naakt aan een paal geslagen door de koorden, 

en vind daar weer 'n vereenselwiging van die "ik" met 

Christus plaas . 

Oak die gedigte "Het vrome Kasteel", "De Hei 1 ige" en 

"Boehme" sinspeel op die kru i siging van Christus en die 

betekenis van hierdie offerdaad . In laasgenoemde gedig kom 

die spreker tot die gevolgtrekking dat dit Christus is wat 

deur sy volkome gehoorsaamheid aan God, die verlossing uit 

die aardse sondetoestand en die herstel van die 

oorspronklike ordening moontlik maak. Die mens kan egter net 

deel he aan hierd i e harmonie indien hy wedergebore word . Hy 

moet met ander woorde sy wi 1 aan die van God onderwerp 

("breken") en uit die gees en krag van Christus leef . Boehme 
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het oenskynlik as gevolg van 'n mistieke ervaring 'n 

eenwarding met Christus ondergaan, vandaar die uitroep: 

Zie, als een doornenkroon was om mijn slape~, 

als een danker ~ruis hoven mijn schouder. 

Die poesie van die Vyftigers 

Verster en Malan ( 1975: 10 ) som die situasie waarin die 

Vyftigers hulle bevind op as hulle s~ : 

Di t is te begryp da t · die total e verspli nteri ng van ' n 

Christelike w~reldbeeld tot Babelse verwarring wat in 

moderne kunsvorme neerslag vind, aanleiding moet gee. 

Daar is talle simptome van die breuk tussen heme! en 

aarde in <hulle> werk te sien: die siening van die mens 

as 'n vereensaamde jwese in die kille heelal; die 

oorheersing van die
1 

dierlik:e, die demoniese, die 

I 
seksuele, die wangeskB.pene, groteske en absurde.. . die 

aangrypende wanhoop l van 'n mens wat SODS 'n 

'broodkruimel ... op ·de rok van het universum' probeer 

vasklou aan di t wat nag sin het. Hoe kan hierdie sin 

Goddelike Openbaring 

opgel~ word deur 'n verwilderde mens wat nie 

asl leiding kan aanvaar nie . 

I 

meer die 

Wat veral opval in hierdi~ poesie is dat die poetiese woord 

I 
nie meer beskou word as 'n kunstig-omvormde weergawe van die 

-143-



werklikheid nie, maar dat daaraan die skeppingma.g van die 

Woord van God CChristus) wat wonders kan laat geskied en wat 

"lewe" kan gee, toegedig word . Die Woord en die 

Christusbeeld word vervolgens dikwels misbru i k en gereduseer 

tot 'n beeld van menslike kreatiwiteit. 

Gerrit Achterberg <.1905 1962) word deur Sivirsky 

(1960: 396) genoem: •een onzer grootste religieuze dichters•. 

Sy streng Calvinistiese opvoeding vind 'n besliste neerslag 

in sy poesie , dog sy benutting van Bybelse beelde en motiewe 

i s dikwels heel "ongereformeerd". Soms ma.ak hy gebruik van 

sulke gewone Cplat?>, of selfs skokkende beelde om 'n diep 

godsdienstige waarheid te verkondig dat die leser wie se 

godsdiens vir hom 'n saak van erns is , aanvanklik terugdeins 

met die lee:~ daarvan omdat di t oneerbiedig voorkom. In die 

gedig "Deisme" byvoorbeeld, word Christus genoem •][oop:man in 

oudroest• en word daar ges~ Christus gryp in om die mens te 

red "alsof hij met de Vader had ges:moesd• . Hierdie wyse van 

spreke doen egter nie afbreuk aan die heiligheid van God se 

verlossingsplan nie - dit ma.ak dit eerder v i r die leser meer 

reeel omdat dit in sy alledaagse taal gestel word. So kry 

die au boodskap nuwe trefkrag. I. L. de Vi lliers maak van 

dieselfde tegniek gebruik in sy poesie, bv . in die gedig "By 

die opgaan". 

In Achterberg se poesie is nie alleen die digterlike woord 

en die gestorwe vrou onverbreekl ik aan mekaar verbonde nie 
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<vgl. "Met dit gedicht",1963:90 . en "0smose",1963:204), maar 

ook Christus (die Woord) en die vrou . Verskeie kri tici s~ 

byvoorbeeld dat die drie dele van die gedig 

"Droomballade" <1967: 45) wys op die drie fases van Christus 

se kruisiging en opstanding. Ook "Strophen" 1,2 en 3 dui 

daarop dat Christus en die vrou baie nou aan mekaar 

verbonde, selfs verwisselbaar is. Reeds in sy vroegste 

gedigte sien Achterberg qie vrou as "middelaarster" tussen 

danker en lig, lewe en dood, sonde en heil - 1 n rol wat deur 

die Christen-gelowige all~en aan Christ us toegeken word. 

Rcdenko <l9 l':,6 ; :3 '7 , :3i3· > verkl<=ti:l.r hierdie simbio::;e (Christ us-

vrou) in Achterberg 
I 

se 
I 

poesie in die lig van die 

ooreenkomste tussen die mitiese Prometheus Cwat die vuur uit 

die hemel gesteel het ). en Christ us . Vol gens hierdie 

beskouing het beide figu~e hulle teen <God) die Vaderfiguur 

verset: Jesus het wel in woorde bely dat Hy 1 n gehoorsame 

gesant van God die Vader ~as, maa r sy dade het daartoe gelei 

dat dat die Jade Hom as 1 n usurpator beskou het , wat die 

ereplek van God vir homself opeis. Wat Christus oak al ges~ 

of gedoen het, die funks i e van sy lewe bi nne die raamwerk 

van die Evangelies was d~t Hy uiteindelik die plek van God 

moes inneem. Deur hierdie .optrede het Christ us die au kultus 
I 
I 

van die moeder-godin , Jat juis deur die streng Joodse 
i 

monothe1sme verdring I gereaktiveer: die is, weer 

partiarchale, alleenheersende God is in 1 n groat mate van sy 
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mag beroof deur die moeder-seunkonstellasie van Maria en 

Jesus. 

Die gedagte van die "onbevlekte ontvangenes", laat binne die 

Christendom die figuur van die madonna, wat tegelyk moeder 

en vrou-ideaal is, ontstaan en op hierdie figuur word die 

tipiese patroon van die Westerse liefdesliriek geskoei: die 

vrou word nie meer gesien bloat as die geliefde nie, sy word 

"aanbedene"; sy kry 

verwyder van die 

1 n semi-religieuse s t atus wat haar ver 

normale fisieke liefde . Sy word dus 

onbereikbaar deur die weg van die normale liefde en 

gevolglik bloat 1 n vergeestelikte ideaal. 

Ten opsigte van die uitbeelding van die Christusfiguur is 

dit duidelik dat Hy by Achterberg, veral in sy vroeere werke 

aan die vroulike kant staan. Dit is in die verband 

interessant om daarop te let dat die Griekse woord vir 

middelaar ( mesitees) slegs een manlike uitgang het en dit is 

in die datief . 1 n Mens sou kon spekuleer dat vanwee die 

mistieke inslag van sy poesie en d i e vereenselwiging wat 

daaruit spreek, Achterberg Christus doelbewus as vroulik 

voorstel ter wille van die mistieke huweliksgedagte wat 

slegs volkome kan wees as beide 'n manlike en 'n vroulike 

element daaby betrokke is. Mistieke vroulike digters soos 

Sheila Cussons byvoorbeeld, het nie dieselfde 

identifikasieprobleem nie. 
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Een van die diepsinnigste Christusdigte in die Nederlandse 
I 

poesie is Achterberg se "En Jezus schreef in't zand" 
I 

(1983:26>. In teenstelling met talle gedigte in sy oeuvre 
I 

waarin daar onsekerheid I is of dit gaan om die gestorwe 

geliefde of Christus, is daar in hierdie gedig geen twyfel 

dat die digter hier na Hom verwys nie: Jesus word onomwonde 

I 

as die Christus van die Bybel voorgestel. Indien die gedig 

vergelyk word met die Byb~lverhaal soos opgeteken in Jh.8:3-

11, is daar wel letterlikEk ooreenkomste, tog is dit duidelik 

dat Achterberg die gepeure be nut ter wille van 'n 

kunsteoretiese ootuiging, 1 te wete dat die digterlike lied 
I 

(dit wat deur Jesus geskrywe is) die won der van 

wedergeboorte of herskeppi ng kan bewerkstell ig. Achterberg 

se vernaamste digtersprobleem en strewe is die "Jacht op de 

.:l..Q.Ilk_ der verzen en een vrouw: /eenzelfde wezen ... ". In die 

meeste van sy gedigte I 

bely hy dat 
I 

hy deur middel van die 

digterl ike woord die gest9rwe gel iefde weer tot die lewe wi 1 

opwek, of anders gestel, I 
dat hy haar wat in die mag van die 

dood verkeer, daaruit wil l verlos deur middel van sy poesie . 

Hy besef egter dat om dit te kan doen, sy woorde dieselfde 

kreatiewe mag moet h~ as die Woord van God - dit moet vervul 

wees met dieselfde skeppe n de gees. In b ogenoemde gedig word 

Jesus dus voorgestel as prototipe van die digter. Die 

enigste verskil is dat Hy met sy "lied" wel herskepping 
I 

bewerkstellig omdat Hy oar die mag van die lewegewende Gees 
I 

besit; Hy skryf "Geesteliilk". • d. w. s. vervul met die Heilige 

Gees. 
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In "Reiziger 'doet' Golgotha" <1983: 13-15) beeld Achterberg 

deur middel van 'n byna ballade-agtige verhaal die kern van 

die verlossingsboodskap van die Bybel op 'n verrassend-

oorspronklike wyse uit . 

moderne tyd en maak di t 

sake. Hierdie gedig is 

l ewensinstelling: deur 

Hy transponeer die gegewens na die 

sodoende vir die moderne mens ter 

sprekend van Achterberg se hele 

Christus word die reisiger/spreker 

( beeld van die digter self) bewus van sy geestelike roeping, 

naaml ik om sy lewe te wy aan die soeke na 'n wese/Wese wat 

hoort tot 'n ander werklikheid as hyself. 

Kenmerkend van die eksperimentele digters onder leiding van 

Lucebert, is hulle uitgesproke begeerte om liggaamlike 

poesie te skryf in plaas van verstandelike poesie. Dit is 

poesie waarin sintuiglike belewenisse uitgespreek word en 

du s n i e volgens estetiese maatstawwe beoordeel moet word 

nie, maar volgens proefondervindelike maatstawwe. Dit is met 

ander woorde anti-intellektuele poesie . Een van die 

belangrikste kategoriee in hierdie poesie is die vraag na 

egtheid . 

Die Vyftigers rebelleer teen alle gevestigde waardes; oak 

die taalestetika van hul tyd was vir hulle sinneloos . 

Lucebert be weer byvoor bee l d da t hy "de taal in haar 

schoonheid" opgesoek het en gesien het dat di t "niet :meer 

:menselijks had" (" ik tracht op poetische wij ze ·· ). Daarom is 

hy "geen lieflijk dichter" meer nie, maar "snak <hy> naar 
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het riool/ van revolutie en roep: rijmratten, hoon/ hoon nog 

deze veel te schone poezijeschool" ("School der po~zie"). Om 

hierdie rede word hy in lder waarheid die advokaat van die 

duiwel Cvergelyk die kon~otasie van sy naam met Lucifer), 

want hy wil homself in di:e w~reld van sy po~sie uitdruk; hy 

wil die volledige lewe en die hele werklikheid tot 

ui tdrukking bring, en 
I 

dit is selde skoon of tot 

verheerliking van God. Dilt is dus te verwagte dat hy en sy 
I 
I 

volgelinge hoegenaamd ni~ religieuse verse in die tradisie 
I 

van die Calvinisme geskryf het nie . 

Volgens Verster en Malan <1975:34 ) is daar geen uitgewerkte 

mite in Lucebert 
I 

se po~::pe nie, want di t sou nie in die 

wisselende wereld van sy ' woordkuns beslag kon kry nie. Sy 

digterspersoonlikheid word egter wel op belangrike mites 

gegrond , te wete die balansering van die Appoliniese en die 

Dionysiese - die skone e~ die heldere deur die aardse bloed 

en drif en danker. Die ~erste wyse waarop hy hierdie eie 
I 
I 

mitiese wereld skep is da~ ironies genoeg om aan sy gedigte 

n Bybelse of klassieke gedrae te gee C" vgl. "Exodus" ) . 

Tweedens gee hy in sy gedigte 'n tydlose si tuasie aan en 

skep so 'n mitiese ruimte. 

I 

' 

Lucebert se opstand is velral gemik teen die verstarring wat 

'n verburgerlikte kerk en l evangeliese boodskap kan meebring. 
I 

Volgens hom is Christus : bloat soos enige ander mens wat 

leiding neem: Hy C"de Vrede"), "graast de kudde voor" C"Het 
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orakel van monte carlo"). Met hierdie siening dien hy 

natuurlik die onaardse selfverheer l iking van die Tagtigers 

'n nekslag toe. In een van sy "Japanse epigrammen", getiteld 

"Zorg" verklaar hy argeloos: 

mijn god is gestorven 

wie zal mij verlossen 

de kikkers kwaken 

de klokken tikken 

Hierdie gedig is 'n parodie op Psalm 121. 

I n "Het vlee:=> is woord geword en" g e bruik Lucebert begrippe 

wat deur Christen-gelowiges met Christus geassosieer word om 

' n kunsteoretiese programma te verwoord . Hy keer die bekende 

Joh. 1:14 om: die Bybelteks verwys na die Woord CChristus) 

wat vlees geword het: in die gedig word die "vlees" "woord" . 

<Let op dat "woord" met 'n kl e inletter gespel word. ) 

Sodoende pro beer hy om die beeld u i t sy gestandaardiseerde 

poetiese waardesisteem te bevry . Wat hy in der waarheid in 

hierdie gedig wil se, is dat die tyd van die tradisionele, 

gestandaardiseerde "gekooide" p oesie, van die 

"droo:mkadaster", die "gevoelig vatikaan" en van die starre 

"devoten" v an die digkuns, "ruisend van inflatiegerucht" 

oenskynlik verby is. Die "nuwe" poesie word deur hom en sy 
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tydgenote weer toegankl k gema.ak vir die onderhuidse, 

binnebloedse "ge<;Iierte van mira" cRutten, 1967: 258;. 

I 
I 

i 
'.:3ki 1.der Joan Mirb het 

I 

~ · n 
I 

ti Die:=.e 
j, 

surrealistiese werkwyse 

gevolg 
i 

deur die :=.ogenaamde outomatiese 

in.S-F•ira .·:;ie en uitsluic:end gelei deur die reels van die 

I 
komposisie van wac: hy ook j al op die skilderdoek gerangskik 

het . In sy 

:=.ki lderkuns 

kuns het hy igepoog om die grense 

i 
en die digkuns i deureen te laat vloei 

tussen die 

om sodoende 

aan sy primere plastiese t ~ kens 

te verleen: I 

ook onder meer die betekenis 

van taaltekens 

I 
I 

Hu komen oak de kooien van de poezie 
I 
I 

Weer open voor het gedierte van mira 
I 

I 

Een vlo een lekkkrkerker en een julikever 

I 
Raken met hun te~takels in de taal 

Ten =.pvr:e ?an Gle Cbristel !L ke konnotasie wat diegene wat met 

die Johannes-evangelie bek~nd is aan die titel heg, gaan dit 

I 
in hierdie gedig hoe,,;renaamc:l nie om Christus nie . 

o I 

In sy bespreki ng van Luo:::e b erc: 
i 

se bundel APOCRIEF se Rutten 
i 

C1967:257 < dat dit in di e teken staan van die "ongerepte 
I 
I 

Christus" sao:=. voorgestel in die gedig "Christuswi t" In di~ 

I 
gedig word herhaaldelik na Christus verwys, maar ten spyte 

I 

van die tradisionele as:=. ~siasie tussen Christus en "wit" 

<.beeld van reinbeid en s d ndeloosheid) en die verwysing na 
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11 zeven j aren11 Cdie getal wat die volroaakte/ 

voltooide simboliseer) 

Bybelse 

gaan di t nie om die Christus van die 

Bybel nie: Christus is hier beeld van die geliefde wat die 

spreker o~nskynlik teleurgeste l het. 

Die gedigtitel vind sy verklaring eers in die laaste strafe 

van die gedig: 

Die 

ik wilde dat dit drinken 

ik wilde lieveling dit drinken 

ik wilde christus lieveling d i t drinken 

dat het wit was lieve wit was 

ik dacht dat christus altijd maar gewoon mij wit was 

digter skr yf vanuit 'n bepaalde organiese, 

funksionalistiese ervaring wat hy as volg formuleer: 

Ik zie en doe niet anders meer dan als een huid zijn van 

mij n passen. 

Di t beteken dat hy alle di nge '"vleeslik" ervaar (met die 

"huid11 ). Met ander woorde al sy ke nnis doen hy deur midde l 

van sy sintuie' op, want as selfstandige persoon en 

persoonlikheid is hy binne 'n liggaam opgesluit en dit is 

slegs deur middel van sy sintuie dat hy in verbinding kan 

kom met die buitew~reld. 
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Die Christusbeeld word h er dus misbruik ter wille van die 

uitbeelding van persoonlike emosie. 

I 

I 
Die :moderne tyd 

Die Nederlandse literat u ur van die hede word allermins 

gekenmerk deur Christel ikheid, derhal we is di t te verstane 
I 

dat daar van 1 n evangeliese beelding van die Christusfiguur 
I 

weinig tereg kom. Onder die invloed van die sosialisme word 

Christus benut as 1 n sosiale figuur, 1 n voorstander van 

politieke hervorming en geregtigheid, terwyl verskeie 
I 

aspekte van sy lewe, byv9 orbeeld sy lyding, dikwels gebruik 

word as 1 n maklike verwysingsveld omdat dit ten spyte van 

die grootskaalse sekularisering van bykans alle kultuur-, 

taal- en volksgroepe, steeds die bekendste en fasinerendste 

"verhaal" in die wereld is. Die twee digteresse Ida Gerhardt 

en Nel Benschop is egter luitsonderings op hierdie reel: hul 

poesie is hoofsaaklik i 
1 n 'persoonlike belydenis van 1 n diepe 

geloof in Christus as Verlosser en Saligmaker. 
I 
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Hoofstuk: 4 

DIE TRADISIE VAH CHRISTUSVERGESTALTIHG IH DIE AFRIKAAHSE 

PDeSIE: 1880 - 1960 

In teenstelling met hul Europese en Amerikaanse tydgenote, 

leef die Afrikaanse digters (met die uitsondering van Toon 

van den Heever) aan die einde van di e negentiende eeu en aan 

die begin van die twintigste eeu in 'n redelik 

onproblematiese religieuse dampkring. Die deursnee Afrikaner 

van hierdie tyd het God aanvaar as die Absolute, die Gans 

Andere en die Skrif as sy onfeilbare Woord. Teenoor hierdie 

God kom die digter van die vroee twintigste eeu in 'n 

persoonlike verhouding te staan. S oms i s hy soekende en 

selfs worstelende , dog die harmoniese tweegesprek en die 

diepe eerbied en ontsag van die kant van d i e digter is die 

algemene kenmerk van hierdie verhoudi ng . Hierdie berustende 

mens-Godverhouding kom dan oak dui d elik tot openbaring in 

die meeste Christusverse wat gedurende hierdie tyd geskryf 

is. 

4. 1 Eug~ne Marais <1871-1936) 

In Marais 

filosofiese 

moei 1 ik om 

se oeuvre is 

of godsdienstige 

die plek van 

daar geen duidelik bepaalde 

onderbou nie ; ewe-eens is di t 

Christ us in sy persoonlike 
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I 

religieuse beskouing vas! te stel. Du Buisson (1975) wys 

I die enigste regstreekse aanroeping van Christus daarop dat 

in Marais se poesie te vind is in die 

I 
plaasvervanger". In die ,gedig, soos t rouens 

Oorheelrs Marais se gedigte, die doodsgedagte: 
! 

gedig "Die 

in talle van 

in die angs 

en stilte van die sterwensoomblik soek die digter 'n 
j 
I 

plaasvervanger. Hy vind \dit nie in die digterslied, die 

I 

"awendlike wiegelied", d ~ e songeboende sang, die ruisende 

lommer of die murmelende bergstroom nie; nie eers die fluit 

die leegheid wat die spreker ervaar, 

I 
vul nie. van Faunus kan 

Dan klink die antwoord: ;christus, die Volmaakte, bied die 

finale oplossing: I 
I 
I 
I 

i 
I 

Voldoende Christus, l U alleen vervul die stilte weer. 

Die deskriptiewe konstruksie "Voldoende Christ us" val 

aanvanklik vreemd op die b ar . Volgens die HAT kan die woord 

I 
"voldoende" as 'n byvoeglike naamwoord en as 'n bywoord 

I 
gebruik word en het ditl die betekenis van "toereikend", 

"bevredigend" of "genoegsaam". Teenoor die meer ge bru i kl ike 
I 

attributiewe soos "vdlmaakte" of "almagtige" wat 

tradisioneel aan Christu~ toegedig word, dui die woord 

"voldoende" nie alleen op ldie persoon van Christus nie, maar 

I 
oak op die aard van d~e verhouding tussen Hom en die 

Christus as di ll "voldoende" is in staat om as 

plaasvervanger op te tree vir dit wat die digter ontneem is 

deur die dood van die bem, nde; Hy, en slegs Hy, <"U alleen") 

spreker. 

- 155-



kan die "danker• (VS. 5 ) verdryf want Hy is Lig <M.t. 5: 14); 

Hy kan die digterslied weer "geluidvo l maak" want Hy is die 

Lewe CJh. 1: 4). Indien die spreker, of trouens enige mens, 

Christ us het , is di t genoegsaam en sal hy die aanslae van 

die lewe, die pyn, die leed en die e e nsaamheid kan verwerk. 

Christus is in hierdie gedig God sel f in Sy l iefde, almag en 

genade teenoor die lydend e mensheid . 

4 . 2 Totius <1877- 1953) 

Vol gens Boonzaaier <1975:55) is die nasionale en die 

re l igieuse nou verbonde in Totius se d i gwerk, want die 

rel igieuse vorm 'n baie sterk en b e pa l ende element van die 

algeroene lewenshouding wat kenroerkend was van die tydperk 

waarin en waaroor hy skryf . Die Godsdienstige was iromers die 

ondertoon van die tradisionele denke van die Afrikanervolk 

evan die vroee twintigste eeu) . 

Totius is in sy lewe en werk 'n u i tgesproke Calvinis . Die 

Calvinisme maak daarop aanspraak da t d it streng Skrifgebonde 

is; dit gaan uit van die standp unt dat God soewerein is oar 

alle lewensterreine en dat die Chr i sten geroep word om in 

die wereld te lewe en God te dien d e ur die handhawing van 'n 

Christelike lewens- en wereldbeskouing - d ie mens mag hom 

nie aan die wereld ant trek nie, want die aardse lewe is 'n 

voorbereiding op die hiernaroaals . Volgens die leerstellinge 
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i 
van Calvyn word die mens se heil gegrond op die versoening 

en verlossing van Christup wat deur sy Gees sy volk tot 'n 

nuwe lewe in heiligmaki:dg roep. 
I 

In teenstelling met die 

Rooms-Katolisisme met I sy sewe sakramente en die 

transsubstansiasie-leer, l is daar in die Calvinisme 'n 

korrelatiewe verhouding tussen geloof en die twee sakramente 
I 

(die doop en die hei 1 ige I Nagmaal): die versterki ng van die 

I 

geloof deur die sakramente word beskou as 'n daad van die 
I 

Heilige Gees. Die sakrame~te word dus beskou as 'n teken en 

I 
genadeverbond en word nie, 

I 
sei:H van die so as in die Rooms-

katolisisnme, afhanklik gestel van menslike subjektiwiteit 

I . (die kerk) nie <Van Dijk, 1957:82-89>. 

Vol gens Kuyper 

lewensbeskou i ng 

! 

(1976:72) 
I 

intiem I verwant 

is 

a an 

die Calvinistiese 

die fundamentele 

verhouding tussen die mens en God. Die godsdiens mag nie 'n 
I 

enkele faset van die lewe ui tsl ui t nie en moet van so 'n 

aard wees dat dit die lganse mensebestaan omvat. Kuyper 

beklemtoon die kosmiese 
I 

betekenis van Christ us se 

verlossingswerk en sy hee ;rskappy op elke lewensterrein (di t 

I 

wil s~ oak op die kunsterrein), teenoor aanbidding slegs op 

geestelike vlak. Die basiese uitgangspunt van die Calvinisme 
I 

is volgens hom dat die w~ ~eld waarin ons woon slegs volledig 
I 

verstaan kan word 

die Skrif word 

in die t ig van God se 

ekspli J iet in die 
I 

heerskappy van die vleesgeworde 
I 

Woord 
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belydenis ontwikkel in 'n Christus-gesentreerde etas wat die 

mens lei en beinvloed en wat lig werp op alle lewensfasette. 

Sy amp as predikant en sy onderwe r ping aan 'n bepaalde 

streng dogma het waarskynlik ' n bepe rkende uitwerking gehad 

op Tot ius se woordkunswerke, va ndaar D. J. Opperman 

(1959: :37) se beswaar teen sommige van sy gedigte dat "j y 

voel dat Chy> in die eerste plaas t e oloog is en slegs in die 

tweede digter". Opperman het g e voel dat sy werk te 

di lettanties is: di t het met ander woorde slegs as gevolg 

van die tydsomstandighede 'n sekere aandag geniet en nie 

vanwee die kunsgehal te daarvan nie. Hy noem hierdie verse 

van Totius "stigtelike dialektiek" wat bepaal word deur 'n 

spanning tussen die digter en die we rklikheid en wat telkens 

sy oplossing vind in die raadsplan van God <1959:26). 

Daar is in Totius se Christusverse 'n sekere middeleeusheid 

wat gelee is in 'n bekoorlike naiwiteit, ' n beskeie houding, 

die voortdurende gebruik van die v e rkleinwoord [bv. "Jesus

kindjie" in "Daar l~ die blokkerige stad" 0928:85)] en die 

skynbaar eenvoudige verstegniek e n moralisering, 
wat 'n 

eienaardige vermenging van die real isme en die allegoriese 

bring. Oak sy opvatting van die digterskap en die taak wat 

hy aan homself stel, openbaar oore enkomste met die van die 

middeleeuese digter wat oak dikwels ' n geestelike was 

<Opperman, 1962:18) . Christus word deur Totius in die geloof 

aanvaar as Seun van God, as vleesgeworde Woord, as Kiddelaar 
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tussen Go d en die mens. "Christus is die sluitsteen, die 

I 
hoeksteen in die volksbestaan (vgl. RAGEL) en in die bestaan 

I 
I van die mens in sy enkeld-wees <vgl. PASSIEBL0101E)" <Du 

Buisson,1959 : 251>. Die vo!lgende gedig uit die bundel RAGEL 

I dien as 'n tipiese voorbeeld van Totius se Christusbeelding. 

I 
l 

I "Kerslied• <1950: ?'1>1 

Hoe sal ek, arm-geJ.nge, 
U n.a.der in die grot!; 

I 
met medesterwelingel 

1 

U huldig, Seun van b oo? ... 
I 

U roem as diep- Verjloorne 

i in grot-nag van die, tyd; 
I 

I 

of as die Ongeboorn~, 
I 

Vader van die ewighk id? 

I 
Sal' k melde van u kleinheid, 

I 
uw dofheid, diep ge~aal; 

of van die glanse-rl inheid, 

I wat van u eng'le straal? 
I 
I 

sal'k :meng in hulle! range 
I 

:; ::::gh::e~:::::t::nge 
van Ragel in verdri l t? ... 

Sal ek U sing, Verwagting 
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vir verste heidendom? 

Of U, diepe Veragting 

van volk waar U voor kom? 

Van sterlig in die Ooste 

vir troue sterrewag? 

Of menigte ongetrooste 

by u verskyningsdag? ... 

Van hom die wreedaard-koning, 

slagskadu oar u wieg; 

of bode uit hemelwoning . 

U reddend toegevlieg? 

Waarskuwings in die nagte, 

en U, die alwysheid tog! 

Meester van eewge kragte, 

op aarde 'n vlugt'ling nag! 

U, Kind, oplaas gebore, 

Belofte uit lang verlee; 

Grootvors van God verkore 

om slangkop te vertree. 

Of, Seun van smarte en skreie 

Ragel's Ben-oni dan? 

Begin van grater lye 

van Worm en Smarte-man? ... 

Hoe sal ek, arm-geringe, 
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I 
U nader in die grot; 

i 

met medesterwe 1 i nge 1, 

I 
U huldig, grate God? ... 

I 
Xy hoof buig soos d~e gryse 

au Simeon, tevree; 

ek bring U, soos dir Wyse, 
I 

gaud, mirre en wierbokbee. 

CDaar moet op gelet word dat daar in die verskillende 

uitgawes van hierdie 
I 

bundel 
I 

van Totius noemenswaardige 

verskille in die teks van hierdie gedig voorkom. Hierdie 

studie maak gebruik van dile 
I 

I 

i) .Deskriptiewe konstruksiies 

1950-u i tgawe. > 

"Seun van God": In die 1934-uitgawe verwys die digter in die 
I 

vierde strafe na "Kind van God" 
I teenoor • Seun van God" in 

die 1950-uitgawe. Die konstruksie "Kind van God" kom dikwels 
I 

in die Bybel voor <vgl. , byvoorbeeld Deut. 14: 1; Hos. 1: 10; 

Mt.5:9, Lk.6:35 en Lk.20:36l en verwys na die intieme 

verhouding wat daar tussen die gelowige en God bestaan: dit 
! 

I is nie bloat 'n God-mensverhouding nie, maar veel eerder 'n 

I 
Vader-kindverhouding. Die verwysing na Christus as "Kind van 

I 

God" Clet op die gebruik l van die hoofletter> behels egter 
I 

meer as 'n blote I 
verwysing 

I 
na bogenoemde verhouding: 

Christus was ook letterli
1

k Seun van God . CVgl. Mt.26:63 

Jh.3:16.) Hierbenewens is i Hy en die Vader een Uh.10:30 
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Jh. 14: 11). Hierin nie alleen In intieme 

afhanklikheidsverhouding opgesluit nie, maar oak In 

wesensgelykheid wat aan Christus di e selfde eer laat toekom 

as wat aan God betoon moet word. Daar om s~ Jesus in Jh.5:23: 

almal <:moet) die Seun eer net soos hulle die Vader eer. 

Wie nie die Seun eer nie, eer o a k nie die Vader wat Hom 

gestuur het nie. 

Hy wat volgens Fil.2:8 aan God ge l yk was, was egter oak 

bereid om ter wille van die verlossingstaak wat die Vader 

aan Hom opgedra het, volkome "mensekind" te word; hiervan is 

sy geboorte in die stal wat in hierdie Kerslied besing word, 

getuie. Die "Kind van God" word "gebore uit die maagd Maria" 

<CREDO > en hieri n word sy wese saa mgevat: volkome God en 

volkome mens - "vere Deus et vere homo". Jesus is wesenseen 

(" homo-ousios" ) met God en wesenseen met die mens <Heyns , 

1978:240); gevolglik 

God. In 1 n latere 

staan Hy in 

variant van 

1 n unieke verhouding tot 

hierdie gedig <1950) is 

hierdie konstruksie verander na •Seun van God•, waarskynlik 

om bogenoemde verhouding des te skerper te belig . Die kind

gedagte word in strafe 5 herhaal. 

"diep-Verloorne": Met hierdie konstruksie verwys die digter 

na Christus in Sy menslikheid. Hy, 

deur die volk van God verwerp 

die beloofde Messias, is 

Cvgl. Jes. 53): hierdie 

verwerping begin reeds wanneer Maria se swangerskap bekend 
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raak. Met sy geboorte is daar vir sy ouers geen plek in die 
i 

her berg nie en kart hie~na moet hu lle met Hom na Egi pte 

vlug. Die geestelike leiers van sy tyd beskou Hom as 1 n 

valse profeet, 1 n godloenl ar en selfs sy eie familie het sy 
I . 

u i tsprake en optrede nie 1 verstaan nie. In die uur van sy 

I 
grootste nood in die tuin van Getsemane, word Hy deur sy 

i 
dis::sipels in die steek ge ~ aat; een van hulle is die een wat 

Hom verraai het. Aan die ~ruis word Hy oak deur God verlaat 
! 

en moet Hy die "smarte van die hel" ervaar, vandaar dat daar 
I 
I 

dikwels na Hom verwys word as die "groat eensame". 

I Heyns Cl 978:258 ) wys daarop dat die lyding van Christus oar 

sy hele lewe strek omdat i Hy die toorn van God oar die sonde 

l 
van die mens van die eers~ e oomblik van sy bestaan op aarde 

I 
moes dra: reeds oar die krip van Betlehem het die sk3.duwee 

I 
van die kruis geval: and, rs as die geboorte van elke ander 

mens, was sy geboorte as sodanig al lyding, want Hy was waar 

I 
Hy nie moes gewees het ni~: op aarde; Hy was in 'n gestalte 

1. 
wat nie sy gestal te was n~e: in 1 n mens; Hy moes dra wat Hy 

I 
verfoei het: die sonde; iHY wat gelyk was aan die Hemelse 

I 
Vader moes vir 'n aardse i mens s~: vader; Hy wat Heer was 

moes op aarde 

het nie eers 

die Heilige, 

ongelowige en 

wees: 1 n Kneg; Hy wat eienaar 
I 

1 n rusplek J ir sy kop gehad nie 

was van alles 

CLk.9:58 ) . Hy, 

moes verkJ er onder en 

. I 
omgang h~ met In 

verdorwe geslag. 

- 163-



Die konstruksies "'n vlugt'ling"Cstrofe 4> , "Seun van smarte 

en skreie" en •warm en Smarte-ma.n"<st rofe 5) sluit almal ten 

nouste aan by bogenoemde gedagtes en roep Jesaja se 

voorspelling ten opsigte 

gedagte. 

van die Messias <Jes.53> in 

•ongeboorne": In 'n gedig wat j uis handel oar Christ us se 

geboorte, kan hierdie konstruksie nie letterlik verstaan 

word nie: hierdie benaming het te make met tyd . Alhoewel 

Christus op 'n bepaalde tydstip as 

Hy nie ruimte- of tydgebonde nie : 

daar, en sal tot i n ewigheid wees. 

mensekind gebore is, is 

Hy was van ewigheid af 

<Vgl. 1Jh.1:1; Lk.1:70; 

Openb . 1:8 ; 21:6; 22:13.) Die verwysing na Jesus as "Vader 

van die ewigheid" slui t ten nouste by hierdie gedagte aan. 

Dat die digter vir Christ us aanspreek as die "Ongeboorne" 

kan egter oak verwys na die maagdelike geboorte: die 

mensheid van Jesus in die skoot van Maria is nie uit die 

substansie geskep nie, maar d eur die krag van die Gees ; 

gevolglik kan 'n mens in 'n sekere sin van Sy geboorte praat 

as 'n "geestel ike" geboorte ten spyte van die andersi ns 

normaal-menslikheid daarvan . 

Met die konstruksie "diepe veragti n g/ van volk waar U voor 

kom" Cstrofe 3), wys die digter daarop dat di t veral die 

Jade was (die ui tverkore volk van God aan wie die belofte 

van die koms van die Messias gemaak is ) wat vir Christus die 

heftigste verwerp het . Hierteenoor was Hy "Verwagting vir 
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die verste heidendom• : met die koms van Christus het die 
I 

koninkryk van God oak vir 
1

die nie-Jood toeganklik geword. 

In strafe 4 word Christus lge n oem •die alwysheid• en •xeester 

van die eewge kragte•, te ~ voorbereiding van die konstruksie 

! 

• Groot vors van God ... " . Eersgenoemde konstruksies verwys na 
I 

sy goddelike alwetendheid len almag. 

Dat Jesus Koping is met '1 n ryk waaroor Hy heerskappy voer, 

I 
is die duidelike getuienis van talle Skrifbewyse. Hy praat 

! 

self daarvan CJh.18:36,27 ~ en reeds by sy geboorte het die 

I engel ges~ dat Hy as koning oar die huis van Jakob sal heers 
I 

tot in ewigheid en dat da~r aan sy koningskap geen einde sal 

wees nie <Lk . 1:32, 33). Sy koningskap is oak in die Ou 
I 

Testament reeds voorspel. 
1 

Hiermee saam word egter oak stryd 

en i .. 1 i I oorw nning ge1mp seer: 
I 

in die Ou Testament was dit 

immers die koning wat moes stry en corwin - nie vir homself 
I 

nie, maar namens God en I as 
I 

middel van God. As Seun van God 

en as Logos incarnandus l egeer Christus saam met die Vader 

en die Gees van die be.gin van die skepping af CHeyns, 
I 

koning oar 1978:274) en is Hy kerk en w~reld. 
I 

ii> Besitlik:e i konstruksies 
I 

I 

•u kleinheid" en •u do~heid: Hierdie twee konstruksies 
I 

verwys na Christ us in l Sy menslikheid wanneer Hy as 

oenskynlik onbelangrike klein mensekind in 'n stal gebore 
I 

I 
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word. Die geboorte van hierdie " Koning" geskied sander 

glorie of trompetgeskal. Daar is van die kant van die 

mensekinders geen amptelike erkenning van sy grootheid nie -

slegs 'n groepie herders en enkele wyse ma n ne kom bring aan 

Hom hulde nadat hulle die tekens in d ie hemel gewaar het. 

In teenstelling met bogenoemde geringskatting, praat die 

digter in dieselfde strafe van '"u e ng'le• en verwys daarmee 

weer eens na Christus se Goddelikhe id en almag: selfs die 

hemelse wesens behoort aan Hom, is aan Hom ondergeskik en 

aan Hom diensbaar. <Vgl. Mt. 16: 27 en Mk. 1: 13. ) 

iii> Perspektief 

In hierdie gedig nader die digte r die Christuskind met 

eerbiedige skroom. Die ek-spreker s e persoonl ike geestel ike 

konflik word in die verloop van die gedig gesublimeer in die 

teenstelling tussen die Godheid en mensheid van Christus en 

kom ten slotte tot oplossing in d ie neder ige hulde van die 

slotstrofe. \Vat die spreker aan di e Christuskind bied, is 

nie aardse skatte soos die van die wyse manne uit die Ooste 

nie, maar •gaud, mirre en wierook:bee'". Di t gaan met ander 

woorde om 'n geestelike instelling van oorgawe en 'n 

belydenis van afhanklikhe i d, vandaar die ontwikkeling in die 

gedig vanaf "Kind van God" in die eerste strafe, tot "grate 

God" in die slotstrofe. 
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' I 
I 

"Kers!l ied" is dat die 

w~re l d gebring het en 

I 

Man van Smarte Die grondtoon van 

verlossing vir die ui tei ndel i k die 

kwaad sal vernietig. 
I 

In die epiese gedig "Daal., ~ 1~ die blokkerige stad" 0928: 85> 

word heengewys na Christu ~ en sy karns: 

Jesus-kindjie by die voer 

en Xoeder-maagd nou herbergloos. 

Vir die begenadigde vrou word die Verlosser van die w~reld 

gebore en daarom word 'n n ubellied aangehef: 

I Maar ween nie langer so bedruk: 
I 
I Hy het gekom, Hr het gekom! 

I Hier's moederloon, moedergeluk. 

I 
Satan die buig hom diep en stom. 

I 

I 
Die smart van Ragel van f ie Ou Testament en die lydi ng van 

die Afrikaanse Ragels wb rd vasgeknoop aan die smart van 

I 
Christus. Deur Sy lyding p.et verlossing, saligmaking vir die 

I 
mensdom gedaag, want Satah is finaal gebind. 

Christus aan die kruis was vir Totius immanent aan sy 

lewensbeskou i ng. In die gedig "Waar is 'n 

lot ... ?"CPASSIEBLOJOIE) word hy deur die vrou wat nag 
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donkerder leed as hy getrotseer het , op die Man van Smarte 

gewys: 

Sy wys my op die Kruis van Jesus, 

ens~: 'Meneer, ek was verl ate, 

maar nie soos Hy: van God verlate. 

Ek was benoud, ja tot die dood, 

maar nie soos Hy: tot die hel toe. 

Die hemel bo was altyd ope , 

Die hel was onder altyd toe. 

SO was' t vir my om Jesus-wille. 

Samevattend is dit duidelik dat Christusvergestalting by 

Totius gebaseer is op die Calvinistiese beskouing van die 

Bybel as die onfeilbare Woo r d v a n God . Hiervolgens is 

Christus immanent werksaam in die daaglikse lewe van sowel 

die individu as die Afrikanervolk . Totius kom as digter in 

sy Christusverse in 'n persoonlike verhouding tot Christus 

te staan en voer met Hom 'n harmoniese tweegesprek. 

4 . 3 C. Louis Leipoldt <1880-1947) 

In Leipoldt se oeuvre is daa r gee n ged igte wat spesifiek 

random die Christusfiguur 

po~sie het hy Christus 

gesentreer 

hoafsaakl ik 

is nie. In sy vraeere 

as 'n lydensfiguur 

getipeer en Golgota benut as die grao tste lydingsimboal. 
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In "XII" 
I <DIIGAAISDAG> praat hy van Christus as: 

............. H} wat boontoe wys 

I En bowe aardse rykdom troon, 

I 
Die Heiland met die doringkroon, 

I 
Wat, driemaal heilig, eerbied eis. 

I 

Hierdie strafe staan in teenstelling met die vorige <strafe 
I 

6) waarin die wereld se aanloklikhede en belonings - prag, 
I 

roem, rykdom en glans - uitgebeeld word. Die spreker in die 
I 

gedig is gewikkel in 'n 
1

sielestryd en distansieer hom van 

hierdie wereld: dit word peskryf as "daar", met ander woorde 

op 'n afstand van die spreker . Teenoor hierdie w~reld word 

die geestelike wereld 
1 
gestel, soos dit in Christ us 

gekonkretiseer word. 

Die deskriptiewe konstrJ ksies: "wat boon toe wys• , •bowe 

aardse rykdom troon" en I" met die doringkroon", skakel ten 

nouste met die benoeming I van Christus as •Heiland•, d. w. s. 
I 
I 

saligmaker, helper, redder in die derde versreel van 
I 

strafe 7. In die opsig is die beeld van Christus wat geteken 

word, getrou aan die Bybelse beeld van Hom. 
I 

Christus se versoeningsdo?d aan die kruis dwing die mens se 
I 

gedagtes hemel waarts; laat hom nadink oar die verhouding 
I 

tussen God en mens, tenryl die verwysing na Christ us wat 

"bowe aardse rykdom troon" 
I 

nie alleen die goddelikheid en 
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die almag van die vleesgeworde Seun van God benadruk nie, 

maar ook die nietigheid van die mens en waardeloosheid van 

sy aardse rykdoro bel ig. Di t is bit t er ironies dat hierdie 

rykdoro dikwels die doelwit van die roenslike strewes is; die 

kern van sy bestaan. 

In die derde versreel word Christus se "doringkroon" <vgl. 

Mt.27:29> gestel teenoor sy heerskappy en word die 

paradoksale aard van sy koninkryk bel ig: Hy is verhewe bo 

aardse rykdoro, Hy is "Heiland", maar Hy dra 'n doringkroon, 

teken van vernedering, spot, roinagt i ng . Die mag en majesteit 

van hierdie Koning blyk egter daarin dat Hy "driemaal heilig 

eerbied eis" Cvs. 4). Die mens is absolute, onbelemmerde 

eerbied en ontsag aan Chr istus verskuldig- 'n geweldige eis 

as • n mens die mens se natuurlike eiewaan en selfsug in ag 

neero. 

In hierdie gedig gebruik Leipoldt die Chr istusfiguur oro die 

sielesroart en -stryd van die "hy" in die gedig (die 

konkrete/historiese auteur?> te relativeer. Wanneer roenslike 

stryd en smart gemeet word aan die van Christus, koro die 

insig ten slotte dat oorwinning ook vir hierdie seeker 

rooontlik is, vandaar die positiewe toon van die slotstrofe. 
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I 
4.4 Ignatius Xocke <19 ~2 -1957> 

Macke wy in sy bundel ~IE KOUE TYE (1956) 'n 

gedigte aan die Christusftguur. 
I 
I 
I 

"Dialoog" (1956: 18> verbe~ld 'n deernisvolle 

hele reeks 

tweegesprek 

tussen 'n vreemdeling Cdi i verpersoonliking van Christus) en 

• n ou oom. Die vreemdeling word by herhaling simbolies in 

die stad gekruisig deur die voortdurende lyding van die 

mensdom: 

Oom het my een nag op 'n brug sien staan 

I 
en luister hoe I n 

I 

swart stroom see toe gaan 

I .............. '1' .. ek is elke man 

wat radeloos by lswart riviere staan . 

. . . . . . . . . . . . . . . ~ . . ek is elke vent 
I 

wat joernaliste l rapporteer as onbekend. 
. I 

I Saam met elk st~rwende het ek gestry 
I 
I 

om di~kant van ~ie danker vloed te bly. 
I 

Christus is met ander woorde die lydend e mensdom: "Ek is die 

I 
kind in elke weeskliniek"j; •ek is die hanger seun", en 

Hy verskyn aan elke mens lin die gedaante van 'n lydende, 'n 

onbekende, ontgogelde mens: 
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Oom het my sweerlik ~rens al ontmoet 

want ek kom baie mense tee, te voet. 

Die slotwoorde van hierdie gedig c•te voet•> weerklink in 'n 

mens se gemoed lank nadat jy die ged ig klaar gelees het as 

gevolg van die besondere nadruk wat di t in parentese aan 

die einde van die strafe kry. Di t verwys nie alleen na 

hierdie vreemdeling <Chr istus) se nederigheid en eenvoud 

nie, maar suggereer ook dat hy, omdat hy t e voet reis, alles 

en almal duideliker raaksien. Daar is geen haas by hom nie, 

geen vinnige oppervlakkige blik soos die van 'n reisiger te 

perd of iemand wat in 'n voertuig vinnig by ander mense 

verby ry nie . 

I n die sonnettesiklus in die bundel word Christus uitgebeeld 

as die draer van die gees van l iefd e en medelye, veral in 

si tuasies waarin die moderne stadsmens oor gelewer word aan 

eensaamheid en 

"Middelaar" 0956: 26) 

ontnugtering . 

is Christus die 

In die sonnet 

Bybelse Middelaar wat 

deur middel van onverklaarbare wonderwerke soos genesings en 

bekerings, steeds in die lewe van d ie mens ingryp. Hierdie 

ingrype ontstel die moderne mens wat di t graag logies sou 

wou verklaar: 

Lank reeds is als verklaar wat ons nie weet 

deur welsynsklerk, statistikus en weerprofeet; 

maar soms nag heers daar oproer in die stad 
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I 
as een herstel deur aanraak van Sy kleed. 

I 

Die gebruik van die hoofletter in "Sy" dui daarop dat hier 

Word. i In na Christus verwys Mk. 5: 2 7 word verhaal hoe die 

I 
vrou wat aan bloedvloeiing gely het, genees is deur slegs 

I 
aan sy kleed te raak. Net soos die skare destyds, en ook die 

I 

dissipels, nie kon verstaan hoe so iets moontlik was · nie, 
I 

vind die moderne mens dit steeds moeilik om hierdie kragtige 
I 

werking van die Gees te verstaan en te aanvaar, en om te 

buig voor hierdie "ander l wet" - die wet van die liefde en 
I 

van vergifnis. 

In hierdie gedig verwy9 die digter na enkele van die 

belangrikste gebeure in l Christus se bediening op aarde 

waarin sy Messiaanse i 
roeping en boodskap duidelik opgesluit 

l~: strafe een verwys n a! bogenoemde genesing van die vrou 
I 

wat aan bloedvloeiing gely het <Mk.5 : 27); strafe twee na die 

vrou wat op owerspel bet ~ap is <Jh. 8: 7); strafe drie na die 

I 
ontmoet i ng met die ryk j ong man <Lk. 18: 22 en 24); strafe 

I 

vier na die reiniging van , die tempel <Mt. 21: 12 en 13), die 
I 

ontmaskeri ng van die Fariseers <Mt . 14: 7 en 23: 13) en die 
I 

gelykenis van die ryk man ! en Lasarus <Lk. 16). 

Die laaste twee strafes met hul verwysing na die mens wat 
I 

nie sy skuld kan vereffen teenoor 
I 

die hoogste mensl ike 

gesag, die staat, nie, 'n beeld van die verhouding waarin 
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die mens hom bevind het v66r die k oms van die Middelaar, 

Christus en die slotreels: 

daar's eenkeer uit 'n vis se bek 

'n stater vir die tempeltol gehaal 

verwys dus nie alleen na die gelee n theid toe Christus die 

muntstuk uit 1 n vis se bek gehaal het nie <Mt . 17: 27), maar 

herinner oak die moderne mens daaraan d at Christus reeds die 

valle prys betaal het vir sy sonde en dat hy daarom sander 

kwelling of belem.mering God se heili g dom <waarvan die tempel 

simbool is ) vrymoedig mag betree . 

Die gedig sluit af met die Bybelse waarheid dat die enigste 

u i tkoms vir die mens "aan die kru i s" is <strafe 5, vs. 4). 

Vergelyk in hierdie verband Jh. 14:6 waar Jesus s~: 

Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom 

na die Vader behalwe deur my nie. 

Die deernis van Christus met die lyde n de mensdom wat uit die 

gedig "Dialoog" spreek, word in d i e s o nnet "Die vreemd eling" 

u i tgebou tot die wese van die Chr istusfigu ur: Hy is di e 

vreemdeling wat by die aanskoue van die bedelaar, di e 

agterbuurtki nd, die gebrekl i ke e n die noodl ydende met 

jammerte vervul word. Hulle lyding word deur Hom belewe as 

1 n hernieude kruisiging. Hy het r e eds ges t erwe, maar word 
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I 
I 

telkens weer gepynig t J r wille 

d Aarvan: 

van die sonde 

mensheid en die gevolge 

Geen naam wat Hy in doodsberigte lees, 

I was vir hom vreemd - dit was Sy eie naam; 

die wat oortree en regsvergelding vrees, 

se angs het Hy ~edeel, net SODS hul blaam. 

In hospitaal, in krot, in welsynhuis 

I 

van die 

moes Hy weer da~gliks sterwe aan die kruis. 

~:::::: .. gedig toon 'n st r ooreenkoms met Nijhoff se gedig 

Christus se menswording jen die godde l ike taak wat daarin 

! 
opgesluit l~, word treffend uitgebeeld in "Die fees by Simon 

1" (1956:28> waarin Christ l s deurentyd self aan die woord is. 

Simon het die ereplek a J n die tafel aan Christ us toeges~, 
I terwyl die owerspel ige v r ou, die 1 melaatse 1 

, eenkant moes 

I 
staan. Jesus wys hom egte ~ daaroor tereg: 

0 Simon, Simon! Het jy nie geweet 

d.at Ek nie daar was om j ou spys te eet 

en te geniet va;t al die drank en eer? 

)(aar dat 

met haar 

my VadTr Xy gestuur 

die nag Sy afspraak 

I 
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die ongenooide straatvrou by jou deur? 

In die tweede afdeling van hierdi e gedig is Jesus se 

uitsprake besonder skerp, soos blyk u it Sy verwysing na "Jy 

en j ou kri ng" . Hierdie frase suggereer 'n veroordelende 

instelling teenoor hierd ie vername, "goeie", en "eerbare" 

mense wat Christus op die oog af ont vang en erken as 

"Vors"/koning, solank as wat die skar es <die wereld) vir Hom 

hosanna skree - met ander woorde , wa nneer Hy in guns is en 

eer ontvang as 'n held wat gekom he t om die volk van Israel 

van hul aardse slawerny te verlos . Hierdie selfde mense 

"ken" Hom egter n i e wanneer Hy aan die kru is verneder en 

verwerp word nie . Gedurende Sy lydi ng het hulle Hom in die 

steek gelaat. 

Hierteenoor spreek Jesus die owerspel ige vrou aan as "My 

kind", want: 

Haar nederigheid is ryker a s jou eer 

en het 'n grater aanspraak in sy oe. 

Perspektief 

Uit bogenoemde gedigte blyk dit duidel i k dat Christus vir 

Macke 'n werklikheid was en dat hy terdee bewus was van die 

eise wat Christus aan die gelowige stel, te wete: 
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I wie langs Xy die ereplek wil h~ 

I sal by Xy kroni n.g saam met Xy moet drink 

die beker gal - en hy staan haag geskink. 

<"Die tyd wat kom", 1956:29) 

Hy gaan van die standpurit uit dat die mens nooit self sy 

I 
angs, neerslagtigheid, s mart, ongeloof en kwelling kan 

oorwin nie; die oorwinni J g van Christus oor die Lyding, die 

dood, is die enigste ant l oord op di t waardeur die mens hom 

Die Christ ~sfiguur bedreig voel. I is die enigste antwoord op 

die problematiek van die mens: 

Die 

Aan U alleen, OI Christus is beskoor 

die reg om tot sy dieptes in te gaan. 
i 

digter se beskoL n g 
I 

en uitbeelding van die 

Christusfiguur stem volkolme ooreen met die Bybelse beeld en 

deurgaans is die leser d~arvan bewus dat die spreker in die 

I 
onderskeie gedigte ie.mand is wat in ' n intieme verhouding 

I 
dit lis deurleefde ervarings en emosies 

wat in hierdie poesie wee r gegee word . 
I 

met Christus staan 

I 
I 

4.5 D.F. Kalherbe <188 ~ - 1969> 

I 
In "Die Sabbat" <Van de r Heever, 1954: 87) gee Malherbe In 

besondere weergawe van die bekende verhaal van die 

I 

- 177-



Sabbatsreis van Christus en sy dissipels deur die koringland 

(Mk.2:23-27) waari n die ve r sreel: 

Mense, meer as die wet, meer as die Sabbat is hier 

beskou kan word as 'n samevat ting van die spreker se hele 

houding en gesi ndheid teenoor die Chris t usfiguur . Christ us 

wat die wet van God o p aa r de kom ve rvul het, is as God oak 

Here van die Sabbat (Lk . 6:5), die " heilige dag" wat Hy ter 

wille van die mens ingestel het . 

i) Deskriptiewe konstruksies 

Daar word na Christus verwys as "die Heer en "die Heiland" 

wat vermoeid is, nie slegs van die "reis" nie, maar oak van 

"weldade doen aan die mense". Hierd i e benaminge is tekenend, 

nie alleen van sy majesteit en sy Godheid nie, maar oak van 

sy liefde en ontferming wat reeds in sy konkrete, praktiese 

bediening aan die hulpbehoewendes tydens sy omwandelinge op 

aarde te bespeur was en uiteindelik deur sy soendood aan die 

kruis tot valle openbaring gekom he t . Voor hierdie Here, wyk 

die skynheilige Far i sieers •sacs ' n klomp honde 

oar misbruikte ywer, so met skaa:mte gevul• . 
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I ii) Besitlike konstruksies 

Die ongewone konstruksie "met sy dissipels die Heer" stel 

die dissipels voorop en suggereer dat daar 'n besonder 

intieme verhouding tussen j hulle en Jesus 

dissipels was vir Jesus kosbaar en Hy 
! 

hierdie konfrontasie met ! die Fariseers 

onderrig. 

bestaan het - die 

sou derhal we ook 

be nut om hulle te 

Die vyandige gesindheid van die Fariseers blyk uit die 

neerhalende wyse waarop hulle Jesus aanspreek ("jy" en 

"jou"). Hul verwysing na l "jou strawwende :mond" dui daarop 

dat hulle deur Jesus se I teregwysings te na gekom is: hul 

I 

reaksie is tiperend van mense wat 'n skuldige gewete het en 

juis daarom soos roofdier J soek na 'n geleentheid om die een 

I 

wat hulle ontmasker het, ook te kan beskuldig en sodoende te 

verneder. 

iii) Verbaliserende konstruksies 
I 

"gaan": In teenstelling met alledaagse sinonieme soos "stap" 
I 

of "loop" word hierdie , werkwoord geassosieer 
! 

met die 

rustige, statige gang van
1

•n koning. Hierdie assosiasie word 

versterk deur die kwal if l serende 

twee versreels: Jesus "gaan": 
I 

voorsetsels in die vorige 

Dwarsdeur die vrug van die land:ma.n se vlyt en he:mel se seen 
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dwarsdeur die koringpad wyd ... 

•predik:end liefde en hoop": Hierdie konst r uksie slui t ten 

nouste aan by bogenoemde. Die Messi a s het nie revolusie en 

geweld as bevrydingsmiddel voorgeho u nie , maar liefde en 

h oop . <Vgl . ook Paulus se uiteensett i ng van die kern van die 

evangelie in 1 Kor . 13.) Christus se e lke woord, elke optrede 

is gekenmerk deur hierdie liefde wat vir baie, oak vir die 

Fariseers, onverstaanbaar en onaanvaa rbaar was. 

In antwoord op die "harde berisping" van die "kleinsielige 

bende" k:yk: Jesus hulle aan : 

. ............... . . . . .... Xet meely-d raende blik:k:e 

wat in skuilhoek:e dring, sterk: deur bo-menslik:e aard; 

sien deur pronk:'rige dade sel f sug en hebsug se 

naak:theid 

Christus se blik bevat die aspek v a n alwetendheid : niks is 

vir Hom verborge nie. Hy kyk d.e..!..u:. die mens. Die mens wat 

v oor Hom verskyn, is daarvan bewu s , en d i t het tot gevolg 

dat die hy sy hovaardigheid laat vaar en in skaamte of 

weggaan voor sy aangesig of voor Hom buig en sy skuld bely . 

Getrou aan sy aard, is Christus s e blik i n hierdie geval 

steeds "mee 1 y-draend". 
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! 

I 

I 

I 
In "Na die land van Gadarta" <Van den Heever, 1954:89) word 

die gebeure in Mt.8:23-34 op 'n liriese wyse, kenmerkend van 

Malherbe, verhaal. In d e gedig word al die eer aan 

Christus, die groat bevryr er van die mens uit sy slawebande 

gegee. Die geredde waans1innige het Nuit vreuglose winter, 

he:melse lente betree•, ml t 'n brandende begeerte "om die 

Heiland te prys•. Christ j s word in hierdie gedig gekenmerk 

I 
deur 'n innerlike rust i gheid, in teenstelling tot die 

dissipels se angs tydens die storm op see, die duiwels se 

vrees en •ontembare drifteN, en die verwarring van die 

inwoners "oorstelp deu1 die wonder en bang vir sy 

towergehei:me". Hy is die ~en wat "kinderlik-veilig rus•, 

ui t 'n "rustige droom" olntwaak en in die aangesig van 'n 

storm wat die dissipels ~m hul lewens laat vrees het, die 

wind en die see gebied om !te •rus•: 
I 

Wonderlik~teer let sy hande wink hy die wind en 

die blare 

om van hul arbe d te rus, stil in Al-Vader se huis 

Christus is duidelik in beheer van elke situasie, in der 

waarheid die •magtige H~er•, en daarom kan die geredde 

I besetene nie anders as om Hom te prys en a an almal wat hy 
I 

teekom van Sy wonderdade ,e vertel nie. 

I.L. de Villiers benut in sy gedig "Besetene" (1978:35> 

dieselfde Bybels-historiese stof, maar die poetiese 
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verwerking daarvan en die betekenisi nhoud wat hy daaraan 

verleen, reik veel dieper as bogeno emde gedig. Malherbe se 

gedig is woordryker, maar het nie d i eselfde trefkrag as di~ 

van De Villiers nie. Die Villiers se gedig strek veel verder 

as bloot 'n omskrywing van die gebe urlikhede : hy benut die 

historiese gegewe om die onvatbaarheid van God op 'n 

dramatiese wyse te vergestalt. 

4 . 6 W.E.G. Louw <1913- 1980> 

Vol gens Abrams (1971: 160) is die sonnet van wee die 

onderliggende spanning in die strukt u ur veral geskik vir "a 

variety of re 1 i gi ous themes". In Louw se sonnet tereeks "Die 

passie van ons Heer" figureer Christus as Middelaar ~n 

Middelpunt. Hierdie ses Bybels-hist o riese sonnette is egter 

nie bloot 'n parafrase van die Bybelgegewens nie: die 

gedigte is gestal tegedigte waari n d ie geproj ekteerde visie 

'n eksplisiete Christel ike 

kontekstuele horison bring in 

geloofsbelydenis 

al die gedigte 

is. Die 

die Bybelse 

gegewens ten opsigte van die Passi e gbeu r e en hul betekenis 

in fokus. 

"Avondma.al" 

i) Deskriptiewe konstruksies 

- 182-



•sterk, verhewe 
I hand• <vs. 2 ) : Daar word dikwels in die 

Heilsgeskiedenis verwys na die Hand van God. <Vgl. 

byvoorbeeld Ps 139:5; Jh. 10:28; e . a . . ) Unger <1965:446) s~: 

Being the member of _, he body which is chiefly employed 

in active service, the ~ is used in Scripture with a 

I 
great variety of appl i cations founded upon and suggested 

by this natural employment... The hand, in general, was 

the symbol of power J nd strength, especially the right 

hand. 

Di t is die hand wat "dcoen", wat skep of verniet ig. Dat 

Christus se hand "sterk" is, suggereer nie alleen dat Hy 

kragtig is nie, maar ook ~at Hy beskerming kan bied. 

Binne die konteks van die gedig verwys "verhewe" waarskynlik 

daarna dat Christ us tydens die maal tyd sy hand opgehef het 

om stil te en aandag te klry vir 'n be:::;onder belangrike, en 

totaal onverwagse aankor diging, te wete dat een van die 

dissipels wat op daari ie tydstip saam met Hom die 

liefdesmaaltyd nuttig, Hom gaan verraai <Mt . 26:23). Die 

woord "verhewe" kwalif l seer nie alleen Christus se 

omhooggehoude hand in di l letterlike sin nie, maar verwys 

vir die gel owige leser o , k na sy goddelike "verhewendheid". 

"Hand" word dus metafories gebruik. 
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In die gedig word daar drie keer na Christus se hand verwys: 

met sy hand maak Hy die dissipelkring stil, breek Hy die 

brood en skink Hy die wyn . 

ii ) Verbaliserende konstruksies 

"draai• : Dat Christus Hom na sy dissipels draai, is 'n 

aanduiding van Sy doelbewuste bemoe i enis met hulle: Hy het 

iets belangriks om aan hul l e te s~ . Hierdie draai met sterk, 

verhewe hand doen egter voor as ietwat oorbodige dramatiek, 

sander 'n besondere funk s i e in die kont eks van die gedig, 

soos ook die haag hou van die wyn . 

"s~": Volgens Mt . 26:23 het Jesus tydens die Avondmaal 

aangekondig dat een van sy dissipels Hom d i eselfde nag nag 

gaan verra ai . Die eerste vers van d i e tweede kwatryn c• In 

twyfel het bulle daardie woord herhaal• ) resoneer Mt. 26: 22: 

"Hulle was baie onthuts en een na die ander het Hom begin 

vra: Dit is tog nie ek nie Here?•, terwyl die daaropvolgende 

versreels verwys na Mt . 26:31-35 waar Jesus vaorspel dat 

almal Hom in die steek sal laat en dat Petrus Hom selfs sal 

verloen vaordat die haan kraai. 

Die verlede deel woorde '"geneem" . • gedank• • • gebreek• en 

•geseen• het 'n besliste Bybelse du i ding en stem ooreen met 

die instelling van die Nagmaal soos Mt . 26:26-27 dit voorhou. 
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"gegooi": Die derde vers:rleel van die eerste tersine s~ dat 
i 

Christus die beker "boordevol" gegooi het, 
I 

met ander woorde, 

tot aan die rand CHAT). Hl erin 1~ 'n subtiele, dog treffende 

I 

verwysing na die bloedoffer Cwaarvan die wyn simbool is) wat 
! 

Christus sou bring en die l oorvloedige liefde wat Hy daardeur 

I 
bewys het. Dit was geen afskeep- of geringe offer nie, maar 

I 
meer as voldoende. I 

Hierdie gedig is 'n Petrarcaanse sonnet, sander die 
I 

handhawing van die tradisionele bou van beeld en toepassing. 
I 

Wat veral treffend is, isl d i e teenstelling tussen oktaaf en 

I 
sestet. In die oktaaf vind ons die aankondiging van die 

! 

verraad Cvan Judas) en 1die verloening evan Petrus), met 

woorde, die I 

Christ us volgelinge ander sondes van se na 
I 

aanleiding van die alwetendheid van die Meester. Tee no or ! 

hierdie sondes word die ~enadetekens gestel wat aan al die 
I 

dissipels uitgedeel word:l brood en wyn: sy liggaam en sy 

bleed. 

Hierdie kontrasspel word ldeur die versklank ondersteun: as 
I 

gevolg van die assonans Cdie lang aai-klank) in die eindrym, 
. ! 

val die klem op die sleultelwoorde: "verraai" en "hanekraai" 
I 

waarmee die twee sondes, verraad en verloening beklemtoon 
I 

word, terwyl die lang a-vp kale oak 'n plegstatigheid wat by 

I die geleentheid pas, suggereer. 
I 
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In die tweede kwatryn is dit weer d i e lang oo-klank wat _ die 

tersines oorheers en weer e ens die sleutelwoord 

"doodsbleek", wat op Judas die verraaier dui, beklemtoon. In 

die tersine word hierdie oo-klank voortgesi t in "brood• en 

"boordevol" , terwyl dit in die t ersine die woorde wat 

geassosieer word met die genadetekens c•vonkelrooi", "hoog•, 

"brood") as kernwoorde u i tlig . Die ee-klank in 

"doodsbleek", "geneem'', "gebreek", •geseen• en •beker• het 

dieselfde beklemtoningsfunksie. Die donkerte van die sonde 

van verraad en verloening word hierdeur met die lig van 

genade gekontrasteer . 

Al die sleutelwoorde staan in die rympos i sies en hierdie 

woorde, soos oppersaal, verraai, avond:ma.al, ens. is almal 

betekenisvol vir die geheel 

Die klank- en kleurespel in woord en beeld lei tot 'n 

hoogtepunt in die slotreel : 

:ma.ar, hoog gehou, was in geen hand voorheen 

ooit wyn so rooi, ooit aardse brood so blank! 

iii) Perspektief 

Hierdie sonnet het s terk epiese t rek ke : aanvanklik staan die 

verteller as waarnemer buite die s i tuasie , as 'n objektiewe 

beskrywer van 'n gebeurtenis waarby mense betrokke is; in 
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die laaste tersine word die toon egter subj ektief en vind 

ons die spreker se persoonlike beskouing in die slotrei:Hs 

hierbo aangehaal. 

Die eerste kwatryn sentreer rondom een persoon wat aan die 

woord is. Die tweede gee k ie reaksie van die aangesprokenes, 

te wete hulle twyfel en die verraaier <Judas) se skok en 

skuldgevoel: 

Xaar een was docdsbleek teen die lampestraal! 

In die sekstet is daar 1 n sigbare handeling- daar word nie 

net gepraat nie, maar oo!k gedoen: die brood word gebreek, 

ens. Die wending na di , laaste twee versre<Hs maak dat 

hierdie versreels duideliff bo die ander uitstaan. 

Wat die rym- .en. struktuu j betref, sou 'n mens kon redeneer 

dat di~ sonnet wel in tw:ee dele van agt en ses versreels 

respektiewelik ontwikkel, waar die wending tussen oktaaf en 

sekstet berus op 1 n oor!gang van die negatiewe <verraad, 

twyfel, angs> na die positiewe <heiliging, skoonheid), en 

dat die oorgang van die e r rste na die tweede kwatryn nie 

1 n wending beskou hoef te word nie. Die wending na die 

as 

persoonlike beskouing in die slotvers 

m, ns sou verwag 

Di r is In geval 

gang nie strook met die rymskema nie. 

Shakesperiaans, en 'n 

rymende koeplet vorm. 
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Die evangel ieboodskap word met groat woordekonomie in die 

oktaaf en sestet saamgevat: die sonde van die mens word 

gestel teenoor Christus se gewilligheid om op die wyse 

versoening tussen God en mens te bewerkstell ig. Die leser 

moet die gebeure van die gedig egter doel bewus binne die 

. 
Bybelkonteks plaas om die logiese lyn te kan volg. 

"Getsemane" 

Die eerste kwatryn vermeld die onvermoe van die dissipels om 

op Christus se versoek wakker te bly, terwyl die tweede 

kwatryn vertel van Christus se dood sbeno udheid en die derde 

van sy versoek dat sy dissipels saam met Hom moet waak 

CMt. 26: 36-40). Sy mensl i.kheid word in hierdie verse 

beklemtoon - Hy roep as "mens tot mens•, is "verbaas" oor 

die onafwendbaarheid van die "Wil van God" en verkeer in 

sulke angs dat sy sweet soos druppels bloed van Hom aftap -

maar tog dui sy onderworpenheid aan die wil van God en sy 

wete <vs . 5) daarop dat Hy bo-me nslik is . Die digter se 

mededeling dat Christ us "verbaas" was oor die 

onafwendbaarheid van die wil van God , val egter vreemd op 

indien 'n mens in gedagte hou dat Christus tog as Seun van 

God alwetend was en dus ook ten nouste betrokke was by d i e 

verlossingsplan. 

Die deskri pt iewe konstruksies "Alleen". "verlate" en "in 

doodbenouenis" is sprekend van die i ntensiteit van Christus 
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I 

se stryd en 
I 

terwyl die lyding di i nag in Gestemane, 

•hand en voet/ en aangesig• daarop dui dat Hy 

wese betrokJ e is by hierdie gebeure, 

verwysi ng na 

in sy valle hierdie 

lyding. 

treffende Anders as in "Avondmaal" is hier geen 

klankplastiek of beeld, praak nie, tog het 

vertelling en ingehoue r ntroering besondere trefkrag 

deur die aangrypende verhaal self gesteun word: 

Die nag 1~ wit oar daardie stille tuin 
I 

en torings van J erusalem - maar 

wreder as die mlan oar krans en kruin 

I was in die slaap hul oe loom en swaar. 

Alleen het Hy g i kniel ... Hy het geweet 

dat Hy verlate was ... van hand en voet 

en aangesig het in die stof Sy sweet 

van Hom geval sacs sware druppels bleed. 
I 

die 

'Waak een uur met Xy'. Hy het verlaas 

in d~benouen,s voor daardie lot 

::n~~:::n~ba~rg::~:i: ::l~:nv::~s, 

saber 

wat 

swart val reeds _oor die vaal van grint en gruis 

die skaduwee va~ skandepaal en kruis. 
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In die slotstrofe van hierdie sonnet word die valle 

implikasie van die dood wat Christus ter wille van die mens 

moes sterf kernagtig weergegee in die verwysing na 

•skandepaal• en "kruis• . In die konnotasies wat die twee 

woorde oproep , 1 ~ die omvang van Christus se lyding en 

vernedering opgesl u it . 

Die verwysing na die •skandepaal• roep die Griekse woord 

"skandalon• in gedagte. Volgens die Griekse leksikon verwys 

dit na 'n •trap-spring, a stumbling-block, an impediment, a 

cause o~ ruin, destruction, misery, etc.• en wek dit 

gevoelens van weer sin e n veront wa a r diging. Die Rome ine het 

tydens hul oorwinningstogte die heersers/konings van die 

stede of gebiede wat hulle verower het, naak gekruisigi 

gevolgl ik het die kruis teken geword van ui terste 

vernedering vir 1 n volk. Dit is moon tlik om hierdie rede dat 

Heredes daarop aangedring het dat die woord •EBRJ• - koning 

van die Jade - bokant J esus se kru i s aangebring moes word . 

Op 1 n d i abol iese wys e wo u hy h i erde ur t e ke nne gee dat d i e 

Joodse volk geen hoop het om ooi t weer 1 n selfstandige, 

selfregerende volk te word nie . Dat h u lle so 1 n hoop 

gekoester het, kan afge l ei word van die vraag wat die 

dissipels aan Jesus gestel het in Hand . 1:6 : 

Here, is d i t nou die tyd dat U weer die koninkryk vir 

Israel gaan oprig? 
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Kruisiging was nooit 'n Joodse gebruik nie. Dit was die 

Romeine wat later van tytl die grootste misdadigers op die 

wyse tereggestel het. So 'n teregstelling het groat skande 

op die familie gebring. Unger <1965:228) s~: 

The cross is used in Scripture, in a general way, for 

what is painful and mortifying to the flesh <Xt.l6:24>. 

Die ironie is dat die kruis wat aanvanklik die simbool was 

van skande en wanhoop, met die dood van Christus vir 

gelowiges die simbool word van dit wat heilig en kosbaar is, 

'n teken van oorwinning, J edding, beskerming en heil. 

"Die verraad" 

In hierdie gedig voeg die digter heelwat by wat nie in die 

Bybel st~an nie, 

se loon vir die 

byvoorbeeld dat dit volmaan was, dat Judas 

I 
verraad hom "gebrand" het en dat sy hande 

"sidderend-bleek omvat in ringe" was. Verder is die gedig, 

soos trouens die vorige, weinig meer as 'n oorvertelling van 

die Bybelgegewe . 

•Golgota• 

Hierdie Shakesperiaanse s o::mnet is gebaseer op die gegewens 

I in die vier evangelies oor die doringkroon waarmee Christus 

as spotkoning gekroon is om Hom te hoon; die bitter hisop 
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waarmee hulle Hom wou laaf, maar wat Hy geweier het om te 

drink; die verdeling van sy klere onder die soldate, sodat 

Hy naak gekruisig is; en op die duisternis, die aardbewing 

en die skeuring van die voorhangse l in die tempel toe Hy 

gesterf het. Lo u w verwe r k die s obe r e Bybelgegewens egter tot 

'n dramatiese voorstell i ng: die bes ondere s panningslyn van 

die kruisigingsverhaal word de urgaans behou, met die gevolg 

dat die digter daarin slaag om die brute verhaal tot in die 

woord deur te dryf . Die talle eie byvoegsels maak die gedig 

besonder gelade: 

Met rooi, gewonde voete en die pyn 

van dorings wat Sy hoof in spot omsluit, 

het Hy - gelaaf met mirre en bitter wyn 

teen Golgota Sy droewe gang gestuit. 

Soldate het Sy klere uitgetrek 

en luid getwis oor kleed e n lendedoek; 

Sy naakte liggaam het hul oopgevlek 

oor stamen balk en dit met smaad vervloek. 

Die wrede spykers word deur vlees en been 

met felle slae ingejaag: Sy hande, 

verstrak in laaste, goddelike seen, 

het Hy wyd uitgebrei oor alle lande . . . 

Die vroue roep in duisternis en treur ... 
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I 
I 

Die aarde beef . . . Die tempelvoorhang skeur. 

Wat die vormgewing in h j rdie gedig betref, word daar weer 

I 
eens staat gemaak op die i eser se kenni s van die Bybel sodat 

I 
hy self die hiate <"oop plekke"- Iser) kan vul. 

In die eerste kwatryn wora Christus se lydensweg, die pyn en 
. I . 

die spot beskryf, of altans gesuggereer; in die tweede die 

vernedering van die ont + eding en die gereedmaak vir die 

kruisiging; en in die deride die •wrede• kruisiging self. In 

die tiende versreel tree 'n aangrypende teenstelling in: 

waar die vorige verse gegaan het oor die haat, die 

bespotting en marteling van Christus, word sy liefde vanaf 

versreel tien op 'n skr1 nend ironiese wyse ui tgebeeld: sy 

hande wat "oopgespalk" wo , d op die kruis •verstrak in laaste 

goddelike seen•. 

Die koeplet bevat 'n teeni telling van duisternis en lig: die 

werklike duisternis gepl ard met 'n aardbewing en die 

geimpliseerde lig wat deur die kruisiging teweeggebring 

word, gesimboliseer deur die skeuring van die voorhangsel 

wat aan elke mens weer v t ye toegang 

Daar is dus 'n sterk progJ essie vanaf 

wat daaruit voortvloei . 
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CVergelyk hierdie gedig met Nijhoff se nDe soldaat die Jezus 

kruisigde" ; "Hij droech onse smerten" van Rev i us en "Spel van 

die koning" van I.L.de Villiers . ) 

• Begrafnis~ 

Hierdie gedig sl u it aan by die Pi e ta-ski 1 dery van Michae 1 

Angelo waar Maria die 1yk van Jesus op haar skoot hou. 

Teenoor die Bybelse gegewe dat Josef van Arimatea Christus 

se liggaam van die kruis afgehaa1 weggeneem en in sy eie 

nuwe graf neergel~ het, staan daar in die gedig dat hulle Sy 

1 iggaam "van die hoe kru is met sagte hande in haar CMaria 

se) skoot laat gly". 

'"Opstandi ng• 

Hierdie sonnet is een van die mooist es van die siklus. Die 

Bybelse horison in hierdie gedig is ge l ee in die bee1ding 

van die drie dae in die graf as '"dri e dae duisternis• - 'n 

Bybelse simbool afkomstig van di e tweedelaaste plaag in 

Egipte toe daar drie dae duisternis was. 

In die eerste kwatryn word die sleute1woorde deur middel van 

s-alliterasies verbind en uitgel i g: 

Drie dae was daar duisternis . . . Aileen, 

in diep gelatenheid, soos in die sand 
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I 

'n suiwer saad ~t wag op son en reen. 

het al Sy I 

sterflikheid 
I 

I 

i) Deskriptiewe I 

konstruksi es 

I 

I 

st i 1 wegge brand: 

"Alleen": Christ us se e~nsaamheid as mens is een van die 

I 

aangrypendste feite van l die Heilsgeskiedenis. Vanwee sy 

"andersheid" het geeneen Ivan sy dissipels Hom ooit werklik 

I 

verstaan nie; sy al wet
1

endheid en sy bewussyn van sy 

goddelike roeping en taak 
I 

het Hom van alle ander mense 
I gei:soleer terwyl Hy juis ter wille van hierdie taak, a an 
I 

die kruis oak ten slotte yan God verlaat is. 

'"in diep gelatenheid'": 

se lydsaamheid: Hy het 

H ~ erdie konstruksie verwys na Jesus 

in l gehoorsaamheid aan sy Vader en uit 
I 
I 

liefde vir die mens, berus in sy lot. 
I 

I 

I 
"'n suiwer saad'": In Jh.12:24 vergelyk Jesus sy dood met die 

I 

saai van saad. Wanneer di b digter dus verwys na Jesus as 'n 
I 

"suiwer saad'" wil hy daal mee te kenne gee dat die vrug wat 

dit uiteindelik sal oplewe r groat en onbesmet sal wees <hier 
I 

verwysend na die Ewige Lewe). 
I 

I 

Die beeld van drie dae in ldie graf resoneer Mt.12:38-41 
I waar 

Jesus die vergelyking get~ef het tussen die drie dae en drie 

I nagte wat Jona in die maag van die groat vis was en sy eie 
I 

dood- '"drie dae en drie ~gte binne in die aarde.• Die saad 
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in die aarde as beeld van die liggaam wat weer tot lewe sal 

kom, verwys na 1 Kor.15:36: 

Wat jy saai, kom nie tot lewe tensy dit eers sterwe nie 

en verder vss . 42-44 : 

So is di t oak met die opstanding. van die dooies: wa.t 

gesaai word, is 

opgewek:. . . < 1 n 

vergank:lik: en word in onverganklik:heid 

lratuurlike liggaam word gesaai, en 1 n 

geestelike liggaam word opgewek.> 

Die saad van die nuwe lewe wat in hierdie versreels ontkiem, 

•rank• ten slotte wanneer die Lam in sy heerlikheid verskyn. 

·~~n met die Vader en die Gees": Met hierdie konstruksie 

verwys die digter na die Goddelike Drie-eenheid. Selfs in Sy 

menswording was Jesus deurentyd deel van hierdie Drie

eenheid . 

"die Lam": 

ongetwyfeld 

<Jer.11: 19) 

gelei word, 

Die vernaamste dieresimbool van Christus is 

die lam: sowel Jesaja (Jes.53 : 7) as Jeremia 

praat van Hom as die Lam wat na die slagplek 

terwyl Johannes CJh . 1:29) Jesus aanwys as •die 

Lam wat die sonde van die w~reld wegneem• . In I Kor . 5 : 7 

praat Paulus van Christus as die Paaslam wat vir ons geslag 

is, en in Op.5 : 6 verwys die Lam met die sewe horings en die 
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sewe o~ na Christus, die Lam wat geslag is en nou heers as 

die magtige Regter op sy Himelse traan. 

-l:: . I h · · b t kk · Die Lam as beeld van C1r1 , tus et ten nouste ere- 1ng op 

Sy versoeningstaak: die Pasgalam was 'n vooruitskaduing van 

Christu:::. as die Offerlam, die Messias wat die Dood finaal 

sou oorwin. 

ii) Besitlike konstruksies 

v o lkome 

I 
die sterf t ikheid van die vlees. Hierdie 

in kontras met sy inherente onsterflikheid as 

mens Christ us oak "Sy sterflikheid": As was 

onderworpe a an 

e ier1skap staan 

Seun van God. 

"sy onrus. vrees. verwarrip.g en waan": Hierdie konstruksie 

lewer eksegetiese probleme l: al hierdie dinge is deel van 

Christus se sterflikheid wl t in die graf '"weggebrand" het . 

Daarmee word sy· mensl ike natuur bedoel, maar die woord 

'"waan", wat vergissing of illusie beteken, kan onmoontlik 

op Jesus betrekking he. By Christus was daar immers geen 

'"verwarring" of "waan" met betrekki ng tot sy menswordi ng en 

:3y lyd i ng nie : 

bewus dat Hy s6 

as al wetendle soo::; 

vir d i e mensdom se 

die Vader was Hy daarvan 

sondes sou moes betaal. 

Dit is duidelik dat die spreker/digter in hierdie 

sonnetreeks die lyding van Christus wat hy uitbeeld, self 
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ontroerd beleef het, want, alhoewel die sonnette betrekl ik 

objektief beskrywend is, is die ontroering te vind in die 

styl, in die simpatieke manier van vertel . Veral treffend is 

die mensl ikheid waarmee die Christusfiguur geski lder word: 

in sy lyding het Hy gesmag na mensl i ke gemeensaamheid: '"Hy 

het verlaas . . . as mens tot mens geroep - en was verbaas'" 

( " Getsemane") . Vandag is di t die ontwrigte, ontnugterde en 

vervreemde mens wat smag na Goddelike gemeensaamheid. 

In die gedig "Die teken" ontmoet die digter Christ us van 

aangesig tot aangesig <Du Buisson , 1957: 402). Hy het die 

vreemdeling ont moet i n "die witte somerson'" langs die pad 

toe hy in '"puin en angs'" verkeer het; aan homself getwyfel 

het en gevoel het soos een '"van God en mens verlaat•. Gedryf 

deur '"die cue bitter drang• (die erotiese genietinge en die 

spanning erotiek-religie), het hy die vreemdeling •gehaat•, 

maar sy droewe oe, sy seenende hand en die spykermerk het 'n 

intense verlange tot deemoedige oorgawe by die spreker 

gewek : 

Droe~g was sy verre oe soos die dou 

toe hy sy hand verhef in sterk 

en vrome stil gebaar, dat ek kon sien 

die rooi vlam van die spykermerk. 

Volgens Grove (1949 : 61) is die Christusfiguur die midde l punt 

van die "Vier sonnette" in TERUGTOG, maar nie die middelaar 
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nie. Die spreker nader Christus deur die Maeder, die 

ongelowige Thomas en die bekeerde vervolger, Paulus. Du 

BuissonC1957:403) . weer , 1 oel -, dat die- di~te~ hie~in sy 

verlossing uit die stryd t r en God belee!; d1e bevryd1ng uit 

sy opstandsgevoel, die ophr ffing van sy twyfel, j uis omdat 

God/Christus self in hierdie verse op aktiewe -wyse in sy 

lewe ingryp. 

4.'7 H. P . van Vyk Louw: 1<1906 - 1970) 

Soos alle groat kuns is Vah Wyk Louw se po~sie godsdienstig 

deur die beskeie tas tussen twee onbekendes: die grootheid 

van die heelal en die geslotenheid van die mensl ike 

onderbewu:::;syn, en deur die r esete wil om die inherente magte 

van die chao:::; te beheer ( Ojpperman, 1975:63). Ten spyte van 

hierdie religieuse inslag l speel die Christusfiguur as 

soda.nig egter nie 'n besondl re rol in sy werk nie: dit word, 

behalwe in enkele gedigte waarin hy hom regstreeks teenoor 

Christus stel, slegs op 'n onregstreekse wyse in sy oeuvre 

bygehaal . 

In die gedig "Ecce Homo" <l r 42> vind ons ··n grootse siening 

van die lydende Christus . ]Tog vereenselwig die digter hom 

hier glad nie met die eJsensi~le betekenis van hierdie 

lyding vir die Christend, m nie . In sy eie eensaamheid 

vergelyk hy homself met Christus: eers hoar ons hoe die 
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beeld van Christus hom in die nagte agtervolg. <Vgl. Francis 

Thompson se "The hound of heaven".) 

Omdat Hy my verlaat het, 

laat Hy my nooit alleen: 

Dan sien hy die beeld, die •Bleke aan die hoe kruis•. In die 

lydende Christus sien hy iemand net so verlate en vereensaam 

soos hyself. In hoog-eie ind i vidualiteit staan hy teenoor 

die God-mens, met wie hy tewens in a l sy pyn verbonde is: 

Ek ken Sy dors, ek ken Sy angs, 

<God het hom ook van my gewend>; 

ek kan sy wonde met name noem, 

en elke spyker is bekend. 

Die spykers is die liefde en die hoon. Oak die "Waan van 

Godheid• is ui t e i e ervaring aan di e d i gt e r bekend . In die 

d a nker is ne t d i e gloe d van d i e " spot " - woorde b o s y hoof 

onderskeibaar: 

Dit is die God en Seun van God . 

Christus i s in sy i ntense verlatenhe id ei n tl ik s l egs 'n 

ge i dealiseerde beeld van di e d igter sel f <Du Bu isson , 

1975 : 473) . In der waarhe i d staan Van Wyk Louw i n h i erdi e 

gedig ver van die Christendom af: Christ u s word nie gesien 
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en uitgebeeld as "waaragiige mens en waaragtige God" nie; Hy 

is oenskynlik slegs die historiese Christus, wat uitgestyg 

het bo die massa, en wat vanwee sy waan van Godheid die 

doringkroon verdien. 

In die gedig "Beeld van • n jeug : duif en perd" word die 

alomteenwoordigheid van Cb.ristus in die hele verloop van die 

geskiedenis en die sentraliteit van die Golgota-offer egter 

duidelik ge1llustreer . Di~ wrede en dekadente son-offer van 

die Asteke vroeer in die gedig word gesien in die lig van 

rituele Christ us wie se vrywi 11 ige dood, sander die 

tempelmes van kl ip., of , _er van die 1 ig was. Die gedig 

suggereer dat Christus, r eur sy dood en opstanding <lig 

deur duisternis ) die verv l1lling van al die prefigurasies van 

die voor-Christelike misteriee was. Deur die skeur van die 

Voorhangsel wat die allerheiligste van die mense-oe 

afgesluit het, sou die b ' nneste geheimenis van die verkeer 

tussen mens en God na die offer op Golgota oopgestel word 

vir die daglig van die valle bewussyn. 

Die seun kom ten slotte l ot die insig dat die geskiedenis 

van die aarde Christus se geskiedenis is, deur Hom self 

I . 
vertel . Christus se volkome offer en sy verdonkering van die 

heidense sonsimbool staan sentraal in skepping en tyd: alles 

wat voorafgaan is prefigurasie; alles daarna 

afskaduwing. Hierdie wete verbind volwassene en kind; aarde 

en hemel; manifestasie en argetipe; son en Son volkome saam. 
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Louw impliseer i n h i erdie gedig dat Christ us se 

verlossingsdaad ook estetiese beteke n is het: dit relativeer 

die kunsskeppingsdaad in die kunswerk. Sentraal is die idee, 

wat ook in ooreenstemming is met ·· die Skrifgefundeerde 

waarheid, dat ware v r yheid bestaan i n gebo ndenheid . 

. 
VanWyk Louw se gedig "Dood van die Heilige Biblis"CTRISTIA> 

begin en eindig met die Christus-motie f : in die eerste 

s t rafe maak die leser kennis met die openbaring van sy 

heerlikheid, terwyl hy in die slotstrofe bewus word van die 

a l gehele vrye wi 1 wat God in en deur Christ us aan die mens 

gee . Die gedig s tel dit duidel i k dat Chri stus nie soos die 

afgode van die heidene aan tyd en r u imte gebonde is nie: Hy 

is oral en altyd teenwoordig - Hy is Meester van die sterre 

C" Ster-meester" -vs 12). 

Die beeld van die boemerang wat in h i erdie gedig gebruik 

word, dui gepas op die groat liefde en vergewensgesindheid 

van d i e Opperwese ~ ten spyte daarvan d a t die sondaar 

aanvanklik weggaan van Christus , word hy uiteindelik vergewe 

wanneer hy weer na Hom terugkeer. Biblis, in eie krag, het 

beswyk, maar toe sy haar aan d ie Mag van Christus onderwerp, 

het sy nie net weer lewendig geword nie, maar oak vergifnis 

van sonde ontvang . Christus word verbeeld as • n God van 

l i efde ; daarom is daar geen sprake van veroordeling i n 

hierdie gedig nie . Die klem val op Christus se droefheid, sy 

eensaamheid, en sy pyn . 
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Die Christusfiguur I wcprd oak verbeeld in "Groot 

Ode" <TRISTIA). Hier word Christ us egter gesien as die "na-

water van God oar die aarde". Dus, miskien oar die eeue nie 

I 
meer as 1 n kultuuraanf uiding soos die spiespunte en 

implemente 1 n verhaal te l vertel het in 1 n museum nie. Die 

"ys-gedagte" in hierdie g , dig huisves in hierdie verband die 
i 

bewaring van dinge oar di J eeue: 

I 

........ Ek het gehoor verder: 

dat ys ons bestendige engelbewaarder is, 

en al die groat lstede van hierdie aandag 
i 

onder yskappe 14; en dat dit reeds gister 

gebeur en gebeu~ het: Rome, Persepolis 

nawater is, 

van 'n wrok 

en Christus 

o~ifsel is, moraine, kliphoop 

en v~n retirerende ys; 

gist~aand kom sterf het: 

na-water van God' oar die aarde. 

Christus word dus weer J ens ui tgebeeld as 1 n historiese 

figuur wat in die tyd aan [die kultuur gebonde is, en nie as 

Salig:maker nie . Di t. is di1 mens wat beslui t ·Oar sy god; van 

ware geloof in Jesus as die Here is daar nie sprake 

nie . 
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4 . 8 D. J. Opperman <1914-1985) 

In Opperman se poesie word die Christusfiguur oorwegend 

gesien of as 1 n projeksie van die syn of neerhalend en met 

agterdog as "begoeling" verwerp . Sy beskouing kan geensins. 

as Calvinisties bestempel word nie want dit is vir hom 1 n 

"gestalte" net soos enige ander figuur uit die Bybel of die 

geskiedenis met wie hy hom vereenselwig, in wie en agter wie 

hy hom verberg <Du Buisson, 1975:528> . Die Christusfiguur is 

dikwels bloot 1 n faset van sy eie wese en geensins 1 n bo

natuurlike wese, of vleesgeworde God, of "die beeld van die 

Onsienl ike God" <Ko l. 1: 15 > nie. Opperman vermensl i k egter 

nie Christus se goddelike ei~nskappe soos Van Wyk Louw nie. 

In die "Legende van die drie versoekinge• <1947: 24> is die 

digter se siening van die Christ usfiguur geensins Nieu

Testamenties nie, maar eerder tydloos-ruimteloos. Alhoewel 

Christus nerens by die naam genoem word nie, is d i e 

verwysing na "drie" versoekinge in die titel, die gebru i k 

van die hoofletter in die aanwysende sowel as die besitlike 

voornaamwoorde en die ooreenkoms tussen die gegewens in die 

gedig en die in Mt. 4 genoegsaam om die leser onmiddellik te 

laat besef dat hier beslis na Christus verwys word. Hierdie 

gedagte word bevestig in die slotstrofe: 

Dan staan Hy op, verhelder en versterk: 

vir God in hierdie skeppi n g vasgevang 
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I 

in mens en kie~rsol en kiewietvlerk 

sal Hy as voor~eld aan die kruishout hang 

en Hom verlos 'n Son wat brandend sprei 

oor valk en das en mis, en in die blou 

opstyg van krei ~s na kreits waar die Vallei 

van Duisend Heu~ls brokkig vou en vou. 

Die sterwende en herlewet· de Christus word in hierdie vers 

verbeeld as "'n Son wat randend sprei". By die ingang van 

I die historiese strooidak, erk in die Paarl sowel as by die 

van die Kweekskool op Stellenbosch, staan die Son-simbool 

met die leuse "Sol j usti t liae illumina nos" wat beteken "Son 
I 

van geregtigheid, verlig/ l estraal ons". Hierdie spreuk berus 

op 'n uitspraak in die vi rde hoofstuk van Maleagi: 

I 
Want kyk, die dag sal kom, en di t sal brand soos • n 

oond. Dan sal al die vermeteles, en al:mal wat 

goddeloosheid bedrywe, I 'n stoppel wees: en die dag wat 

kom, sal bulle aan di~ brand steek, s~ die Here van die 

leerskare: sodat dit ~ir hulle geen wortel of tak sal 

oorlaat nie. Maar vir I julle wat my !Ia.am vrees, sal die 

son van geregtigheid 4pgaan, en <laax: sal geneeing onder: 

sy yleuels wees en jul lle sal ui ttrek en huppel soos 

kalwers uit die stal . . . 

Hierdie bee l d van 
I 

die pro ~eet spreek van die goddelike Vuur, 

wat vernietigend I 6f genesend kan wees, afhangend van die 

I 
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houding wat die mens inneem. Vir die gelowige is di t • n 

beeld wat krag gee na aanleiding van die i nsig wat dit bring 

oor die wese van God se regverdigheid en geregtigheid : di t 

bind die lig van die vroegste tye aan hoop vir die toekoms 

<De Vil liers,1984:59) . 

Die verhaal van Christus e n die drie versoekinge waaraan Hy 

deur die duiwel onderwerp is, word baie eenvoudig gestel in 

die gedig. Ui t die slotstrofe blyk di t egter dat die gedig 

in wese nie soseer gaan om die Christusfiguur nie, maar 

eerder, SODS talle van Opperman se gedigte, oor die 

verldssingsgedagte. 

om die duiwel se 

Di t gaan i n hierdie gedig dus n i e slegs 

pogings om Christus te verlei sodat Hy 

uiteindelik nie sy geestelike verlossingstaak sou kon 

uitvoer nie, maar om die geroepenheid van alle begenadigdes 

Ckunstenaars) om bene wens die algemeen-mensl ike opdrag aan 

hul eie geproj ekteerde syn om nie die aardse (die hanger, 

armoede, die dood) as singewende faktore d i e bestaan te laa t 

ri g nie , die Goeie 

en kiepersol en 

in h u l wese, 

kiewietvlerk11 

d i e godsbee l d wat " i n mens 

vasgevang is, kreatief-

evoluerend te bevry <Du Buisson, 1975:528 . ) Christus die 

Verlosser dien d us hier as · voorbeeld vir die skeppende 

kunstenaar wat op sy beskeie manier ook daarna streef om di e 

" engel uit die klip" te verlos . 

In d i e gedig word ges~ dat God vasgevang is in die aardse 

dinge, en daarui t verlos moet word. Hierdie eenheid tusse n 
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God en sy skepping word o jpvallend gemanifesteer in die klank 

van die gedig: die onderskeie komponente k l ink van die begin 

af eenders, veral ten ops gte van die st-klanke . 

Christus se stryd in hierdie drie versoekinge is 1 n stryd 

tussen die geestelike en die vlees l ike, die aardse en die 

goddelike; tussen •sy troebel :menslikheid•. •sy duister 

hart", en die "groat :medE lye" wat Hy as "Seun van God" met 

die mens het . In die slctstrofe wil dit egter voorkom dat 

Christus se kruisdood om 

goddelike/onverganklike) lat 
God (met ander woorde, die 

in die skepping vasgevang is en 

daaruit verlos moet word, gaan en nie om die gevalle mens as 

sodanig nie. 

1 n Gedig soos "Kersliedj e• val volkome binne die 

van Christ us as 1 n proj e I sie van 

siening 

• n bepaalde faset van sy 

menswees. In die gedig word die Kersverhaal onder die 

kleurlinge in die Karoo gelokaliseer, en die gedig lui onder 

meer : die "drie outas" het 

Die skaapvet, eiers en biltong 

nederig gel~ vocr God se klong. 

Dat die kindj ie Jesus "Gpd se klong" genoem word, is vir 

menige godsdienstige Af rikanerleser ongehoord en 

godslasterl i k. Wat Opperman egter hiermee beoog, is die 

transponering van die Kersverhaal op die patroon van die au 
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Middelnederlandse Ke r sliedj ies . Bi nne die k onteks van die 

gedig waarin die ganse Kersverhaal getransponeer word na die 

kleurlingmilieu en so vir hierdie sogenaamde "stiefkinders" 

van die samelewing aktueel gemaak word, is die p l at 

taalgebruik dus funksioneel . 

Die Middelnederlandse 

bedoeling gehad met 

digters het e g ter 

die transponering: dit 

'n 

is 

estetiese redes gedoen nie, maar ter wille 

bepaalde 

nie om 

van die 

evangeliese strekking daarvan; hulle wou die heilsgebeure in 

verstaanbare taal aan die toehoorders oordra . Gedagtig aan 

d i e fe i t dat hi e rdie ged i g i n geskre we v o r m pr i me r gerig is 

aan 'n leserspubliek wat nie in Di s trik Ses met sy 

plakkershuisies, sink en sak, makriel en skaapvet woon nie, 

word di t al gou duidel ik dat die digter hier 'n kunsgreep 

met bymotiewe uitvoer. 

Die "ange l " in hierdie gedig le i n d i e teenst ellende 

slotgedagt e d a t hi e rdie vol k , vanwe e hul geski edkundi g e 

agtergrond, die reddingsboodskap , die heilsverwagting, 

onge l owig betrag: 

Oar die hele aff~re het u i t 'n hoek 

'n broeis bantam agterdogtig gekloek . 

Die verwys ing na ' n bant am roep d ie grys kleur van hierdie 

dier in gedagte . Grys, wat 'n neutra l e kleur is, kan 

- 2 08 -



rooontlik verwys na hulle 

of d ~ e 
wat neutraal of apaties staan 

teenoor die sending reddingsboodskap van Christus as 

sodanig. Andersyds kan "broeis bantam" oak dui op die 

twyfel en agterdog van die roeer gesofistikeerde roondige 

mens. 

Die verwysing na die alo~vattendheid van die Christuso£fer 

van en vir alroal 

eksklusiwiteit van 

staan liroplisiet i n teenstelling met 

die Suid-Afrikaanse samelewing waarin 

die 

die 

blanke die bevoorregte is Die gedig spreek dus op satiriese 

wyse sterk kritiek uit 

bestel in Suid-Afrika. 

teenoor die 

Di ~ Bybelse 

politieke en maatskaplike 

verwysing word met ander 

woorde mi sbruik om politi1 ke kommentaar te lewer. 

Met die aanwending van hi J rdie liter~re procede het Opperman 

egter vir die rooderne "aJ tidigter" 'n voorbeeld gestel wat 

dikwels, vir die Christenleser, onthutsende voorstellings 

van die Christusfiguur tot gevolg gehad het Cbyvoorbeeld 

"Second Coming II" van Ada!m Small). 

I Die volmaakste projeksie van die Christusfiguur in Opperman 

se poesie kry ons in JOE~AL VAI JORIK. Manuel is 

die lang s~aal skipper 
! 

met die hol gesi r en die bietjie baard. 
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Manuel vertoon woord sterk 

ooreenkomste met 

in 

die 

voorkoms, gebaar en 

Christusfiguur Immanuel, God-met-ons. 

Hy het 

blink littekens van 'n wand of vyf 

geruk deur haak bajonet of spykers 

op doelbewuste plekke in die lyf. 

Sy opdrag aan Jorik stem byna woordeliks ooreen met die 

woorde van Christus aan Sy dissipels: 

Vees voorbereid wanneer ons j au kom baal, 

selfs gunstelinge weet die uur nie eens; 

ons kom en gaan word heimelik bepaal 

deur welbehae van die Een wat heers. 

onthou jy meet ter wille van die doe l 

jouself, soos ek eenmaal, gewillig offer. 

Wanneer Manuel v i r J orik tot verantwoording roep, klink 

Christus se woorde weer eens i n sy oproep : 

kom, in Sy naam. 

Ek wat hier eenmaal in die tyd en vlees 

oak was, neem j au in Sy genade saam. 
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Manuel is die projeksie van die Goeie in Jorik (in die 

digter self?) ,, Hy versky aan hom in krisistye: wanneer hy 

sy sendi ng moet gaan uitvoer, wanneer hy die lewegewende 

moment minag, en wanneer rry tot verantwoording geroep word. 

4 . 9 Ernst van Heerden 'geb. 1916) 

Die Christusfiguur verskj n slegs in enkele gedigte in Van 

Hee r den se oeuvre en in bykans al hierdie gedigte is daar 

sprake van 1 n sterk ver eensel wiging van die spreker met 

Christus . In "Die erfgenaam" beskou die spreker homself as 

"uitverkore Seun" en "erf~enaam" - begrippe wat tradisioneel 

aan Christus gekoppel wor~ . Vanwe~ sy geloof is die spreker 

1 n ui tverkore kind van Gc d en derhalwe ook "erfgenaam". Hy 

bely egt er 

implikas i es 

dat hy 

hiervan: 

hom 

hy 

aanvanklik 

was onder 

verbintenis vir hom sou irhou: 

misgis het 

die waan 

net en.k:el heerlikheid en faam. 

oor 

dat 

die 

die 

Wanneer hy na baie swaark y, leed en stryd egter tot inkeer 

kom, bereik hy geestelil!e volwassenheid en insig in die 

betekenis van Paulus se woorde in Rom. 8 : 17: 

omdat ons kinders is, is ons oak erfgename. Ons is 

erfgename van God. erfgename saam met Christus. Aangesien 

ons deel het aan sy lyding, sal ons oak deel h~ aan sy 
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heerlikheid. 

Die kruisiging van Jesus word fel belewe in "Ek, die 

onbekende soldaat". Van Chri stus word ges~ dat Hy: 

met lydensoe . . . haag en s t om 

die plek aanskou <het) waar hy gedood sou word. 

Die beeld stem ooreen met Jesa j a (Jes . 53) se uitbeelding van 

Christus wat soos 'n skaap stom sou wees voor sy skeerders 

en geen weerstand sou bied wanneer Hy geoffer word nie. Tog 

is dit nie 'n t e ken van swakheid ni e, maar van verhewenheid 

en krag, soos die woord "hoog" dan o a k tereg suggereer. 

Die fokus in die gedig va l egter ni e soseer op Christus nie; 

dit gaan hoofsaaklik oar die " onbekende soldaat" se 

persoonlike belewenis van die kruisge beure . Die spreker sien 

homself as medeskuldige: 

I n 

Was ek 'n makker in die d a nker skaar, 

was in my hande oak • n dwase steen, 

was dit my vu i s in vloek-verwronge rou gebaar, 

was ek van daardie duisend wredes een? 

"Televisie-vertoning" is daar 'n verwarrende 

i dentifikasie van die "ek" en die historiese Christus. Die 

spiei:Hgestal te kom in beweging en dan verskyn hy op die 
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meer, hy verrig wonderwe r ke, en agtereenvolgens verskyn hy 

I 
in die tuin van Getse1 ne, op Golgota, 

Tiberias - en dan herken y homself. 

by die see van 

Wat betref die verbaliser~nde konstruksies in hierdie gedig, 

suggereer die werkwoorde • wandel •, "laat praat•, • gaan• en 

in versreels 2, 3, 4 en 6 'n rustigheid en 

alledaagsheid wat in f kerp teenstelling is met die 

werkl ikheid van die bo-n tuurl ike gebeure wat verhaal word . 

Die beeld van Christus wat hier voorgehou word, is een van 

gesag: Hy word gesien as iemand wat doodnatuurlik Goddelik 

optree - die voornaamwoor le wat op Hom betrekking het, word 

byvoorbeeld nie met hoofletters geskryf nie. 

Niks wat ges~, 

ens. gesuggereer 

of by wys¢ van die woordgebruik, versklank, 

word, gee\ iets weer van die opskudding, die 

opwinding of die spanning wat hierdie gebeure in werklikheid 

voorafgegaan en vergesel het nie. S~egs in die vyfde 

versreel, waar die digter die konstruksie "slaak" in verband 

met Christus se gebed i r die tuin van Getsemane benut, 

skemer iets van die emosi pnele hoogspanning van sy lewe op 

aarde deur en word die lesf r bewus van sy innerlike spanning 

en menslike vrees . Dit bl y egter steeds 'n "understatement" 

wat ten nouste skakel me J die ironiese t i tel: die gebeure 

word voorgestel soos wat dit op die televisieskerm sou 

vertoon. 
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In "Decor" vi nd ' n mens dieselfde vereenselwiging . Die 

kruisiging 

Die spreker 

beelde van 

speel af 

beleef 

Sy dood 

soos die "sombere ritus 

die smart en l yding van 

golf voor hom soos op 

van 'n dood". 

Christus, die 

'n doek, di t 

verwringel en vervloe i en word op die self betrek: 

4 . 10 

'n dun spies wat my lende soek, 

Warm bloed en water langs my sy. 

S.J.Pretorius<geb.1914) 

In die gedig "Jesus" skets Pretor ius ' n beeld van die 

omwandeling van Chr i stus op aarde , met die klem op Sy 

deernisvolle optrede teenoor d i e ly~endes. Christus word 

gesien as die Se u n van God, soos geopenbaar in die Ou sowel 

as die Nuwe Testament. 

Die kruisiging van Jesus word in "Die Eensame" treffend 

verbeeld in oplaaiende taferele van d i e "danker vreugde" af 

wat in afwagting beleef word, wan t "' n man word aan die 

kruis geslaan", tot b y die verlate tonee l na die kruisiging 

met slegs die voetval van 'n enkele soldaat op wag: 

Toe was Hy weer die eensaa mste van Alle Tye. 

- 214 -



I 

In "Ballade van die Christusfiguur 

vergestal t as die die liefde, as die 

Liefde self: 

Die liefde het fe t bleed gesweet 

~~~-~~~~~~~~- 1~~-~~-~~-~~~~ 
Die liefde hang lhoog an die balk 

by God vir wie hom spalk. maar smeek 

In "Ecce Homo" <1981: 84) · stel 

die mens, self a~n die 

Pretorius vir Christus, die 

Seun van woord. In ooreenstemming met 

die titel, word die menslikheid van Christus vooropgestel. 

Die besitlike konstruksie~ wat in die eerste vier versreels 

van hierdie gedig voo, kom, <"my bitter stryd", "my 

Gethsemane" en "my Via Dolorosa") verwys na sy aardse lyding 

<geestelik sowel as vle~slik). Hierdie lyding bereik sy 

hoogtepunt in die "godverlatenheid" van die derdelaaste 

I versreE:H. 
I 

Oat Christus sy taak moe 1 aam, 

blyk duidelik uit die , terk 

dog ten valle vol bring het, 

verbaliserende konstruksies 

"deurstry" en "deurly" . Hi erdie konstruksies word deur die 

rymklank en die herhalin! van "deur" as voorvoegsel ten 
I 

nouste . aan mekaar verbind i Die doel van hierdie lyding wat 

Christus moes "verduur", w rd in die slotreel saamgevat: 
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dat God in my weer mens kon word . 

Hierdie ietwat vreemde stelling g ryp terug na die 

skeppi ngsverhaa l waar God vir Adam na sy beeld geskape het 

en intens gemoe i d was met hom as kroon van sy skepping. Met 

die sondeval he.t hierdie beeld van God i n die mens egter 

verlore geraak . Christ us as tweede Adam, het di t met bo

menslike lyding herskep ; hierdie bo-menslike lyding moes 

egter menslik deurleef word. Die He breeuse woord wat in die 

By bel gebruik word vir God se skeppingsdade <" b.ara") 

implisee r ' n grootse, d oe lbewuste , beplande handelin : d i e 

wwergawe 

voorgehou 

van Christus se 

word, suggereer 

l ydensweg wa t in die gedig 

dieselfde intensiteit van 

handeling, dieselfde doelmatige optrede ten einde 'n grootse 

doel te bereik. 

4 . 11 Vincent van der Westhuizen <g e b . 1926 ) 

Du Buisson <1957 : 6 2 1) beskou Van der Westhuizen as een van 

die suiwerste Christus-belyers in d i e Afrikaanse poesie 

omdat hy Christus uitbeeld as die God-mens , die Ewigheid-in

die-Tyd, die "Seun van God" <"Klein gebed" ) . In sy verse 

verstrek hy nie slegs 'n 

Christusverhaal 

verbee ld hy 'n 

volgens d i e 

pe r soonli ke 

get roue relaas van die 

vier Evangel ies nie , maar 

v e r hou d ing met Christus wat 
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analoog is met die var. Jesus se dissipels: ootmoedig, 

afhanklik, biddend. 

In 'n tweeluik, "Spel van ligen duisternis", skilder hy die 

Christuskind in "Bethlehei~' en die gekruisigde in "Golgota" . 

Hy aanvaar _die ganse hei sgeskiedenis as 'n openbaring van 

God se ewige Raadsplan wa met die kruisiging "volbring" is. 

In "L'Envoi" word di ~ gebeure uitgelig 

kontrasstelling : 

Die helder nag c p Bethlehem, 

die danker dagc p Golgota, 

die ster, die kr ip waar Hy moes rus, 

die vloek, die b alk wat Hy moes dra, 

die serafskore u it die ruim 

die bodes uit die grand se skoot, 

die stil bede vi~ Sy koms, 

die dol gebulder vir Sy dood, 

die wierook-offe,r- in die stal, 

die vlym wat deur Sy vlees moes dring ... 

die ligen duistr r . spel moes wees 

voor Hy kon s~: ' Dit is volbring! 

deur die 

In "Herders" i s daar oak n kontrasspel tussen die heerlike 

gebeurteni s wat die skacpwagters ondervind . het, en die 

"grotere" betekeni s van Sy koms . 
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Die berustende vers "Simeon" is ewe-eens 'n getroue weergawe 

van die Evangelieverhaal. 

laaste dae verbitter 

In drie gestaltes wat Christus se 

het ("Judas", "Petrus" en "Die 

kruisiger") deur onderskeidel ik verraad, verloening en die 

kruisiging self, wor d d i e d i gter 

gemoedsworsteling verwoord: 

Dat ek U uitverkore mens moes wees , 

gedoem, tot heil van ander! (Judas) 

se 

Toe die mereson die kruis omstraal 

persoonlike 

het een nag snikkend deur die veld gedwaal . "<Petrus) 

"Die kruisiger" 

('n Paasgedagte) 

Ek kon nie in U offer glo, 

U wat gekruisig is -

vir U was daar 'n hemel bo -

vir my net duisternis. 

U kon met helderheid U blik 

deur alle dinge stuur -

vir my was daar alleen die skrik, 

die blinde middaguur . 
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Dit was 'n 

die bitter 

korte 

woor~ 
stand toe U 

:moes praat 

i ek kon nie bid mf roep soos U, 

want ek het Hom lverlaat! 

U het geweet, toe U die hel 

se deure binnesi ort 

dat weldra U in lheerlikheid 

weer opgeneem squ word. 

Vir my was daar ;net duisternis, 

vir U 'n hemel ~o-
i 

hoe kon ek dan ~ daad begryp 

en aan U offer glo? 

Ek het die dorin'gkroon gevleg , 

die spykers inge~laan -

toe U om Xy 

hoe moes ek 

I 

vergewi ng smeek 

toe ~erstaan? 

Hoe moes ek weet U angs was nie 

om U nie, maar or My, 

nie om die spot of doringkroon 

of sma.rt wat U J es 1 y? 

Iou ken ek U veri atenheid, 

I 
begryp u duisterf is -
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nou kan ek in U offer glo -

U wat gekruisig is. 

i > Besitlike konstruksies: 

"U offer•: Dit is opmerklik dat h ierdie konstruksie drie 

keer in die ged i g voorkom. Die hele ged i g sentreer in der 

waarheid random hierdie heilsfeit, hierdie soteriologiese 

offer in die menswording van Christ us wat vir die spreker, 

as gevolg van sy menslike beperktheid, aanvanklik 

onaanvaarbaar i s . Wat hierdie o f fer behels het, word 

duidelik uitgespel in die versreel "U wat gekruisig is .. wat 

as slotreel herhaal word. Di t is "U daad" van die vyfde 

strafe . Eers later, waa r skynlik nada t die spreker tot geloof 

gekom het, besef hy: die angs, di e spot, die doringkroon, 

die smart wat Christus moes verduur, was nie om Hom as die 

gekruisigde ni e , maar om die krui si ger, om die digter, om 

d i e ganse mensdom: 

Iou ken ek U verlatenheid , 

begryp U duisternis -

nou kan ek in U offer glo -

U wat gekruisig is. 

"U blik" : Die wo ord "blik" verwys nie alleen na gesigsvermoe 

nie, maar hou oak die gedagte van i nsig in <V.A.W.B.). 
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"U angs"; •u verlatenhe d"; "U duisternis": Hierdie drie 

attributiewe verwys na Ch istus se lyding aan die kruis soos 

di t deur die evangeliesk ywers weergegee is en hou verband 

met sy menslikheid. As vc lkome mens het Hy in die aangesig 

van die fisiese pyn en d e dood angs ervaar. Aan die kruis 

is Hy nie alleen deur s lr dissipels verlaat nie, maar oak 

deur God (en di t terwyl Hy die Seun van God was). Die 

11 duisternis11 dui op tydpe k wat Christus in die doderyk was. 

ii) Verbaliserende konstrt,ksies 

"stuur": Dat Christ us sy "bl ik11 deur alle di nge kon 11 stuur11 

dui daarop dat Hy nie sc os 1 n mens vasgekyk het teen die 

onmiddel l ike omstandighede en daardeur verskrik is (soos die 

spreker) nie. In strafe v er se die spreker: 

U het geweet, 

As Alwetende was Hy bewue van die einddoel van die gebeure 

en kon Hy alles wat Hy noes deurmaak derhal we met 1 n mate 

van gelatenheid aanvaar. Die woord "stuur" is 1 n sterk 

werkwoord en suggereer beheer, koersvastheid en 

doelgerigtheid . 

"praat": Kenmerkend van C hristus se optrede aan die kruis 

was die byna beredeneerde kalmte, wat oak spreek uit hierdie 

konstruksie. Anders as kc nstruksies soos 11 spreek11 of 11 se 11 , 
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suggereer "praat" 'n persoonlike gesprek, nie alleen met die 

mense om die kruis nie, maar oak met God , soos die verwysing 

na "bid" in diesefde versreel impli s eer. Die "bitter woord" 

waarna hier verwys word is waarskynl i k die woorde van 

Lk . 2 3 : 34: 

Vader vergewe hulle want hulle we et nie wat hulle doen 

nie 

want die spreker verwys in strafe s e s daarna dat hy dit nie 

kon verstaan dat Christus onder daardie omstandighede by God 

kon pleit vir verg i fnis vir hom <die kruisiger) nie . 

"roep" : In die uur van uiterste nood, toe Hy deur God 

verlaat is, verander Christus se "praat " na 'n geroep. 1 n 

Mens roep gewoonlik slegs as die moontlikheid bestaan dat 

iemand j ou mag hoar: Christ us het geweet dat God nag daar 

i s, daarom k6n Hy nag roep . 

,.binnestort" : Die grootsheid van Ch ristus se sterwe en die 

impak wat Sy toetrede tot die d oderyk gehad het , word 

treffend deur hierdie konstruksie weergegee . Dit was 'n 

magsdaad van God. Die woord implisee r egter oak dat dit vi r 

die Seun van God 1 n val was waaroo r Hy op daardie stadium 

nie beheer gehad het nie . 
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iv) Perspektief 

In die gedig stel die :.preker hom teenoor Christus: die 

kruisiger word met ander woorde gestel teenoor die 

gekruisigde. In teenstelling met wa t in so 'n situasie 

verwag kan word, is dit die kruisiger wat die slegste 

daaraan toe is: die gekru sigde, Christus, triomfeer; by Hom 

is daar 

teenoor 

by die 

rustigheid en se ~erheid te mi d de van aardse lyding 

die "duisternis", I "skrik", eensaamheid en verwarring 

een wat die doringkroon gevleg en die spykers 

ingeslaan het. Die rede hiervoo r word in die derde strafe 

gegee: 

want ek het Hom verlaat. 

Die "ek" in die gedig is elke mens wa t Christus op een of 

ander wyse verloen en daarom aan Sy kruisiging aandadig is. 

Die gedig eindig egter op 'n positiewe noot: verlede en hede 

word teenoor mekaar gest:l; "nou" is daar by die spreker 

begrip en geloof in Christus- Hy "wat g ekruisig is". 

In die gedig "Klein gebed" word die lyding van Christus in 

sy menslike natuur weergegee. Sy krag was soveel grater as 

die van die mens, maar sy las was "hoeveel swaarder ... 1 en 

donkerder U nag!". Die d gter kom tot die valle besef van 
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die betekenis van hierdie lyding c•u het die dood corwin toe 

U kon ~:'Dit is volbring•• en dan we et hy : 

•u offer was vir my!• 

4. 12 Sa.:mevatting 

Op enkele uitsonderings na, blyk dit uit voorafgaande 

bespreking dat die vroee Afrika anse digters besonder 

Skrifgetrou was in hul uitbeelding van die Christusfiguur . 

Die meeste van hierdie d i gters he t 1 n st r eng Christel ike 

wereld- en lewens beskoui ng gehuld i g waarvolgens die Skrif as 

die heilige Woord van God besko u is, deur die Gees 

gei: nspireer en derhal we onaantasbaa r . Hulle het gevolgl ik 

met groat ontsag en eerbied met die Woord omgegaan . Hierdie 

ingesteldheid het 1 n d u idelike invloed gehad op die wyse 

waarop die Christusfiguur in die woordkunswerke van hierdie 

tydperk vergestalt is . 

Gedigte waarin Christus, of 

Christusfiguur uitgebeeld word, 

sobere, byna Bybelse taalgebruik . 

gebe u re random die 

wo r d gekenmerk deur 'n 

Hierdie gedigte het dan 

oak meestal 1 n formele struktuur wat betref strofebou, 

reelmatige versreels , rym, ens . Di e sonnet word vanwee sy 

streng f ormele bou en innerlike gespannend heid dikwels 

benut . 
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In die vroee Afrikaanse lhristusverse val die klem besonder 

sterk op die menslikheid van Christus en sy deernis met die 

mensdom. Hierdie menslikheid word egter dikwels by 

implikasie gestel teeno~r sy 

en Macke het 

Goddel i kheid. Digters soos 

Totius, Leipoldt hu lle persoonli ke geeste like 

konflik juis in hierdie teenstelling gesublimeer. Volks- of 

persoonlike smart is soms geknoop aan die lyding en smart 

van Christus, terwyl die Christ u sfiguu r ook benut is om eie 

smart te relativeer . Di ~ mens en Ch ristus word dikwels 

teenoor mekaar gestel: Chl istus se innerlike rustigheid word 

gestel teenoor die mens S€ onrus en angs. In hierdie gedigte 

kom die nai:ewe menslike 1 eligieuse natuur te staan teenoor 

die Albestier. 

Alhoewel die poetiese v~ rwerking 

Christusfiguur in die ge h igte wat 

besondere dramatiese treflkrag het 

van gebeure random die 

bes preek is, nie al tyd 

nie, is hierdie gedigte 

tog ook nie bloat 'n pare frase van die Bybel verhale random 

Christus nie . In etlike gestaltegedgte is die geprojekteerde 

visie 'n eksplisiete geloofsbelydenis. Sommige van die 

gedigte getuig van deurle efde emosie, beleefde ontroering, 

1 n sterk vereenselwiging :U.et die Christ usfiguur, 1 n intense 

verlange na 1 n intieme pe J soonlik verhou ding met Christus en 

deemoedige oorgawe in di J geloof. Vir hierdie digters was 

Christ us nie bloat 1 n , hi l toriese figuur of 'n mite wat in 

die kunswerk benut kon NOrd nie, maar God self wat in 

Christus waarlik geken kan word . Vir hu l le is die geestelike 
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wereld in Christus gekankretiseer; hulle het die stem van 

Gad tat die mens hoar spreek deur di e vleesgewarde Christus. 

Christusvergestalting in die po~sie van N. P. van Wyk Lauw en 

D. J . Opperman verski l egter duideli k van die van die a nder 

d i gters van hi e rdie tydperk . In hie r die . opsig kan hul le met 

reg as die vaarlapers van die Sestigers beskau word . Daar is 

in die bespreking van Van Wyk Lauw se Christusgedigte daarop 

gewys dat daar by ham oak 1 n sterk vereensel wigi ng is met 

die Christusfiguur, maar dan nie met Christus as die 

Verlasser en Saligmaker nie, maar e e rder met Christus as 'n 

histar iese figuur wa t die wereldgeski edeni s ingrypend 

be1nvlaed het. In die meeste van d ie gedigte waarin Louw die 

Christusfiguur benut het, het hy Ham vermenslik, sander am 

rekening te hau met sy Gaddel ikheid. 

In Opperman se pa~sie is die Chr istusf iguur meestal 1 n 

prajeksie van die syn , 'n gestalte s oas enige ander met wie 

die digter h o m kan vereense l wig e n agter wi e hy hom kon 

verberg. Opperman se siening van die Chr i stusfiguur was 

geensins Nieu-Testament i es nie, eerder tydloos-ruimtelaas. 

Vir ham was die verlossingsgedagte ap sigself belangriker as 

Christus die Verlasser: amdat Hy oak Skepper was, het 

Christus dikwels bloat gedien as 1 n voorbeeld vir die 

skeppende k unstenaar aan wi e die t aak opgedra i s om ewige 

uit die aardse gebondenhe i d te verlas deur dit in sy kuns te 

verewig . 
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In die gedigte wat besprleek 

:mens, as lydensfiguur, a S' die 

is , is Ch rist us ui tgebeeld as 

1 ydende :mensdo:m, as God se 1 f 

in sy liefde al:mag en gen ~de teenoor die lydende mensdo:m. Hy 

is egter ook gesien as ~evryder, Middelpunt en M:iddelaar, 

Seun van God, vleesgeword~~ Woord wie se deernis met die mens 

dikwe1s die enigste troos is in hierdie aardse bede1ing . Die 

siening van Christus as die groot Eensame teenoor wie se 

lyding die mens se eensaamheid en lyding in die niet 

vervaag, skyn 'n gewi 1de te:ma in die poesie van die· vroee 

Afrikaanse digters te gewees het. 
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