
sit•. 1 n Godsdiens sander God is egter sinloos en die mens 

sander Christus, kragteloos. 

Ir1 ooreenstemming met d i e gedi g tite l wat 'n li ed in die 

vooruitsig stel, is die gedig ritmies-melodies goed 

ontwikkel en eindig dit met 'n klimaktiese slotkoeplet 

waarin die kerngedag t e saamgevat word. Hierdie musikaliteit 

is een van die opvallendste kenmerke van Van Niekerk se 

poesie. 

5 . 8 R. K. Belcher: ~ geb . 19 33 > 

Belcher se religieuse in:3telling blyk reeds in sy eerste 

bundel MENS EN SKEPPER ( 1956). Hierin stel hy die mens 

teenoor sy 

(kunstenaar, 

Skepper wat hom roep om ook 'n skepper 

leier, digter) te wees. Ook in VER LAND l 1961> 

is die religieuse tematiek aanwe:3ig en wel in die 

ui tbeelding van die men::::, se begeerte om Christ us na te vo l g, 

al wanhoop hy dikwels by die besef van sy magteloosheid teen 

die ingebore sondeneiging . Die poes i e in hierdie bundel 

staan in die teken van hierdie spanning tussen geloof en 

wanhoop, vertroue en vertwyfeling . Die daaropvolgende twee 

bundels, SO IS DIE LEWE VIR EEH POND SEVE <1979) en RINGE 

Ill 1 Il GEELHOUT.BOOX ( 1982) ; daarenteen, word gekenmerk deur 

die afwesigheid van ' n re l igieuse dimensie . HALLELUJ A 

PATERNOSTER <1982> is egter weer in sy geheel gewy aan d i e 
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religieuse: in die bundel gaan dit spesifiek om die 

persoonlike belydenis van k ie spreker se geloofservaringe. 

I 
Volgens Du Buisson (1975:615> het die Christusfiguur in 

Belcher se vroee poesie nooit tot 'n duidelike gestalte 

gegroei nie. In die 

verwarde beeld van 

meeste van hierdie 

Chri J tus weergegee: 
I 

gedigte word 'n 

soms bied hy 'n 

verras::;ende evangel iese s ii. ening, terwyl die Christusfiguur 

in ander gedigte bloat as l 'n projeksie van die self en die 

i 
maat:3kappy vergestal t wor , . In enkele gedigte word Christus 

selfs spottenderwys 

Passiege beure sl u it 

verwerp. Belcher se 

in • J sekere mate 
! 

uitbeelding van die 

aan by Vl . E. G. Louw, 

terwyl sy gedigte wat handel oar die verlossingsgedagte 

I duidelik die invloed van Op perman toon. 

Die gedig "Kruis" (1956: 141) weerspieel 'n waaragtige en 

I 
Pa radystoestand 

I , 
intense verlange na die Genesis 1. Die van 

boom met die goue vrugte in Eden het deur die inwerki ng van 

I die "bose" verdor. Na eeu 'f word dit die kruis "waaraan hul 

God oopspalk" en vandag 

• n handelaar se huis". 

woorde ui t die moderne 

is l dit 'n vermolmde stuk hout "agter 

Christus en die kruis is met ander 

verwerp. Die spreker hunker 

egter na die voleinding v:an die hei l sgebeure waardeur van 

I die Koninkryk van God herst el sal word: 
! 

I 
Heer laat die bitter houtstomp na 

tweeduisend jaar weer bloeisels dra 
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en weer in die middel van Eden staan 

met goue, goue vrugte aan. 

"Ky hart en Jy" <1956: 18> is gebou random die kontras tussen 

twee verskillende h o udings teenoor die Christusfiguur 

• toe" <strafe twee) en "nou• (strafe drie) . Aanvankl i k word 

die attributiewe "warm", "bruin"' en "val" vir Christus 

aangewend, maar ten slotte is Hy die "Sagte Een wat 

koudbloei teen die kruis" . In die slot::;trofe spreek die 

digter die wens ui t om Chr i st us te volg, terwyl hy Hom 

volgens 'n vroeere panteistiese beskou i ng oenskynlik verag 

.he t toe die Hy in sy vo l he id in d i e r i e ·te, die wolke, die 

voel::; en die sterre te vinde was. Eers met die begrip en 

aanvaarding van die kruisgebeure kom die bereidheid tot 

oorgawe. Na hierdie oorgawe is Christus "Ky Hart" en die 

mens en sy Verlosser so nou aan mekaar verbonde dat hy 

' 
volkome afhanklik is van Hom vir sy lewe, sowel as vir die 

Le we . Dan ge l d vir hom oak Paulus se woo r de: "nou is dit nie 

meer ek wat lewe nie, maar Christ us wat in my 

lewe."<Gal.2:19). Gevolglik kan die digter in "Vader en 

kind"C1968:21) onbevange bely : 

"Ek is ui t Jou 

gebore, maar tog bly Jy 

in my en ek in Jou. 
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Die gedig 11 Messias 11 

waarin die eerste 

ruimtebeskrywing: die 

twee versreels van die 

<19 , 3:24) is 'n Petrarcaanse sonnet 

drie strafes gewy word aan 'n 

Mesl ias self kom eers in die laaste 

slo~ strofe ter sprake: 

het ek Hom gisteir sukkelend sien loop, 

met boggelrug, Wit kierie in die hand. 

Die benaming 11 Messias" is die Griekse vorm van die Aramese 

woord 11 mesj i cha" , "die gesalfde 11
• In Grieks is dit 

"Christos. In die Ou Testament dui ditb op verkiesing tot en 

bekwaammaking vir 'n werk in die diens van die Here 

<.B. E., p. 448>. 

Die Messias wat in die Ou Testament voorgestel word as 

heerser, "Wonder bare Raads man, Magtige God, Ewige Vader" en 

"Vredevors" Os.9:5), word deur die digter gesien as 'n 

onbeholpe, gebreklike ou man wat sukkelend loop in 'n 

krotbuurt wat herinner aai die ou Distrik Ses, of aan talle 

ander krotbuurte in die R.S.A. waar mense, as gevolg van die 

haglike omstandighede waarin hulle woon, hul menswaardigheid 

verloor. 

i > Deskriptiewe konstruksies 

"met 

kom, 

boggelrug" : Di e bee d 

is een van iemand wak 

van Christus 

swaar oor die 
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van die las wat hy op sy rug dra. Die las vertoon soos 1 n 

boggel wat die draer vooroor dwing . <.Vg l . oak DIE PELGRIX SE 

REIS van John Bunyan. ) Hierdie boggel of las kan gesien word 

as simbolies van die sondelas van die mensdom wat Chrisrus 

moet dra; 1 n sonde wat, onder andere, vergstalt word in die 

omstandighede waarin medemense van Christene hulle 

noodgedwonge bevind . <Vgl. Jesus se antwoord op die vraag 

"Wie is my naaste'?" in die gelykenis van die barmhartige 

Samaritaan- Lk. 10 : 30-37 . 

Belcher se poesie is 1 n poesie van betrokkenheid, en daarin 

spreek hy, so1ns direk, 

die Suid-Afrikaanse 

soms indi rek, skerp kritiek uit teen 

politieke bestel wat hy meen 

verantwoordelik is vir die lyding van veral die nie-blanke 

bevolking . In bogenoemde gedig spreek hy op 1 n subtiele wyse 

bedekte kritiek uit teen Christengelowiges wat deur hul 

sosio-maatskaplike onverskilligheid Christus se las vergroot 

en van Hom, figuur lik gesproke, 1 n boggelrug maak - iemand 

wat baie spot en dikwels selfs ve r werpi ng moe t verduur omdat 

hy as gevolg hiervan v i r mense afstoot l i k is en hulle bang 

maak. 

Kenmerkend van hierdie gedig is die menslikheid en aardsheid 

van die digter se voorstelling, nie a l leen van die inwoners 

van die krotbuurt nie , maar oak van Christus . 
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.. wit kierie in die hand,.: Hierdie konstruksie ondersteun die 

beeld van Christ us as • n ou roan wat swaar loop . Bl i nde of 

swakaiende mense loop 8'ewoonlik met 'n wit kierie as 

· aanduiding van hul gebrek vir die me nse wat hulle op hul pad 

teekom. By implikasie wi l die d i gt e r dus se dat Christus 

I (die Messias ) blind is: rliat Hy die nood van die mense ,~f 

werklik nie raaksien nie of dalk nie wil raaksien nie: sy 

las is reeds te swaar. Hierteenoor staan daar egter in 

Mt.12 : 30: "My juk is sag e;n my las is lig" . 

ii ) Perspektief 

Die spreker se houding is sinies: die beeld van Christus wat 

hier gegee word, dui daarop dat Hy as gevolg van sy ouderdom 

en die las wat Hy dra, nie by roagte is om enigsins te 

verander aan die situasie waarin mense hulle bevind nie. Die 

gesalfde van God is vir die mense dus betekenisloos want Hy 

onmi ddellike voorsien nie in hul nood nie. Hy los nie hul 

probl eme konkrete alledaagse op nie . In die gedig word 

Christus uitgebeeld as • n ontgoelde wese: 'n projeksie van 

die verwronge moderne maatskappy. 

Die houding van die "vero~tregtes" wat 

as afsydig teenoor Christ \J s, herinner 

hier uitgebeeld word 

aan versreels uit 'n 

gedig in die bundel EERSTE OOGST van C.S . Adema van 

Schel teroa , te wete : 
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Wij hebben niet genomen het vleesch en 

het bloed van Christus, 

Want de Christenen hebben 6ns vleesch 

gegeten en 6nze tranen gedronken. 

Di t i s o pva l lend hoe d i kwels Belcher d i e woor.d "koud" ten 

opsigte van Christ us aanwend. In die sonnet •Twee 

seisoene"C1968:19) stel hy byvoorbee l d in die oktaaf die 

ontwakende lente l ewe en daarteenoor in die sekstet d i e Dood 

van Chr i stus . Kou d en eensaaro hang Hy : a l les sterwe in Hom: 

liefde, sonskyn, vrede : 

sterwe in Hom, drup uit Hom uit aaneen, 

en oor Sy wange drup die winterreen 

en danker in Sy oe is die dood . 

I n d ie gedig wor d die d o od as die u i t e i ndelike fina l ite i t 

uitgebeeld ; geen oor wi nn i ng, geen o p s t anding wo r d i n die 

verse gesuggereer nie . 

In die sonnet "Scipio Martialis"C1968:20 ) beskou die spreker 

hom as mede- aandadig aan die kruisiging van Christus en d i t 

t erwyl hy "geweet" het : 

ek slaan •n spyker deur die hand van God . 
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Dit is dieselfde gedagte as in Nijhoff se gedig "De soldaat 

die Jezus kruisigde" . 

In 'n aantal rou-skrynen\ie verse stel die digter di t in 

hierdie bundel duidelik dat Christ u s nie in die moderne 

Chr i stendom aanwesig is nie .. In "Krismistyd" is Hy die 

verworpene, die uitgesto~ene wat soek o~ ook 

Krismis" toegelaat te word en in "Soeker"(1~56:22) 

bedelaar: 

met teri ng:maer, 

Vergeelde hande ~n vooroorgeboe 

................................. 

in sakke, en met Christus in sy oe. 

Net SODS Hy Hom in "Xessias" te midde 

tot "die 

is Hy die 

van die 

agterbuurtellende van sinkpond okke, koeliesmouse, 

vuilishope, hanger bastertjies , dobbelspel en 

dranksmokkelary be vi nd he t , gaan Christ us in · n godvergete 

samelewing haweloos onder h ie mensdom om. 

Di t i s moei 1 ik om boge n oemde erns en diepte in Belcher se 

benadering tot die Christur figuur te versoen met sommige van 

sy ander gedigt e waarin l y op so ' n speelse wyse met die 

Heilsgebeure omgaan dat d ~ t vir die Christen aanstoot gee. 

"Reiniging van -qie Tempel"<1961 : 32) is byvoorbeeld 'n 

parodie op Jesus se optred~ soos verhaal in Mt.21:12-13. Nie 
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alleen lei hierdie parodie tot vervlakking van die betekenis 

van Jesus se optrede nie, maar Christ us self word 

verklei neer tot "die mannetj ie" wat "van sy kop" geraak het. 

Hierteenoor dui d ie vo l gende versre~ l s egter weer op 'n 

ernstige instelling en die daging van dieper insig in die 

kruisgebeure: 

Maar die snaakste van alles 

die middag was dit: 

toe ons weghol toe hoor ons hom 

vir 6ns· dwaasheid bid. 

District Six (1961:23) 

Xa is dood 

onder •n trein. 

Ons leef van brood 

en Pa van wyn. 

Hoit gamat, kappit, kappit eit 

want mare is j y alles kwyt. 

Spoeg in die lug en sing jong, sing 

want die lewe is •n bitter ding. 

Georgie, Porgi e, pudding and pie 

hoe s~ jy ek het God verraai? 

Ou klong, you sommer make me cry. 
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Hoes daai? 

Xary had 

a little lamb, 

its feets was wtite 

like snow. 

Hul het hom toe 

mas vasgenael, 

en kyk 

hoe lyk 

hy 

nou. 

Die titel "District Six' plaas hierdie gedig binne 'n 

bepaalde 

aansluit. 

tyd-ruimte 

Die gedig is 

waarby die kleurlingiaalgebruik 

'J paging tot aktualisering van die 

heilsgebeure, maar, in teenstelling, lei dit tot vervlakking 

daarvan omdat die verhew 2 en die banale gel ykgestel word 

deur die deureenvlegting met oppervlakkige kinderrympies. 

Lout ere banale profaniteit spreek uit hierdie 

deureenvlegting: hierdeur bespot die maatskappy in der 

waarheid die Kruisiging <I:u Buis::;on, 1975:616) . 

Die vrye versvorm wat di ~ digter h i er aanwend, ondersteun 

die indruk van verbrokke dheid en i s dus in die betrokke 

gedig 'n kragtige en funk j i onele evokasiemiddel. 
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HALLELUJA PATERllOSTERU982> is in sy geheel die belydenis 

van 1 n bru i nmens oor sy daaglikse belewenisse en sy 

ge l oof . I n die bundel het ons deurgaans te ma k e met 1 n ek

s preker wat op ' n wyse tiperend van die Kaapse skol l ie , hee l 

" e i e" omgaan met d i e Yloord me t di e oe n skynli k e doel om die 

"swaar" dinge yan die lewe o p In s t uit i ge wyse te 

ont l uist er . In Kl eurlingafrikaans word Bybe l se ge beure op 'n 

byna Middeleeuse nai:ewe roanier oorvertel. Van hierdie verse 

is gevolgiik skerp satiries . 

Brink ( 19 83 : 30) sien d i e bundel as 1"n baie behendige en 

bekk i ge . saarodig van 'n v e rhewe Bybe lse wereld <die 

paternoster van die 

bestaan <Paternoster 

gebed ) 

van di.e 

en 'n 

Yleskus)" , 

aardse, kleinmensl ike 

een groot halleluja, 

maar as in gedagte gehou word dat die woord halleluja "prys 

die Here" beteken, voldoen die bundel ongelukkig nie aan die 

verwagting wat deur d i e titel ge::>kep word nie. Hierdie 

i roni sering van verwagting i s aan die ander kant 'n 

ku n s g reep in e i e reg . 

Hoewel erkenning gegee moet word aan et l ike pittige en 

kleurryke verse wat hul verrassendst e rooroente bereik in die 

wending waar daar telkens 1 n ontmoe t i n g v an eerbied en die 

komi ese i s, i s d i t egter so dat ander gedigte na die 

opsetlike ne i g en gevo l g li k aan d i e profane grens of 

onb~twisbaar prof aan i s <Cloe t e, 1983 : 8 ) . 

-350 -



• n Vers soos: 

hy's mammagoed , e stinkie 

hy maak hom doei ie nat 

die een gaan reguit hemel toe 

wat aan sy handjies vat (1982:9) 

beklemtoon in navolging van die Middeleeuse Nederlandse 

poe::>ie, die eg mensl ikheild van Christ us. Vertedering spreek 

uit die gebruik van die verkleinwoord . Hoewel banaal, pas 

die uitdrukking binne die eenvoudige kleuringmilieu wat in 

die bundel geskep word. Van die oordeel van God, sy Toorn, 

die eise van Christenska p , ens. word niks gerep nie: die 

Heilsweg lS so eenvoudig soos om aan die kindj ie . Jesus se 

hand te vat. 

Uitdrukkings soos: 

die Here is my j oe:ma (= tooirgoed; my onderstrepi ng ) ( 1982: 35) 

en : 

hy verkrag jou v~n omhoog ( 1982:34> 

strook nie met die Bybels:= beeld van Christus nie, maar is 

binne die konteks van die bundel funksioneel: die bedoeling 

Agter die woorde is suiwer en opreg. Vir die eenvoudige mens 
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is Christus inderdaad dikwels bloat 'n besweringsmiddel en 

terwyl die woord "verk rag" gewoonlik 'n baie negatiewe 

seksuele konnotasie het, word dit in die vers aangewend om 

Christus se kragdadige ingryp in die mens se lewe, omdat Hy 

bewu s is van die mens se nood, te verbee ld . Hierdie ingryp 

geskied dikwels teen die mens se s in. 

Hierteenoor staan pragtige uitdrukkings soos: 

die Here is my aandster 

en sy juk loop sag <1982 : 35) 

Christus word ook tereg genoem .. die Kneg11 <32), u 
1 n Lig vir 

my voet" (35), die Een wa t mense gesond .. praat 11 <20), wat met 

water en met vuur doop< 2 1) en 11 SY aller skape .. ken. Een van 

die mooiste Christusver gestaltings in die bundel is die 

gedig 11 Die Here was 1 n brood" ( 1982: 26) : 

Die Here was 1 n brood 

ja die Here was 1 n brood 

toe kom dit af grand toe 

want ons hongerte was groat 

maar ons het dit gebreek 

ja ons het dit gebreek 

toe s~ die apostolies 

ons sal in tal e spreek 
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want die Here wJ s die woord 
I 

ja die Here was ldie woord 
I 

hy't a£gekom na ldie :mense toe 
I 

want soort soek 

Deur middel van die rym, 

lsoort 
I 

I 

I 

~ord die drie kernbegrippe "brood", 
I 

"gebreek" en "woord" ui -d gelig en benadruk. In die gedig 
I 

speel die digter op ku n!stige wyse met hierdie begrippe, 
I 

sander om afbreuk te d b en aan hul heilsbetekenis. Die 
I 

idiomatie:::;e uitdrukking lin die slotvers mag aanvanklik 
I 

onvanpas plat klink, mad r dit is gelaai met meerduidige 
I 

betekenis. I 

I 

I 
I 

Ons het reed::. in die besiPreki ng van Petra Muller se gedig 

I 
uvisbraai by Tiberiasu Cp j. 326) daarop gelet dat Christus in 

I 
Jh.6:33 "die brood van ~ad• genoem word. Hierdie benaming 

I 
verwys na die fei t dat Hyl• deur mens te word en toe te laat 

I 

dat sy liggaam gebreek WjDrd om sodoende versoening tussen 

I 
God en mens te bewerkstel ll ig, die mens se geestel ike hanger 

I 

kom stil het Cvs. 4). Di r eerste versrei:d van die tweede 

strafe sinspeel op die ~aradoksale feit dat dit juis die 
I 

I 
hanger mens was wat veran

1

twoordelik was vir Jesus se lyding 

Cdie "breek" van sy ligg~am), terwyl die herhaling in die 
I 

volgende versre~l as gevo ~ g van die subtiele verandering van 

"maar" na "ja", eerder d Gi op die gebruik van die Nagmaal 
I 

deur gelowiges, vandaar ~i e belofte van die spreek in tale. 
I 

i 
I 
I 
I 
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Wanneer die gelowige deel het aan die liggaam van Christus 

Cdie Brood) ontvang Hy oak die Heilige Gees . 

Die verwysing na Christus as die "woord" berus op 1 jh . 1:1 

C1965-vertaling> waar Jesus die "Logos" genoem word , in wie 

d i e spreke en handel van God een is . CVgl. oak Opb . 19 : 13 . ) 

Johannes gebruik die Logos-begrip van die Griekse fi losowe 

hier om die allesomvattende Skeppingskrag van die Christus

Redder-Wese wat in Jesus beliggaam is, tuis te bring . Die 

tweede versreel van die slotstrofe beaam hierdie gedagte met 

die belydenis: 

ja die Here was die woord 

en presi seer di t deur in die slat strafe te mot 1 veer waarom 

Christus mens geword het: omdat die mens Godverwant is. Ten 

spyte van sy sondige natuur het hy ui t die aard van sy 

unieke skepp i ng, die Gees van God in hom. 

5 . 9 I . L. de Villiers Cgeb. 1936) 

Die poesie van I. L . de Villiers - LEITOURGOS <1972> , ){A1JJlA 

OOR DIE DUIIE C1974J, GELYKENISSE EN ANDER VERSE Cl975) en 

LEVIET EN VREEXDELING 0978) - slui t in sekere opsigte nou 

aan by die poesie van die ander Sewentigers , maar d i t is tog 

oak opvallend "ander s" . Te mi dde van • n geslag met 

revol usionere idees oar god::>diens en sekere "volksvreemde" 
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lewens- en wereldbeskouing!=o, skep hy poe:::;ie ui t en oor die 

Christelike geloof .en godl~diens soos dit tradisioneel deur 

die meerderheid Afrikaner bely en uitgeleef, of altans 

voorgegee word. Die tradis J onele word telkens vanuit 1 n nuwe 

hoek belig. In sy godsdi J nstige gedigte is die predikant 

("lei tourgos" - bedi~naar .i an die Woord) self aan die woord 

en kry ons du:::; 1 n oesona- re benadering tot die stof. De 

Villiers se woordkunswerke is hoofsaaklik outobiog~afies. In 

die meeste van sy spesifieK: godsdienstige gedigte projekteer 

en uni versaliseer hy s 1 eie persaonlike geestel ike 

ervaring:::; a:::; indi·vidu en as predikant. Juis omdat hy oak as 

predikant dig, kan sommigJ van sy verse in 1 n sekere sin 

a

:e

1

. :_~to=a~·m1. pg·::r war~ as eva.nge + .s .va1r~ aard: ddi'"t w: 1 voo

1

r .kom as~f 
~ ~~ aoe~ger1g a1e meaeae 1ng van 1e ~vange 1e op n 

paetiese wyse vertalk te , einde as gelowige teenoor die 

wereld te getuig, maar o l k om terselfdertyd die heil in 

Christu:::; te verkondig. An · ers as wat die geval is by 1 n 

digteres soos N.Ol Benschot , of . Helen Steiner Rice, is De 

Villiers se gedigte egter meerduidig en nie enkelvoudig nie. 

In die opsig word hulle daln oak as meer kunstig beskou. Sy 

poesie is egter n 0 g I idakties n6g dialekties. Die 

persoonlike verhouding Godt-- spreker of Christus-spreker, is 

die sentrale tema. Die eerlikheid en egtheid van die verse 

dra grootl i ks by tot die t refkrag daarvan. 
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Kenmerkend van De Villiers se gedigte is die gesprekstoon, 

wat in skerp teenstelling is met die formele, onpersoonlike 

toon van vroeere Creeds bespreekte) religieuse poesie. 

Hierdie intieme gesprekstoon hang saam met die mistieke 

belewi ng wat in etlike van d i e gedigte Cbv . "Nagmaal 11 
(1)) 

verbeeld word. 

Die ti tel van sy eerste bundel het 'n ryke verwysingsveld : 

nie alleen is die digter self "leitourgos" , dienaar van God 

nie, maar 'n verdere betekenisuitbreiding word teweeggebring 

deur die feit dat Jesus self oak 11 

(He b. 8 : 2) . 

Nagmaal <1><1972: 19 ) 

Heer was daar oak so 'n ligte 

hewing in U hande toe U die brood 

gebreek het? Evangeliese ber i gte 

II genoem word 

is uitgesproke dat U kalm was voor U dood 

ondanks die slinkse man van Kerjot 

se aanwesigheid; ook Thomas en die ander boel 

wat eet en drink en van die plan van God 

niks weet nie. Hoe het U gevoel? 

Ek sukkel met die silwerdeksel t jie en stamp 
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I 

I 

I 

die staanders gliasies effens ui t hul plek. 
I 

Rooi Xuscadel wd rd uitgestort - klein ramp 
I 

en vlek die tafJ llaken. Skielik sien ek 
I 

I 
I 

I 
U die beker aan~ee vir iemand aan U sy, 

rustig, soos eed wat weet waar Hy Sy kudde lei. 
I 

I 

De Villiers ::>e dramatiese l vermoe blyk duidelik uit die wyse 
I 

waarop hy in die inforf- mele, 
I 

intieme gesprek wat hier 

verwoord word, deur mid~el van kontrastering tussen die 
I 

spreker (die predikant) e n die aangesprokene CChristus), 1 n 
I 

duidelike beeld van Chri ~tus oproep wat ooreenstem met die 
I 

beeld wat in die Evangeli ~s aan ons voorgehou word. 

Perspektief 

I 
I 

I 

Die trefkrag van hier~ie gedig le in die kunstige 

I 
perspektiefwissel i ng wati bewerkstell ig word deur die 

i 
parallel wat verbeeld word tussen die predikant as abstrakte 

I 

I 

auteur wat die Nagmaal be~ien en Christus . Hierdeur word die 

onvolmaaktheid en tekort~omi nge van die mens-as-dienaar in 
I 

perspektief gestel . Die l ~ itourgos dink aanvanklik aan Jesus 
I 

as mens op die vooraand I van sy kruisiging. Vir 1 n gewone 

mens sou dit onmoontlik I wees om "kalm" te bly terwyl jy 

bewus is van die verrab.d, onkunde en ongeloof van ja·u 
I 

vertrouelinge en van die t reeslike dood wat op jou wag. 

I 
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Wanneer die predikant rooiwyn op die wit tafeldoek mars, 

word hy op 'n konkrete wyse geskok tot die insig dat Jesus 

veel meer as 'n onbeho l pe mens was. Soos die Rooi Muscadel 

"uitgestort" is , is d i e bloed van Christus, die Seun van 

God , ter wi lle v a n die mens gestort . Die rooi vlek op die 

wit tafeldoek maak die lei tourgos bewus van Christ us se 

v lekkeloosheid en tre f sekerheid. Sy "klein ramp" I gestel 

teenoor die ontsettende gebeure op Golgota, lei tot die 

skokkende besef van die kontras t ussen hom en Christus. "Ek" 

en "U" staan in der waarheid teenoor mekaar: die leitourgos 

is nie net onseker en onrustig n ie, maar ook nog lamp en dus 

steurend binne 'n gewyde verband . Daarteenoor sien hy : 

<Christus) die beker gee vir iemand aan <sy> sy, 

rustig, soos Een wat weet waar Hy Sy kudde lei. 

Die kontras tussen ideaal en we r klikheid word i'n hierdie 

gedig aanvullenderwys deur die versvorm beklemtoon. Die 

ged i g is o p gebou as 'n deur l opende gedagt estroom wat uitloop 

op 'n klimaks, en wel volgens die Shakesperiaanse 

sonnetpatroon met sy drie kwat r yne en slotkoeplet. Die 

formele patroon is gepas, omdat di t 'n verhewe onderwerp 

verbeeld. In teenstelling met die tradisionele formaliteit 

en gewydheid rondom die sakrament van die Heilige Nagmaal is 

daar egte r d i e i nf ormele , spontane ges elst r ant , gepaard met 

d i e indr ingende vrae . Wat egter opval , i s dat De Villiers 

deurgaans 'n hoo f letter gebru i k wanneer daar na Christus 
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verwys word; di t is tekene:nd van die eerbied waarmee hy die 

Christusfiguur bejeen. 

In die gedig "Ca:fe am Koclielsee"' (1978: 18) maak De Villiers 
I 
I 

oak gebruik van kontras t ering om die Christusfiguur te 
I 

vergestalt . Die goddeli k!e en die menslike natuur van 
I 

Christus word in die derde l strafe teenoor mekaar gestel: 
I 
I 
I 

God kom in Bethl ~hem 
i 

met ster en enge~estem 

I 

die moeder in di ¢ strooi 

hurk neer, 
I 

haar rye oopgesper in pyn 
I 

vol slym en klei [Il en rooi 
I 
I 

I 
I 

kom Hy, 

I 

I 

I . 
terwyl die predikatiewe kjons-cruksies: roep - antwoord nie; 

I 

maak salig - verlaat; ge ~ees - bloei; swyg - praat in die 

I 
vierde strafe teenoor me kjaar gestel word. Op die feit dat 

God nie geantwoord het op l Christus se uitroep: "Elo1, elo1, 

lama sabagtani?"' nie , ber~ s die gelowige se versekering dat 
I 

hy nooit deur God verlaat ~al word nie. 

I 
I 

In strafes agt en nege l word die teen::;telling God-mens 
I 

uitgebeeld: teenoor die I spel in Oberammergau staan die 
I 

werklikheid van Golgota e :n Christus se lyding; teenoor die 

wyn en die brood wat die lreisiger in die kafee nuttig, die 
I 

I 
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Laaste Avondmaal ; t ee n o or die lee flessie wat gratis 

aangebied word , die duur prys wat betaal is vir die 

verlossing van die mens ( 1 Kor . 6: 2 0 >. 

l T.i "Spel van die koning11 ( 1975 : 29) het ons i n die 

Chr i stusvergestalt i ng te doen me t die iron i e van die 

werklikhe id : Chr istus word gekroon, Hy kry • n koningsk l eed 

en moet vol g ens die tradisie van die bas i linda getugtig word 

voordat Hy aan die gode geoffer word . Die dinge is die · 

historiese werklikheid, maar oneindig ironies, omdat dit 

geen kanuna-koning was nie Cvgl. ook "Na Godspell" (1978: 52)), 

maar die Seun van God. sy kru isi g i ng wa s g e en straf vir 'n 

misdadiger nie, dog 'n Goddelike verlossingsdaad. Die •gawe 

van die gode" was in der waarheid die Gawe van God. 

i ) Deskriptiewe konstruksies 

"die Jood wat se Hy's koning" : Soos i n d ie gedig "Apocrypha 

I" van M. M. VIal ters Ck y k p . ), verwys h i e r d ie konstru.ksie na 

d i e J ode se beskuldiging dat J esus homself die kon i ng van 

die Jode genoem het en Jesus se antwoord hierop in Mt . 27 : 11 . 

Die Seun van God word bespot en mishandel deur half - besope 

Romeinse soldat e wat n i e weet dat "die Jood wat se Hy' s 

koning" , di e Kon ing der k o ni ngs i s n i e . Tog is daar 'n 

s uggesti e dat h ul le vaagweg aanvoe l dat daar· iets bes6nders 
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aan hierdie man is: di ~ blyk 

bedreiging wat Serverus e4vaar: 

veral uit die gevoel van 

Wat kyk Jy so na my? 

I < ••• >, of Jy Tiberius self is? 
! 

"die dwaas": 

sol date was 

verweer het 

In die oe die 

Jesus 

teen sy 

' n d wa'as omda t 

aankllaers nie . 

gepeupel en die Romeinse 

Hy Hom geensins probeer 

Sy aanspraak dat Hy die 

Messias was, I 

en dat Hy bef eid was om daarvoor aan die kruis 

te sterf, dwaasheid. Die konstruksie 

herinner 

was vir hulle eweseer 

binne die gedi J verband 
! 

aan Paulus se woorde in 

1Kor. 1:27 <1955-vertaling>: 

maar wat dwaas was by die w~reld, het God ui tverkies 

om die wyse te beskaam. 

I 

"Jood": In 

"Curriculum 

die 

Vitae" 

bespre 4 ing 

(kyk p j 249) 

van Lina Spies se gedig 

het ons gesien dat Jesus as 

seun van ortodokse Joodse ouers grootgemaak is. Tydens die 

regering van Ti berius was die Jode in Palestina 

honde en het die Romeine ~ulself as ver verhewe 

gereken as 

bo hierdie 

gepeupel beskou . Dat 

Jood) as koning kroon 

vorm van bespotting 

die 

en 

j Romeinse 

~oor Hom 
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"profeet": Dat Jesus 1 11 profeet was staan vas: Hy verwys na 

Homself as profeet CMt.13:57) en oak sy dissipels, 

volgelinge en selfs ander noem Hom 1 n profeet <Mt . 21: 11; 

Jh.4:19; Hand.3:22; e . a.> . Met die Ou Testamentiese profete 

het Hy in gemeen dat hy, soos hulle , woorde van god gespreek 

het <Jh.12 : 49>, maar t og is Hy oneindig ro~er as hulle "want 

soos die lig van 'n skynwerper in een punt saamkom, so kom 

die ganse Du Testamentiese profesie in Jesus Christus 

saam. • <Heyns, 1978: 272) Na God deur die profete gespreek 

het, het Hy deur sy Seun gespreek CHebr. 1:1> as die 

vervulling van alle profesie. Dit is dus oneindig ironies 

dat die soldate Jesus se profeti es amp tydens hierdie "spel" 

geringskat en gelykstel aan fortuinvertellery . 

ii) Verbaliserende konstruksies 

Die verba "se", "staan", "opgestaan•, "k:yk", "struikel'" en 

die attributiewe "stil" en "stadig" omskryf Jesus se optrede 

tydens verhoor e n kruisiging en staan in skerp 

teenstelling met die soldate wat l u idr ugtig, kortgebonde, 

hardhandig en venynig was. 

iii) Perspektief 

Die jukstaponering van I n werkl i ke spel teenoor die 

verroeende spel verleen 1 n sterk ironi es i nslag. Di e ironie 

bewerkstell ig 1 n sekere afstand waardeur perspekt ief geskep 
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I 

word: die mens speel tot v h ndag toe nag steeds die basilinda 
I 

met Christus - "ons alma ] ". Sodoende slaag die digter oak 
I 

daarin om aan die kruisgebb ure van die verlede 'n universele 
I 

karakter te gee. 

A£wesige (1978:24) 

I 

I 

Hierdie gedig is heeltema ~ onbybels ingeklee, asof dit gaan 
I 

om die redding uit een o~ ander hedendaagse nasionale nood 

I 
<vergelyk uitdrukkings 1 soos "partisan•, "patriot•, 

I 
"padblokkade", "hoo£kwar~ ier", "soldate", ensovoorts). In 

I 
werklikheid gaan dit egte11 om Christus wat die mens red uit 

I 
sy ewige nood. 1 

I 
I 

• I . 
Die aanhaling uit Job o :rr 1.ng mee dat die gedig binne 'n 

I 
Bybelse konteks gelees mo

1

et word. Die slegte mense na wie 

Job hier -v·erwys, het gedi ~k dat hulle op grand van die rampe 

I 

wat hom getref het, die r eg het om hom te geringskat. Sy 

lewe was egter in God -s4 hand; die rampe is deur God se 

toelatende wil oor hom ge/bring - "God gee ... • . dit was nie 

'n teken dat God hom verwe/rp het nie . 

I 

I 

Die "Hulle" in die gedig 1oet op die hoofletter), die vyand 
I 

<die Bose?> toon diesel ~de gesindheid teenoor die •ons" . 
I 

Jui:3 hierin vind ons draktiese ironie, want ons weet dat 
I 

Job, omdat hy aan God ge tJ rou gebly het, ten slotte dubbeld 
I 

geseen is . 
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God en Jesus word in die Bybel "vree:mde l ing" gena em 

Cvergelyk Gen . 23:4; Ex . 2:2; 18 : 3; Mt . 25:35 en 43). Omdat die 

aksentteken het, verwys .. die 
lidwoord "die" boonop 'n 

vree:mdeling" klaarblyklik na Jesus . Hy is die Afwesige - die 

een wat op aarde was en beloof het om weer terug te kom 

Cvgl . strafe nege, versreel een, asook die subtiele 

verwysi ng na die laas t e Avondmaal in strafe twee en die 

vreemdeling se "koninklike" verklaring in strafe drie). 

Woorde soos "ondergronds". "edelrood", 11 brood
11

, "aan ons 

kant", "doringdrade" en 11 plan" is ryk metafore met 'n 

veelsin.nige verwysingsveld: hulle roep n i e alleen die 

vervolging van die vroee Christene en lat ere Jade in gedagte 

niea, maar die hele heilsgeskiedenis . Die "vreemdeling" se 

gesuggereerde teenwoordigheid is voelbaar in die hele aardse 

stryd, deur die hele gedig heen en i n besonder in die 

gelaaide slot: 

Die 

nou bly ons wag dat hy terug moet kom 

ons kos is baie min, ons moed, 

en almal twyfel maar glo nag in hom. 

slot reel met sy teenstrydighede is 'n akkurate 

weerspieeling van die verwarde emosies van gelowiges in 'n 

wereld geteister deur o o rl og en vervolging. 
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! 

I 

i 
Di t is veral die afgeronq e vormgewing wat hierdie gedig so 

voortreflik maak: die eer~te en die laaste strafes sluit nou 

by mekaar aan. Die 

reelmatige rympatroon 

I 

eek heid 

en [die 

word ondersteun deur die 

tydskontraste: die slotstrofe 

die in die teenwoordige tyd I vorm 1 n afrondende slot op 

progressie wat ho~ I oar die voorafgaande agt 

verledetydstrofes heen ivoltrek. 'n Besondere stukkie 

subtiliteit in di~ ged~g is die gebruik van tersines 

waardeur, agter die allel aagsheid en aktualiteit van die 

gegewe om, 1 n suggestie v jan "drie-enigheid" geskep word om 

in die patroon van <die 
I 

teenwoprdigheid aan te kon~ig . 

In teenstelling met d
l, 
le 
I 

gedig self die goddelike 

gedigte van sommige ander 

evangel iese digters, het foogenoemde Christusgedigte van De 

Villiers - 'n besondere, ke rlmerkende dramatiese inslag in die 

si.n dat hy byna deurgaans l by implikasie met God in gesprek 

I is, vandaar die gesprekstoon wat mee::;tal deur die vrye 

versvorm ondersteun word. I Voort ::; word die meeste van die 

gedigte gekenmerk deur 'n k emaklike transposisie van die ~ 
I 

van Christus se verblyf 1op aarde, sy lyding, sterwe en 

I 
opstanding, na die nQ.l.L belewenis van die hede. Op kunstige 

I 
wyse brei De Villiers hieFdie tydsdimensies uit 

I . 
om oak die 

toekoms tot en met die wederkoms van Christus in te sluit. 
! 

I 
Verder het ons in De Vi l l Ji ers se poesie byna deurgaans te 

make met 'n belydende ek J wat telkens dwarsdeur 'n gedig 

I 
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aanwesig bly as 'n sterk ontboesemende persoonlikheid . Ten 

spyte van die feit dat De Villiers Christus vanuit 'n 

gereformeerde, Calvinistiese wereld- en lewensbeskouing 

ui tbeeld, bet sy poe:::.ie tog baie raakpunte met die van 

Sheila Cussons miskien omdat Christusvergestalting vir 

be ide van hierdie digters voor t sprui t ui t die ontboeseming 

van ' n diep gelowige hart. 

5 . 10 Antjie Krog <geb.l952) 

Kruisiging (1970:15) 

Jy het my kruis op die s.mal van jou 

skouers gesleep; al teen die skuinste op, 

terwyl jou sagte voete struikel oar 

die swart kale van die kop. 

Jou hare was spoegdeurweek 

jou vleis deur my gerib, geeet, 

terwyl ek wonder wanneer jou liefde vir my sou breek. 

Ek het jou op die kruis neergeruk 

en met •n haan wat aanhoudend 

in my ore kraai, die swaar spykers 

deur die stengels van jou hande gedruk 

en die slae waansinnig oar die stad laat weerklink. 

Ek het die asyn oar jou gesig gegooi 

toe jou tong soos 'n swael tussen jou tande blink. 
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I Trane het in jou ooghoeke opgestoot 
I 

maar ons het gesing len oar jou klere geloot. 

I 

I 
Ek het 'n spies in ~au sy gesteek 

en angstig gewens d J t jy moet breek 
I 

maar jou wimpers, ~t en dig soos vlas, 

het eers later toe 
I 

dit danker om ons was 

I fY God, my god het my verlaat. gesidder en gehyg: 

I 

Die digteres is klaarblykl ik aangegryp deur die wyse waarop 

Christu:::; gesterf het. Sy lyding het as impuls gedien vir 

hierdie gedig waarin die mens se persoonlike aandeel aan 

i hierdie lyding verbeeld wo r d. 

I 

I 

Heyns ( 1978:262 > wys daar p p dat die wyse van die dood van 
I 

Christus nie teologies onbF langrik is nie. Vir Godslastering 

- waarvan Jesus beskuldig [is - was die straf wat die Joodse 

wet vereis het, steniging len nie kruisiging nie <Lev. 24: 16). 

Kruisiging is beskou as <(l ie heel skandelikste dood en is 

deur die Romeine gebruik ~m die ergste misdadigers te straf 
I 

(Gispen, 1977: 405). Vir d 4 e Jade was die Romeinse kruisdood 

'n teken/simbool van verivloeking of verwerping deur God 

I 

<Deut.21 : 23>. In Gal . 3 : 13 s~ Paulus byvoorbeeld: 
I 

Christus het ons 

meebring,deur in 

I 

I 
losgf koop 

I ons plek 

I 

I 

van die vloek wat die 

'n vervloekte te word. 
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staan naa:mlik geskrywe: "Vervloek is elkeen wat aan 'n 

hout opgehang is.• 

Die dood aan die kruis was dus nie alleen vir Christus 'n 

al l e r g ru wel i kste vernedering nie, maar deur spesifiek te vra 

dat Jesus g ekr uis i g moes word <Mt.27 : 22> het die Jode nie 

alleen hulle eie afkeur aan, en finale verwerping van Hom 

tot uitdrukking gebring nie, maar ook te kenne gegee dat God 

self op so 'n wyse van hierdie valse Messias sou afreken. 

Die t:..ei:t_ van sy kruisdood word teologies gesien as die 

u i terste gehoorsaamhe i d s gestalte in die lewe v an Christus. 

Die dood van Christus is nie die tragiese einde van • n 

mislukte held nie, of bloat die marteldood van 'n getuie 

van God nie, maar die dood van die Kiddelaar wat, j uis 

deur sy dood, vir die mens verlossing van sonde en 

versoening met God bewerkstellig het <Heyns, 1978:262). 

Pelikan Cl985:95) wys ook daarop dat die dood van Christus 

nie gesien moet word as 'n onderbreking van sy lewe nie; dit 

was die einddoel daarvan. 

i) Besitlike konstruksies 

Die persoonli ke voor naamwoord "jy• en sy variant, d i e 

besitlike voornaamwoord "jou" , word n i e minder as sestien 
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I 

keer in die gedig herhaal l 

daarvan, saam met die1 

nie. Deur die promi nente voorkoms 

liggaamlike aanduidings, word 

Christus, as die aangespr]okene in die gedig, vir die leser 

'n visuele werklikheid ,"Jy•, "jou skouers", "jou <sagte) 

voete•, "Jou hare", "jou Jvleis", •jou liefde•, "jou hande" 

"j au gesig", "j au tong•, I .. j au tande•, "j au 

klere•, "jou sy• en "jou wimpers" . Christus 

ooghoeke", 

Cdie "jy") 

• jou 

word 

sodoende in die gedig by impl ikasie deurgaans gestel 

teenoor die ek-spreker . 

Die menslike natuur 

eksplisiet vergestalt 

(vlees 

in h ie 

en bloed> van Christus word 

talle selfstandige naamwoorde. 

Die enumerasie van die li~gaamsdele in die gedigteks dui op 

I 

die f isieke lydi ng van Christ us en is 'n manier om die 

kruisdood te visualiseer. 

Christus se lyding aan dlie kruis word beklemtoon deur die 

kontras in strafe 2: 

Trane het in jou l ooghoeke opgestoot 

maar ons het gesing en oar jou klere geloot. 

•rrane• verwys eweneens na die mens in Christus. 

Tradisione~ l moes 'n kruiseling sy eie kruis 

I 
dra tot · by die plek waar hy gekruisig sou word-. Vanwee die 

is dit gewo~nl ik oar die skouers geplaas en 

• j au ~kouers" : 

gewig daarvan 
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gesleep-dra. Gedagtig aan die feit dat Christus hier nie sy 

eie kruis dra nie, maar die spreker s ' n, word die 

heilsbetekenis v an di e kruisiging hierde u r i n g edagte 

geroep . 

ii) Deskriptiewe konstruksies 

Die aanwending van toepaslike adj ektiewe SODS •s:ma.l•. 

•sagte•. •spoegdeurweek" en •nat• voltooi die uitbeelding 

van Christus in Sy liggaaml i ke en geestelike toestand van 

weerloosheid, vernederi n g en pyn gedurende sy lydensweg . 

iii ) Verbaliserende konstruksies 

Die onderskeie verba : •gesleep•. •struikel". •neergeruk". 

"gedruk" • •gesteek". •gesidder• en •gehyg• wat in die gedig 

t en opsigte van Christus gebruik word, funksioneer om 

boge noemd e be e l d v a n Chr~ stus t e o n d e rskraag. Hi erdie woorde 

bekl e mtoon d i e let ter lik f i s i eke pyn en ve rlatenheid v an 

Christus tydens s y lydensweg en later met sy sterwe aan die 

vloekhout . Di e negatiewe i nhoud van bogenoemde woorde wys 

direk heen na Hom t ydens sy lyding i n die gestal te van 'n 

mens. 
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iv) Perspektief 

In hierdie gedig 

Hy praat egter 

is daar ~ n personale spreker aan die woord. 

as vert J enwoordiger van die hele mensdom 
I 

deurdat hy hom vereense jl wig met die "ons" wat teenoor 

I 
word en vir sy kruisiging en lyding 

I 

Christus gestel 

verantwoordel ik was. In d i e eerste strafe is daar 'n ek- j y-
1 

verhouding waar 'n proses l van projeksie van die "ek" in die 
I 

per soon van Christus ~laasvind. Daar vind egter oak 

identifisering plaas: d ~ e spreker vereenselwig hom met 

I Christ us se lyding. Dl ur die voornaamwoord voor die 

selfstandige naamwoord i ~ die tweede persoon te gebruik, 
I 

vind daar 'n distansi~rin~ plaas en kan die spreker die "Jy" 

tog in 'n mate objektief lbeskryf. 

I 

I 

In die eerste twee strb fes is Christus die handelende 

figuur, maar in strafe 2 en 3 is die spreker self 'n 

handelende "ek" wat persorlaal betrokke is by die gebeure: 

I 

I 

Ek het jou op d~ e kruis neergeruk 

I • • • • • •• • ••••.•.. I •• • •. ••.• . • • 0 ••••••• • ••••• 

I 

I Sodoende word die lyding r an Christus vanuit die oogpunt 

d i e leser op 'n indirekte lwyse objektief vergestalt . 

I 

I 

van 

Die digter maak n i e e ks fl l is i e t melding van die betekenis, 
I 

rede en waarde van ChristGs se kruisdoad·nie, maar dit word 
I 

I 
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reeds in die eerste versreel met sy verwysing na die spreker 

se kruis wat deur Christus gedra is, ge1 mpliseer . In 

Christ us se menslike gedaante die Christel ike 

verlossingsgedagte opgesluit. 

Die gedig is 'n tipiese voorbeeld van objektivering : die 

leser identifiseer hom met d i e gestalte van Christus ten 

opsigte van sy soendood. Die mens se aandeel aan die lyding 

van Christus is onderliggend aan elke versreel van die 

gedig . Die emosie word egter streng beheer: die fei te word 

byna klinies gekonstateer. Die enigste aanduiding van 

spanning breek in die laaste strafe deur : 

Ek het 'n spies in j au sy gesteek 

en angstig gewens dat jy moet breek 

Hier wil dit voorkom asof die menslike lyding wat voor hom 

afspeel vir die spreker nou te veel word en hy daarom die 

saak so spoedig moontlik afgehandel wil kry. Soos in Nijhoff 

se gedig "De soldaat d ie Jesus kruisigde", word Jesus se 

opofferende liefde deu r die mens met waansinnige geweld 

beantwoord. 
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5.11 

I 

I 

I 

Hewitt Visser <ge b. 119:30) 

I 

I 

Christus<vir twd e wisselstemme)(1981:5) 

I 

I 
Hy is 'n goudmy~ 

onuitputlik 

peilloos 

I 

I 

deur die aardkorF 

peilloos 

diep daal die skagte af 

deur die aardkors 

skuil die gaud i h konglomerate 

I 
op verskeie vlakke 

I 

sander einde 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

op verskeie vlakke 

volg enkelinge die are 

sander einde 

grou bulle in da4ker tonnels 

tussen kwartsmurJ 
I 
I 

I 
I 

tussen kwartsmure 

laai el~een gangerts vir die stampmeule 

I 

I 

I 

I 

alleen 
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aileen 

die !outer gaud 

staan in gemeenskap van goedere 

i) Deskriptiewe konstruksies 

"' n goudmyn": In die eerste versreel word Christ us 

metafories bestempel as 'n goudmyn. Gaud is die suiwerste en 

kosbaarste edelmetaal wat die mens ken, daarom is di t deur 

die eeue heen gebruik vir die versiering van paleise en 

tempels. In die Ou Testament word daar dikwels na die 

edelmetaal verwys; 

andere, die ark 

God gee ook spesifiek opdrag dat, 

(Ex. 25: 13) met gaud oorgetrek moet 

In die tempel van Saloma is gaud ook kwistig gebruik. 

onder 

word. 

Met die gebruik van hierdie metaforiese konstruksie wil 

Visser nie alleen wys op sy onverganklikheid en waarde nie, 

maar oak op die fe i t dat Hy onteensegl i k deel is van die 

lewe. Gouderts word diep binne-i n d i e aar de , versprei in die 

rotse, gevind. Di t moet egter met moei te en heelwat koste 

gedelf word: so is Christus ook te midde van die aardse 

"duisternis" te vinde, maar Hy moet ook met inspanning 

gesoek word. Hierdie gedagte word uitgebrei in die derde en 

vyfde strafes. In laasgenoemde word gesuggereer dat die mens 

se soeke na Christus soms 'n nimmerei nd igende, d ikwels ' n 

tevergeefse tas in d i ~ danker is . 
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Goud is 'n kosbare edelmetaal en die vergelyking van 

Christus met goud herirner aan Dietrich Bonhoeffer se 

bekende uiteensetting va~ die soendood van Christus as 

"duur" genade (1959:37>. 

"onuitputlik" : In teenste ~ ling met 'n goudmyn wat uitgeput 

kan raak, is Christus J~veranderlik en tydloos, en die 

geestelike rykdom wat Hy l ied, onuitputlik. 

"peilloos": In Rom. 11: 3:S-36 be::sing Paulus die Here in die 

volgende loflied: 

0 diepte van di J rykdom en wysheid 

en kennis van G] d! 

Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, 

hoe onnaspeurli1 sy wee! 

Wie ken die bedoeling 

van die Here? 

Wie gee Hom raad? 

Wie bewys Hom 'n: guns, 

sodat Hy verpli J is om iets 

terug te doen?" 

Uit Hom en deur Hom en tot hom 

is alle dinge. 

aan Hom behoort die heerlikheid 

tot in ewigheid! 

Amen. 
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Dieselfde gedagte resoneer in Visser se gebruik van die 

konstruksie "peilloos" as verwysend na Jesus. Di t word in 

die tweede strafe herhaal om die onverklaarbaarheid en 

diepte van sy liefde vir die mens te benadruk . 

ii ) Perspelctief 

Anders as in die meeste vorige gedigte wat bespreek is, word 

Christus nie direk aangespreek nie, maar word daar in die 

derde persoon na Hom verwys (" Hy"). Die Chr i stusfiguur word 

dus vanaf 1 n afstand objektief beskou. In die slotstrofe kom 

die spreker na aanleiding van die 

aangewend het, tot 1 n gevolgtrekki ng 

beeldspr aak 

rakende die 

verhouding tot hierdie Christus, naamlik : 

alleen 

die louter gaud 

staan in gemeenskap van goedere . 

wat hy 

mens se 

Hiermee wil hy se dat vir die mens om in 1 n gelyke 

gemeenskap met Christus te kan staan, hy soos gaud wat 

ontgin is, eers gelouter moet word sodat alle onsuiwerhede 

verwyder kan word C 1 n gedagte wat in die Rooms-Katolieke 

leer voorgehou word en oak deur Sheila Cussons sterk 

benadruk word ). Die gedagte is ont leen a a.n Ps . 24 :3-4 : 

Wie mag die berg van die Here opgaan 
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en wie mag in syj heiligdom gaan 

Die een wie se hhnde rein 
i 

en wie se hart I • 
s f 1wer is ... 

staan? 

Die mens het die gees va1 God in hom CVgl. Gen. 1.), maar 

die sonde waarin hy verval het, het om sy siel gekoek soos 

klip om gouderts. Net lou ~er goud kan "staan in ge:meenskap 

van goedere" 'n 
I 

beeld r erleen aan die 

as bru iJ d van Christus. 

Bybelse beskouing 

van die gelowiges Om in gemeenskap 

van goed.ere getroud te 
I wr es beteken om alles eweredig te 

~n en vrou in der waarheid volkome deel; dit dui daarop d.at 

een is. 

Die gedig is 'n 

I 

voorbeel l 

twee "stemme" wat 

integrasie van die 

in d~ e 
goddelike 

van semantiese ortografie: die 

lied saamvl oei, dui op die 

en die aardse. In Christus is 

die twee pole saamgetrek. Die gedigtipografie suggereer ook 

visueel 

rotslae 

die 

wat 

verskillende g f udsome, ofte wel die verskillende 

in 'n myn gev ~ nd word - die derde strofe praat 

I van die goud wat in "kongl cnmerate/op verskeie vlakke" skui l. 

I 

Hierdie lofsang is wat sowel as tegniek bet ref 'n 

treffende voorbeeld van 
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5. 12 X. X. Walters(geb. 1929) 

Die godsdiens is 'n belangrike voedingsbron van Walters se 

poesie . Dit is egter baie duidelik dat hy dikwels · ander 

idee::5 toegedaan is as net die konvensionele . Waar di t vir 

vroeere digters taboe was om godsdiens en Bybe l se paradokse 

te kritiseer, buig Walters die Christelike wereldbeeld, en 

die tradisionele voorstelling van 

daarvan binne 

Christ us om na die 

As satiriese funksie die samelewing. 

kunstenaar is hy nie bereid om enige godsdienstige dogma 

suirunier in die geloof t e aanvaar nie .: hy stel vrae en soek 

eerlike -antwoorde; tog is hy nie aggressief, soos 

byvoorbeeld Adam Small en Fanie Olivier nie. Hy vind dit 

moontlik om sekere waarhede in die Zen-Boeddhisme te versoen 

met sy geloof in die Bergpredikasie en is blykbaar van 

mening dat die raaisel van die lewe te groat is om te wil 

beweer dat daar maar een antwoord op kan wees. In "Apocrypha 

XXIX" word Christ us byvoorbeeld saam met die mi tiese gode 

genoem en deur die dubbelpunt in die derde strafe as't ware 

aan hulle gelykgestel: 

Die Heiland is gebore in stille Bethlehem, 

word sondebok gekruisig, sterf en staan weer op: 

Isjtar en Persephone - die tyd laat val die klem 

terwyl Hy in "Apocrypha XXXV" s l egs as een van die 

sondebokke wat die skuld van die wereld moes dra, genoem 
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word. Hierdie instelling is teenstrydig met die Bybelse 

beskouing wat sekere abso ute waarhede - soos dat Christus 

die enigste Verlosser en S r ligmaker is - voorhou . 

Bosman (1980,132l kom cot r ie slotsom dat daar in Walters se 

godsdienssiening ontmito ' ogisering plaasgevind het : hy 

ontdek die waarheid in dinge, maar glo nie meer met 

kinderlike geloof daarin nie. Sy wys daarop dat 1 n mens 

Walters se poesie om hier ~ie rede intens rel igieus sou kon 

noem, maar nie noodwend g godsdienstig in die sin van 

ortodokse godsdiensbeoefen'ng nie. Deur middel van sy poesie 

loods hy 1 n skerp aanval een alles wat vals, skynheilig en 

mensgemaak is in die godsdiens en veroordeel hy 

ekskl usi visme op rel igieuse gebied omdat hy glo dat daar 

baie uitdrukkingsvorme v r dieselfde religieuse behoefte 

bestaan. Daar is in sy gedigte enersyds uitdagende en 

ui tgesproke verset teen dif God van die Cal vi nisme, maar tog 

deernis met verskeie fi ure wat opvallend parallelle van 

Christus is, en andersyds toenadering wat vra: MVergeef maar 

die gespot, Heer, beskou di t die geker:ml van een wat lank 

reeds soekM en erkentlikheid wat besef: MU het my gemaak .. . • 

<Bosman, 1980: 169). 

Die satire in Walters se poesie is gerig teen die sogenaamde 

Christengelowige wie se motief v ir sy godsdiens en sy 

geloof in Christus bloot die beswering van 1 n· lewensahgs 

i·= Vir sulke "gelowig s" het d ie essensie van die 
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Christel i ke godsdiens verlore gegaan en het dit vervlak tot 

1 n blote mite . Vir die digter is dit onaanvaarbaar dat 

hierdie mense desnieteenstaande die Christelike geloof wil 

voorhou as die absolute en enigste ware, blywende godsdiens . 

Di e satire i s dus teen die ~ gerig en nie teen d i e 

Christel i ke godsdiens as sodanig nie. 

1 n Belangrike aspek van 

vermensl iki ng van Christus. 

Walters se 

Soos afgele i 

poesie is 

kan word uit 

die 

die 

intieme aanspreekvorm en die spelling van die voornaamwoorde 

met kleinletters in bykans al sy Christusverse , l~ Christus 

as. mens vi r hom baie na aan die har t . I n GESPREKKE MET 

SKRYWERS I Cp. 132 - 133 ) se hy: 

Die figuur van Christ us 1~ baie na aan my, die persoo n 

en mens maar ek het Jesus anders gaan beskou as die 

Kerk . . . ek kan nie meer glo sacs my mense glo nie. 

Waar di t ten opsigte van die vergesta l t i ng van die 

Christusfiguur in die bundel CABALA merendeels gegaan het om 

1 n objektiewe ervaring, die ervaring van Christus soos deur 

1 n derde persoon Cbyvoorbeeld in "Sint Ignatius"), is die 

Christusverse in APOCRYPHA nie allee n baie meer persoonlik 

nie, maar spreek van 1 n direkte bemoeienis me t Hom. Daarop 

wys die bundelt i tel , di e opset van die bundel as geheel , 

asook die :f e i t dat d i e eerste en laaste gedigte van die 

Apocrypha-afdeling 1 n direkte gesprek met "Christus" en 
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"Here, my God" verwoord . I olgens Bosman <1980: 169) ontstaan 

die indruk dat dit in hierdie bundel gaan om Christus as 

bekende en vertroude, eerc er as om Christus as antwoord op 

die soeke na die ware reli~ ie . Ons vind in hierdie bundel 'n 

direkte konfrontasie, t ~ouens 'n vereenselwiging, met 

Christus - veral met Chri stus as mens. Die meeste gedigte 

verbeeld 'n ontmoeting op ;selyke, me nslike vlak. 

Apocrypha 1<1969:1) 

Xaar de overpriesters en de ouderlingen hebben de 

scharen aangeraden. - Xattheiis 2'1·: 20. 

Christus, dis ma~r altyd jy, altyd jy, 

destyds net soos nou -

elke dag word jy opnuut gekruisig. 

Vat baat die redekawel dan 

as die lot tog reeds beslis is? 

Jy sal nie meer ~an die swetende gesigte dink, 

die geselhou wori niks 

wanneer jy jou vriende soek, 

maar in die mare net die haan hoar koggelkraai. 

Die lang bruin kruis 

sal jy alleen onier die genadelose mense dra, 

want vir wie sal ons in hierdie wereld 

verlossing van d e opdrag vra? 

Die krimphou in iie sy, 
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die spuug -

die hart meet eers breek 

voordat die bleed lafenis is. 

Maar die koning meet gekruisig word 

en daar is geen Elias meer wat red, 

oak god is dood . 

Jy moet maar met diewe praat, 

want die kruisdood is so eensaam, 

en as die son ondergaan, 

hang jy alleen in die wind. 

0 seun! 0 heilige seun, 

wat het hulle jou nie aangedoen nie! 

En pous Paulus sit uitgetof 

in sy kerklike skarlaken. 

Die tite l APOCRYPHA is afgelei van die woord "apokrief", wat 

• deur die woordeboek <T e rblanche, 1966) soos volg verklaar 

wor d: 

waarvan die outoriteit of oorsprong verborge of 

onseker is; onseker, verdag, onaanneeml ik, 

ongeloofwaardig. 

Aangesien Jesus Chr i stus die inhoud van bostaande ged i g 

vorm, kan die ged i g egter noul iks a s apokrief bestempel 

word. 
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I 

I 

I 

i) Deskriptiewe konstruksf es 

I 

I 

Jesus word vanaf die eerb te versrei:H direk aangespreek 

"Christus" (" gesalfde"). ~ n hierdie benaming le opgeslui t 

as 

I 
'n 

erkenning van Hom as die I Messias wat aan Israel belowe is, 

en daarom oak die Heiland[ van die wereld wat elkeen wat 
. I in 

Hom gl o sal red CJh. 3: 16) ·I 
I 

I 
"die koning": Die ver+ sing na Christus as "koning" 

I 
impliseer stryd en oorwinning. In die Ou Testament 

I 
was dit 

immers die kon.ings wat ~estry en oorwin het nie vir 

hulself nie, maar namens ldie God van Israel. Dat 
I 

Christ us 

Koning is met 'n ryk 

duidelike getuienis 

waar ~or Hy heerskappy uitoefen, is die 

van t alle Skrifbewyse. Hy self praat 

I 

daarvan in Jh.18:36 en reied::; by sy geboorte het die engel 

gese dat Hy as koning oor l die huis van Jakob sal heers tot 

I 
in ewigheid, en dat daar \aan sy koningskap geen einde sal 

wees nie CLk.1:32,33). Ch~ istus se koninklike amp wil dus 

I die regeer-, stryd- l en 

verlossingshandelinge u i lt l ig 

1978:273). I 
I 

I 

Walters se verwysing na 

word Clet op die toekomstjige 

"elke 
I 

dag opnuut gekruisig" 
I 

oorwinningsaspek van sy 

en beklemtoon <Heyns, 

koning wat gekruisig moet 

tydsaanduiding>, wat trouens 

word as of dit nie 'n reeds 

voltrekte daad is nie, is ]skerp satiries, veral in die lig 

van die twee versreels wat lop hierdie konstruksie volg: 
I 

I 
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en daar is geen Elias meer wat red, 

en god is dood. 

Aan die kruis het van die orostanders vir Jesus juis na 

aanleiding van die opskr if bokant sy k r uis <ENRI> gespot en 

ges~ : 

As jy die koning van die Jade is, red jouself. (Lk.23:37) 

Later toe Jesus in sy sterwensoomblik uitgeroep het: 

Xy God, my God, waarom het U Ky verlaat? 

het van die omstanders gemeen dat Hy vir Elia roep 

<Mk . 15:35) en gese: 

Wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal. 

"alleen" : In vorige besprekings van ged i gte het ons gesien 

dat alleenheid een van die belangrikste aspekte van Christus 

se lyding was. Wanneer daar geen man van God <Elia> meer is 

wat kan red n i e, 

eensaamheid vo l kome . 

en God self oak "dood" is, is die 

"seun" : Nadat die spreker d i e l yding van Christus in d i e 

voo rafgaande v i e r en twintig versree ls intens en in die 

kleinste besonderhede (van die "swetende gesigte" om Hom tot 
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die water wat uit die r: ppieswond in sy sy gevloei het) 

herroep het, word hy as' t ware deur die emosie wat hierdie 

lyding ontketen, oorweldig en roep hy uit: 

0 seun! 0 heilig~ seun, 

wat het hulle jo~ nie aangedoen nie! 

Die gebruik van die klein etter dui daarop dat die spreker 

weer eens vir Christus in sy mensheid beskou, en wel met 'n 

gevoel van innige tederh~id en deernis. Christus as die 

•seun11 word 

seun", wat 

attributief 

"qadosj") 

egter onmiddellik gepresiseer as die 11 heilige 

oak aan sy godheid erkenning verleen. Die 

"heilig• <afgelei van die Hebreeuse woord 

dui volgens Pop <1964:288) op reinheid, 

toegewydheid en afsonderi J g. Hierdie afsondering moet egter 

nie verstaan word as •aflgeskei van• nie, maar eerder as 

11 behorende tot I D ander kategorie11 Wat 1 n pOSi tiewe 

konnotasie het. Pop wys dar ook daarop dat Jesus in die Nuwe 

Testament 11 heilig" genae , word <Mk . 1:24; 1Jh.2:20; e.a.> 

wanneer daar van sy goddel , kheid sprake is. 

Christus is dus nie somme ,r enige seun nie; Hy is Seun van 

God, 1 n benaming wat ontie se betekenis het aangesien di t sy 

eenheid met God self uitdr ~ k . Met hierdie naam word gese dat 

Je::ous in 1 n unieke 

wesensgemeenskap met 

ve r h f udi ng tot God staan en 

Hom J an 'n bo-tydelike aard is 

dat sy 

(Heyns, 

1978 : 238). Die verhouding ~ader:seun wat met die gebruik van 
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die konstruksie in gedagte geroep wo r d, hou dus veel meer 

in, want dit is in h i erdie geval Vader : Seun. 

ii) Perspektief 

Die hele aanspreektoon, die feit dat "seun", "jy" en "jou" 

in klein letters geskryf word, dui op ' n bewussyn van en 

gevolglik innige meegevoel vir die menslikheid van Christus 

en i::; nie noodwendig onee r biedigheid -nie. Dit gaan in 

hierdie gedig ni~ om 'n tradisionele bejeening van Christus 

nie : die Christusfiguur verteenwoordig di e hoogste waardes, 

sao:::; oak blyk u i t " Apocrypha XXXIII" . Dit gaan eerder om 

Christus as vertroude, bekende, aktuele, vandaar die intense 

begrip vir sy lyd i ng. 

Die spreker bied in hierdie gedig 'n besonder wye en tydlose 

perspektief op hierdie lyding: verlede, hede en toekoms word 

deur die gebruik van die teenwoordige en toekomende tyd en 

deur frases soos "destyds net sacs nou", "elk:e dag" en 

"opnuut", oorspan . Benewens die intense bemoeienis met wat 

op Golgotha gebeur, is daar o ak 'n duidelike bewus-wees van 

die· werklikheid van die twintigste eeu : 

daar is geen Elias meer wat red, 

oak god is dood. 
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Laasgenoemde versreel ve ~wys natuurlik na die "death-of-

j • -God"-teologie van J . A1T.Rob1.n:::;on, T.J.Altizer, e.a. 

<Heyns,1966:76>. Hierdie j teoloe is van mening dat die 

lewensomstandighede va~ dire twintigste eeu s6 'n invloed op 

die mens van ons tyd het, ~at hy die tradisionele opvattinge 

I 

van die Christendom, nl. dat daar 'n God is wat Skepper en 
I 

-Onderhouer is, net nie m~er kan aanvaar nie. In navolgi ng 

van naoorlogse denkstromi J ge het die woord "God" in ons eeu 

I 
vir baie_ mense betekenislop s geword, veral omdat sy stem nie 

meer gehoor word nie; omd~t Hy nie meer direk met die mens 

I 

I 

I 

I 

kommunikeer nie. 

Die tipografies-geisoleerdje slotstrofe, met sy skamele twee 

versreels staan oak ten o J sigte van sy nugter toon in skerp 

I 
kontras met die verhewe toon en hei lige erns van die eerste 

I 
vier en twintig versrJ els. Deur middel van hierdie 

I 
kontrastering word daar ' jn ironiese afstand geskep tussen 

Christus en die w~reld - i ~ besonder die kerk in die wereld. 

I 

I 

Aan die een kant is daar die oorweldigende lyding van 

I Christ us en aan die ander kant die gelaofsleiers wat 
I 

di t nie werklik begrypl nie - in hierdie geval die Pous, 

wat dan byna veragteli ~ saaklik in twee verse afgehandel 
I 

word. <Cloete, 1970 : 45 . )I 
I 

I 
I 

I 
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Die spreker vereenselwig hom in hierdie gedig op 'n subtiele 

manier met Christ us: hy gebruik, byvoorbeeld die 

eerstepersoon-meervoudsvorm: 

want vir wie sal cna in hierdie w~reld 

verlossing van die opdrag vra? <my onderstreping) 

en distansieer hom onomwonde van Christus se vervolgers: 

wat 

onderstreping) 

bet hulle jou nie aangedoen nie! Cmy 

Ten opsigte van hierdie 

belangrik om daarop te 

identif i sering met Christus is dit 

let dat die ontmoeting op menslike 

Walters se po~sie dui hierdie vlak plaasvind. In 

identifisering onomwonde op ' n verband tussen die digter en 

Christus. Walters sien die digter/kunstenaar as een wat oak 

(dikwels onregverdiglik) verguis word en ter wille van sy 

profetie:::;e roeping moet ly en di t is die raakpunt. Soos 

Cloete <1970 : 47) dit stel : 

In die medelye met Cbristus in party gedigte l~ daar 

meer as net godsdienstige begrip dit is die 

verstote digter wat bier meepraat . 

Die digter word meestal om sy u i tgeproke "boodskap" verwerp , 

of vanwee die vernuwingskenmerke van sy poesie: Christus is 
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oak as gevolg van sy nuwJ boodskap gekruisig. In "Apocrypha 

XXXV" beeld Walters die d l gter uit as: 

I 

die een wat afwtk en opstandig raak, 

I 

I . 

Tord. wat gewantrou en vermaan Uiteindelik 

I 
... word hy afgetakel en vervreem, 

I 
gebrandmerk as 1n vyand van die volk en boos. 

I 
I 

Al word hy verwerp, vin<f hy sy troos daarin dat dit sy 

roeping is, I 

I 

dat hy die gesl J g se laste dra. 

I 

parallel met Christus I is duidelik: Christus het as kneg 

I 
Die 

van die Here ook sy · geslag se laste gedra. CVgl. 

J es. 53 : 11, 12. ) 

Insgelyks gaan dit in I drie ander Apocrypha-gedigte 

spesifiek om Christus, na, mlik "Apocrypha XLVI", "Apocrypha 

LII" en "Apocrypha LXI". j In "Apocrypha LII" word Christus 

gestel teenoor die sogenaJ mde geloofsleiers wat 1 n God-lose 
I 

godsdiens bedryf en by wi[e 1 n begrip vir die essensie van 

ware godsdiens ontbreek, j met ander woorde, die soort 

godsdiens wat bloat op oo~ lewering en gewoonte berus en nie 

gegrond is op 1 n persoon ~ ike belewenis nie. Christus word 
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dus nie werkl ik geken nie en daarom word Hy 'n blote mite 

soos die Griekse en Egiptiese gode: Hy is Cspesifiek vir 

baie geloofsleiers) bloat deel van die afgode wat hulle met 

hulle verbeelding skep . CHierdie gedagte sluit aan by die 

siening van die tafelgebed as 'n "1 ikeurtj ie teen gevaar" 

in die gedig "Boeremaaltyd" in Walters se eerste bundel 

<CABALA, 1967). 

Hierdie oorleweringsgedagte sluit in 'n sekere sin aan by 

die kindertydgegewe in "Apocrypha XXIV": 

en 

Dat hier 

Ek wau nag skryf van my gestorwe vriend, 

die kalendergod van my kinderdae 

die maer man 

met die lang hare ... 

Soms kom daar nag die geur van hout -

die soet wat draal 

uit die werkswinkel van my kinderdae -

na Christ us verwys word, blyk duidelik uit 

konstruksies soos "rooi bleed", "hoof val darings", "bruin 

kruise•, "palmtakke", die suggestie van 'n 

skrynwerkerswinkel en natuurlik die verwysing na "die maer 

man/ met die lang hare". Die verwysings i s val deernis, maar 
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die suggestie is duidelik f at Jesus, "die kalendergod van my 

kinderdae" gedateerd is. v f lgens Bosman <1980:70> is daar in 

die werkswinkelverwysing Felfs 'n suggestie van iets wat 

gefabriseer is asof l die gedig wil se dat die 

Christusfiguur, min of me~ r soos Sinterklaas, ter wille van 

die vreugde en gerusstelli ~g van die kind deur die grootmens 

I 
geskep is om op bepaalde ltye ingeroep te word. Hiermee wil 

die digter nie vir Christ Ls as sodanig ui tskakel nie, maar 

lewer hy deur middel van I satire snydende kri tiek teen di t 

wat die mense van Hom maak l of gemaak het. 

I 

I 
In "Apocrypha XLVI" en "Ap ocrypha LXI" val die klem op die 

eensaaiiU.'"leid van Christus, ~ sy nederigheid, die verraad deur 

Judas en die verloening d~ ur Petrus. Hierdie eensaamheid en 

verguising skakel weer I eens met die uitbeelding van 

digterfiguur. In die gediJgte is veral die gebruik van die 

ee rste pe rsoonspe rspekt 1 e f I bet eke ni svol omda t die seman t 1 ese 

aanbod daardeur 'n dubbelsinnigheid verkry wat vooruitwys na I - . 

die vereen::>el wiging vaJ die digterpersoonlikheid 

Christus <Bosman,1980:69) . Die uitroep: 

I 
0 seun! 0 heilige seun, 

I 

wat het hulle jdu nie aangedoen nie! 

I 
I 

van "Apocrypha I" word no~: 

I 
I 

Here. my God I 

I 
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wat het U ~ nie aangedoen nie! <my onderstreping> 

Ten opsigte van Walters se verstegniek is Cloete ( 1970:377) 

se stelling dat: 

die digter wat hom teen so baie 

vrysinnig is, taamlik tradisioneel 

saver di t sy digvorme betre:f: hy 

koeplette, kwatryne, sonette, aso:f 

behoe:fte aan hierdie vastigheid het 

verset. a:fwykend en 

en konservatie:f (is> 

skry:f graag rymende 

sy vrysinnige gees 

in die lig van bogenoerode bespreking van sy Christusverse 

betekenisvol. 

5 . 13 PETER SNYDERS 

Hoewel Snyders in die tradisie skryf wat in die vroee 

Sestigerjare deur Adam Small gevestig is,· is dit belangrik 

oro te onthou dat hy beslis vanuit 'n ander politieke era 

skryf. Sy benadering teenoor di,e lewe en die problematiek 

waarroee hy as digter en as mens te karope het, is dus 

uiteraard anders. Hy dek in sy bundel · 'N ORDINARY XEJrS 

(1982) ' n breer spektruro as Small en daar i s in sy verse 'n 

objektiwiteit en h umor wat die koe ste.ring van pyn en 

selfbejaroroering groot li ks uits.kakel. - Daar is geen 

ui tgesproke bi tterheid of venyn in hierdie gedigte van hom 
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nie, slegs 'n altyd aanwe 4 ige ondertoon van skrynende ironie 

wat die oppervlakkige geJ stigheid van die gedigte onderl~. 
Die gedigte is eintlik ni , in die eerste plek gedigte in die 

tradisionele sin van die woord nie, maar eerder stukkies van 

'n pynlike werklikheid . D} e gedigte in die bundel val almal 

binne die verwagting wat ldeur- die titel geskep 

dat di t gaan om die gewq:me man en daarom in 

is, naamlik 

gewone taal 

geskryf is. Hierdeur slaaJ die digter daarin om 'n treffende 

I 

onmiddellikheid in sy verse daar te stel . 

Dj iesus ( 1982: 46) 

Ko kyk, 

hie's Djiesus 

oulik ne? 

maar fooi tog, 1 

tog soe arremoer~g. 
i 

Daa's Djiesus, 

hokkie, 

twaalf jaar onner ie pharisees, 

vir hullel van truth en freedom, vertel 

nogal. 

Ja, dis Djiesus, 

nog al t yd at seal, 

maar hy doen nou l sy miracles 

met kriefdoppies en :mieliepap. 
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Wiet julle, 

Djiesus was al weer gecrass-questian; 

hy gan nag eendag 

apgeslyt a£ ge~n wid. 

Jaa, 

dis nag altyd diesel£de Djiesus 

wat sae tjank 

as hy sae deerie Vrygrand loep 

a£ byrie Crossroads staan. 

Daar H~ Dj iesus; 

dis net saes hy ges~ het: 

hy sal nag net eendag vermoad wid. 

i) Deskriptiewe konstruksies 

"Djiesus innie hakkie• : Hierdie konstruksie verwys na Jesus 

se geboorte in die stal en d i e feit dat sy moeder Hom in ' n 

krib neergel~ het CLk. 2 : 7). Die gebruik van die 

verkleinwoard herinner aan die Middeleeuse Kersliedere. Die 

konstruksies •oulik" en "tog sae arremoerag" sluit by 

hierdie kenmerkende Middeleeuse uitbeel d ing aan . Oorheersend 

is die gevoel van vertedering, met die klem op sy armoede . 

•twaalf jaar onnerie pharisees• : Hierdie konstruksie verwys 

na Lk. 2 : 46 waar Jesus se ouers Hom na die paasfees in 
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I 

I 

I 
Jerusalem vermis het, en ~om toe in die tempel opgespoor het 

I waar Hy tussen die geleel des gesi t het en hulle uitgevra 

het. I 

I 
0 nog altyd at sea0

: Die ~erwysing na die see roep enersyds 
i 

die gebeure van Mt.8:23-2J , waar Jesus die storm op die see 

stil maak, in gedagte. Anf ersyds suggereer dit egter dat Hy 

nie mooi weet wat om te ~~oen nie. Die Engelse uitdrukking 

"to be at' sea" beteken o :rh in die war te wees. Hiermee wil 
I 

die spreker die verwarrifng wat daar deur die eeue heen 
I 

random die Christusfiguurl geheers het, en wat vandag nag 

bestaan, benadruk. 

I 

I 
"diest:'Hfde Dj iesus": Die k 1em word geplaas op die fei t dat 

I 
Jesus onveranderlik is. ~y is die "onverderflike" van 1 

Tim.1:17 wat van die 

dieselfde vandaar 

tydsbepaling "nag altyd" 

~egin af, 
I fat die 

a !anwend. 

I 
I 

ii) Verbaliserende kons~ruksies 

i 
I 

tot in alle ewigheid 

spreker twee keer die 

"vertel vir hulle van tru~h en :freedom": Christus se taak op 

aarde was in die eerste lplek om die evangelie, die "blye 

boodskap" van verlossing + n sonde, te verkondig. Dit is dus 

nie vreemd dat Hy reeds as jong seun daarmee begin het nie. 
I Die twee kernbegrippe die evangelie is dan oak juis 

"waarheid" en "vryheid". Di t is egter ironies dat hierdie 
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twee begrippe vandag deur die anti-godsdienstige magte, die 

revolusion~re elemente , die sogenaamde "vryheidsvegters" 

aangegryp word om hulle saak te regverdig . 

"doen nou sy miracles/met kriefdoppies en mie l iepap '" : 

dat Ch r i st us Hierdi e konst r uksie slu i t aan by die gedagte 

vandag nog dieselfde as toe Hy as mens op die aarde gewandel 

het: :t..Qe. het Hy wonderwerke gedoen met vis en brood; yandag 

do en 

wat 

Hy di t met "krief doppies en · mieliepap" 

vir die kleurlingspreker bekend is) . 

(voedselsoorte 

Die Bybelse 

gegewens word dus anac hronist i es getransponeer na d i e 

spreker se eie milieu . 

"tjank'": In teenstelling met die diepe emosie en die erns 

wat die Bybelse gebruik van "ween" in byvoorbeeld Lk. 19 : 41 

en Jh.11 : 35 suggereer, het "tjank" 'n negatiewe konnotasie . 

Di t word normaal weg aangewend ten opsigte van honde of 

l ast i ge ki nders wie se gehuil irriterend is omdat daar 

g e meen word dat daar nie werklik 'n rede daarvoor is nie . 

Alhoewe l die woord pas binne die kleurlingtaa l milieu, is dit 

vanwee dit sterk assosiasie met 'n hand ' n ongelukkige 

keuse , omdat die beeld van Christus as die Messias negati_ef 

daardeur aangetas word. 

Me t hie r di e konstruksie wi 1 die spreker egter 'n paralle l 

teken tussen Jesus se we emoed o or J erusalem wat haar n i e wou 

bekeer n i e en dus verlore sou gaan, en sy gevoelens oor d i e 
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I 

Crossroads plakkergebied. Dit is egter nie duidelik of dit 

hier gaan om die geesteli ~e welvaart van die inwoners van 

die gebied, of om hul ell J ndige lewensomstandighede en die 

onderdrukkende maatskaplike l be,:;tel wat vir hul omstandighede 

verantwoordelik gehou f rd nie . Die verwysing na 

"Crossroads" is natuurlik meerduidig: dit roep eerstens die 
I . 

kruis van Christus in gedf gte, maar suggereer oak dat In 

kruispad bereik is en dat I daar 'n keuse gemaak 

tus,:;en die paaie voordat d ~ e · reis voortgesi t kan 

moet 

word. 

word 

Die 

verwysing na "gecross-question" in die vorige strafe lei 

daartoe dat hierdie begrip r terk benadruk word. 

"le .. : Die gebruik van diel verbu m "le" in die slotstrofe 

sluit aan by die verwysirjg na Jesus in die krib in die 
I 

en val tooi t us as' t ware 'n kringloop: die 

gedig begin en eindig by die geboorte van Christus, alhoewel 

eer,:;te strofe 

sy hele lewe in die versJ tussenin verbeeld is. Sodoende 
! 

staaf die spreker die 

soos die evangelie en 

gedagite dat Hy nag altyd dieselfde is, 

die b b tekenis van Christus se geboorte 

I 
oak nog altyd dieselfde imp~ ikasies vi r die mens het. 

Die sp:i-eker kom in hierdie gedig egter nooit by die kruis 

uit nie . Die slotstrofe lui 

Velir:mood hy sal nog ru>t eendag 

1 
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Met ander woorde Christus se versoen i ngsdaad is nag nie 

voltoo i : die mens is dus , by implikasie, nag steeds verlore. 

Die ander moontlikheid is dat h i erdi e "le" na Jesus in die 

graf verwys en da t die dooie Jesus sy voorspe ll ing van sy 

dood bevestig . Oak in hier die geval i s daar geen aanduid i ng 

van sy kruisdood of sy opstanding nie. 

i ii ) Perspektief 

In 'n te l evisie-onderhoud het Snyders gese dat die 

Christusfiguur h o m van k i ndsbeen af baie sterk aangegryp 

het : Christ us se gelatenheid aah die kruis, die 

ve r skrik1ikheid van die kruisiging en die feit dat Jesus hom 

vrywi 11 ig d.aaraan onderwerp het, is vir hom een van die 

onbegryplikste dinge van d i e lewe . Di t is dus 

vanse1fsprekend dat sy uitbeelding van die Christusfiguur in 

sy poesi e n i e doe l bewus oneerbied i g of afbrekend s al wees 

nie . Di e gebr uik van "kleu r1 ingaf r i kaan:s" i s nie gemik op 

doel bewuste degraderi ng nie; di t is f unksioneel bi nne die 

b u nde l konteks - dit is die taal van die "ordinary" mense van 

d i e Kaapse vlakte en in die geheel ges i en stem di e 

u i tbeelding van die Christusfiguur groo t li ks ooree n met die 

Bybe l se bee l d van Hom. 

Onge lu kk i g maak die digter hom , s oos bai e ande r d i gters, in 

sekere opsigt e skuldig aan misbruik van die Chr istusfiguur 
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· · 11 · t , I , ·, k · J d · ter w~ e van sos~o-maa SKap.J..~Ke ommenc:aar . esus war ~n I. 
bogenoemde gedig verwoord j as 1 n androgoog. Die vertika1e 

heilsgebeure word verhor isontaliseer; die hemel is 

byvoorbeeld nie meer die be ~ angrike nie, maar die aarde. Die 

maat:::.kappy en die sosio-po itieke bestel is die speelgrond 

waarteen die heilsgebeure hulle afspeel. Christus is nie 

meer suiwer die "Saviour", die "redeemer of sins" nie, maar 

eerder die "social redeemer wat die mensdom moet ver1os van 

ongunstige maatskap1ike 

ek:=:plisiet in die gedig 

wyse gesuggereer . 

I 

omstandighede. 

g f stel nie, maar 

I 
I 
I 

Dit word nie 

tog op subtie1e 

Die ruimtelike verwysingl wat in die gedig voorkom, 

I 

suggereer dat die spreker f10oit werklik by Christus uitkom 

nie - hierdie gedagte word] ondersteun deur die wisselspel 

I 
tussen "hier" en "daar". 1 n die eerste strafe is Christus 

ruimtelik naby die spre3:~ r t"hie" >; wanneer hy egter die 

I 
lewe van Jesus aan sy geho l r/lesers skets, is Hy "daa". Ten 

slotte bly Jesus "daar" 1 je. Daar is met ander woorde 1 n 

verwyder i ng tussen Hom en/ die spreker . Dit is asof die 

spreker vassteek by die his~ oriese feite en die hei1sgebeure 

nooit werklik beleef/ervaar[ het nie, 

5. 14 Samevatting 

gedigte wat in 

I 
I 
I 

:rj ierdie hoofstuk bespreek is, 

verteenwoordig 1 n bre~ s~ektrum van benaderings tot die 

I 

I 

j- .'iC"1'4-
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Christusfiguur . Vlat veral opval, is die duidelike 

ontwikkeling wat daar sedert die sestigerjare plaasgevind 

het: hierdie ontwikkeling was egte r nie slegs positief van 

aard nie, maar oak negatief sodat daar ten opsigte van 

et l ike moderne digters/gedigte bes l is gepraat kan word van 

misbruik van die Chr i stusfiguur . 

In die Christusgedigte wat sedert Sestig geskryf is, gaan 

dit dikwels nie soseer om die Christusfiguur per se nie, 

maar eerder om die verwoording van 'n persoonlike 

ontmoeting/ervaring met Hom. Die ek-U-verhouding is vir die 

moderne digter oenskynl ik van grater belang as die kunstige 

ui tbeelding van die Christusfiguur of gebeure random d i e 

Christusfiguur. In die vergestal t i ng van hierdie verhoudi ng 

word die mens tel kens teenoor Christ us gestel en kom die 

mensl ike swakheid en onvermoe, onbegrip en dwaasheid sterk 

na vore. Hierdie digters vertoon oak 'n grater vrymoedigheid 

om hul p~rsoonl i ke twyfel en angs, asook hulle skuld aan die 

l yding van Chr i stus te erken en te bely : baie ged i gte i s 

sterk outobiografies. 

Dit gaan by digters soos Spies , De Villiers, Muller , e . a . ,om 

Christ us as die vertroude, bekende en aktuele , vandaar die 

i ntense begrip vir sy lyding. CVgl . die intieme 

aanspreekvorm en die gebruik van die kleinletter wanneer 

daar na Christus verwys word . ) Vlaar Christus vroeer d i kwels 

verbeeld is as die Groot Eensame wat op 'n afstand bej een 
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is, vind ons in baie mor erne Christusgedigte In subtiele 

inlewing in sy smart e , lyding: Hy word gesien as 'n 

I · d' d' t d d h medemens met wie die spreker ~n ~e ge- ~g groo me e oe et 
I ~ 

en met wie hy hom kan vereenselwig. Die ontmoeting met Hom 

vind gevolglik dikwels op 'n gelyke, menslike vlak plaas. 

Die menslikheid van ChrisJ us 

op die voorgrond: daar woird 

is in die moderne poesie sterk 

I 

dikwels slegs by implikasie na 

::t go:::liok:belio:ive::·· d:r 

verskynsel hang ten nouste saam 

humanisme met sy klem op die 

belangrikheid van die mens: die ek/ons, en nie Christus nie, 

is gevolglik dikwels die s~il waarom baie gedigte draai. 

Transponering 

Christuspoesie 

he i 1 sge beure 

I , 

van Bybelgegewens kom 

voor. Pogi t gs tot die 

en speelse 'parodiering 

oak in die moderne 

aktual i::;ering van die 

lei egter in etlike 

gedigte van, byvoorbeeld, Small en Belcher, tot vervlakking 

van die hei lsbetekenis: verhewe en die banale 

deureengevleg word, is dat hulle aan mekaar 

gelykgestel word. 

In teenstelling met die poesi·e van Spies, De Villiers, 

Visser~ e.a . gee die argel6se en onverskillige hantering van 

die Christusfiguur deur · ~ digter soos Breyte~bach geensins 

erkenning aan die sote ~iologie nie . Deur middel van 

doelbewuste ontluistering len on~wyding, wat die klem plaas 

op Christus se menslike l ~ding en onmag, word Hy voorgestel 

I 
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as 'n mitologiese figuur sacs enige ander, een van talle 

"jesusse" Cprofete, godsdienstige fanatici) op wie die mens 

in sy eenvoud en eie onvermoe om sy eie heil te 

bewerkstellig, tevergeefs hul hoop gebou het . Sodoende word 

daar met die simplistiese tradisionele ge l oof in Christus as 

die Verlosser en Here gespot . 

Oak "nuut" in die Afrikaanse poesietradisie is die ironiese 

en satiriese gebruik van die Christusfiguur. Ongelukkig is 

hierdie aanwendig meestal sprekend van eie onsekerheid, 

bitterheid en ontnugtering. Die skynbaar lighartige spot 

g r ens dikwels aan openlike minagting vir die ge1nstitueerde 

kerk en sy leringe. Veral die kleurlingdigters is geneig om 

Christu::; as • n maatskaplike hervormer aan te sien en hierdie 

konsep aan te wend as 'n middel om die <oorwegend blanke ) 

leser se gewete aan te spreek . Christus se eerste taak en 

roeping was om- God aan die mens te openbaar deur hom bewus 

te maak van die regte verhouding van die siel van d i e mens 

to t God as sy Skepper . Hy was die openbaarder van die 

geestelike basis van alle ware lewe: hy het van bo- af na die 

maatskappy gekyk en maatskaplike probleme altyd van binne-af 

benader . 1 n Ontmoeting Cverhouding) met Christus het nie 

slegs 1 n horisontale dimensie nie, maar oak 1 n vertikale 

dimensie en di t is j uis hierdie dimensie wat so dikwels in 

die betrokke poes ie ontbreek . 
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