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OPSOMMING
Lyding is 'n lewenswerklikheid en w k m van die universele temas in die poesie. In die
oeuvre van die Afrikaanse digter Elisabeth Eybers vorm lyding een van die belangrikste
temas. In hierdie studie word Eybers se oeuwe verken met die oog op die lydingtemstiek
sodat 'n bydrae gemaak kan word tot navorsing oor die verwoording van lyding in die poesie.
Die verhouding tussen poesie en lyding word ondersoek deur uitsprake van die digter selc
amok die bestaande liter2re navorsing en kritiek w r Eybers se werk te ondersoek. Die
merkers wat so gevind word, word dan in verband gebring met selfstandige lesings van
gedigte wat met die verskillende aspekte van lyding te make het.

In die eerste gedeelte van die studie word uit biografiese gegewens oor Elisabeth Eybers en
uit haar eie uitsprake w r haar lewe vasgestel waver periodes in haar lewe deur lyding
gekenmerk is en wat die oorsake van die lyding is waarwr die gedigte handel. Aspekte van
lyding wat deurlopend voorkom, word ondersoek deur te let op die verhouding tussen lyding

en die digkuns, die oorsake van lyding en die verhouding tussen lyding en digterskap. Daar
word deurgaans gewys op die stylkenmerke en poaiese tegnieke wat Eybers aamvend in die
venvoording van lyding.
Die uitvoerige analise van die resensies oor al Eybers se bundels word aangebied as 'n
resepsieverslag, maar die fokus word deurgaans gehou op die tema van lyding. Die verband
Nssen die sentrale temas in elke bundel en onhvikkelingspatrone in die oeuwe word
aangetoon, soos byvwrbeeld dat in die opeenvolgende bundels daar 'n heen en weer beweeg
mssen die pole van lyding en geluk voorkom.
Vir die analise van enkelgedigte is gekomentreer op pohikale gedigte. Daar word gelet op

die verhouding tussen lyding en die gedig aan die een kant en die h e r , die digter en die
gediginhoud of -tema aan die ander kant. Daar word aangetwn hoe die pobie aangewend
word as venveer teen lyding. Eybers se poesie word gekenmerk daardeur dm die gedig
g e b ~ i kword om sin te maak uit lyding. Dit blyk uit die poetikde gedigte dat daar vir Eybers

'n spesifieke verband is tussen lyding, die gedig en digterskap en dat poesie en lewe nook
@ei
!

kan word Ne. Eybers se i r o ~ e s een relativerende ingesteldheid lei egter daanoe dat

lydiig nooit as absoluut uitgebeeld word Ne, m w steeds in verband staan met gel& en
liefde en via die gedig, ook met oorlewing.

SUMMARY
Suffering is pati of life and is often ngarded as a universal theme in literawe. The oeuvre of
the Afrikaans poet, Elisabeth Eybers, is characterised by the way in which the poet deals with
suffering. In this study Eybers's oeuwe is studied in an attempt to determine the ways and
means by which suffering becomes language and how poesy can alleviate and transcend
suffering.

To analyse the relation between poetry and suffering as a theme, statements by the poet
herself are discussed along with literary analyses and critical assessments of her work.
Eybcrs's personal poetics, as formulated by the poet herself and as expressed in poems, is
traced and discussed along with general characteristics of the poems. This becomes a point of
deparmre for close readings of the poems.
Biographical information and the poet's own views are used to identify periods of suffering in
her life as well as the type of suffering to which she is sensitive, in an attempt to map the
thematic content of the poems. The relation between suffering and poetry, the causes of
suffering and the relation between suffering and the activity of writing of poetry are analysed
without losing sight of the way in which the use of poetic techniques and the use of irony,
paradox and contrast as poetic devices, qualify and complicate the meaning of the poems.

An extensive survey of reviews of all the volumes of poetry is presented as a historical
reception report, though the focus remains on suffering as a theme. The central theme of each
volume is discussed in its relation to suffering and general developments in the oeuvre are
indicated, for instance the way in which subsequent volumes fluctuate between suffering and
happiness.
A selection of poetical poems are analysed closely by focussing on the relation b e e n

suffering and the poem as such on the one hand and the poet, the reader and the thematic
content on the other. It is indicated that the poet uses poetry as a defence against d e r i n g
and the poem becomes the means by which the poet attempts to understand and transcend

suffering. It becames clear that Elisabeth Eybers is deeply wncemed with the relation

o
w and the poem as such becomes a place of refuge
bctween suffering and the writing of p

~

and healing. In these poems poetry and life becomes one for the poet as well as the reader.
Eybers's poetic ability, her command of language and devices such as irony, prevents her

o
w but is always
from expexiencing or depicting suffering as absolute. SuEering becomes p
supplemented and contrasted by happiness and a host of other emotions. The poem ultimately
enables the poet to achieve serenity and to survive.
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AFDELING I
POESIE
Van volgbare resep geen sweem,
tog word dit d - en anders nie gestwk uit pyn en afsmdneem
uit lief& en ironie uit siniuigsente, weggestop,
valutalws, 'n droom geknel
onder 'n feite-storthwp tm
dit ligwaarts wel.
("Poesie".Einder, 1978a:7)

1

AANLOOP

In 'n voorlesing met die titel: " H w sP ek

&I

ek ly? Die lyaknde mens in ale AfrikaMse

poeSie", gelewer aan die Universiteit van Suid-Afrika in 1985, bespreek die digtw Lina Spies

lyding as t m a in die letterkunde (Spies 198%).
Sy gebruik as uitgangspunt D. 1. Opperman se gedig "KIoniek van Kristien" (Blom en
bmierd, 1956) wat sy die grootste lydingsgedig in Afrikaans nwm. Die Oppnman-gedig

bring kemaspekte ten opsigte van die lydingstema in die poesie aan die lig.
Die bespreking van hierdie gedig in Chn'sfim lot Krislen dew Niensber en Grov.5 (1960)
geld steeds as gesaghebbendebron. Daarin karakteriseer Nienaber en Grove (l%O:14, 15) die
W i e van D. I. Opp-n

in die algemeen as 'n vomelling van die lewe in al sy

kompleksiteit en dat sy strewe is om in die gedig as 't ware 'n hele skepping op te neem, om
die lewe in al sy grodsheid en vmskeidenheid weer te gee.
Die venvysing na die hele skepping betrek as 't ware die tearein van die fisika ten opsigte
waarvan die skrywm Gideon Joubm (1997292) uitwys dat in die wette van die game heelal
vmal en dood, en by lewende wesens, pyn ingebou is. Dit is dus onmoomlik om algemeenmenslike lyding as letterkundetemaweg te dink al moet indinduele versldlle ten opsigte van

die oonake en belewing van lyding in ag geneem word
Oppaman neem as grondverhaal vir hierdie gedig die Middelnederlandse gedig "Leven van
Sinte Christina de Wonderbare". Volgens Nienaber en G r o d (1%0:45) is die
Middelnederlandse gedig nie 'n oorspronklike Dietse voortbrengsel nie, mau nagenoeg 'n
woordelikse vertalmg van 'n Latynse opstel deur Thomas van Cantimp& (of Cantripratanus)
gskryfin 1232 wat deur die Franciskaanse broeder Gemd teen die einde van die 14e of die
begin van die 1Se eeu verdiets is. Dit is die gebeure wat 'n driekwart duisend jaar in die g ~ o u
verlede t m g IC en die men8 t w n in sy lyding wat, soos N~enaberen Grovb (1960:57, 21)
aamoon, deur Opperman gebruik word om daaraan addisionele geloofwaardigheidte verleen.
Hiennee bewys Oppmnan dus dat lyding as algemeen-menslike verskynsel, as tema oor tyd
heen 'n plek in die lelierkunde gehad het en steeds h a .
'n Verdere kenmerk van die poesie van Opperman w w o p Nienaber en Grov6 (1960:14, 15)
wys, is dat hy die onpartydige verkenner is wat sy w g laat gaan oor verafgelee tye en
volkere, tenryl hy in ou verhale, in sprokies, oorleweringe en literatuurbrokkeop soek bly na
magte wat die mens en die w&eld ma& wat hulle is en dew verkenning, isolasie en
verlossiig, verduursaam hy in die digterswomd en -beeld die werklikheid wat vlugtig is.
Hierdie gedigreeks van Opperman dien dus w k as vwrbeeld van die feit dat die werklikheid
van menslike lyding oor alle tye heen uit die literatuur spreek as een van die magte wat die
mens ma& wat hy werklik is.
Dit vo$ dus dat die denkende mens met 'n selfbnwssyn sal besin oor die werklikheid van
menslike lyding en die vrae snl vra hoekom en hoe die mens ly. Dit volg noodwendig dat die
waag na die doel en sin van lyding hierop sal volg.

Spies (1987b:4, 5) parahseer die gedig '"Kroniek van Kristien" soos volg: "Kristien ootvang
die opdrag van God om deur middel van liggaamlike en geestdike lyding die lyding van
andere te e t v w . Dwdeur ma& sy 'n hele groei- en rypwordingsproses deur en kom tot die

watc dat God Sy doel in haar lewe bereik het". Sy noem verder dat Opprman die Heilige

Christina in 'n moderne Pmtestantse gclowige omskep en dit word 'n gedig w r Christelik-

rcligiarse lyding waarin daar uiteindelik vir die gelowige beswdere sin opgesluit It. Kristien
sien nie altyd die sin van haar lyding nie en nu God na Sy bedoeling daarmce, maar ontdek
uiteindelik die Goddelike doel daaragter as baar geloof w r alles triomfeer - w r alle hvyfel,
kodik, smart en pyn.
Wat him w k belangrik is, is dat l y d i i 'n gmei- en rypwordingsproses impliseer.
Die Oppennan-gedig ontgin dus die Middeleeuse verhaal, die rede vir menslike lyding en die
wyse van menslike lyding. Nienaber en Grove (1960:X 21.22) wys daarop dat die gedig w r
tyd en afstand heen 'n sinvolle boodskap bring Die resultaat is 'n vokome selfstandige
h s w e r k wat die essensie bied van wat menswees in ons tyd beteken. In "Kristina en
Kristien" is dit die wou wat deur liggaamlike en geestelike lyding 'n al-lydingsfiguur word en
'n verteenwoordigende simbool van 'n lydende skepping in al sy vorme, tenvyl sy in haar
uiteindelike verlossing beeld word van 'n skepping wat sy stdikheid kan atl6. In haw
voorlesing voeg Spies (198m20, 17) by dat dit d m die fyn instrument van die poesie
duidelik is hoe eg die hedendsagse mens ly.
In die genoemde lesing wat in artikelvorm gepubliseer is, wys Spies (1987k14-20) verder op
die wyse waarop lyd'ig uithkking vind in die werk van verskillende AIiikaanse dieters.
Naas haar eie werk trek sy lyne na enkele, wat sy noem belan&e

lydingsgedigtevan onder

andere Elisabeth Eybers, N. P. van Wyk Louw, Breyteo Breytenback Sheila Cussons, Adam
Small en T. T. Cloete. Ud die poesie van hierdie digters lig sy slegs enkele aspekte van
lyding toe wat telkens 'n vorm van lyding aan die orde stel, soortgelyk aan een van die vonns
dasrvan wat deel was van Kristien se lydingsgeskiedenis. Dit vorme van lyding wat sy
bespreek, is lyding dew liggaamliie siekte en die angs by 'n skendende operasie, lyding as
gevolg van onvervulde seksuele beho&s,

lyding vemorsaak dew die sosiale s t d t m r ,

asook die lydende mens se uitreiking na God.
Spies (1987b20) kom tot die slotsom: "Die moderne Afrikaanse poaie

ons bewus van

baie vonne van lyding" en in die "werk van om groot Mkaanse digters sien ons ... die beeld
van die lydende mens van die twintigste eeu".
Hoe lyding as deel van die werklikheid van menswees in al sy verskyningsvonne in die

Afiikaanse poesie geopenbaar word, is 'n omvangryke studieveld. Elisabeth Eybers se werk is
cgter o n t e e n e i k een van die belangrikste oeuvres wat deurlopd met lyding gemoeid is.
In hierdie shrdie word die poesie van Elisabeth Eybers dus uitgesonder as
navorsingsondenverp om die lydingstema in die Afrikasnse poesie te ondersoek. As digter
geniet sy wye erkenning in Suid-Afrika sowel as in Nederland. Sy is die ontvanger van
verskeie letterkundige pryse in beide lande, en is die e ~ g s t M
e k m s e of Nederlandse digter
wat sawel die Afrikasnse Hmwgprys as die Nederlandse P. C. Hoofl-prys, die grootste pryse
in die twee taalgebiede, verower het (vgl. Olivier, 1992:10).

Van groter belang egter is dat lyding 'ndeurlopende tema in Elisabeth Eybers se poesie is en
waar haar oeuvre oor meer as sestig jaar strek, vanaf 1936 met haar debuutbundel Belydenis
in die skemering tot 1999 met Winler-surplus, bied dit 'n wye beeld op aspekte van lyding

s w s dit venvoord word in haar poesie.

2

PROBLEEMSTELLING

By die lees van Elisabeth E@en se gedigte, die nagaan van die digter se eie uitsprake oor

haar poesie en die bestudeting van die letterkundige kritiek en navorsing oor haar pobie, ref
dit hoe deurlopend lyding as belangrike tema, 'n plek in haar oeuvre inneem. Die
belangrikste aspekte van die lydingaematiek kan rondom die volgende kwessies beredeneer
word.

In "Leven van Sinte Christina de Wonderbare" en in "Kroniek van Kristien" is 'n man wat die
wou as lydingsfiguur uitbeeld, aan die woord. In Elisabeth Eybers se poesie is die vrou self

aan die w w r d Oor Elisabeth Eybers se poesie meld Nienaber en Grov6 (1960:13) dat dit die
resultaat van 'n mstige besinning is, 'n wag tot dit wat onklaar is tot klaarheid besink het, 'n

uiwcring, loutaing en blootlegging van wat sy as cssmaieel beskou. In teastelling met

Oppnman is d m by Elisabeth Eyben, m s N~cnaberen Grovd (1960:14) dit stel, 'n
vereenvoudiging. Elisabeth Eybm se porsie is volgens Cloete (197044) gedigte wat
voUtome in die gewonc wnlrlikheid stMn en alles, letteriik alles word op die porsie beak, of
word poeie. Die poesie het daamm die mces vanselfsprekende relasies met die gewone Iewe,
of omgekeerd, gaan gewone lewenservarings of marings ten opsigte van mnslike
verhoudings spontaan oor in h tadmaring. Hoewel nie alle temas in haar p&e

spesifiek

woulik is nie, word die lewe self we1 vanuit 'n spesifiek-mlike perspektief beskou en
weagegee. Die digter d self dat sy dew haar pesie met 'n sensitiewe nugterheid "waag en
durfom die lewe in die aangesig te kyk" (Eybers, 1%3b).
Cloete (197034, 45, 48) skryfdat Elisabeth Eybws se gedigte "nie 'n lewensweemde ding is
nie, inteendeel, niks is intiemer met die lewe vesweef as poeie nie". Hy venvys na wat
mcrkwaardig is van haar gedigte, dat hulle die possie nie in 'n veraf romantiese w€reld so&
nie, nie in iets anders as die daaglikse bestaan nie, mar in hierdie gewone lewe van elke dag.
Hy stel dit so dst die oneindige reeks gebeurtenisse vsn 'n lewe op 'n ryk gevarieerde wyse
poesie word. By uitnemendheid is sy die digter wat in Afrikaans "pobie en lewe so naby asn
mckaar gebring" het. In 1977 d Elisabeth Eyben (Janse~1996148) self die p&ie bied vir
haar 'n "blik op die essensiele aspekte van menswees".

Volgens onder andere Nienaber-Luitingh (1990h:35) v m w n Elisabeth Eybm se poMe van
die begin af 'n sterk "ombiografiese inslag; die aandagtige leser kan as 't ware uit die
opemvolgende bundels die bclangrikste fsses van hsa~lewensloop atlees". Hie~by sluit
Deloof (1980:751) a m wanneer hy

s& dat die leer in Elisabeth Eybers se digbundels "bijna

het dagboek van een gevoelige en intelligente m w op de voa" kan volg. Hy verwys egter

ook na die wmskuwing wat die digter in 1963 in 'n rede w r haar eie werk uitgespreek bet.
"Dit is misleidend om die besonderhede van 'n digter se lewe uit sy werk te p m b u
rekonstmeer Soms dramatiseer 'n gedig 'n denkbeeldige sihlasie in die eerste perswn en bied
dit a m as 'nbrokkie belydenis. Of soms verhaal dit in die derde persoon en in 'n objektiewe
tmnt 'n eie ervaring. In watter whouding Dichtung en Wahrheit w k al tot melraar staan,e k e
. kan dit p h i
gedig word op een of ander manier uit die digter se ondeninding g e f i h ~Hy

of m p e m of b o r d w sws hy wil, maar hy kan nie iets uit niks te vwrskyn roep nie"
(Eybcrs, 1963a). Elisabeth Eybm Gieske en O R q 1990:17) s€ self in 1989: "ik heb altijd
alleen maar kumen schrijven over de dingen die ik lelf ervaren heb. Ik heb niet m een
geweldig vermogen om mijzelf in een ander te verplaatsen". Reeds in 1986 verwys sy hiema
en stel dit dat sy ten opsigte van haar pobie alles uit haarsclf haal (Jansen, 1996:149).
Volgens die uitspraak van Hennipman (19755) is die digter, sws hy dit stel, onmiskenbaar
die hwfpersoon in haar polsie en dit is "zelden dat in haar vertellingen en mijmcringen haar
dubbelgangsters en schijngestalten niet vertoken wat d j heefl ervaren en wat haar heefl
bcrmd". Elisabeth Eybers wys self daarop dat die nard van haar pcesie meebring dat dit 'n

swn ncerslag van haar lewe vonn, maar ook dat haar bundels nie 'n volledige w n i g van haar
lewe is nie. Die belangrikste gebeurtenissc en emosies is we1 daarin t a g te vind (Jansen,
1996:148, 149).
Die redusering van die digkuns tot 'n biogratie is e@er, soos Spies (1989:43) dit stel, 'n
"onderskaning van die kompleksiteit van die kuns en ervaring w m i t die gedig gegenereer
word". Volgens Dubois (1991:lZ) is Elisabeth Eybers as "persoonlijk ervarend individu

...

niet uit haar werk weg te denken; op tal van plaatsen heefl het een schrijnend
werkelijkheidsgehalte tot in exacte feitelijke mcdedelingen toe". Hy wys egter d a m p dat die
vmbindingslyn tussen die werklikheid en die poBie gem diiekte is nie, m a r 'n misterieuse.
Die herkenbare algemeen-menslike gegewe is die banale, die alchemie wat dit omsit in polsie
is die "persoonlijkunieke van een dichterschap". Volgens Dubois is daar twee werklikhede,
die outobiogrsfiese en die poetiese. Die eerste is slegs die brandstof v i die tweede, waaruit
'n outonome gedig oprys. Die wonder van die gedig is egter dm dit, volgens Cloete (1970:40),
"sy storie van die nansfigurerende taal v o d i k whir ma&. Dit is die taal en al sy
moontlikhede wat die dinge anden maak, in die gedig. Die gedig maak 'n taddin& wat sy
aanleiding ook al mag wee%en dit wat hy mak, is iets maal anden as sy aanleiding".
Hoewel die poesie van Elisabeth Eyben b i ~ 'n
e betreklik noue king van temas beweeg en
gron maatskaplike en geestelike vraagstukke onaangeroerd laat., geen wydse perspektiewe,
grmse visies of diepsimige bespiegelinge oor die lot van die mensheid openbaa nie (vgl.
Hennipman, 1975:17), g m dit in haar polsie nie om die persoon nie, m a r om die lewe self

Hoe v o n l i k gekleur haar porsie dus w k al mag wees, sy plass h a ~ e l fnie op die
vwrgrond nie. Sy herskep in die gedig haar werklikheid tot 'n nuwe selfstandige werklikheid,
onathanldik van die persoon van die digter, wwaf under kan tref of ontmer (vgl. Hennipmas
1975:ZO). Haar pobie is dus herkenbaar omdat dit gebaseer is op die algcmeen-menslike
maring. Elisabeth Eybers gee rekenskap van die werklikheid wat, soos Spies (1975:114) dd
stel, pcrsoonlik belewe word met 'n eerlike deurvoel en deurdink d a m "binne e k e
menslike situasie wat telkens op eiesoonige wyse h gedig kan maak". So wen haar polsie

aan dgemene geldigheid. Elisabeth Eybers se p&ie kan dus beskryf word as die kmniek van
'n vrouelewe, (vgl. Dubois, 1975%) maar dit is ook me& as net dit. Dit word as 't ware "het
leven" (Kopland, Bassinga, Dorleyn, Ekkers, Van Rees en Meinderdtq 1991:17). Sy werp 'n
"onversctlikedeurvoisende blik . op die wow op haarself, op elke skskering van ervaring,
van seerkry, van hartseer" (Jouben, 1969:81). Hierrnee word die lydingstrma in Elisabeth
Eybers se polrsie aan geraak.
Die lenerkundige k3tiek merk reeds aan die begin van haar oeuwe op dat haar pobie getuig
van "pynlike lewensnoodwendighede" (Hugo, 1945). Dubois (1991:14) stel dit later so:
"Poezie is ~ e hett doel van het leven van de dichter; maar het leven is het object van die
m e , en het is de kracht, de hijmnderheid van Elisabeth Eybers dat zij steeds, en stap voor
stap, dichter nadmtot de waarheid door dieper door te dringen in de eigen werkelijkheid en
vmt dasrin geschonden dreigt te wordeq de drwm, het verlanges het geluk". In haar latere
werk groei lyding uit tot intense, deurleefde pyn (vgl. Spies, 1987b:17). In haar poesie sien 'n
mens die vrou wat deur lyding 'n groei- en rypwordingsproses deurmaak en hoe intens en eg
die hedendaagse wou ly.
Dubois (1991:13, 14) wys op die persoonlike moed wat dit verg om die "werkelijkheid van
lichaam en geest m weerloos, naakt en onverhuld, marl op wit, te geven. De diepst e

m

emoties die niemand aangaan omdat ze so pasaonlijk zijn, krijgen de universaliteit van
waarheid". Dit word bereik deur die onophoudelike "erkenning en asnvaarding van een
realiteit die schendt en geschonden wonit".
Dat poesie kommunikasie mod wees, noem die digter self (Jansen, 1996:130). Sy & onder

rnw in ham dankbehliging na die ontvangs van die Hertz~gprysin 1971 soos aangehaal deur
Hennipman (1975:6) dat W s i e die vennoe besit om mense nader aan mekaar te bring en
hulle wesenlike verwantskap te bcvestig. In 1963 s2 sy: "Ek vermoed dat 6.411
van die d e s
m o m iemand verse skryf, is omdat daar vir hom dinge is, te intiem, of te aangrypend, of te
onvatbaar-op-eerstssig, of te ongerymd om in die openbasr mee te deel. Hulle moet geaing
of gesuggereer of oorgesein word. M hierdie doc1 het om verre vomuers po&ie uitgevind,
daardie eeue-oue, altyd-nuwe, weemde, vemoude ompad en k-ad

tussen mens en mens"

(Eybers, 1963b).
Elisabeth Eybers self verleen prominemie aan die lydingstems in haar poesie en die waag na
sin as sy 'n antwoord daarop v m k a t "Poaie is nie alleen kommunikasie nie, dit is w k en
veral die ma&, die vwnbring van iets wat op 'n eienaardige manier uit die digter om-

en

wat die vreemde indruk wek dat dit uniek en onvenrangbaar is. E k e gedig is 'n persoonlike
rekenskap-gee, 'n poging om 'n probleem op te los, om met jousclf tot 'n vergelyk te kom. Die
digter skryf sy verse omdat hy moet en soos hy moet" (Lieske, et al, 1990:24). Vu Elisabeth
Eybm is daar, in hapr eie wwrde, "beslis ook 'n element van besinning in poesie
noodsaaklik" (Jansen, 1996:147).
Die besinning oor lewenslyding het volgens haar eie gehlienis vir die digter 'n terapeutiese
werking (Lieske, et al, 1990:24). In 1977 s2 sy aan Ester dat sy haar dit moeilik kan voorstel
dat haar lewe so vlot en gelukkig sal verloop dat sy geen behoefle meer sal he a m die terspie

van die wwrd nie (lansen, 1996:148). Vir Elisabeth Eybers gaan dit om die venvoording en
dit moet vir haar "zo precies zijn omdat zij klaarheid wil scheppen in haar gevoelens"
(Kopland, el al, 1991:17). Elisabeth Eybers venvys herhaaldelik na hierdie aspek In 1985
wys sy daarop dat deur te skryfdaar 'n soon denrlopende lyn in ham bestaan geskep word en
sy voeg by, "dit versaen jou met die onbegyplike aspekte van wat jy ervaar, met die nare
dinge wat jy meemaak" (Jansen, 1996:148). Sy trek die lyn tussen lyding en die poetiese
wwrd as sy s&: "Dit het sekerlik ook te make met die skoonheid van die taal wat die
mededeling in 'n ander lig stel. Max die skoonheid &If, die musik.de van die poesie, is nie
voldoende ~ eEk. probeer in die eerste plek om dinge vir myself te verduidelik of hewer,
nie die dinge self nie, maar my houding ten opsigte van die dinge" ( J a n s e ~1996:148). Die

di&ns
I-".

self is dus, m s Spies (1975:114) dit stel, vir Elisabeth Eybers 'n "teenwig tot die
Die digterlike wood "vervolmaak wat in die lewe onvolmaak is", al gehig dit "van

die lelilie, die vergonklike en die sfukrtende': Die sinvolheid van die gedig self vemoord die
digter so: "Poesie streef na sintese en vcrsoening na die tmos en die xkerheid van iets wat
tcn spyte van alle vermunving en alle verdriet tog mooi en blywend en heel is" (Eybers,
1963b).
Dit map die rede wees waarom Elisabeth Eybers gedigte sluyf(vgl. Kopland, el al, 1991:17,
18). Sy skryfegter nie net vir haarself nie, maar ook w die leser. Vu die ander wat po&ie
nodig het, w s Elisabeth Eybers dit stel, help die "bevindinge van 'n digter om jou met jou lot
te versoen" naas die genot wat die lees van poesie versLaf(Eybers, 1963b).
Sy, as digter, =ken ook die lescr se aandeel in die kommunikasieproses. Die poesielew (en
by implikasie ook -navorser) "soek - en vind - in 'n gedig dit wat hulle verlang. Daarom
verskil die bensdering en reaksie van leser tot lesw" op die boodskap wat dit oordra (Eybem,
1963b).
Elisabeth Eybers verleen persoonlik voorkeur aan die outonomie van die gedig. Hieroor % sy
in haar 1963-rede: "Ubwalter oogpunt 'n mens ook al na 'n vers kyk, bly dit iets waarvan die
ontstaan en die uitwerking moeilik verkl&sar

en moeilik ontleedbaar is". 'n Digter "hoop

dat sy verse vir hulself spreek, dat hulle met 'n minimum van toeligting aanvaar kan word"
(Eybers, 1963b).
Wat Du Plooy (1986:289, 291) met venvysing na Elsbree (1982:3-16) ten opsigte van die
prosa aamwn, geld w k w die po&ie as IiterSre uiting en sluit hierby am, naamlik dat in die
ordeningspmses by die wee~geevan persoonlike bclewenisse en ervaringe (hetsy op
pwmnlike of artistieke vlak) die geleentheid geskep word om 'n greep daarop te lay.Die
ordeningsproses werk op sy bcurt terapeuties. Dit betrek ook die leser wat in 'n
identifikasieproses in staat gestel word om in 'n soon ontvlugting bo die self uit te styg. Die
weergee van menslike belewenisse en ervaringe word as e m van die essenside rimele van
menswees gereken en die rimeel het in die eerste pl& met qetipiese handelinge te make

wawan Elsbree (1982: 15) vyf onderskei:
Establishing consecrating a home
Engaging in a wntest, fighting a battle
Taking a journey
Enduring suffering
Pursuing consummation
Hoewel al die argetipiese handelinge tematies 'n plek het in die w s i e van Elisabeth Eybers,
is dit lyding wat 'n rol speel in die hliste-, suyd-, reis- en ve~~llingstemas
in haar oeuvre.
Dit word aanvaar dat lyding in al sy f a m e deel is van die omvang van 'n menselewe. In wese
is die mens 'n geluksoeker. Met lyding as die teenpool van geluk, en vanwee die ingrypende
aard van lyding in 'n menselewe, lei die onverstaanbaarheid daarvan tot die w a g ns die doel
en sin daarvan. Dit is daarom begryplik dat lyding as algemeen-menslike verskynsel een van
die groot temas in die lenerkunde is.
Vu Elisabeth Eybers, as digter, is die venvmrding van lyding in die gedig belangrik. By die
Datiger-digters (Elisabeth Eybers het gedebuteer in 1936) is lyding, in Spies (1987b17) se
woorde, "nog 'n p o t mate fiksie in die sin dat dit geidealiseer is". Volgens Kannemeyer
(1995a:S) het Elisabeth Eybms haar woeg reeds uitgespreek teen die "smart-kultus" van
daardie tyd. Sy beskou dit as 'n "sieklike soon selfbeklag en selfbejammering" (Kannemeyer,
1995a:S)van mense (die "likus")wat in die "alledaagse lewe . .. aanspraak maak op h mate
van ... beheersing". Sy hou dit teen die woordkuns wat 'n "weeklike affektasie van ellende"
is, "met 'n eie termeskat wa! reeds soos muntstukke hul glans verloor dew gedurige
bantering". Sy onderJkat nie die "waarde van lyding in elke menselewe" nie (Eybers,

1978b:49), het dit ook nie teen belydenisluiek as sodanig nie (vgl Kannemeyer, 1995a:9),
maar teen breedsprakigheid en t a a l m a g . Vir haar gaan dit om die "funksionele en konlnete
wmrd- en beeldgebmik" en "wasma e k e waaragtige woordkunstensar moet strewe"
(Kannemeyer, 1995a:7). Sy verlang van 'n digter om "eerlik en suiwer te s w , " "iets wat uit
innerlike noodsaak ontstaan" en wat van "universele en durende waarde moet wees" (Eybwg
1978b:76; Kamemeyer, 1995a:7). Lhbois (1991:14) se kommentav is dat Elisabeth Eybers
die werklikheid "onsentimenteel geobweerd, weerbaar en creatief benaderd. Er is niets van

khpigheid, Been zweem van verongelijktheid". 'n Hele lewe word waargeneem met
"mlistisch flegma en met vitale humor ingelijfd. Er is een stoicijnse berusting en een
imnische filosofie die in staat zijn tot mededogen, maar die ook na binnen gekard, lucide en
onverstoorbaar een ontluisterde wereld in &n oogopslag samenvanen". Hiermee word
bevestig dat Elisabeth Eybers die doel wat sy vir haarself gestel het vir die venvoording van
lyding in die poesie bereik ha.
Elisabeth Eybers verwoord dit wat hier bo gegee is in die gedig "Poesie* uit Einder (Eybers,
1978a:7). Sy noem die werklikheid 'n "feite-storthoop". Pyn dien as 'n voediogsbron van die
po&ie waaruit die digter in 'n suiweringsproses wil deurdring tot die essensie van lyding, om

dan "afstandneem" te bewerkstellig in 'n versoeningspmses. Die "liefde" en die "ironie" dien
ss venveer teen lyding.
Dubois (Eybers, 1991:IZ) se komentaar oor hasr poesie met venvysing na hierdie gedig is
die volgende: "Elisabeth Eybers heeft de veranderde omstandigheden in haar leven voor die
raadselachtige alchimie weten te benutten. Haw kern is zichzelf gelijk gebleveq maar de
confrontatie, imerlijk en uiterlijk, met alles wat haar niet door gebwrte of naNw vertrouwd
wes, heeft haar in staat gesteld, met pijn en moeite, met ontmering en perplexiteit, zich te

richten op de meest intieme, kristalheldere, diamant-harde waarheid".
Nie net ten opsigte van die aanleidinggewende werklikheid nie, maar ook ten opsigte van die
poesie en die digterlike woord, stel Elisabeth Eybers die beginsel van die essensiele. Sy s€
self van haar digkuns dit is "nie vaagheid of ontvlugting nie, dit is 'n nugterheid en
mvauding", dit stel die "toevallige en onessensiele ondergeskik" a m die "blywende en die
egte" (Eybers, 1%3b). Verder s2 sy wat "jy skryS moet 'n konsentraat wees, 'n kristallisering
waarin under hulleself ook kan herken" (Janseq 1996:149). Saos sy dit stel in "Poesie" dat dit
wat die omringende werldikheid bied, "gestook" word "tot dit ligwaarts wel" (Eybers,
1978a:7).
Elisabeth Eybers vat die lewensloop van die mens as liggaamlike en geestelike wese, met
lyding as ondertoon, saam in die onderstaande gedig in die bundel Rymdwmg (1987).

Die mens neem ywerig en halsoorkop
'n blye aanloop in die moederskoot,
word later agtelws v
d tot dmn
en skrompel vaag tot selverdeling stop.
Gedurende sy lewensloop as lyf
word 'n vcrborge Lotgenwt, die gees,
w k saamgesmokkel:daarwr ksn u lees
in baie boekdele of self een s!uyf.
("Samevatting". Rymdwmg, 1987:23)
Elisabeth Eybm se oeuvre strek tot op hede vanaf 1936 tot 1999. Dit b i d die geleentheid om
die venvoording van aspekte van liggaamlike en geestelike lewenslyding in sy takyke
verskyningsvonneas een van die magte wat die mens maak wat hy werkli is (vgl. Nienaber,
et al, 1960:IS), onder die loep teneem.
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DOELSTELLINGS

Ten opsigte van hierdie shldie oor aspekte van menslike lyding in die poesie van Elisabeth
Eybers geld die ondemtaande doelstellings wat op hulle eie en in samehang met m e h ,
daarop guig is om lydingsaspekte bloot te 16.

.

Die doelstellings is:
om as deel van die biografiese gegewens oor Elisabeth Eybers tye en oorsake van
lyding in die digter se lewe uit te wys;

.

om aspekte van lyding en poetiese tegnieke wat wrkoepelend in die digter se oeuvre
in die venvoording van lyding m m e r k , aan te twn;
om a m te t w n hoe die lydingstema onhvikkel en verband hou met die temas van
opeenvolgende bundels;

r

om vas te stel welke vonne van lyding en watter aspekte van lyding in afsonderlike
gedigte aan die or& kom.

4

SENTRAALTEORETIESE ARGUMENTE

Die sentraal-teoretiese argumente wat as riglyn vir die navorsing die* kan s w s volg
saamgevat word:
Elisabeth Eyben wys self op tye en wrsaaklike omstandighede van lyding in haar
Iewe. Daamit kan afgelei word dm die werklikheid meespreek in die @ie

ten

opsiie van die venvwrding van lyding. Dit vorm deel van die biografiese gegewens
w r die digter.
'n Aantal oorkoepelende aspekte van lyding en pobiese tegnieke is deurlopend
werksaam in die venvoording van die lydingstema in die oeuwe van Elisabeth
Eybers.
In samehang met die sentrale bundeltema is lyding een van die belangrikste
deurlopende temas in die digter se oeuwe.
Dew die analise en interpretasie van afsonderlik gedigte kan besondwe aspekte van
lyding in die N s i e van Elisabeth Eybm blootgelC word.

AFBAKENING VAN STUDIETERREIN
Vi die doel van hierdie studie is al een-en-twintig digbundels van Elisabeth Eybws tot
op hede, van Belydenis in rlie skemering (1936) tot lYinter~urplvs(1999), bestudeer.
Die gedigte met lyding as tema is gerdentifiseer. Die omvangryke hoeveelheid gedigte
wat die navoning opgelewe~het en die tematiese vervlegting, skep hulle eie probleme
ten opsigte van 'n aanbiedingswyse. Dit vereis 'n keuse van aanbieding uit 'n asmal
mwntlikhede. Uit die navorsing het dit geblyk dm Elisabeth Eyben aspekte van die
poesie in ham oeuwe tot tema ma& Deur hoofsaaklik gebmik te ma&

van die

po&ikale gedigte is dit moontlik om aspekte van lyding soos dit verband hou met haar
po€sie, oor 'n b r e s p e k t m aan te twn.

Die volgende werkswyse is gevolg:
0

Kerngedigte wat 'n besondere lydingsaspek uitlig, is gekies vir volledige analise en
interpretasie.

0

Venvysing na tersaakiike gedeeltes in ander gedigte sorg vir vollediger todigting.

Kruisvenvysings t m n die verband tussen die voorkoms van 'n spesifieke aspek van
lyding in verskillende gedigte aan.

6

METODE

Die studie val in v i a hoofdele uiteen Die eerste afdeling dien as inleiding. In die tweede
afdeling word daar aandag gegee aan onderskeidelik, die relevante biogratiese agtergrond van
die digter en aspekte van lyding en poetiese tegnieke wat deurlopend werksaam is in die
venvoording van lyding as tema, word beredeneer na aanleiding van uitsprake van die digter
self en besprekings daarvan in sekondere literatuur In hierdie afdeling word ook 'n
verkenning gedoen van die tematiese ontwikkeling in die opeenvolgende bundels waar die
resensies a s resepsieverslae beskou word. Hierdie afdeling werk dus intertekstueel en is sterk
resepsie-georienteerd. Die deel van die studie is ook sterk histories ingestel.
In die derde afdeling word daar aan spesifieke gedigte aandag gegee om die poaiese
werkwyse ten opsigte van die iydingstematiek te ondersoek. Hier word hoofsaaklik van 'n
semiotiese lees- en ontledingstrategie gebmik gemaak, met dien verstande dat dit altyd pan
om 'n bepaalde ieser se invalshoek en resepsie van die tekste. Verder word die intertekstuele
gesprek hier verder gevoer deur in gesprek te tree met under lesings van die gedigte,
uitsprake van die digter self en die biografiese agterpnd van afdeling een.
Daar sal in die besonder gekonsemreer word op die lydingstematiek ten opsigte van die
poesie aangesien dit prominent in die oeuvre van Elisabeth Eybers voorkom en dus insig bid
in aspekte van lyding soas wat sy dit in h w po&ie venvaord. Hierdie tematiese vertrekpua
bems desnieteenstaande op 'n veronderstelling dat die poetiese venuerking van tema tot gedig

'a m m y d e l i k e f o b s in die o n d m e k is.

In die vierde afdeling word dam gepwg om tot 'n sintese te geraak ten o p i i van die
lydingstematiek s w s dit horn vwrdoen in die oeuvre van Elisabeth Eybers.
Daar word dus van verskeie tenretiese wcrkwyses gebmik gemaak om die tematiese
on-

te veramwoord, maar die tmrie is nie die hoofsaak nie en is hier instrument v i ~die

verkenning van die oeuvre van Elisabeth Eybers as digter.
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OPSET VAN DIE PROEFSKRLF

Die navorsingsuitkomste word aangebied in vier afdelings wat weer ekeen verdeel word in
onderafdelings.
Afdeling I bestaan uit die volgende onderafdelings:
Aanloop
Pmbleemstelling
Doelstelling
Senuaal-tenretiese argumente
Atbalrening van studieterrein
Metode
O p t van die proefskrif

Afdeling Il bestaan uit die volgende onderafdelings:
Biografiese gegewens oor Elisabeth Eybers en die verband met lyding
Deurlopende lydingsaspekte en p d e s e tegnieke en die verband met
lyding
Die lydingstema en die bundeltemas
Afdeling ILl bestaan uit die volgende onderafdelings:
Die verband tussen lydmg en die gedig

Die verband tussen lyding, gedig en die leser
Die verband hlssen lyding en die gediginhoud en -tema
Die verband Nssen lyding die gedig en die digterskap
Afdeling N bestaan uit die volgende ondddelings:
Samevaning: kemaspektevan lyding in die po6sie van
Elisabeth Eybers
Slot

In h i d i e afdeling word onderskeidelik gekyk na Elisabeth Eybers se lewensloop en die plek
wat lyding daarin inneem, na oorkoepelende aspekte van lyding en po&iese tegnieke wat
werksaam is in die venvoording van die lyding en hoe die lydingstema aansluit by die temas
van die bundels. Migting word verstrek en aspelde blongela wat 'n insig bied, of ter sake is
by die bespreking van die lydingstema in die gedigte. Aangesien in bierdie ufdeling onder
andere gesteun word op die biografiese gegewens van die digter, bring dit die problematiek
van biografiese feit en die literee kunswerk ter sprake. Hierdie aspek van die poesie van

Elisabeth Eybers is reeds beredenem (vgl Afd.L 2).
Hambidge (1996:119-124) se bespreking van Ena Jansen se boek oor Elilabdh Eybers,

Afstond en verbintenis: Elimbeth Eybers m Amerdam (1996) doen sy onder die opsloif.
"Die Eybers agter die gedigte". Sy noem dasrin dat die weerstand teen biografiese studies op
die oomblik aan die verdwyn is en dat dit waarskynlii te doen het met die "nuutste
onhvikkelinge in die teorie wat predik dat alles mag". Sy motiveer hierdie stelling soos volg:
"Waar ons voorheen vertel is dat 'die mens agter die boek' 'n groot taboe is, word daar in
moderne lesings alles bygebring wat kan help om die teks beter te verstaan".
Hierin venvys sy klaarblyklik na N. P. van Wyk Louw (1986259) se tydskifhbriek "Die
"mens" agter die boek" van 16 Januarie 1953, gepubliseer in S w m f e - en ligrepunfe(1958) en
opgeneem in sy Vermmlde prom 1 (1986) waarin hy hom uitspreek oor die liter&e teorie
van die 19de eeu wat hy noem die psigologies-litde beskouing. Louw (1986266) maak
beswaar teen die gebruik van biogdese inligting om die mens (skrywerldigter) agter die
literhe kunswerk te leer ken en om die werk self te verklaar vanuit dit wat van die outeur
bekend is. Daarteenoor stel hy die opvMtings dat die mens agter die werk nie met derheid te
ken is nie, nie uit die werk self nie en nie op ander maniere nie, asook dat 'n kunswerk nie
.
(1986271) se stelling
verklaar km word uit enigiets behalwe sy eie SUuktuur ~ e Louw
hierwr is: "Die biograftese feit ksn nooit 'n rol speel by die eerste grwt tank van die
literatuurbeskouing nie: die begryp van die werk as estetiese geheel". Hy stel dit verder dat
die biografiese feit alleen ~e 'n hulpmiddel kan wees tot lettakundige begip, verklaring of

Mlrdaing nie (L.ouw, 1986270).
Oor Louw se literatuurbeskouinglewer Jansen (19927) kommentaar in haar sNdie, Elimbeth
Eybers se "Nederh&z8' bundelr 1962-1991 waaruit die boek Afstmd en verbintenis:
Elimblh Eybers in Amsterdnn (19%) gevolg het. Sy verleen instemming met Louw se

uitsprsak dat die begrip van die we* as estetiese geheel die tank van die IiteraNwsNdie is.
Sy spreek egter die mening uit dat h ekstreme teksgerigte benadering, in die geval onder
meet van Elisabeth Eybers, belangrike p d e s e insigte soos verkry uit biografiese M e ,
vwhre sal laat raak
In die A£cikaanse literatuurbeskouing van die negentientagtigs, onder andere na die
verskyning van die werk van die skrywer Koos Prinsloo wat die gens Nssen tiksie en feit
a m bod stel (vgl. Scheepers, 1997:7), word daar opnuut na die bioBraf~esefeit gekyk. Vanaf

1974 verskyn daar in Afrikaans biografiese studies, ems oor Eug6ne Marais (1974) deur Leon
Rousseau en daama oor N. P. van Wyk Louw (1998) deur 1. C. Steyn. 1. C. Kannemeyer
leww werke wr D. J. O p p m (1986). Peter Blum (1993), C. I. Langeohwen (1995). C.
Louis Leipoldt (1999) en Uys Krige (2002).
In Grovt (1995a:30) se bespreking van Die enkel taak: &e merkwaardige wnvontskap
fussen Eliwrbefh Eybers en Emily flickenson dew Lina Spies (1995), Die gespifste binneblik:
'n o p e 1 oar diep&fika van Elisabeth Eybers dew J . C . Kannemeyer (1995) en Uit en fuis:

A f r i b e w m e uif Amsferdam deur Ena Jansen (1995) laat hy horn uit w r die biogratiese

feit en die pogsie. Hy wys op die heropening van die debat rondom die problematiek van "die
mens agter die boek". Sy beskouing is dat die gedig h

s in die lewensmaring van die

digtw wortel, maar die vraag is hoe die maring porsie geword het Volgens hom bestam die
moontlikheid dat die gevonnde entiteit wat die gedig is, o n h a m kan word tot dokumem om
'n bepaalde doel te dien.
Dit is nie die ondenvq van hierdie studie om na die biopfie in en om die teks te kyk nie.
Die standpunt word egter gehuldig, in ooremstemming met Jansen, dat biografiese feite
belangrike aspekte van die poffie van Elisabeth Eybws kan belig en dus kan meewerk tot

insig in die gedigte.
Die verband werklikheid en gedig in Elisabeth Eybers se oeuvre is reeds in oenskou g.Erkenning word verlcen a m Elisabeth E y h se persoonlie siening daaroor. In Bestmd
(1982) sluyfsy:
Akerig van die skamel werklikheid
skommel sy woorde om in 'n plan te pas
wat gdlig uit geheuedweling stol,
kalfater dit dan op met fantssie
en I6 dit vlug in rym en rime vas,
te lugtig, lyk dit, vir 'n toekomsrol.
Die klkn gedig het wortels afgesweer
om in 'n eie dampkring w g te gly.
("Dichtung und Wahrheit". Besfand, 1982:22)
Volgens Hennipman (1975:20) koester Elisabeth Eybers die vema@@

dat die leser ham

gediie 10s van die min of meer duidelike biografiese verwysings sal beskm, hoewel sy self
toegee dat 'n insig in die persoonlike agtergmnd tot 'n dieper begrip van haar poesie kan
bydra.

In sy werk oor die po&a van Elisabeth Eybers venvys Kannemeyer (1995a:45) meer
spesifiek na die bydrae wat persoonlike gegewens tot begrip van die gedig kan lewer.
Volgens hom kan die biograliese besonderhede die maring van 'n teks binne 'n konkrete
raamwerk plaas en 'n bewustheid skep van &ere stdmurlyne wat daarsonder nie moontlik
sal wees nie. Buite die teks om kan dit die Mewing van die literatuur van 'n bepaalde
kunstenaar venuim en op die wyse ook die ervaring van afmnderlike tekste verdiep. Om die
rede vorm die eerste deel van hierdie afdeling oor die biografiese feite oor Elisabeth Eybers
deel van hierdie studie m r aspekte van lyding soos wat dit in haar oeuvre voorkom. Die
biogrdese gegewens wat verstrek word, word afgespits op aspelde van lyding in die lewe
van Elisabeth Eybers as mens en digter
Biografiese gegewens oor Elisabeth Eybers amok gegewens oor haar poesie is onder andere

vsnnt

in Diglers wn D h g (1953) deur D. J. OgpermaR Geskiedems wn die A f r i h

Iitcmtuur (1978) d m J. C. Kannemeyer en Perpdllef & pmjiel:

51 Afrikaam

litPrmvurgeskie&nis I onder redalrsie van H. P. van Coller (1998). In die bundel Ter wille
wn die edel spel: 'n bundel~(~11gesIel
ler gdeenfkid von Elisabeth Eybers se sestigsle
wrjamdog (1975) werp M . A. Bax-Both in 'n artikel "Elisabeth Eybers in N e d e r W en

P. Hennipman in "De dichtwes en haar werk", ssook die wwk van Ena Jan-

Afstmd en

wrbintenis: Elisabelh Eybers in Anrrrerden, (19%) h blik op Elisabetb Eybers se lewe en
werk sednt sy in Amsterdam wwn. In laasgenoemde werk word ook verskeie onderhoude
wat in Nedmland met Elisabeth Eybers gwoer is, venat. Dit is veral in die onderhoud mst

haar gevoer deur T. Lieske en W. Otten in 1989 en opgeneem in Tirade (1990), waarin sy
met gmter openhartigheid om haar lewe en hsar wwk praat en ook die verband hlssen lyding,
die love en die digkuns in grater mate bloot 16. Haar "dankwoord" ter erkenning van die
ontvangs van die P. C. Hoofl-prys is gepubliseer in TeP~prauk(1991). In 1963 bied sy 'n
voodesing van haar werk aan waarin sy ter inleiding, soos Spies (1975:113) dii stel, op
"vimose wyse" haar "insig in ham eie vakmanskq; in wal sy s h h w sy dit s2, en wmrofn sy
dit s&*, illustreer. Elisabeth Eybers lewer self 'n bydrae tot die bundel M y jeuglmd:
herinneringe von Afrikame sskyers (1953) saamgestel deur C. M. van den Heever. Hierdie
biografiese skets is opgeneem in Herinnering se wei: Afrikmnse sbywers oor hulle jeug,
saamgestel d m B. Smit (1977).
Hoewel Elisabeth Eybers uitsprake oor haar werk gootliks vemy (vgl. Eybers, 1963b).
spreek sy ham dus tog w r die jare 'n aantal kere uit w r haar poesie en oor haar lewe. Daaruit
is af te lei dat sy self die keuse maak wat sy openbaar mak of nie Al die bronne, masr veral

haar eie bydrae b i d nie alleen 'n blik op haar lewe nie, maar w k insigte ten opsigte van haar
poesiepraktyk en haar p&sie en hoe die lyding deel is daarvan. Die Literke kritiek sluit
hiaby aan en t w n arm hoe die lydingstema by ontvangs van haar bundels aandag geniet.

1

BIOGRAFIESE GEGEWENS OOR ELISABETH EYBERS
EN DIE VERBAND MET LYDING

Dit val veral in Elisabeth Eybers se latwe onderhoude op dat sy haar oor lyding en haar h e

duidelik uitspreek. D ~ l tydperke
r
van lyding in haar lewe en lydingsvolle gebeurtenisse
openbaar te mask, kan 'n mens sanneem dat sy dit belangrik ag om mee te deel.
Hierdie deel is 'n wrsig w r haar lewe met die fokus op lyding. Dit plans die t&ste in 'n
konkrete raamwerk s w s Kannemeyer (1995a:45) uitwys en werp lig op die bmdcltemas en
die ontstaanstyd daarvan. Van groter belang egter is die perspektief wat dit verleen aan vorme
van lyding wat in die verskillende bundels en in die afsonderlike gedigte v m r d word.
Elisabeth Franwise Eybers is gebore op 26 Februarie 1915 in Klerksdorp en het opgegroei op
Schweizer-Reneke in die destydse Wes-Transvaal wasr haar vader, dr. John Eybew vanaf
1916 tot 1945 predikant van die Nedaduitse Hervomde of Gerefomeerde Kerk was.
Elisabeth Eybers (1977d:23) verwys na haar kinderjare as in baie opsigte die gelukkigste
tydperk van haar lewe, 'n tydperk wat in haar herimering lewendig bly en daarom nooit
vexlore sal @an nie. Dit is dm ook opvallend dat sy tekens self, w m r sy oor haar lewe
uinvei, meer besonderhede verstrek oor haar kindertyd. Sy maak w k melding van haar
"bewussyn" dat haar kinderjare die "belangrikste en deurslaggewendste periode" van haar
lewe was.
Sy is die middelste van drie dogters. Volgens Elisabeth Eybers (1977d33) was die oudste
suster, Marianne, die een waarop almal trots was en wat as vwrbeeld voorgehou is aan haar

en die jonger suster, JeanetIe, met wie sy meer gemeen gehad en meer gedeel het. Volgens
haar het sy met beide haar ouers in 'n besondere verhouding gestaan. Omdat dam geen seun
in die gesin was nie het sy groot geword in, wat sy noem 'n wouegesin. H a ~ rmoeder,
Elisabeth Susanna le Roux, was voor haar huwelik hoof van die Oranje Meisieskool in
Bloemfontein (Opperman, 1953353) en 'n toonaangewende en besluitnemende vrou. So het

sy geleer dat dit nie i n s minderwaardiis was om nie 'n man te wees nie. Sy noem dit as
moodike rede waarom sy nie feministies is nie (Lieske, era/, 1990:12). Dat daar Been seun
in die gesin was nie, het w k daarbe gelei dat die dogters saam met die vader allerlei take
verrig het (Eybers, 1977d26).
Uit die onderhoud met Lieske en Onen (1990:ll) is dit duidelik dat daar h besondere band

hmen haar en haar vader was. Sy %: "Ik was erg gesteld op mijn vader". Sy rc-q hom in

herimering as student (Spies, 1995x77). Haw vader promoveer aan die V y e Univmiteit
van Amsterdam met die proefskrif Die Kerkimigllng van me Nederduils Gereformeerde

Kerke in Suid-Afrika (Opperman, 1953:352). Van hom onthou sy sy goedontwikkelde
taalgevoel en dat hy suiwer en die mooiste AfriLaans gepraat het @eske, el al, 1990:s). In
die 1989-onderhoud verwys sy na hom as 'n gelowige (Lieske, el al, 1990:lO) vir wie die
geloof 'n teken van opregtheid en imegsiteit was en vir wie die hoop op h hiernamaals 'n
wdikheid was (Jansen, 1996:125). Sy noem w k dal haar hele emosionele agtergrond
verbonde was met die kerk Fieske, e l a/, 1990:ll). Van haar moeder s@ Elisabeth Eybers dm
sy nie g o d kon begryp wat haar moeder geglo bet nie en dat sy nie gedink het dat die geloof

by haar 'n diep oortuiging was nie, hoewel sy haar soos 'n lojale domineeswou gedra het
(Janseq 1996:125).
Hoewel Elisabeth Eybers se vader letterkundige belangstelling gehad bet en gehou het van
Chestertoq Thackeray en Dickens (Oppennm 1953:352) was dit van haar moeder, mt
d i i e l s voorgelees het uit die werk van Elisabeth Barret Browning, Robert Browning,
Shakespeare, Whitman, die Br6ntes en Tennyson (Oppennan, 1953:353),wat sy die liefde vir
die diikuns gekry het (Lieske, eta< 1990:6).
Deur haar vader op huisbesoek te vagesel, het die jong Elisabeth kennis gemaak met die
Wes-TransvaaJse landskap (Opperman, 1953:351). Dit is egter die pastorietuin waama sy
venvys as 'n "oase" in die Wes-Transvd. Hier kon sy 'n skuilplek vir afsondering vind. In

haar dagdrome het sy as kind vir haarself die lewe wat v i haar voorl6 as merkwaardig, nwit
saai of alledaags nie, m a r vol "allerlei avonture" vwrgestel (Eybers, 1977d:23,27). Hoe van
deurslaggewende belang Elisabeth Eybm die drome ag, spreek uit haar wwrde dal die mens
se "drom (soos die van almal) . .. die sternpel en sleutel van sy lot @ly): al word hulle nie in
'n enkele opsig lenerlik bewamheid nie, bepaal hulle, meer as enige uiterlike omstandighede,
sy Latere lewensgang" (Eybers, 1977d24).

In die pastorie-omgewing waar die kerk, volgens haar, omtrem in die agterplaas gestaan het
en die ouers die "rol van goedgesinde en alwyse despote gespeel het" (Eyberg 1977d:26), het

Elisabeth Eybers ook bewus geword d a m dat daar dinge was wat haar as pastonekind van
ander kinders onderskei het. Ten spyte d a m dat sy later besef het da! haar ouers opreg
gewild en gerespekteer was deur die oorgrote mewderheid van hulle gemeentelede, was die

Mtiek wat hulle as prediiantspaar tog ook moes verduur vir die dogter, Elisabeth, 'n bron van
l e d Soos sy dit stel, was dit "een van die faklore wat my pynlik skaam en in-my-dopg e h i p gemaak het". Sy venvys na haar eerste skooljare as "vervelig en dikwels
ongelukkig". Haar h&kooljare

het sy egtergeniet (Eybers, 1977d:31,32).

Op dertienjarige ouderdom word haar sloyftalent ontdek (Eybers, 1977d:32) deur haar
ondenvyser in Engels, Lionel Bemet. Sy is deur die Engelse poesie, en sy noem Tennyson,

en die Nederlandse digters Kloos en Perk geinspireer en het ook Afrikaanse gedigte gelees
(Lieske, el 01, 1990:4). Op skool begin Elisabeth Eybem reeds gedigte +,
e m in Engels

en deama ook in Afrikaans.
Op sestienjarigeouderdom het sy aan die Universiteit van die Witwatenrand in Johannesburg

gaan studeer waar sy die graad B.A met Afrikaans en Engels as hoofvakke, en in 1937 die

psad B.A.Hons. met 'n skripsie, "Die ontwikLeling van individualisme in die Afrikaanse
liriek", venverfhet (Jnnsen, 1992:9).
Sy beskryf die carplasing van die planeland na die stad en die aanpassing en die heimwee as
iets wat haar "letterlik siek gemask het" na "liggaam en gees". Soos sy dit noem, h a haar
eerste verse wat gebundel is uit die "pynlike k d ~ k t e "van die "periode van aanpassing"
ontstaan (Lieske, er al, 1990:16).
Gedurende haar shldentejare het sy ook kennis gemaak met studente "wat hecltemal
onverskillig staan teenoor die godsdiens - Freudiane, ateTster' (Oppman, 1953:360). Hy
noem dit dat Elisabeth Eybers haar met 'n oop gemoed aan hierdie beskouings oorgegee het
wat dsartoe gelei het dat daar by haar 'n "soeke na helderheid en na God" ontstaan ha. Die
gedigte ges!uyf gedurende hierdie periode is in 1936 gepubliseer in die bundel Belydpnis in
die &mering.

Na voltooiing van haar studie was sy redaksielid, volgens Elisabeth Eybers self Gieske, et a1,
1990:14) van Die V a a k l d . In 1937 het sy in die huwelik getree met die later bekende
sakeman, dr. A 1.I. Wessels en word die moeder van drie dogters en 'n seun. Gedurende haar
huwelik het sy in Johannesburg gewoon en verskyn Die stil avonnrur (1939), Die v r m en
rmder verse (1945). Die mder dors (1946), Tussensang (l950), Die hekier harfiaar (1956) en

Neerslag (1958).
Sonder dat Elisabeth Eybers 'n jaartal verstrek, was dit in die tydperk van haar huwelik
waarin haar breuk met die godsdiens 'n werkliieid geword het en dat daar ten opsigte
hiervaq venuydering hlssen haar en haar vadw ontstaan het (Lieske, el a/, 1990:11). Sy meld
spesifiek dat haar prysgawe van die geloof v k hom, sowel as vir haar, 'n bron van verdriet
was. Haar tiitsprank hieroor is: "Dat p r o m van niet meer geloven was moeilijk, dat was
pijnlik" (Lieske, et a/, 1990:lO). Oor die digkuns het hulle ook verskil. Volgens Elisabeth
Eybers was haar vadw se oortuiging dat sy haar talent ter ere van die "Allwhoogste" moes
aanwend (Lieske, et a/, 1990:lO) en hy kon nie begryp dat sy oor suke "intieme" dinge Lon
skryf nie (Lieske, et a/, 1990:7).
Na haar egskeiding in 1961 ma& sy haar tuiste in Amsterdam w k omdat die Nederlandse
uitgewer Van Oorschot in 1957 'n bundel van haar, Versmekie gedgfe, uitgegee het en
omdat Neerslog in 1958 gelyktydig in Suid-Afrika en Nederland verskyn het. Hiwdie
vlugpoging, s w s sy dit n o w het 'n permanente verblyf in Nederland geword (Lieske, ef a/,
1990:18). Volgens Elisabeth Eybers was hierdie 'n ongelukkige tydperk in haar lewe as
gevolg van persoonlike omstandighede en ook vanwe haar moeilike aanpasdng in
Nederland (Lieske, et al, 1990:18, 19).

In die lenerkundige kritiek word na die bundels wat na 1961 verskyn het, verwys as ham
"Nederlandse" bundels (vgl. onder andere Jansen, 1992) hoewel Elisabeth Eybers in
Afcikaans bly skryf In 1962 word Bakms, 'n bundel wat deels in S u i d - M i a ontstaan het
(Jansen, 1992:15), gepubliseer. Sedert Neerslag word al haar bundels terselfdertyd in SuidA6ika en Nederland uitgegee (Jansen, 1992:14).

Vu haar letterkundige werk is Elisabeth Eybers in sowel Suid-Afrika ss Nederland vereer. In
1943 onNan8 sy die Hertzogprys vir Belydenis in die skemering (1936) en Die stil wonfmr
(1939) en in 1971 vir die bundel Onderuhk (1968). Sy OnNang die CNA-prys in 1973, 1977

en 1982 onderskeidelik vir h i s of muni (1973). Einder (1977) en Besrnnd (1982). Vi die
laasgenoemde Wee bundels is die W. A. Hofmeyr-prys onderskeidelik in 1978 en 1983 ook

aan haar toegeken. Vi Bestand o m g sy in 1983 ook die Louis Lug-prys. Vi Ryrndwong
(1987) is sy in 1989 en vu Respyl(1993) in 1994 vereer met die Ou Mutual-lenerhdeprys.
In 1997 o n m g sy die FAK se Prestigeprys vir poLie.
In Nederland is die Goner-prys in 1975 vir Kruis of rnunt (1973) aan haar toegeken, in 1978
die Constantijn Huygens-prys vu haar o e w e en in 1990 die Querido-prys. In 1991 OnNMg
sy die hwgste liter&e toekenning in Nederlands, die P. C. Hoofi- pry^ vir haar oeuvre
waarby ook Nwdluk (1989) ingesluit was Daama publiseer Elisabeth Eybers die
geleentheidsbundel TePspraak (1991). Respyl(1993) en Nuweling (1994). In 19% verskyn

Qdwrdryf/Pmtime. Verbruikemrse/Consumer's wrse in 1997 en in 1999 publiseer sy
Winter-surplus, bundels waarvan sy self albei weergawes, beide in Afrikaans en Engels
g e d q f het @e Bruijn, 19963) Twee versamelbundels van haar we& v e n k y in 1957 en

1990 en in 1985 is van haar gedigte opgcneem in 'n bloemlesing, Gedichfen: een keure uir

eigen werk dwr Elisabeth Eybers, F. Harmsen wm Beek. N m y Midoelis, Judilh Henberg,
Annie M G. Schmidt, M. Vasalis. In I995 publiseer Ena Jansen en Hans Ester 'n bloemlesing
van haar gedigte, Wit en iuis: AflRarmce verse uit Amsterdam.

Met Elisabeth Eybers se sestigste verjaardag is 'n huldigingsbundel, Ter wille wm dre edel

spel: 'n bundel wamgestel ter geleentheid wm Elisolwih Eybers se sestigsle v e r j ~ r u h g
(1975) saamgestel deur M. Nienaber-Luitingh, gepublisew. In 1990 met die digter se vyf en
sewentigste verjaardag, verskyn Uit liefde en ironie: liber amicorum Elimbeih Eybers onder
redaksie van Hans Ester en Emst Lindenberg. Met Elisabeth Eybers se tagtigste vexjaardag
(1995) publiseer Lina Spies Die enkel lnak die merkwmrdige verwontatqp m e n EIiwbeth

Eybers en Emily Dickewn en J. C. Kannemeyer Die gespifste binneblik: 'n opslel oar die
p t i h

ikon Elisabeih Eybers. In 1996 publiseer Ena Jansq in Afrikaang die boek, Afstmd

en verbintenis: Eliwbefh Eybers in A m s t e r h , waf sy aan die digter opdra. Die boek

verskyn ook in Nederlands.

Vir haar bydrae tot die Al?ikaanse l e n e r h d e is sy in 1972 deur die Universiteit van die
Witwatersrand, in 1979 deur die Randse Al?ikaanse Universiteit, in 1982 deur die
Univmiteit van Pretoria en in 1990 deur die Universiteit van Stellenbosch vereer met 'n eredoktorsgraad (Jamen, 1992:17).
Buiten biografiese gegewens uit ander bronne, b i d Elisabeth Eybers self 'n blik op 'n lang
lewensloop en lyding soos dit op 'n besondere stadium vir haar 'n werklikheid wap.

2

DEURLOPENDE LYDINGSASPEKTE EN PO~TIESE
TEGNIEKE EN DIE VERBAND MET LYDING

Elisabeth Eybers venuys in uitspmke, in gesprekke en onderhoude asook in haar gedigte na
die verhouding tussen lyding en haar poZsie. Kannemeyer (1995a:19) noem die waarde wat

haar uitsprake oor haar digterskap en oor haar poesie her. Hy pram van haar verseksteme
p o W d e uitsprake wat aspekte van ham poesie ontsluit en wat dien as wegwysers na haar
digterlike praktyk. Hy wys onder men daarop dm dit belangrike sleutels tot haar
poesiepraktyk bied In ham uitsprake is daar spesifieke venvysing na lyding en haar
digterskap en lyding en haar poesie. In hierdie onderafdeling word gelryk na aspekte wm
oorkoepelend ten opsigte van lyding Elisabeth Eybers se digterskap omsluit en wat as sleutels
dien tot afsonderlike gedigte, asook @ese

tegnieke wat aangewend word in die

vawoording van lyding soos sy dit self sien. Die outentisiteit van die inligting is wesenlik.
Daarom word Elisabeth Eybm se uitsprake deurlopend aangehaal en dan ondersteun deur
gegewens uit sekondke bronne. Waar nodig word enkele gedigaanhalings gebruik.
Die asp&

wat tespreek word, is die verband tussen lyding en die digkuns, wauer

lydingsaspekte as rede dien vir die digkuns en wmter lydingsaspekte dew die digterskap self
meegebring word. h Bespreking volg oor die poaiese tegnieke wat Elisabeth Eybers
aanwend in die venvoording van lyding. Wanneer daar oor die pesie van Elisabeth Eybers
en lyding gepraat word, kom die rol van die liefde ter spmke. Die estetiese as 'n vorm van

volmsaktheid en die suiwering en die dewdring tot die kem van dinge verg 'n afsonderlike
bespreking. Dit kan eintlik ge& word dat, sover dit die potrsie van Elisabah Eybers aangaan,
lyding en geluk keersye van diesclfde munt is. Daarom verdien die verhouding lyding en
geluk asndag. Dit moet in gedagte gehou word dat die aspekte wat him bespmk word aan
die knn I& van die lydingstema in die digter se poLLsie. Die besondere lydingsaspekte kom by
die bespreking van die gedigte in die volgende afdeling a m die orde.

2.1

DIE DIGIWNS EN LYDING

Wit Elisabeth Eybers se uitsprake is die verband tussen die werklikheid van lyding en haar
digterakap en dighns duidelik. Vervolgens word dsar aandag gegee aan die motivering wat
van lyding uitgaan v i ~die skryf van potrsie en dat lyding vir die digter 'n rol speel by die
o n ~ a s van
n 'n gedig w o k dat dew die poesie sin te maak is uit lyding.
2.1.1 LYDhVG AS MOTIVERIhG

YIR DIESKEPPLNG VAN DIE GEDIG

Waar Elisabeth Eybm se p&ie handel met lyding as 'n ondenverp, Sam hasr digkuns as
sodanig in verband met die belewing van lyding. Sy wys op sekere tye waarin sy leed ervaar
het en die verband wat dit het met hasr digterskap.

Vi haar is lyding 'n belangike motivering vir die dayf van gedigte. Dit hang ten nouste
saam met die singewingsdoel soos wat sy dit self ten opsigte van haar W i e stel. Op die
w a g (Lieske, et al, 1990:31) "Is uiteindelijk ieder gedicht het gevolg van pijn?" antwwrd
die digter: "Zonder pijn lal er weinig motivering zijn*. Sy gee ook haar siening: ''je moet
natuwlijk flink ongeluldtig zijn voor je wiets ... voor je wver komt dat je gedichtm gast
schrijven" (Lieske, et al, 1990:16). Sy wys daarop dat die moeilike aanpassing by die
shldentelewe in Johannesburg die stimulus war vir die ontstaan van haar eerste digbundel: "In
die pynlike aanpassingsproseshet ek my toevlug geneem tot boeke en dagdromery en poesie"
(Eybers, 1963a). Sy ma& die bekentenis: "De meeste gedichten heb ik gemaakt na het
kinderen krijgen en in de tyd dat ek onzeuend ongelulddg was" (Lieske, et al, 1990:ZZ). Na
aanleiding van eersgenoemde sZ sy: "De sensasie van herboren worden na pijn ... is zeker

we1 de belangrijkste ervaring van mijn leven

...

vruchtbare pijn" (Lieske, er a/, 1990:32).

Volgens haar is dit ook ter sake by die pobie. Ook die ongelukkigheid wat die mislukking

van haar huwelik en haar verhuising na Nederhd meegebring het, beskou sy as vwrdelig vir
haar digkuns. Daarwr sZ sy dat die feit dat sy aan die begin van ham verblyf in Nederland so
ongelukkig was, vir haar poesie goed was, omdat sy w haarself begin rekenskap gee her van
haar posisie. Nie alleen het sy meer begin dqf nie, maar dit het w k meer begin gaan w r die

essensiele, feitelike dinge (lame& 19%: 131, 132).
21.2 LYDLWG AS ONTSTAANSPUNT VAN DIE GEDIG

Elisabeth Eybers erken dat lyding vir b a r h keerpunt het. Volgens die digter self is darn 'n
bereiking van die vmadigingsmoment bime pyn. In h i s of mum (1973) dqf sy:
Ems in 'n etmaal nog Utyd
die nulpunt van wanhoop. Tnaal
oomnnpel en onbereid
sink jy tewyl jou blffid
wegtregter en langsaamaan
weer opstoot. ly weet dit gaan
vanself we1 weer cnr, jy vermoed
dit gaan cnr tot die volgende maal,
en later - dit weetjy - vir god,
as die afgrond jou agterhsal
en invou teen eb en vloed.
("W.
h i s of nnmt, 1975b:15)
Die tydstip is dikwels die ontstaanspunt van 'n gedig. Lieske en Onen (1990:31) venuys na 'n
deel uit die gedig "Pieta" uit Neerslog (Eybm 1975~46):"eke s o o t pyn bring die stilte,
peilloos van versadiging" en vra of dit die versadigingspunt en dan die ontstaanspunt van die
gedig is. Daarop antwood die digter bevestigend en roer ook daarmee andw sake aan: "Er
gnat natuurlijk een zekere vergeestelijkende werking van pijn uit ... Het lijkt daarmee op

geluk, je wor& je er zo intens bewust van dat je lee&. Het verlost je van de saaiheid van de
alledaagsheid. Het opent deuren. Naar andere gebieden, en het brengt je natuurlijk op een
intensere manier in contact met anderen". By implikasie bring sy hier geluk, 'n lewensgerigte
ingesteldheid, die verhouding met die medemens en waar dit die digkuns aangaq w k die

leser ter sprake.
2.1.3 DIE DIGKUNS ENSINGEWING

'n Mens leer uit lyding, d ELisabeth Eybers aan Lieske en Onen (1990:31) op die wasg of 'n
mens uit pyn leer en beklemtoon weereens die sin van lewenslyding as sy antwmrd dat 'n
mens jouself die vraag a k a wat die sin daarvan is. InBaIm (1962) stel sy dit so:

H66 tyd sy roede oor my hou
bly ek nog wars van wat verward
en sinlws strengel ....
(''Pantoganf' B a h s , 1977x7)
Elisabeth Eybers sluit hiennee aan by wat sy reeds in 1963 ten opsigte van lyding en die
gedig d - dat dit 'n persoonlike rekenskapgee is. 'n probleemoplossingspoging en
singewingsproses, 'n tot 'n vergelyk kom met lewensleed. Die asp& van ham digkuns lig sy
telkens uit, maar in haar poilsie is die gedig meer as net 'n middel tot singewing asn
persoonlike lydingsomstandighede, of die betekenis wat dit ten opsigte van lyding vir die
leser inhou. Die skryf van die gedig self het iets pynliks daaromtrent. Op 'n m g d a m o r
dcur Lieske en Onen (1990:32) antwmrd Elisabeth Eybers: "Het is een kwelling, ja ... En
dsama is er diezelfde venadiging, kun je zeggen". Volgens die digter v e r m r d die gedig
pmbleme en 10s dit self ook weer op (Lieske, el al, 1990.25).
Volgens Spies (1989:43) is Elisabeth Eybers die digter van die "menslike kondisie" en die
"menslike staat of bestam word essensieel gekenmerk d m 'n gemis en aldus die verlange".
Verder noem sy dat die digkuns ten lame w k vir Elisabeth Eybers "besondere en diepmenslike betekenis" inhou. In die gedig "slaan menslike ontoereikendheid oor in menslike
vnwlling. Die digter is aldus die begunstigde, want die pogsie vergoed wat in die lewe
onvolmaak is; menslike tekort en ontoereikendheid". Met hierdie venvysing word daar aan
gesluit by die oorsake van lyding soos wat dit in sy onderskeie vorme in Elisabeth Eybers se
po(?sie aangetref word.

2.2

DIE OORSAKE VAN LYDING

In Elisabeth Eybers se poesie is daar 'n aantal aspekte wat ten grondslag I6 a m lyding ongeag
w a m besondere oorsake van lyding sy in haar gedigte verwoord. Die onvolmaakte

werklikheid is him die belangrikste, en die konstondigheid van die lewe en sekerheid van die
dood. Am beide die werklikheid w s sy dit venvoord en die verhouding lewe en dood
verbind sy 'n opvatting w r die religie. Haar e s i e weaspie4 egter me 'n weerloosheid teen
lyding me en 'n aantal verwemniddels word bewus aangewend teen die aanslag van
lewensleed.

In 'n radiopraatjie gelewer in 1949 % Elisabeth Efiers (1978b:l06) "As 'n mens baie jonk is
omstaan jou verse gewoonlik meer wstreeks uit eie emosionele ervming; hoe ouer jy word,
des te meer word hulle geklew dew w a n r i n g en bcpcinsing van die lewe in die
algemeen". Reg dew haar oeuvre is haar poesie egtm we1 gemoeid met die onvolmaakte
werklikheid. Lieske en Otten (1990:25) wys daarop dat Elisabeth Eybers by voorkew sloyf
w r die dinge wat die lewe so onvolmaak ma&, dat sy as P ware spesialiseer in die
onvolmaaktheid. Sy vereenselwig haar met die siening en gee as rede: "Deneiging om poede
te maken hangt samen met een snort drang nsar een of andere v o m van volmaaktheid.. . het

kven is w v e m van volmaakt". Sy gebruik hier die woordvolmaalbheid,maar in haar po&ie
kom dit ook voor in die kontras: volkome-onvolkome en vermld-onvervuld. Reeds in 1963
wys Elisabeth Eybm (1978b:l07) op hierdie asp& van haar digkuns as sy % dat die diier

streef na 'n snort van volmaaktheid op eie v o m d e s , me die van ander nie. In haar
sntwwrd aan Lieske en Otten (1990:25) k m sy wem terug na die singewingaspek van baar
pesie waannee sy bevestig dat lyding onlosmaaklik deel is van die onvolmaaktheid van die
lewe as sy s& "Zou het iets met b m e r e n te maken hebben? Als je iets onder wwrden kunt
b r e n g e ~dan kAjgt je er tot 'n mate ook kmcht vaq dsn ben je daar een beetje de baas van
geraakt". In 'n gedig in die bundel Nvweling (1994) venvoord Elisabeth Eybers dit op die
volgende wyse:

Niks is ooit volmaak
niks is tydbestendig
alles is net-nie-raak
bedrieglik of onbehendig
Tog, tenvyl bogenoemde
gewaarwording b i ~ e d r i n g
hoorjy veraf die gmemde
meeslepende stemme sing
en soms word 'n silwer klank,
piraegniek van tad,
toeganklikheid, reeds afgedank,
uit o n g e d e gehaal
ten einde op eerste gesig
ligsinnig te pryk as gedig.
("Snelrym". Nuweling, 1994:ZO)
'n Mens kry egter in haar poesie geen eensydige blik op die lewe nie. PretOrius (1975:83) wys
op 'n belangrike aspek van Elisabeth Eybers se digterskap, d i k dat sy in teenoorgesteldes
dink Haar oeuvre word gekenmcrk d ~ l rdie saamdink van teenstellings en in die
venvoording van lyding v e d die bewuswees van die konmerende werklikheid 'n
belangrike funksie. Pretorius (1975:83, 85, 86) stel dit dat daar vir Elisabeth Eybers 'n
volgehoue strewe is om die ekwilibrium tussen die teengesteldes te bewerkstellig, om hulle as
altematiewe te aanvaar, om dit wat o m ~ b a a isr met mekaar te versoen - in tad en in
daad. Ten opsigte van die digkuns s2 sy dat daar in die hns die versoenende kmg tussen
uiterstes bestaan. Die onderstaande voorbeeld kom voor in h i s of mum (1973).

. .. . Enkeles beskou,
gesout rank d m blootstelling op die duw
verkieslik bo verbiner (of versuw).
("AltematieP. Kruis of munt, 1975b:19)
22.2 RELIGIE

As belangrike invloed wat gelei het tot die k o d i k tussen die onvolmaakte werlrlieid en die
soeke na die volmaakte wys Elisabeth Eybers haar Calvinistiese opvoeding, die Calvinisme

en die Christelie Beloof uit, wat nadruk

Ie

op vohaaktheid en duursnamheid. Haar

kommentaar op die wrdrewe waarde wat m duursaamheid geheg word, is dat alles wat
wsardevol is "akelig eeuwig (moet) zijn" (Lieske, et al, 1990:25). As uitvloeisel biervan
vemys Elisabeth Eybers self na die "ouigdurende konstondigheid" as een van die essensillle
aspekte van menswees waamp dssr in haar po&ie 'n blik geweq word ( J m n , 19%:148).
Ten opsigte van volmaaktheid en duursaamheid en die digkuns s t sy: "En dat bestsat dus
niet, in werkelijkheid. l e heb altyd dat gemis. Het leven wordt op alle gebieden vanzelf een
mislukking, dus als je dan kunt Eggen: verzen maLen ken ik we1. . " (Lieske, et al, 1990:ZS).
Sy skryfin Neerslag (1958):
'n Somber wou omhels die smal biegraam
selhisinend OD soek na sielems
en bo h& hoofbrand heerlik, ongeblus
nu driekwanduisend jaar, die klcureraam
Vergeef my onbegrip, ook ek is wou
en glo die kunstenaar, nie die primer, het
ins uit die omdvs vir mv nered:
I& eie nGd g e u .
elkeen bly
("In die domkexk". Neerslng, 1975c:26)

As deel van die kontraste wat in Elisabeth Eybers se po&sie uitgewerk word, is die
bewuswees van die twee werklikhede: lewedood. InDryfsand(l985) sloyfsy:
Klein temslae en moot sloomheid -force maieure:
die afspraak by geboorte word van h a g
en hoe moet jy jou nou teen hom verweer
wat al die jare op jou toenudering wag..
Hoe onvwbiddelik en stereotiep
s t m hy geplant, die benerige komiek,
sodm jy in sy buuR kom buig hy diep
en swyg die onhameerbare paniek.
("Force majeure". Dryfsmd, l985:17)

In haar uitsprake dui sy aan dat haar beskouing oor lewe en dood w k verband hou met die
Calvinistiese geloof en dat sy, soos Spies (1995a:IO. 18) dit stel, as gevolg van hafa w m i n
in die Cdvinisme haar na die aarde gekeer het wat van haar die iewensliethebber g e d het,
weg van 'R volgens hsar beskouing onbekende lewe na die dood (Janseq 1996:162). Sy sC
dat dit moeilik is om 'n voorstdling te maak d a m om nie meer te bestaan nie en dat die
idee van doodgasn dikwels angswekkend is, maar dat die dood w k &el is van die geheel wat
die lewe iaeressant d ( J q 1996:162, 164, 165). Volgens Elisabeth Eybers sou daar
geen skryfvan poesie gewees het sonder die bewuswees van die kortstondighcid van die lewe
en die sekerheid van die dood nie (Jansen,1996:163). N ? alleen is Elisabclh Eybers die
Iewensliefiebbernie, maar Spies (1989:43) wys daarop dat die lewe wen aan intensiteit in die
u i t d a g d e kon£rontasie van die altyd bedreigende teenpool dasrvan, die dmd. Sy
konfronteer die dood met die skryfvan die gcdig as bevestiging van die lewe.

2.3

DIE DIGTERSKAP EN LYDING

A1 10s die gedig self pmbleme op, skep die digterskap sy eie probleme (vgl. Lieske, et al,

199025). Die digter mag die begunstigde wees, maar van die begin af en reg dew haar
o e m spreek Elisabeth Eybers se poesie van die digter as enlreling en van die eensaamheid
wat dit meebring. Die digterskap laat ook sy invloed geld op die verhoudinge met mense met
wie die digter in 'n vwhouding stam. D m i t vloei 'n konflik voort Nssen afsondering en
g e m e e n s d e i d wat Elisabeth Eybers ten opsigte van haar poesie verbind aan die dualiteit
in haar persoon. Dit lC ten grondslag aan die kontrmerking wat neerslag rind in haar pmie.

Maar soos reeds genoem, is dit weereens die poaie self waarin die teenwig hideen gel& is.
23.1 DLE EEhWAMHEID VANDIE DIGTER

Elisabeth Eybm (1978b:107) s2 dat 'n digter dikwels aan die asosiale kemerke van
intrmersie en onsolidriteit ly en bcskryfhearself as min of meer eensaam van sard (Janseq
1996:140). Een van die eise wat die digterskap stel, is afsondering. Sy noem spesifiek dat die
@er 'n behoeh het aan h mate van afsondsing en geneig is om alks te waotrou wst
daardie afsondering bedreig. Die afsondering is nodig vir die digter om sy innerlike opdrag,

die skryfvan poesie, uit te voer (Eybers, 1991:21, 22). Uit haar poesie is af te lei dat sy haar,
soos Spies (1975:95) cok aantwn, vereenselwig met die "groat eensames - veral noue wat
die verdriet van onvermlde verlangens, die veur om iets onbereikbaars, geken het". Elisabeth
Eyben wy in Die ander dors (1946) 'n gedig aan die digter Emily Dickinson, em van di6
eensames.

Haar wete, om vir om gepuur uit pyn,
kon sy nie opweeg teen die wysheid wat
verhandelbaar en goedkoop is en glad:
later het sy nie meer op maat verskyn.
Die ]are het niks van buite af ingebring;
die smal, intense Liefde van 'n vrou
waarvwr gem afset was het sy behou:
wonder, whenheid en duiseling.

Haar eensaamheid was geen verskansing maar
'n stygende stoutmoedigheid'n swewe
om deur die raamwerk van die heelal te staar;
dcur donker skagte het sy afgedsal
tot diepverborge bronne om die lewe
Inistalsgnuyse, helder, op te hasl.
("Emily Dicldnson". Die onder don, 1977b:lS)

In haar vergelykende shldie hlssm Etisabeth Eybers en Emily Dickinson wys Spies
(1995a:26, 27) op die kenmerkende ooreenkoms hlssen die digkuns van die twee digters, die
"estetika van priwtheid: van ingeslotenheid ter wille van ekapansie" en dat afsondering nie
inkrimping beteken nie, maar juis stimulering van die beatiewe verbeelding.
Vu die digterskap sal eensasmheid as lydingselement dan 'n wins inhou, want die
afsondering het, soos Spies (1989:43) dit stel, vir die digter 'n "verskerptebewssynslewe tat
gevolg' en ten opsigte van lydmg self hou bewssyn "pyn, eensaamheid, selfvenvyt en
verlange lewend; emosies wat prikkels lewer v u die omstaan van die gedig. Hierdie
opgeskerptheid bewy ook dk ekstatiese moment uit die sleur van die alledaagsc lewe". Dit
gaan egter nie net vir Elisabeth Eybers om die peiling van eensaamheid en lyding nie. Soos

Spies (1975:95) aantoon, is sy eerder geboei denr die aryd om uit die onvokornenheid wat

die mens se bestaan kenmerk iets kosbaars te probeer haal. So word wysheid uit lyding
g m .

Vir Elisabeth Eybers, wat by uitstek verhoudingspoesie skryf, staan die digter as enkeling
onder die dwang van die digterskap in 'n besondere verhouding tot die &If en tot die M e r .

In haar 1963-rede (Eybers,1978b:107) % sy: "Pobie is 'n uiting van afsondering en van
gemeensuamheid". Kannemeyer (1995a:18) wys daarop dat daarin nie 'n teenstrydigheid
gesieu moet word nie. Albei is aspekte of voorwaardes wat vir die digterlike bedryf
noodsaaklik is. Dit plans die digter in 'n besondere vwhouding tot 'n aantal mense (Eybers,
1978b:107). In 1990 bevestig Elisabeth Eyben (lansen 1996:130) wen. dat poesie
kommunikasie is soos sy reeds in 1963 aandui. Volgens ham staan 'n digter in 'n vethouding
tot die leser waarvan die meeste nooit pasoonlik bekend is nie (Eybers 1978b:l07) en dan
ook in 'n verhouding tot die wat naaste aan die digter is. Oor die digter se behodte a m
afsondering % Elisabeh Eybers (1991:22) dat dit 'n gesindheid is wat 'n digter nie gcwild

maak by sy familie of naaste omgewing nie. Daamm s2 sy die digkuns dreig om terselfdeqd
"misverstand en venvydering te skep tussen horn en did wat naaste aan hom staan". Elisabeth
Eybers s t mk: "Die liriek is besaai met getuienisse van mislukte verhoudiis, dit is vol
nouliks of moeilik geobjektiveerde selfbejammering en selfvawyt". Teenoor hierdie verlies
staan, volgens haar, soos reeds genown, as venveer en as wins dat die digkuns

"kommunikasie" is en 'n "persoonlike rekenskap-gee", 'n tot 'n "vergelyk kom" met die self,
en as verdere wins, ook in die voldoening in die "maak' van 'n gedig ( E y b q 1978b:107).

Die konilik tussen die digterlike persoonlikheid en die behoefie aan mense wat sws sy dit
stel, "gewoon het leven aankan", wyt sy aan 'n dualiteit, 'n "gespletenheid" soos sy dit noem
in die digter self waarvan sy woeg in haw lewe al bewus was (Lieske, el al, 1990:25). Oor
die erfenis van ham o u m sloyfsy in Ba1an.s (1962):

Van hiAr het ek die snelle drif,
die o m s en die shoom
van hom die weemde tetgif
van 'n ontasbre droom.
("Oorsig". Balans, 1977a:21)
Die dualiteit in die digteqerswn lei tot twyfel oor eie identiteit. In Elisabeth Eybers se
gedigte teken sy die mens as dualisties soos wat dit geopenbaar word in die soeke oa ewewig
tussen gevoel en rede, drmm en werklikheid, digterskap en menswees, tussen die erfenis van
die vader en die van die moeder en tussen die verlange na Suid-Afrih en die aanpassing in
Nederland en ten slotte tussol die volle, rykgenkakeerde lewe en die alomteenwoordige dood.
Dit sluit asn daarby dat sy in teenoorgesteldes dink (P~etorius,1975:83), maar dat dit die
digter mk, soas sy dit ten opsigte van Suid-Afrika en Nederland noem in die "gelantheid
stel om hulle in gedagte teen mekaar uit te speel - &I met mekaar te v e m "
(Eybas,1991:22). As voorbeed dien die volgende gedigre@lsuit Kruis of mf(l973):
Een ding wat ek, as ek kon do% sou does
is: haat met liefde en kwaad met goed versoen
Ek weet nie hoe dit moet maar ek v m o e d
dat daar dan niks oorbly as liefde en goed
("Paarrym".Kruisof mum, 1975b:25)
23.4 REDECEVOEL

Elisabeth Eybers (Jansen, 1996:147) sC self dat daar beslis ook 'n element van besinning in
die poesie noodsaaklik is. Saam met die besinnende aard van haar poesie, gaan die
belangrike teemtellende paar, rede en gevocl of die pynlik-venvonve lewenswysheid en 'n
opstuwende lewensdrif 500s Burgen (1946:ZI) woeg reeds daama venuys. Die uitspraak bly
steeds geldig. Die liter&e kritiek praat in die algemeen (vgl. Hennipma& 1975:lZ) van die
stryd tussen hoof en hart In Die

WGU

en d

r verse (1945) verskyn die volgende gedig

wsarin Elisabeth Eybers die besondere ondenverp tot tema van die gedig mask:
En e k e nand se eensaamheid hervat
vermoeider as tevore en meer venvmd
die ongewonne sVyd van hoof en hart:

&n oud en met 'ntamme wysheid wat

die ander, jonk en gretig en spontaq
met 'n vmvronge glimlag gadeslaan.
("Sonnet". Die war e n d r verse, 1981b:27)
Hoewel Hennipman (1975 :12, 13) van mening is dat dit 'n minder op die voorgrondtredende
tema in Elisabeth Eybers se poesie is, gaan dit ten opsigte van lyding nie oor die tema hoofhart as sodanig nie, hoewel dit op sigself ook 'n lydingselement bevat, maar om die prim&
emosionele probleme (Burgers, 1946: 21), die besinning dearoor, en in aansluiting by die
terapeutiese funksie wat Elisabeth Eybers ten opsigte van haar po&e stel, die versoening
daarmee.
Hoewel die probleme en sVyd prim& emosioneel is, skryf Burgers (1946:21) tereg: "Soms
oowees die een; soms die ander; en partykeer rank die eletnente d verstrengel dat hulle haas
onoaleedbaar word

- want die dinge is nie volstrek geskei in die mens se gees nie, maw

werk deur, en in op mekaar in verwikkelde wisselwerkinge".

2.4

DIE PORTIESE TEGNIEKE EN LYDING

In kommentaar oor die poaie van Elisabeth Eybers bly die venuysing na die paradoks, imnie
en humor nie uit nie. Die vraag is wat die verband is Nssen hierdie stylkenmerke van haar
digkuns, die digterskap en lyding. Elisabeth Eybers self spreek haar duidelik uit oor lyding en
die modus waarin sy poaties dink en werk. Oak dit is die tegniese middels wat sy aanwend in

haar poesie as venueer teen lyding.

Cloete (1978:168) omskryf die paradoks as die "saamhou in een verband van dinge wat
andersins nie saamhorig is nie, die pas van ongelyke en strydige helees in mekaar". Die
volgende voorbeeld uit Rvmdwang (1987) illustreer die voorkoms van die paradoks in
Elisabeth Eybers se poesie:

Dii was geluk, en tog moet sy ontbeer
war heel en helder bime-in haar bly:
selfs d& word alles afgestaan, weet sy,
aan tyd wat vwr die w e t weet en verteer.
A1 luk dit haar nog nie om te valeer
om hierdie beeld te koester, van digby
weet sv dit was aeluk en himdie keer
ook 'ngeluk datsy dit moet ontbeer.
("Rondeeltjie".Rpufwang, 198742)

Die skynbare teenstrydigheid, word deur die digta gebruik om onversoenbares met mekaar
te versoen cn is die ideale tegniese middel wat Elisabeth Eybers aanwend om die doel te
bereik (Pretorius, 1975:92). Dit werk dus w e e x a s hand aan hand met die komraste wet in
haar poaie voorkom en volgens Spies (1975:113) kan al die kontraste w g e v a t word in die

"sterk-veralgemenende goat paradoks: die mwntlikheid van die vokomene (veral ten
opsigte van menslike vahoudings) en die werklikheid van die onvokomene".
f(2

IRONZE

Elisabeth Eybers s2 as 'n mens op een of mder manier swaargekry het, word jy vanself
ironies. Dew dinge te relativeer kan die absurde daarvan ingesien word. Sy beskou dit as 'n

soort sclfverdediging (Janseq 19%: 140). In haar W s i e werp sy 'n imniese blik op die lewe.
Volgens Ester (1986:40) maak sy 'n balms van die lewe op wat dewtrek is van skepsis 500s
die jare toeneem. Tog is sy nie geheel aan die pynlikhede oorgelewer nie en hy voeg by: "Op
het gebied van die poetkche verwwrding van alle ven-adalijke ervaringen, die samcn m
simpel 'leven' heet, deelt zij zelf de lakens uit. Hd machtichste middel waarmee Elisabeth

Eybers de bedreigingen de baas is, vomt haar imnie". In O n d e r a (1968) noem sy hoe
belangrik 'nironiese lewensingesteldheid is soos dit deur die volgende gedig na vore gebring
word:
Ons vriend, die ironie, het meegegaan
om tot die slomnele d m te dring.
("'Hy is nie hier nie"'. Onderdak, 196859)

Die humor wat uiting vind in haar poesie getuig van 'n lewensingesteldheid w-ee

die

onvokomenhede en teenstrydighede in die lewe en in die menslike aard begryp word.
Elisabeth Eyben (Jansen, 1996:160) & oor lyding en die lewe dat sy probeer om met 'n mate
van humor d w n a te kyk Die humoristiese kyk wat sy het op die lewe, bier spesifiek op
liggaamlike verval, word getoon in Teesprook (1991). In die volgende gedig skqfsy:
Die kaperjolle van venal
- beroering vro* nooit vermoed ontsteek vexwondering en vermaak
in oe van omstanders terwyl
my glmlag half dragonad.
versomng x l n my nuwc mond
waarvoor 'k d u egtc in moes rud
ontbeer die nimbus van 'n wond,
ek &a dit m s 'n skewe hoed
om te beduie wat-maak-dii-&.
("Nogmaals facialis". TePspraak,1991:43)
Om te kan lag w r dinge wat erg is, maak die lewe drasgliker. Die digter omskyf dit dew te d
dat ham humor niks te make het met ligvaardigheid of oppervlakkigheid nie. Vi haar kom
die tumor voort uit die besef dat alles betreklik is wat n i b te make het met sinisme nie
(Jansen, 1996:1W, 161). Oor humor en ham poesie lazt Ester (1986:40) horn uit: "De humor
ligt ten diepste verankerd in de gekoelde spanning hlssen de bedreiging vanuit de geniepige
ervaring en de souvereine tegenkracht vanuit de poezie".

2.5

DIE RIGTINGGEWENDE ROL VAN DIE LIEFDE

Tussen al die teenstrydighedewat Elisabeth Eybers in haar gedigte venvwrd is dit die sterk,
gewonde, maar nooit wykende liefde vir die werklikhede wat ham omring (vgl. Dubois,
1975:48) wat as rigtinggewer in die lewe dim. Dit lyk op sigself na 'n teenstrydigheid gesien
teen die agterpnd van die preokkupasie met die self soos wat dit in die digter se +e
voorkom naar dit is juis die aandag aan die eie wat veroorsaak dat "mmatdoos" op ander

gerig kan word @Copland, et al, 1991:ZO).Die liefde self word nie betwyfel of behvis nie. In
Elisabeth Eybers se poesie het die liefde 'n dimensie wat diep in die self vasgelC is. Sy
v-oord

die hunkering na die liefde van di6 wat die naaste aan haar is asook die uitreik na

die mense waarvan sy deel is. In Dgfsmd (1985) beskryf sy die mens as die:

.. . dwase beminlike mensdom
wat end-uit die lewe verduur"
("Spie4blik". Dfyfsmd, 1985:31)
Die liefde word in haar gedigte erken as inherent deel van menswees. By die geluk wat dit
bring word die liefdesontnugteringen -led gedeel d m alle mense, sodat dit 'n deemis wek
vir die hele mensdom en om onvoonvaardelik lief te hG. Dit vereis 'n bereidheid tot die
Mewing van e k e pyn wat die liefde meebring (vgl Kopland, et al, 1991:20).
Liefdesvmlling in sy wydste sin skep w k die geluksmoment van vohmenheid en IUS. Dit
is vir Elisabeth Eybers uiteindelik die liefde vu die digLuns wat lyding kan venuoord, soos sy
dit stel in B a l m (1962):
Deur brakkerire dimtes kon
my wonel w&baar'dring
w k ek haal un min~ekebron
'n liefde wat geen lessing k e ~
niks ledig of sondeer
maer eensaamheid en hunkering
verruklik raffinee~
("Oorsig". B o l m , 1977a:ZZ)
Volgens Opperman (1953~372)is die liefde die enigste ordenende, verhdfende mag in haar
poosie en die skoonheid is daaraan gekoppel.

2.6

DIE ESTETIESE ELEMENT IN DIE POESIE

Elisabeth Eybers se poosie openbaar die essensie wat in die hnswerk nagestreef word. In die
po6sie is 'n vorm van volmaaktheid te vind in die skoonheid van die t d , soos die digter dit

self stel, die glans daman en die verrukking wat dit m e e b ~ g(vgl. I a n s e ~1996:148).
Wanneer dam oor volmaaktbeid en die pobie van Elisabeth Eybers gepraat word, bring dit
gelyktydig onvolmaaktheid ter sprake met die impliserende gel& en lyding. Dit is ook in die
pobie moontlik dat die venuoording van lydig, soos hiwbo aangehaal, vemklik kan wees.
Elisabeth Eybers (lansen, 1996:148) verklaar self wat die skoonheid van die tad van die
possie vir haar permnlik beteken. Dit stel die mededeling in 'n ander lig, maar die skoonheid
self is, w m dit lyding aangaq vir haar alleen nie voldoende nie. Sy verbind dit aan die
besinning oor lyding en die persoonlike uitklaar daarvan As voorbeeld dien die m s t e strofe
van volgende gedig uit Die &r

d a s (1946) en sy volg dit op in die derde stmfe met die

gedagte van die skoonheid:
Laat my nog hierdie eensaamheid
se onontgonne dieptes peil
en stil word soos h donker kuil
wash die maan se volheid hang
totdm ek, ronloos en bereid,
die ongebmke glans mag vang,
gedrenk mag word in helderheid.

Die ongeskonde skwnheid van
herinnering en die helder d r a g
van al ons li&6 en verlang
-is dit nie 'n vokome bmg
vir eensames wat dag na dag
die tyd uitdien in werk en wag?
Uit hierdie stilte sal ek wen
aanvaarding wat geen twyfel ken,
'n hut wat nie meer wees en wa
maar sterk is om gel& te dm
0 kom dan t m g U
("Bede"Die &r d o q 197% 28.29)

2.7

ESSENSIE EN SUIWERHEID

Verbonde a m die besinniogsproses is die aspek van die essensie. Die deurdring tot die
wesenlike kern van dinge, en in die besonder van lyding, dim in die p&ie van Elisabeth

Eybers verskeie doeleindes. Dit is 'n ordenende aktiwiteit met die doel om 'n persoonlike
peep op die werklieid te kry en versoenend te werk Sy gebruik die boom in die volgende
gedig in die bundel Die klder b&uur

(1956) as metafoor om die suiweringsgedagte te

venvoord.
Die roes wat taklangs ship sal weer
vlamtongend al jou glans ontkleur
en jou tot stram skelet veneer
en winterlank sal hoog en eg
die r a m staan wat jou rwye vleg
soos iets wat duursasm is en eg.
Die hart. d m dveel skvn bedriee
-.
weet: alles wat getmi iilieg;
hy kry jou langsaam dubbel lieS
hernu die winteroue eed
wat hom moet dek teen alle leed
("April". Die helder MBm, 1981x7)
Verdw is dit 'n vereiste wat sy vir ham po&ie stel dat van die persoonlike ervaring of emosie
slegs die kern mod d l y . Soos sy d,moet dit 'n konsenwaat wees, 'n kristallisering wat v i
die leer in sy eie wdikheid herkenbaar moct wees (Janseq 1996:149), dus algemeenmenslik en -geldend. Om a m beide die doeleindes te voldom is 'n stropingsproses nodig, 'n
suiwning om tot die essensiale kem te kom (vgl. Kannemeyer, 1995a:7). Grondliggend aan
die miweringsbeginsel geld in Elisabeth Eybws se poesie die essensitle woord en beeld (vgl.
Kannemeyer, 1995a:7).Oor die aspek van haar polsie st sy: "In wat ek shyf, s a d e k na die
pmtsre mwntlike suiwerheid" ( J a n s e ~1996:161).

2.8

GELUK AS TEENPOOL VAN LYDING

In waiter verskyningsvorm dit hom ook mag voordom, gegee in woord, beeld of gedagteinhoud, lyding is reg d m Etisabeth Eybers se oeuvre 'n dewlopende en oorheersende tema.
Die dualisme in die digterspersoonlikheid en die feit dat haar poesie gekenmerk word dew
kontraste, werk w k d m na die lydingstema waar geluk as alternatief vir lyding geld.

Dmlopend geld die strewe na geluk en hieraan lewer die versoening met lyding sy deel.
Andersins kom die drmm herimering, aspekte van kindskap en musiek as geluLsdraers
voor. In hierdie gedeelte word Elisabeth Eybers self in haar poesie aangehaal waarin sy haar
diiek w r van hierdie aspekte uitspreek.

Die digter probeer nie om die love met sy d e , maar tog ook hedike werklikheid te
ontvlug nie (vgl. Beukes. el al, 1970:98). Soos Ester (1987:35) dit stel: "De werkelijkheid,
zoals die in de gedichten van Elisabeth Eybers gestalte krijgt, is van meet af asn een
geschonden werkelijkheid". Hy noem verder: "In iedere bundel zijn ook momenten van
genade mogelijk, die een intens levensgel& realiteit laten worded'. Juis in die komasstelling
tussm lyding en gel& kom die gel& te voorsltyn. In Besfmd (1982) gebruik sy weereens 'n
m~urbeeldom die kontras lyding en geluk te vcrwwrd
Dit is nie weg te stwt
of te ontwyk, die pyn.
Jy kweek dit in jou skwt
en tors dit met jou mnd,
diep uit jou kronkelskulp
sypel dit skaamteloos,
'n slym wat niks kan stuQ
Versaak betyds die brms
en uitgediende dak,
vermsper, soek 'n tak,
wieg om jou eie spil,
weef dromerig h vag
wat jou geheel inhul.
Verdun tot deurshynbuis
en wag tot jy eendag
gewek word, onvenvond
en sondm sleapgewig
uit jou hol veselhuis
oopwasier in die lig.
("Van slak tot skoenlapper". Bestand, 1982:35)
S w s uit die bespreking tot dusver blyk, is dam in die pobie van Elisabeth Eybers 'n

aspekryke en komplekse wisselwerking tussen lydimg en geluk as deel van die omvattende
werklikheid van die onvolkomene en die volkomene.
2.8.2

GELW E N DROOM EN H E W E R I N G

Is die geluk onbereikbasr, is d w die hunkering om van die lydiigsvolle realiteit in die droom
te ontsnap, die drwm wat in die hunkering na geluk, soos die digter self s6, "no8 veel
wmpenserender (is) naarmate je een Langer leven hebt gehad, en ze worden ook altijd mar
vindingnjker" (Lieske, el al, 1990:36). Die herinnering aan 'n woe&e geluksmoment of
gelukstoestand hou die Bedagtes daaraan lewendig en b e w m dit ervaring en skep die
moontlikheid om dit te herbeleef en te w& dat geluk bestaan. Deur die droom en die
herinnwing m a s r die mens die geluk in haar gedigte die naaste. Net so h belangrike aspek is
dat lyding nie op sigself ~ e maar
,
in die kontras: lyding-geluk geplaas word s w s wat
Elisabeth Eybers dit venvoord in die bundel R~~11&mg(1987).
. .. . F'yn binne handbweik
mrg dat brmssyn telkemaal opduik.
soos die blits neem hy 'n droom in o.?nskou
wat die t e a verlede vindiigryk
OnNou,
'n aanwins om ~ e t m o mee
s 00 te staan
dagperk te gaan
en die kaalg&e
("Aamvins" Rymdvang, 1987.34)
~

ih

2 8 3 GELUK IN IEiD, KlNDWEES, KLVDERLm SINTUIGLIKHEID
By Elisabeth Eybers is die kind getuienis van die volmaakte, en die beeld van geluk (vgl.
Spies, 1975:114). In die herinnering aan kindwees b e s t m die moontlikheid van die
temgvlug na 'n wo&e toestand van geluk. In Die helder balfiaur (1956) skryfsy:
Die jare het dew haar gestmxn,
wat sy die kohaarste geag
het, uitgekaif en weggeslyt:
wanneer 'n mens vGdaptot dan
niks roncr ma as ecnsaamhe~d
onwaak ly weer c m s tot die droom

-

-

word jy weer kommerlose kind
wat kaalvoet spring van klip tot Hip,
wat bessiesade s o w tel
en pluimstemneerkatjieslaat wip,
kan jy jou onderbroke spel
opnuut hervat in son en wind.
("Op die knrm". Die helder h!@aor, 1981a:S)
Elisabeth Eyben ag die kindertyd, toe die love mooier en gemaklikw was en die toekoms
vocr gel€ het, as die gelukkigste tyd van die lewe en die tyd wat later in die lewe geldealiseer
word (Jsnsen, 1996:141).Om die lewe met jong

oe te bermg, word in die Jurierappon by die

onorangs van die P. C. Hoofl-prys as die "belangnjkste instmmem in haar poetische
acliviteit" genoem (Kopland, et d,1991:19). Dat dit we1 een van die belangri!ate instrumente
in haar poiifiese aktiwiteit is, bevestig die digter self in haar 1963-rede: "Die digter moet
sover moontlik die sintuiglikheid van sy kindejare behou, die ems en uitgelatenheid van sy
adolessensie, die onafbanWikheidsdraog van sy jeug en daarby die sel&ritiek van sy
volwassenheid" (Eybers, 1978b:109).

In die mtuur is die geluksmoment ook moontlik. Oor die plek wat die nahlur in Elisabeth

Eybers se poesie inn-

geld die uitspraak van Spies (1989:43): "Mens en natuur stam . .. in

noue verband met mekaar" en volgens haar is dam nie sprake van 'n objektiewe
natudeskrywing nie, want Elisabeth Eybers laat in die natuurbeeldimg die "vol-menslike
konkreet word". Sy d q f a s voorbeeld in Tussenrmg (1950):
Ek sou so graag, n6 al die jare, weer
na bome luister om van hul te leer;
wanneer die wind sy woede teen hul stort
wens ek ek kon soos hulle stormwys word:
daar is gem soepel weerstand so vokome
m s die aeduld en buiasaamheid van bome

Sy I€ in die natuurbeeld die menslike lyding en geluk "as. Deur ook te vlug in die natuur

word die geluksmoment gevind en die d

e werklikheid ontwyk

Van Rensburg (1975:149) wy 'n artikel aan Elisabeth Eybers as digter van die musiek waarin
hy verskeie insigte bied w r die verband tussen lyding en musiek. Hy wys dsarop dat sy in die
loop van die tyd geboei is deur die fenomeen van die digterskap, s w s hy dii stel, deur "die
daad wat daar onder haar hande gebeur, die ding wat daar uit haar gees vwnkom". Hy noem
dm dit deel is van die gedigte w r die kunste wat reg deur haar oeuwe vwrkom. Vervolgens
toon hy die lynregte verband tussen haar poasiegedigte en haar musiekgedigte aan en verder
noem hy dat die musiekgedigte die ontstaanskem van haar pesiegedigte vorm wat op sigself
deel is van die sintuiglikheid in h a p-sie,

wat hy noem, die hoorwaring en die

kykervaring.
Die meeste van Elisabeth Eybers se musiekgedigte het te make met die lied. Soos Van
Rensburg (1975:151, 152) a a n t o o ~word die lied betrek deur betiteling Hy noem verder dat
dit wydverspreid in haar o

m voorkom dat die ervaring in terme van 'n lied beleef word, of

dat die gedig in terme van 'n lied gedui word.
Dit is dan veral die liedgedigte wat in verband staan met die lydingstona en volgens Van
Rensburg (1975:153) verleen Elisabeth Eybers haar eie skakering, van positief tat nejptief
aan die tradisie van die liedgedig. Die lied kom voor as ekwivalea van die lewe en dan is

daar die lied wat in diens staan van iets h o h en kosbaarder as maring, soos Van Reusburg
(1975:153, 154) dit verder omslryc "in werklikheid: van lewe waf in dens stmn wn rlie
lied". Volgens hom is die lied as 't ware "die kislol Mlortw ale /ewe uifkisralliseer".

Verbandhoudend hiermee kom die lydingtema ter sprake. Van Rensburg (1975:154, 155)
noem die volgende: die lied as verlossu uit dmk of gekneldheid, tydelikheid en menslikheid

en die lied as troos. Dit bied ook die moomlikheid van beskeming en nog belangriker, s w s
hy uitwys, is dit 'n wegvoerder uit die hier en die nou. Dit kan dus aaovaar word dat die
geluksgedagte hierin vetvat is. Aan die hand van 'n natuurbeeld, stel Elisabeth Eybers dit
s w s volg in 'n gedig in die bundel Die wm en mder verse (1945):

Gety van seltbejammerende dromers
met tam geheues waarin flitsend tart
woorde wat weier om hulle te lsat kneg
deur moeitevolle wette wat die han
v a i n om al sy hunkering saam te vleg
tot die mistieke lied van elle somers.
("Augustus". Die WGWen d e r vwse, 1981b:25)

Wat Van Rensburg (1975:155) h boeiende faset van ham poesie noem, is die gedagte van die
lied as "mi&/ om iers d r s re uwrvoel, iets beduidender as die lied self - die lied dus as
interned&, as middel waardeur . .. die werklikheid ... m t a a n " kan word. D e h l w e is deur

die lied iets anders te rind: dit waama die hart hunker en waama bestendiglik gesoek word.

L86 VERWOORDING VAN GELUK
Die v-oording

van geluk alleen is in E1isab.h Eyben se poesie byna volkome afwesig.

Die digter self verskaf die redes daarvoor. Ten e r n e word geluk verbind a m die herimering
daaram en die herroeping daarvan in die gedig, soos sy dit gee in Nwdluk (1989).
Geluk wat kortstondig bestaan
ken gem moontlikheid om te vemaan,
.
o d o f uit argaiese woorde
voortdwend bime bestek
van die donkerkamerige han
met sy bergplek vol glimmende beelde
uit nimmer taufindbare wrde.
'n Vingeweeg kan dit vwwek.
("Dog van geluk". N d i k , 1989:35)
Ten tweede is die geluk self nie te betwyfel of te beredenem nie: die geluksmoment op sy eie
het nie eens plek in die gedig nie 500s sy dit stel in Neerslag (1958).
... . ek word helder walker van die don
na nuwe woorde wat my skielik kwel
- so onvanpas, want die geluk v m i s
niks wat dit moet bewimpel of bewys.
("Tuiskoms". Neerslag, 1975c:40)

Die gedig is daar om die kontras lyding-geluk te venvoord en:
"om al die ongerymdhede te rym".
("Retleksie" Balm, 1977x30)
In die volgende gedig in die bundel Neerslog (1958) venvwrd Elisabeth Eybers die gedagte
s w s volg:
Pyn, onverbiddellike bedgenoot,
jou gloeiende omhelsing seng my skood:
wat km die vonk6losii nog verwek
as af en toe 'n lewensvreemde loot7
(Tyn".Neerslag, 1975~54)

2.9

DIE GEDlG AS GELUK

Ten slotte is geluk vir Elisabeth Eybers die gedig gevoed uit 'n ryk innerlike lewe, die
bewerker van vmening, die bringer van ewewig, die klaarheid, die skoonheid, die
h i d b l i n k lied. Selfs wanneer die gedig oor lyding handel, is die skryf van die gedig 'n
handeling wat vreugde of geluk bevat. Daar is een gedig in Die helder MJaar (1956) wat
spesifiek c a r die poesie as sodanig handel, waarin dam geen swemn van lyding is nie en wat
die geluk wat die skryfvan poMe meebring, venuwrd.

'n Piet-my-vrou kaats uit die tuin
sy drie &n note teen die naat
wat kriskras om my skedelhin:
die helder klankkartetse slant
dat v u u m i vonke allrant spat
en as hul st& die sponsbeen splyt
en dew die d m mater ding
tot in die warm witstoc spring
'n klein, blink lied - kristal fontein Op uit die bedding van my brein ...
Fluit, piet-my-vrou, fluit, fluit!
Die helder W j m r ,l981a:9)
("pie my

Elisabeth Eybers (Lieske, el 01, 1990:31) s€: "Het Engels heefl er een mooie uitdmkking
voor, wanneer je onnodig over pijn zeurt: to make a song and dance. Dat Unkt w
dubbelzinnig maar dan dmk je, ja dat is precies wat een dichter doet. Je maakt een song
about it".
Soos dit uit die navorsing blyk, is hierdie gedig met sy sintuiglikheid en die m i g tussen
emosie en verstand, die enigste gedig in haar oeuvre waarin lyding op watter wyse dit ook al
verder in ham poesie voorkom geheel en al ontbreek. 'n Mens ken as Y ware van hierdie
gedig praat as 'n lied oor die lied: die poeie. As Elisnbeth Eybers se bostaande uitspraak hier
geldend is, is hierdie gedii merkwaardig, omdat dit lyk asof die digkuns v u haar nie alleen 'n
artribuut van gel& is nie, maar ook in prinsipe deel van gel&.
Elisnbeth Eybers se poesie is 'n opgawe van die menslie bestaan met lyding as een van die
sentrale gegewes. Die kompleksiteit van die lewe en van lyding kan in haar poesie
waargeneem word. In haar gedigte kom die kemaspekte van lyding in 'n verstrengslde
wisselwerking met die gedigtema voor.

3.

DIE LYDINGSTEMA EN DIE BUNDELTEMAS

Lyding as 'n belangrike aspek van die poesie van Elisabeth Eybm kan in konteks geplaas
word deur die deurlopende lyn d a m in haar wum aan te m n soos dit aan bod kom in

haar afsonderlike bundels.
Omdat die lydingstema gelntegreerd is in die bundeltemas is hierdie gedeelte 'n verkenning
van die senmle bundeltema van e k e bundel en die lydingstema. Die verkenning w q verder
lig op tmuts en aspelae van lyding wat deurlopuul in ham oeuvre voorkom. h Verandering
van perspektief ten opsigte van die oorkoepelende temas en aspekte van lyding en 'n

verbreding van temas en lydingsaspekte kan aangetoon word. Bykomend verleen hierdie
inligting 'n agtergrondskennis waarvolgens gedigte uit versldllende bundels, msar met
ooreenstemmende of verbandhoudendetemas of lydingsaspekte verstaan moet word.

Vu hierdie navorsing word hoofsaaklik gebruik gemaak van resensies by die verskyning van
die bundels en daarom word histories gewerk en het die bronne verskillende litere-twraiese
beskouings as uitgangspunt. Die tydgebonde aard van die resensies word ook wempiell in
die wwrdgebruik uit 'n bepaalde tyd en die litermmpvattings. Sodoende gee dit 'n beeld
van tydgenootlike resepsie en is deels gedateer, maar dit het egter nie 'n wesenlike invloed op
die doel van hierdie gedeelte 500s bo uiteengesit nie. Dit spa1 ook geen rol by die aantwn
van die aandag wat die lydingstema in samehang met die bundehemas by die ontvangs van
die bundels geniet nie.
Die fokus val dus hier op die eerste lees van die bundels en dit word nie verder beredeneer
nie. Wat opvallend is en in hierdie resepsieverslag asngetoon word, is die patroon van die
remsies. Uitrmard gaan dit hier om uitsprake oor lyding, maar die algemene lyne van
Elisabetb Eybers poesie is ook duidelik. Dit is indwdaad opvallend dat daar vanaf die eerste
kommemaar oor haar poesie so prominent na die aspekte van lyding wat damin vervat is,
vemys word. Wat ook merkwaardig is en waarna meamale in besprekings van haar p&e
vemys word, is die feit dat sy altyd getmu bly a m haarself sodat die gedigte omeenscglik 'n
bepaalde integriteit vmoon (vgl. onder andere Gmbler, 195646). Die belangrikste kenmerke
k vanaf baar eerste bundels en word in die
van haar digterskap en digkuns loop ~ d e l i dew
resensies uitgewys.
Omdat die lydingstema so 'n geintegreerde deel vorm van die bundeltemas en Elisabetb
Eybcrs se digkuns in geheel word dit uiteraard meermale in die resensies vermeld. Alle
resensies i s e@er nie ewe omvattend en bruikbaar vir die doel van hierdie bespreking me.
Ook nie alle resensies verlan dieselfde hoeveelheid inligting m r die lydingstema nie. Die
prominensie van die lydingstema in Elisabeth Eybers se polsie word we1 gestaaf deurdat van
die resensente dit as vemekpunt van die besprekings gebruik of breedvoerig daaroor
kmmentaar lewer. Dit lei daanoe dat 'n bepaalde resensent se bespreking uitvoeriger as
ander hier weergegee kan word. Gedigvemysings wat deur 'n resensent ter toeligting gebruik
word, v o m deel van die aanbod en word w k hiw so gebruik
'n Chronologiese werkswyse word gevolg en die bundels word saamgegmepeer met die

lydiistema as uitgangspunt, wat daamm nie noodwendig ooreenstemming toon met enige
bestaande of aanvaarde indeling van Elisabeth Eybers se digbundels nie.
Die resensies wat w r die Eybers-oeuvre in Suid-Afriknanse publikasies verskp het vanaf
1936 tot 1999 word hier byeengebring. Hieruit volg 'n sintese wat tot 'n resepsiwcrslag
saamgevoeg word met die fokus op die interpretasie van die inhoud, herordening van die
gegewe en groepering van die bundels in 'n eenheid met dim versmde dat die onderwerp
wasran dit hier

gaw geretlektea word. Hierdie afdeling werp dm w k verdere lig op

wpckte van lyding in Elisabeth Eybers se digbundels.

Elisabeth Eybers se eerste vier dibundels, Berydenis in die skemering (1936). Die sfil
avonnnrr (1939), Die wm en ander wrse (1945) en Die mder dors (194) wat him saam

gegroepeer word, bet as hwhma, soos Beukes (1960:47) dit stel, 'n bepaalde liggaamlike en
gcestelike ervaring, naamlik die van die liefde en moederskap. McArdeU (1957:27) noem die
bundels die van 'n jong mu, vol van die m g d e en smart van jeugdige liefde.
3.l.I

BELIDENIS LN DIE SKEMERING (1936)

By die verskyning van Berydenis in d e skemering +C.

M. van den Heever (Eybers, 1936)

die voorwwrd en kondig met weugde die eerste woulike Afrikasnse digter aan. Uit die
v o o m r d blyk dit dat hy reeds in die debuutbundel sekere belangrike kenmerke van
Elisabeth Eybers se poiJie uitwys en die plek wat lyding in die bundel innerm, aantwn. Hy

skryf.
"Hoe verblydend is dit nie om die jeugdige vonndrang by die jongste Afrikaanse digtws te
sien en om saam met M l e te gaan op onbewandelde w e en om saam met hlle te vertoef in
die mstige skaduwees van selfgevonde waarheid! In die werk van hierdie Afrikaanse digtem

sal u ... die stem van beproewing en worsteliig hoor, wat opklink in 'n tad wat 'n eie
ekspressiewe krag dm. Hier ~e die liefiallige "digterlikheid" wat om so dikwels temkom in

om poesie nie, maar 'n dwingende onwoering van die hart, die stem van die gewete wat 'n
belydenis bieg in die skemering-stille wydtes van die skoonheid. En so bring hierdie jong
Afikaanse digteres 'n verrassende bydrae tot ons poesie, want al ontbreek die &ere lyn van
die gmefende kunnenaar hier en d m , hoor ons in haar werk die aksent van innerlik gevonde
waarheid en, s w s by alle egte digters, die gebed van die hart wat vergeefs gesoek het na
heling en rust'.
Naar Van den Heever plans G. Dekker, M. S. B. Kritzinger en F. E. 1. Malherbe Elisabeth
Eybers by die groep wat later bekend sou staan as die Dutigers. Alhoewel sy in 1974 s&dat
sy em na die verskyning van hau tweede bundel met die po€sie van W E. G. Louw en N. P.
van Wyk Louw kennis gemauk het en nie d w hulle be'Ynvloed is en ook geen venvsntskap
met veral laasgenocmde gevocl het nie (Iansen, 19%:129), was dit Malherbe (1936:31,
1940:12) wat na h w poesie verwys het as die woulike aanhang by W. E. G. Louw se werk
of soos hy dit in 1940 noem, die woulike aanwlling Kritzinger (1936~11)vat dit wat hierdie
digters gemeen het so ssam: "Hulle is voor alles individualiste, daarom het hulle met eie
vraagstukke te doen. In die lewe met sy venvarrende probleme het hulle nog Been eie
staanplek gevind nie. Wat is die doel van die lewe? is een van die wae wat huUe lastig val".
Dekker (1936a) verwys ook hier a m die begin van Elisabeth Eybers se digtemkap na
kenmerkende eienskappe, dat hau pobie 'n strewe is "na weergawe van uiters individuele en
selfs individualistiese onhuetinge en stemminge

...

as bewuste momente in die

lewenstemming, gebore uit sbyd m soeke na diepere lewensbesinning". Hy venuys na die
gedigte in die bundel in die algemeen as gedigte waarin die misterie van die lewe tril.
Die verskillende soone gedigte wat in die bundel voorkom, besloyf Kritzinger (1936:ll) as
impressioniniese natuuwerse, persoonlike gedigte en algemeen-menslike, min of meet epiese
po6sie. maar oor die algemeen f o b s die resensies op die persoonlike gedigte wat soos
Dekker (1936a) dit noem, ontstaan het in die vae skemerlig van deurleefde, maar nie fel
deurleefde jeugsmart. In sy verwysing na die lewe en die digkuns skryf Maherbe (1936:31)

dat die bundel strek van soete dmmery tot die "bede" aan die "vreemde en verre lewe" om uit
die "droom-veiligheid" verlos te word. Hy wys op die wins wat die ontwikkeling vir
Elisabeth Eybers se digkuns inhou, dat die sentimentele droom nie meet g o d genoeg is nie.

Om van digterlikhid gered te word, moet die werklikheid ondergaan word (Kritzinger,

1936:11), wat in die bundel hoofsaaklik deur die liefdeservaring gebeur. Dit is dan ook veral
die lisfdcsverse waarop die klem in die resmsies val en Kritzinger (1936:ll) wys op, vir
d d e tyd, die vreemdheid daarvan dat die jong Afrikaanse digter oor haar
l i s t d e s o ~ n d i n g ssloyf, maar dat haar reaksies so eg klink dat dit as eie belewing
amgcvxl word. So vmeg reeds val die algemeen-menslike nard van haar poesie dus op. Die
l i e is, soos Malherbe (1936:31) dit norm, die jeugdige, mmamiese verlangens van 'n
ontluiLmde meide, maar by haar is dit gmotliks teleurgestelde liefde. Daarom word sy deur
logs.

donLene en e e n d e i d gepla (Kfltzinger,l936:ll) wal haar na die droom dryf as

OnNhtgting uit die lewenspyn. Soos Malherbe (1936:31) dit stel: "Haar werklikheid is tot
pyn- m tog vreugdevolle droom verhef en kom dikwels tot ons in die vorm van herinnerins"
Ook wanneer die gedigte getuig van 'n vervullende liefde geskied dit langs die weg van pyn
(&itzinger,

1936:ll). Malherbe (1936:31) shyf dnt sy deur liefdespyn tot vrou gewek is en

wsl in die soeke tussen droom en werklikheid deur pyn en lyding die lewe nog diepa

dda&

word (vgl. ookB&es, ef a/, 1970: 94.95).

Malhubc (1936:31) vat die ken van die bundel saam met die woorde dat sy uit haar m g d e
an ~ kham
. meisie.droomveiligheid gewek is deur die lewe en wat die lewe liefde noem
~
O
J sy Imas ryp M mens, tot vrou en dal sy die pyn van daardie p e i venvoord. Hy
IU1 die ksmgedagte van die bundel ook so: "Die pondtoon van die bundel was die van
00rg.w~lan die lewe en die smart van disillusie" (Malherbe, 1940:lZ). Dit is juis die m u in

hu wat die maste ly (Malherbe, 1936:31).
Ook

(1936:ll) n m dat sy met die bundel 'n tydperk in haar lewe afsluit, maar

dn Q dwuadcur die hele bundel geen vokome ms en bevrediging kon vind nie. In 1956

slayfElisabcth Eybas self die voomoord by die herd& van die bundel en noem die gedigte
'n q a b d g c dohment van adolesscnsie.

Die rcacnsmte vermeld sekcre kenmerke van Elisabeth Eybers se possie in hierdie bundel
wat ktsr,soos d s genwesenskenmerke van haar oeuvre sou word. Van dm Heever
@ybcnS 1936) sicn in hierdie bundel neds die skoonheiduaspek in haar p m i e raak. Dit gmei

in haar oeuvre tot 'n strewe na skwnheid en suiwering en die deurdring tot die essensie ten
opsigte van die werklikheid en die poesie. Soos Van den Heever dit in die v o o m r d stel,
verwoord die gedigte die onhoering van die hart en die stem van die gewete, die later
herhalende hart-en-hooftema, en dit spreek van innerlik gevonde waarheid, volgens Dekker
(1936a).
Dempsey (1936:93) gee die siening dat die gedigte nie oor allerlei losstaande motiewe gaan
nie, maar 'nbelydenis is van individualisme en gebrokenheid. Die bundel openbaa reeds die
konnaswerking in Elisabeth Eybers se poaie, die ssmespel tussen lyding en geluk en in
verband hiermee ook vermlling, of soos dit hier voorkom oovermldheid wat verbonde is

aan die enkelingskap en eensaamheid.
Dekker (1936a) sluit sy bespreking van Berydenis m d e skernering af met die siening dat die
bundel die duidelike belofie gee dat Elisabeth Eybers die uitdrukkingsvemo€ sal besit om

haar selfontworsteldediepere wearheid te verbeeld. Dit is hiwby dat Malherbe sy bespreking
van Elisabeth Eybm se tweede bundel aansluit.
3.12

DIE STE AVONTUUR (1939)

Die sfil m n w r is die bundel waarin die belofte wat haar debuutbundei ingehou het, in

vermlling gaan (Maherbe, 1940:lZ). Dit geld w k ten opsigte van die digterspersoonlikheid

scos Dekker (1939b:49) aantoon. Egtheid en suiwerheid is die wesenstrekke van hierdie
bundel volgens Mocke (1940:21). Dekker (1939b:49) sluit hierby aan en noem die eenvoud,
soberheid en eerlikheid wat hierdie po&ie kenmerk. Hy wys weereens daamp dat ook uit
hierdie bundel, soos uit die eerste, die misterie van die lewe opflits in 'n bieg van eie liefde,
eie vreugde en smart en stryd, maar dat daar we1 'n objektivering van liefdesleed voorkom.
Die meeste van die gedigte is liefdesgedigte. Dekker sowel as Malherbe en Mocke sonder die
moederskapsgedigte uit as die hoogtepunt van die bundel. Weereens bring Elisabeth Eybers
'n eerste in Afrikaans.

Dekker (1939b:49) stel dit so: "Dis die eerste keer dat 'n wou hierdie dinge in ons tad besing
en sy het ons letterkunde verryk met 'n paar gedigte van ontmerende menslikheid". Ook
Mocke (1940:Zl) laat hom meer breedvoerig hieroar uit en betrek die hele bundel as hy wys
op die suiwerheid daarvan en dat die gedigte in 'n hol) mate enig in die Afkikaanse poasie is
deur die onverbloemde eerlikheid wat d&t

spreek. Hy gee die siening dm die hele bundel

staan in die teken van die digteres se moedige lewcnshoudii om ~e did dinge wat ham hele
gedagte- en gwoelslewe beheers deur 'n vusagtende vaagheid te verbloem nie. Dan slrryf hy:
"Want nog nooit is die geheime skoonheid, maar ook die naakte wees en dikwels die
verskrikkinge van moederskap met so 'n byna genadelose openhartigheid in die Afrikaanse
poesie bely nie". Hy trek hierdie lyn d m die bundel as hy % dat die bundel geen
werklikheidsonNlugtiq is nie. Dit is 'n onvoonvaardelike bieg van die diper se woulikheid
en alle stemminge en ervatinge wat daarin venveef is. Hy wys hier op die kontrasterende
werklikheid as hy noem dat die stemminge en ervaringe skoon en angswekkend, s o a en
-g

is - dit is alles deel van die stil avonhlur om die wou se heiligste ondewinding in die

love te vom. Hy motiveer die stelling dcw te wys dat die verheerliking van moederskap
intiem verweef is met die verheerliking van die liefde wat in sy suiwerste hoogtepunte
simbool word van die digtwes se hele lewensmaring soos dit in die bundel verwoord is: die
vae o m s van jeugverlange wat wrgaan in vervulling in die oorgawe van die wou, die

heimlike ontwaking en groei van die m s t e lewe in haar wat sy in haar oamblikke van diepste
mvoeling en deurskouing sien as sinnebeeld van die groat Iewens- en skeppingsgeheim
waarvan sy deel is en waardeur die lewe tot sy hoogste v m l l i n g kom. Vir die digter is dit

sclfs so volkome dat dit digterlike inspirasieteenwefk (vgl. Malherbe, 1940:12).
Die grondtoon van die bundel is, soos Malherbe (1940:12, 14) dit noem, lewensaanvaarding
en lewensverheerliking wat ook neerslag vind in, wat hy noem, ander gedigte met 'n sosiaalgerigte trek. Haar hart gaan nit na almal wat nie die weugde van lewensvermllimg smaak nie
of die t m s van skoonheid moet ontbeer.
Malherbe (1940:14) sluit sy bespreking van die bundel af deur te wys op die mooie wat
daarin onamgetas bly, die toename in haar kunstenasrskap, die eenvoud en opregtheid en

haar loitiese sin wat 'n waarborg vir verdere skoonheid is. In msluiting hierby noem Dekker

(1939b:49) dat naas die skoonheid van die gedigte in die bundel ook tot h skone oplossing

proei.
Die stil avontuur kan gereken word as h bundel waarin vreugde en geluk die botoon vom,
maar soos resensente aandui, is daar in Elisabeth Eybers se eerlike lewenservaring en
lewensdeurskouing die erkenning van lyding as deel van die werklikheid.
3.1.3 DIE

VROU ENAh'DER VERSE (1945)

Die war en mder verse is die titel van Elisabetb Eybers se derde bundel en met vewysing

na die titel noem Mulder (194527) die bundel 'n besinning oor wat die w e d i k s t e van haas
h e as die wou is. Die tema van die vorige bundel word bier voor$esit, maar nou as vrou in
'n under lewensfase, die van die moeder (Kruger, 1945:17). Hy wys op die bundel se bydrae
tot die A6ikaanse letterkunde en dat dit selde tot op daardie stadium gebcur bet dat die tema
van die vrou behandel is. Hy noem dat Elisabetb Eybers dit met waardigheid, opregtheid en
intelligensie doen. Ook wat haar digterskap aaogaaq toon die bundel onhvikkeling. Soos
h g e r (1945~17)dit stei bet sy nou 'n dieper insig in haar eie ondervindinge en hoe om hulle
te behandel en daarom is die gedigte in die bundel die produk van 'n diepe en sorgwldige
denke oor ondervinding en om wat die digkuns eintlik is. lo sy bespreking van die bundel
vewys Mulder (194527) na die wee elemente w a d t Elisabeth Eybers se poesie
hoofsaaLlik bestaan: ontroering en besinning. Hy noem dat haar p m i e die uitkoms is van 'n
lung innerlike proses waarin die sin van alles wat sy beleef h e vir haar helder w o r d het en
uiteindelik sy vonn kan loy. Volgens H ~ g o(1945) is dit poesie waarin die ervaring so
verdiep en veralgemeen dat hulle vol-menslik word. Hy noem ook dat die gedigte vol &one
waamgtigheid is en dat lewenswysheid daaruit spreek. MuIda (194527) venuys na dieselfde
aspek van haar poasie en in die besonder na hierdie bundel wat 'n besinning is om wat die
wesenlikste is van ham lewe en dat die besondere tot algemene plan gehef word, die
persoonlike tot beeld gemaak word van die onpxsmniike. Maar bo alles is Die wm en onder
verse 'n bundel waarin die lewe warm Mop - en bewe.

Swart (1946:13) vat die bundeltema so saam: "Met Die wou en mder verse verskyn die

p m i e van 'n ryper, ontnugterde wou, 'n wou bewus van die onsekerheid van haar eie
bestaan Haar insig en lewensbesef is verskerp, haar stille tewedenheid tot angs omskep". Na
aan leiding van die angstema in die bundel noem Mulder (1945:27) dat w k die moederskap
in die bundel anders beleef word, nou met 'n onderbon van angs Hy brei daarop uit en wys
op h besefvan verganklikheid en die onsekerheid van alle geluk wat feitlik aan al die gedigte
in die bundel ten grondslag I€. Swart (1946:13) noem die tweestyd Nssm die vurige liefde vir
die lewe en die bange gedagte aan die kilheid van die dood wat die grondtema van die meeste
gedigte in die bundel is. Die v o w waarin die verganklikheidsbesef hom openbaar, som
Mulder (1945:27) so op: "Ongemstheid oor die lewe wat sy gaan baar, m a s i e s asof die
vaste veilige w k l d wat haar omring, slegs in skyn vas is, direkte oorpcinsings w r die dood
en pogings om monumente uit haar vergane kin&rtyd opnuut weer te deurlewe". Die vlug in
herimering en drome noem Swm (1946: 13) 'n wanhopige poging om die donker skadu's van
die lewe te vergeet en selfs die liefde is 'n troos en 'n angs.
Dit is die gestalte van die dood, skryf Burgers (1946:21), wat w r haar denke sy sksduwee
lent val, vanaf die begin van die bundel waar die dwd sy sens mom neig voor die simbool
van die wou as draer van die lewe, m a r wat onverbiddelik optree in e k e individu se lewe.
Deur die verskynsel van die dood kom die onvermydelike van die mens se allemheid na vore
en dat die mens die onderskeid Nssen individualiteit en, soos Kruger (194917) dd n o w
samestelling moet maak Hy wys op die dubbelsinnigheid in die bestaan wat sterk en bitter in
die gedigte staan en die aanhoudende tweestryd tussen die wou en die dood.
Ten spyte van hierdie onmag van b e s w die weugde en angs van m h s k a p , die liefde
wat van tydelike aard is en die enkelingskap van die mens, spreek 'n begewe om te lewe uit
die brndel (Swart, 1946:13). Dit is asof die omsingelende dwd die digter tot angsverwlde
weersin en verset oproep en ook dat die gedagte aan die dood afgeslrud moet word (Burgers,
1946:41). Dm, skryf Mulder (1945:27), is die lame woord in die bundel nie aan die dood
nie, maar aan die lewe.
As die bundel somber aandoen, is dit omdat Elisabeth Eybm die vermoC besit om deur te

driog tot die kern van lewensverskynsels en om die gewaanvording en ontmering oor die

gestaltes van die wou, die moeder, die kind en die dood sowel as 'n sombere lewensblik
suiwer esteties in ontmexende gedigte te vmoord, &ryfBurgers (1946:41,44).
As die ontstaans- en publikasietyd van Die vmu en mder verse (1945) in verband gebring

word met die w&eldgebeure van dmdie tyd, die Tweede Wkeldoorlog (1939-1945). v e k y
die doodstema 'n besondere perspektief en wyer agtergrond sms die resmsente dan ook
aantoon (vgl. onder andere Mulder, 194527).
Volgens Kruger (1945:17) is die pohie in hierdie bundel die produk van diepe en
sorgvuldige denke m r ondervinding en oor wat die digkuns eintlik is. Hy verwys na van die
gedigte as kristallasies, presipitate van 'n lewende inmspeksie. Burgers (194641) se
kommentaar wr die bundel is dat Elisabeth Eybers se poLie gedigte is wsarin sy probeer
deurdring tot die geheimsinnige kern van dirge en waarin gewaanvordimg en omroering oor
die gestaltes van die vrou, die moeder, die kind en die dood gekristalliseer en verstil het.
Die stahlur wat Elisabeth Eybers se digterskap reeds na die derde bundel verkry het, verbind
Burgers (1946:44)

die drif om te lewe en sien dit as 'n waarborg dat sy die innerlike hug

sal besit om aan te hou groei en skep.
3.1.4 DIE ANDER DORS (1946)

Elisabetb Eybers voldoen inderdaad in ham vierde bundel, Die mder dors, aan hierdie
vmagting. Met hierdie bundel het haar digterskq gegroei tot h steeds ryper besinning oor
vmuwees. Volgens Malhube (1947b:76) is die sekerheid van die han en gwoel gekeer tot

introspeksie waar nie meet van die wonder sprake is nie, maar van die werklikheid alleen en
dit is 'n werklikheid van skrynende o n d d h e i d en die rmgiese in die wouelewe.
Die digter se eie uitleg van die bundeltitel, ontleen aan die gedig "Hagar" oor die
gelyknamige Bybelse figuur, tipeer die bundehhoud. Teenoor die liggaamlike dom waarvoor

daar volgens die Bybelse verhaal uitkoms was, staan die nieliggaamlike dors van

easaamheid en verbinering (vgl. Kannemeyer, 1978:467). Mdherbe (1947b.77) verwys na
die uitgewersbyskif by die eerste uitgawe van die bundel wat dit verder omsluyf as die
ander, niafisiologiese, geestelike don na lietile, gemeenskap, omgang met mense,
rmdersvoelendheid of wat di ook mag wees, warnoor d m om een of ander rede g a n
lafenis was nie.
Dit is dan hieraan wat Elisabeth Eybers woord verleen, maar by alle skrynende
onvermldheid, spreek daar uit die bundel 'n Lotsbemsting (Malherb, 194%:76). M a l h b e
(194%:77) wys op die rekenskap wat Elisalwh Eybers gee van die gemis en waardeur dit
oonvin word, dat sy so tot lewensaanvaardingkom, maar dis 'n duurgekoopte aanvaarding. In
die proses moet van soveel afskeid gmeem word. Hy noem veral die hart en hoe moeilik dit
juis vir die vrou is om afskeid te neem van haar wondbare ban, om van haarself die masker af
te nrk en hsarself te beskou as die vyand van haw gel& Al bly die besef van ontbering
skryn, moet die dwase vreugde afgesweer word voor die harde werklikheid (Malherbe,

1947b:79). Die wins hieruit is dat hart en hoof in die bundel in ewewig is (vgl. Malherbe,
1947b.82).
Nog belangriker is dat loutering d w lyding 'n sentrale tema in die bundel is en soos
Malherbe (1947b:79) dit stel breek die lewe so dew tot nuwe hag - en tot nuwe gehk
w w i t alle strelende versinsds en alle waan geweer is. H i m is, sws hy dit noem
"wnvionende dorstendes", figure wat in die bundel voorkom die voorbeeld.
Ook 'n veranderde verhouding tot die dood Lorn in die bundel voor Malherbe (1947b:79) stel
dit in verband met die louteringsproses wat volgens hom 'n sielshoogheid teenoor die dood
bring. Teenwr die breeksugtige en onverskillige lewe word die dccd wat nie m w gewees
word nie, gestel.
Malhehe (1947b:79-81) gee 'n meer volledige bcspreking van hoe die liefdesgedigte
waarmee die bundel afsluit, in die louteringsgang van die bundel inpas. As antwoord op die
waag of in die bundel nie afskeid geneem is van die hart nie, geld dat van die sintuiglike
verwarring en verdwasing van die hart afskeid geneem is, maar nie van die diepste vroulike

kern nie. Hy wys die herinnering as sleutel tot hierdie gedigte uit. Die verandering van

perrpektief ten opsigte van die herimering is dat dit nou 'n groter rykdom is as
vetwesenliking self en besit. Die geheim van die ongeskonde skoonheid van die liefde is
naamlik nie o m soos hy dii nffim, die ding in die ding te bemin nie, maar om dii te bemin
soos dit leef in jou heimwee. In die herinnering beantwwrd die geliefde in hierdie
liefdesgedigte van Elisabeth Eyben een volledig volgens Malherbe (194%:81) aan die
diepste kern van haar wese en is die liefde gewywaar teen skade en verlies. Daarom is die
liefdesgedigte nie in te&praak met die louteringsgedagte van die bundel nie, maar 'n bewys
en hoogtepunt d a m .

In 'n samevattende beskouing van die bundel skryf Malherbe (194%:82) dat aIles eindig in
innigste aanvaarding. Die verlange is immers skoner as die v e n v e s d i n g . Hy reken die
bundel as Hare en objektiewe vormgewing van wat so intens beleef en diep deurskou is. Hy
norm verder die heldere beelding van die verlange, aanvaardend, waarmee Elisabeth Eybws
'n voorste plek in die digkuns verower het.
Met Die under dors sluit Elisabeth Eyben die eerste fuse van haar oeuvre af waarin sy die

l i m l i k e en geestelike ervaring van liefde en moederskap Peulres, 1960:47) as deel van
die lewe van die vrou venuwrd. By al vier bundels noem die resmsente naas die liefde, die
enkelingskap of eensaamheid, die ervaring en die besiming, die rekmskapgee en die rol van
die droom en herimering as deurlopende kenmerke van haar poesie. Hierdie bundels bewys
dat lyding in watter vom dit ook voorkom verweef is in die bundeltemas, m u m s dat dit 'n
gelntegreerde deel is van Elisabeth Eybers se digterskap, maar as deel van die veelkantigheid
van die lewe nooit enkelvoudig nie. In die woorde van Beukes (1970:99) is die wesensgrond

van haar eerste poesie gedigte waarin sy juig en treur.

T-mg

veneenwoordig soos allenve€ in die liter& kritiek aangetooR h oorgang Nssen

die eerste fase van Elisabeth Eybers se oeuvre en die tweede wat 'n aanvang neem met Die
helder hoI&m

In sy bespreking venvys Antonissen (1951:21) na die bundel as 'n

intermezzo, h oorgang tussen Wee hooffascs, 'n sang met h minder definitiewe, selhtandige
ksrakter in 'n reeks van hoofsange. lnderdaad is Antonissen reg bewys, maer in 1951 wys hy
net vergelykend op die verskil met Elisabeth Eybers se voorafgaande vier bundels. Volgem
hom was d w d i e bundels meer inddwekkend en bevat dit hoofsaaklik gedigte op 'n semrale
motief of tema of 'n reeks gestaltes. Elisabeth Eybers sluit met Die mder don, volgens
Bakes (1960:47), 'n bepaalde liggaamlike en geestelie fase af, die van die liefde en
moederskap. Ook Gmv4 (1951:47) brei hierop uit en noem dat Tussenrmtg in myd met
Elisabeth Eyben se aard 'n eksperimentele karakter dra, welisww van bcperkte omvang. Hy
kwalifiseer dit verder deur daamp te wys dat sy egter nie ontrou aan haarself geword het nie
en dat hoar bekende stem in die bundel gehoor word. Wasrop dit neerkom, is dat T u s s e m g
minder geidentifiseer is met haar groei tot volwassenheid en wysheid as wat dit woe& die
geval was. Hier hou sy haar besig met die m a r alledmgse, skynbw toevaUige en nietiger
dinge in die lewe.
Ook Beukes (1960:47) spreek b a n hiemor uit. Hy noem dat die hndel staan in die teken van
'n tematologie'es-stilistiesevernuwing. Dit is die bundel waxin Elisabeth Eybers soek na nuwe
temas, nuwe belewenisse, 'n nuwe idioom en nuwe terminologie. Tussensmrg bestam soos
Beukes (1960:47) dit noem uit brokke indrukke wat gegee word van alledaagse ervariogs,
soms prim& visueel belewe soms oorheersend psigies. Wat die bundel gemeen het met die
vorige bundels, is die besinnende aard van haar po€sie. Beukes (1960:47) wys daarop en
noem dat die sigban en msigbare belewenis saamgebind en vergeestelik is dew daardie
deurskouing wat in alle tydelike dinge tydelose waardes ontdek. Soos Antonissen (1951:24)
ook daarna venvys, verloor Elisabeth Eybers nie in die bundel haar mees p e r s w d i e
karaknmek, naamlik die bespiegeling nie.

In aansluiting by die vernuwing in die bundel, kom daar 'n veranderde tom vom. In
teenstelling met die enigsius bitter Hank wat in Die onder dors gehoor is, is T u s s e m g ligter
en minder strak (Grod, 1951:47). Dit is volgens Watermeyer (1953:46) 'n afsluiting van die
hartstogtelike poesie van woe& en toon 'n byna mistieke bewuswording van die natuwdinge,

soos Beukes (1960:47) ook daama venuys, as 'n bewuste sinbiglike konfrontasie met die
natuur en die dier.
Omdat Tussensang'n meer heterogene bundel as die voriges is (vgl. Amonisseh 1951:21), is
die gedigte met 'n bepaalde grondgedagte of tema deur die bundel versprei. Dit is opvallend
dat die resenseme die lydingstema minder direk te bade bring, maar dat dit eerder
germpliseer word deur wat bespreek word. Van die reeds bekende temas kom we1 in die
bundel voor. Oor die liefdesgedigte skryfWatenneyer (1953:49) dat daamit 'n ryper inslag as
in die vorige bundels spreelr, en belangr* vk die iydingstema, 'n dieper en gewyder
b a s t i n g By die bestudering van hierdie gedigte blyk dit dat die verhouding man-wou soos
in die vorige bundels gekoppel is aan tydelikheid met die geimpliseerde skeiding en duur
(vgl. Brink, 1977b:9), net sowel lyding as geluk. Aangesien die gedigte met hierdie tema in
Twenumg beperk is, word daar in die bespreking van die bundel nie veel aandag daaraan
gegee nie. Watenneyer (1953:49) se siening van die liefdesgedigte is dat dit in dieselfde s f m
tuishoon as die in ham vorige bundels, maar met 'n ryper inslag. Die slotsom is dat die hart
die wysheid oorgeneem het in die wete dat die herbering ash en amper 'n gewamvording
van die aanwesigheid van die geliefde, in die W s i e vergestalting vind. Antonissen (1951 :24)
vmvys d a m as die wysgeworde hart en die geheue se wete.
Oor die gedigte oor die kind skryfBeukes (1960:47) dm dit in hierdie bundel 'n inlewing in of
temglewing na die kindedreld m a sy vrese en pmbleme is. Ook Watermeyer (1953~49)
vmvys na die wees waarin 'n kind in 'n sekere lewenstadium vasgevang kan wees. Die
kinderlewe is in teenstelling met die werklikheid van die grwtmens m a sy l e d soos
vergestalt in die wysgeworde moeder.
Nog 'n aspek van die kind wat hide Watermeyer (1953:49) en Beukes (1960:47) u i w is
Elisabeth Eybers se uitbeelding van die smettelose suiwerheid van die jong kind se oi! en die
gewaanvordinge wat dit by die volwassene wakker ma&, die miaerie van die nog ongerepte
kinderot wat boei. Dit is OE wat agter die onaangeraakte waas-van-'n-ander-w2reldiets
verskuil hou van die wonder van daardie me61hstaan wat die grootmens lankal vergeet en
verloor het. Watenneyer (1953:48) sonder die kindergedigte uit en venuys na die

vreesatrnosfeer wat Elisabeth Eybers him inbring
Soos uitgewys, bring die graer sintuiglikheid van T u s s e m g 'n aantal gedigte w r die natuur
en die dier voon. In die bundel is gedigte oor die oorgawe aan alledaagse vrmgdcs, maar ook

hierin is 'n lydingsaspek teenwoordig. Dit is veml in die uitbeelding van bome waariq soos
Watenneyw (1953%) din stel, die stem van Elisabeth Eybers op die intiernste en
ornroaendste wyse spreek. Wat onder andm in die bespreking van die tema na vore kom, is
volgens Antonissen (1951:Zl) dat daarin 'n stuk inwendige outobiogratie m a t is: die
Mekenis van borne in die lewe van die digta self Watmeyer (1953:46, 47) sluit hierby a m
en omskryf dit. Volgens horn word borne vir Elisabeth E y h stille begypndes en
leemeestem, positiewe kragte wat sin en rigting a m die lewe gee. Bome bceld die wysheid
uit en warbaarheid teen lyding. Hoe belangrik die gedagte van w&wheid

teen lyding in

Elisabeth E y h se poesie is, word bddemtwn d m Brink (1977b:9) in sy bespreking van
die herdruk van Tuswnsang.Hy had uit hasr po6sie in die bundel aan:
d w is neen sowd weerstand so volkorne
soos diFgeduld en buigpaamheid van bome.
("Bome". T w s e m g , 1977c:10)
Hy beskou dit as byna 'n mono by Elisabeth Eybm re w e k Honuel Tussenrang vemwend
is, vom dieselfde perspektief op die lydingstema as wat voorkom in Die under dors die

aanbod van die bundel, n a d i die weerbaarheidsgedagte. Soos in Elisabeth Eybers se
omme tot dusvw, kom lydiig voor in die kontrsspw, lyding en geluk.

Beide bundels, Die he1d.r harfiaar (1956) en Neerslag (1958), het as sentrale gedagte 'n
strupingsproses, onderskeidelik ten opsigte van die wdikheid en van die digkuns, gemeen.
3.3.1 DIE HELDERHALFJAAR (1956)

Die hefir hu&aar lei dan die volgende fase van Elisabeth Eybers se poesie in. Met die

verkyning van die bundel word dit venvelkorn in die leiterkundige kritiek as sonder nvyfel
die hoogtepunt van haar poesie (Grobler, 195646) en dit word steeds as 'n hoogtepunt in ham
oeuvre beskou.
Gmbler (195646) venvoord die algemene kommentaar w r die bundel en si dat uit Die
helder ha@aar 'n nuwe gloed en warmte, h nuwe lewensdrif en tuimw belangslellimg en

bowendien 'n verskerpte aandag vir die juiste wood spreek. Hy wys verder d a m p dm al die
gedigte, w k die wm in twn en tema by Elisabeth E y k s se vorige poesie aaosluit, getuig van
'n groei en 'n selfvemuwing. Op die titelblad word aangedui dm hierdie bundel sy beslag
gekry het in 'n bepaalde tyd: April tot Oktober 1955. Die titel van die bundel dui dus op h
tydperk van intense skeppingsvemoe en dit dui ook op 'n lewenstyd@, 'n tydperk van 'n
nuwe lewenshouding. Antonissen (L956:52) sc uitspraak hieroor is dat Die helder ha#jaur
werklik kl&e

is, 6f d m lansetskerp ontleding en etsskerp tekening 6f dew onomwonde

uitsprake w r of direkte bejeening van ding en bestnun, of albei. As gevolg van die
veranderde lewenshouding spreek uit die bundel 'n steeds ryper lewmsaanvsanfing en 'n
meer gebalanseerde verhoudii tot die self (Grobler, 1956:46).
Die gmndtema van die bundel is die suiweringsgedagtc. S w s Antonissen (195653) dit stel,
is die hndamentele houding die wil om klasne te skep, om dinge in die reine te bring om
suiwer te staan. Die bundel is Berig op suiwaing. Beide Antonissen (195653) en Grobler
(195646) haal Elisabeth Eybem self am:
Die hart, dew dveel skyn bedrieg,
wee: alles wat getmi is, lieg
("April". Die helder hallaar,l981a:7)
Grobler (1956:46) n m dit 'n manifes, 'n program van die bundel. Hy noem ook vervolgens
dat uit hierdie wwrde van Elisabeth Eybers die ryp en vaste wete waaruit die hele bundel
gegroei ha, na vore tree.
Oor die harl en hoof wat hi= ter sprake kom, wys Gmbler (195646) daarop dm hart, hwf en
sintuig in die bundel een is: die sentimentele word ondenvq am die intellek, word sinvolle,

st&

emosie sonder seltbeklag. Verstandelikheid word positiewe, wyse nqterheid wat

d a a r , waaksaam en gespanne bly.
Die suiweringsgedagte is vervleg met andm temas. Antonissen (195653, 54) noem die
musiektema met sy suiwercnde werdng om tc outland van aardse onheil.

'n Aspek wat reeds in Die vrou en mder verse sy vwskyning gem& hct en wat Beukes
(1%0:47) noem is die gedagte dat die mens eintlik in hvee wireldc leef, die tydelike en die
bo-tydelike en dat dit soma moeilik is om met die l i g g m aan die sigbare gebind te bly
tcswyl die gees na sy &on,

die onsigbare, hunker. Enkele ander voorbeelde wat

Antonissen (195654) norm, we& komrasterend met aardse p p , angs en vwganllikheid en
geld. Die vereiste is d m dat die vrmgde van wx& ook nie meer geldig is nie sodat 'n
norgeloosheid in die hand gewerk kan word. Hy noem 'n w i n g in die gedagte dat 'n &ling
en vergetelheid en selfs die droom nie m m 'n behode is nie, maar dat die afspraak met die
verbeelding nag gehou word, omdat die mstige sekerheid bestaan dat, en hy had Elisabdh
Eybers aan
die laaste onderdak sal - laat of woeg verseker wees, omkans en dig genoeg.
("Afspraak". Die helder ha&r, 1981a:ZO)
Dit sluit aan by die suiweringsgedagte 500s vervat in die dwdstema. Soos Beukes (1%0:47)
aantwn, beweeg die meeste van die gedigte Nsscn die wee wesenspole van die mens se
bcstaan: lewe en dood. Oor die integrasie van die suiwerings- en doodsgedagte lkat
Antonissen (1956:53, 54) horn uit en noem dat wie tot daardie wil om suiwer te stam om
held= te wees, g e r p het, nie anders kan as om simpatie te h€ vir dit wat die dood doen nie:
,
die suiwering tot op die been toe. Hy noem dat bitterheid nie deel himan is ~ e maar
deemis, 'n mstige deemis met die meniges aan wie die lewe sy dinge dom. Oor die deemis
noem hy dat dit 'n rusgewende, bewydende daad word deur die genadelose v a y s i n g na die
gelukkige afloop van alle h e n s - die dood. Sy wwrde is dat Elisabeth Eybers in hierdie
gedigte die mens bejem met die dood en dat Die helder harfjm 'n bundel is van
hoogspanning: wat dood en lewe in spanning hou, naby mekaar en tog uitmekaar.

Antonissen (195653) verwys ook na die onutaMstyd van die bundel, April tot Oktoba, maar
beskou dit as paradoksaal omdat die bundel gaandeweg meer die dood as die l m e
bddemtoon. Hy wys daamp dat Elisabeth Eybas die paradoks van die mendiie bestaan in
die tundel handhaaf Dit bring h mens by anda aspekte wat Elisabcth E y b w @meg

in

haar po&ie ontgin, naamlik die ironic en die humor.

Grobler (1956%) reken Die helder MBaar is 'n bundel so&

'n sweem van

swaanvigtigheid die vuse is lig met vesrassende ironiesc wendinge. Antonissen (195652)
wys daarop dat selfs die binerheid oie swam of weemoedig is nie, maar saaLlik of ironies.
Die bittere word ook vitaal bqcth m uitgesZ nie w l i k nie, maar uitdagend gcstel, en
soms spottend of m a humor (vgl. ook Bcukes, 1960:47 m Literator, 195631-35).

Dit is Antonissen (195655, 56) wat die lyn tussen die bundeltema en die lydingstema
duidelik nek. Hy wys daamp dat Elisawh Eybers in h i d e bundel gem goedskiksgclntimideerde oorgawe aan die dood of 'n onvoolwaardelik-wilde of dankhue oorgawe aan
die l w e v m o o r d oie. Net s w s die verlange om te l w e of lemsangs, is doodssngs en
doodsverlange oie meer ter sake nie, want aaders word die suiweringsgedngtegenegem. Hy
vat dit saam as die idce van tot-rypheid-gesuiwer-weeswaarin die baekenis van sorgloosheid

m

t is. Dan noem hy dat die sorgloosheid nie die van die onbewuste en onbepmefde, die

nog onvolwaasene is me, m a r die wat d e u mart en geniaing heen gegroei bet, wat betekm
die bewuste, maar eenvoudig leef, sonder jamrnerte, sonder hunkwing, sonder bang- of
bcvangenhede.
Elisnbeth Eybas bewys met Die helder ho@aar dat sy nog 'n stap nader gekom bet aan die
l m e en die onbevange uitbeelding daacvan &ite~ator,1956:32). Aan die wood is die ouer,
rypa wou (C. W. H., 1956:15). Net w s in haar vorige bundels word die Lewenskontns
lyding en geluk venuoord. In die bundel kom die miwezing of w s dit in ham m

e bekend

is, die deurdring tot die essensie by.
Samevattend gee Antonissen (195657) h waardering van Die helder Mjaar as 'n
w d e r y k e bundel, 'n getuienis van 'n digterskap met onverminderde v m o t n s en

Neerslog is die titel van Elisnbeth Eybers se sewende bundel en S t e p (1959349) beskou dit

as 'n besonda geiukkige titel om die bundel mee te tip=. Louw (1958) gee die verklaring
hiervoor: die bundel is toegeapits op die vwskynsel p d e w d w as op die lave self,
Elisabeth Eybers sien die poesie dus as 'n neuslag of presipitaat van die lave. Daamm is dit

ook nie toevallig nie dat MsLcie gedigte in Neerslog (1958) oor die di&.ins handel Dit is 'n
rads bckende t m in Elisnbeth Eybers se pokie, maar wat in die bundel tematies nuut
a d o e n en in aansluiting is by die bundeltitel, is die laitiese blik op die digtersltap (Step,
1959249). wlgens Louw (1958) die ambag sy nard, sy illusies en sy fbnksies. Dit kan
saamgevat word in De Vries (1959:31) se woorde dat die vraag na die sin van die digtwskap
him gsvra word. Dit is 'n verdere tematiese verdieping en 'n verryking van Elisabeth Eybers
sc Wsie.

As sleuteke8s tot die bundel had De Vries (1959:30) Elisabefh Eybers self a m oor die
digterskap. Die digtw:
waag sy porsie wee-en-we1

temille van die edel spel.
("Behoud". Neerslog, 1975~7)

-

Volgens horn is, wat hy noem, bloedige ems cerdw as spel in Neerslog a m die orde en
himnee t w n Elisabeth Eybers dat in die poesie self die konnasterende lyding en g e m

vasgele is. Die enkele v o o h l d e

die reseaserne verwys, hevestig dit. De Vries

(1959:30) venvys na dk eensaamheid van die digtw en Lcuw (1958) na hoe negatiewe

loitiek die digter raak. Getrou a ham p m i e is die vonk van verdriet en d

m in die

digtezsltap vervat (C. W. H(udson), 195959). Die porsie is ook 'n tmoq 'n b-dekking
voeding, metgesel (Louw, 1958) en skuiling (C.W. H(udson), 195959)
Volgens Louw (1958) opeobaar Elisabeth Eybers in Neerrlog die wysheid, die rypheid en 'n

imoiese houding van iemand wat d die lewe vastaan of probcer verstaan en nie meer illusies

ht nie. Hy noem ook haar skerpsinnigheid en gevoeligheid. Hy is ook van mctling dat die
potsie eintlik ten doel het om die ervaringe van nmse en die lewe onder helder, konkrete
wmrde te bring wm dan 'n w d a n k in die hsrt en vastsnd van die l e m wck. In Neerslag

~ l w o o r dElisabcth Eybas die worsteling met die werwikhcid, die uitbeelding van die volle
vaskynsel en die sin a m sy bestaan &I dit wat pyn gee aan so 'o d i k h e i d (C. W.
H(udson), 195959). P&e van die gemcnuame noem Louw (1958) hierdie d i e . Maar so
mvoudig is dit nie. Volgens hom is dit slegs sLynbaar die gemeensame, want dikwels sit

dear 'n paor angels in en in sommige gedigte ksn, soos hy dit noem die Iacrinm rerum
gevoel word

Elisrbcth Eybers skryf in Neerslag weer oor die vcmnde dinge omdat sy dit d u x en dean

Len en verstaan, volgens Louw (1958). Die sty1 het wander, maar die tndisie van die
h i t i n g het dieselfde gebly. Die vaMude temas in haar poesie kom dus ook in bierdie

bundel v m (C. W. H(udson), 1 9 5 9 3 ) m die lydingstema is h geimegreade ded daarvan.
Die tcmas wat p o e m word, is die mocda-kindtema en mcer bcpasld die m&scunvehouding waarin onda andere die skeidingsaspek (Bakes, 1960:62), die menslike
onvolkomenheid (Step, 1959:249), en die aardsgebondenheid(Beukes, 196062) die tema ia.

Die vaskil Nssen man en m u (Bakes, 1960:62) Lorn wecr aan bod asook gedigte oor
triwtige gestaltcs (C. W. H(udson), 195958), gsstaltes in noad (Steyq 1959249) of 800s
Louw (1958) dit n o w gedigte w a n d 'n soside deemis s p d . Aandag word gegee aan die
God-mens-verhouding. In die bundel word, volgens Steyn (1959:249) kant gckies teen die
dogmutiese d w q op religieuse gebied. Ook Louw (1958) venvys hiema en hy ma&

melding van die grcatse uitbeelding van die lydingsfiguur lob.
Oor die bundel as geheel is die kommentaar dat die vraag na die sin van die digterskap 'n
verdieping en verryking en 'n aanwlling tot die tenmtiek van die po6sie van Elisabeth Eyixm
is (De Vries, 1959:31) en dat Neershg boei, nie dew @se

konsepsies nie, maar deur die

suiwere en kristalheldere wccrgawe van eie sieninge (Step, 1959249). A1 is di in 'n
mindere mate die N s i e van die wou, rms Barkes (1960:62) santcon,bly Elisabeth E y h
in hierdie bundel 500s in die voriges, die vrou wat dles omklank wat binne die s

d van haar

avaringsveld kom die wesenlike kern van dit wat verband hou met lewe en dood op die
doek van haar b w s s y n teruggckaats vind en himit 'n lewensiutese vir die mens p r o k

had. Soos die titd Neershg sugge~ee~,
is die p&e

geshoop van alle tooiscls, is die kern van

alle voel en dink wee~gegee,hn die bundel 'n nuwe twBmg en dm dit die sty1 van 'n nuwc
kemqtigheid (C. W. H(udson), 195959). Skoonhcid in eenwud noem Beukea (1%0:62) van
die gedigte in hiudie bundel.
Volgens Stcyn (1959:249) kom Etisabeth E y h m Neershg tot die opeabaring van 'n dew
lwtaing v e n v m e lewenswysheid. Alhoewel nie in die bcspreking van die bundel so buuna
venuys word nie, is dit dew 'n siiewingsproses waardnu lyding oonuin word.

In Die heldcr harfiaar en in Neershg nam lyding 'n belangrike plek in in die suiwering of
loutuing en groci tot lewensintese en -kennis, in en deur die poesie. Oor die toon van hiwdie
bundele norm Gmbler (1973:27) dat die v w a r i n g en vurukking tclkens dearin deurslw.
Hiumee sluit Elimbeth Eybers dan die d a l van haar wum afwat m Suid-Afrika omJtlan
het.

b wat venlryn het in 1962 g e d i i bevat wat Elisabeth Eybus in Suid-AIiika
gcsbyf het vwr haar vwhuising na Neduland in 1 x 1 , is dit die bundel wat haar

H

dB

Nedwlandse periode inlei (vgl. ondu andere Kannemeyw, 1978:474). S a m met Onderdak
(1968) en h i s of mum (1973) kan h i d e bundels gnmcm word bundels van lyding. Die
senfile pmanskaplike gedagte van al drie bundcls is die ontginning van die eensaamheid.

Van Balmrr noem Gmblw (1973:27) dai die tcanaard dwvan herinnu a m D e mder d m
ook ten opsigte van dieselfde temas van pyn en knsaamheid. Gmv6 (1963b:68) vemys ns
die gedigte wat m Nederland gesLryf is en noem dai iets van 'n krisis dasrin darrskemu, 'n
gevoel van ontredduing en gemis.

GrobIer (1973:27) wys dasrop dat B a h h buridel is waarin d m tau@

word na die
d r e M van die ek. Ondanks gedigte waarin die objditiwin& die selfvarvreemding, op die
y~rgoxidtree, is die gedigte in die perate i@e

gemodd m u die persoonlike belydenis of

die bieg. Dit is nie die bieg van D d g nie, soos Grobler (1973:27) uitwys, maar die bieg van
Scrtig met die wins van dertig jam, vw onda mar, 'n imniese selfbeskouing wet gebae is
uit wyse nugterheid en wat dssglik gelded is in die bundd. Ook Oppaman (1962) n m dat
dit nie 'n hahaling is van Datig nie, m m 'n belydcnis met andm onderwop, anda taal,
mdm tcgnieke en dat dit ryker, m a o g a en intelligenW is.

Ma spcaifieke verwysing na die p e p gedwe wat m Ncderland gealnyf is, is LaYw (1963)

van mening

dat dit mrkwaardige gedigte is, weliswaar pasoonlike getuienis, maar in

wmrde @ wat selfs die p y n l i e situasie uithef in 'n & gmotaer vehaud. Hiermee

vmwys hy dan terb=4ideRyd na lyding en die po(riese wcad.

In die meeste van die gedigte staan die balanstcma senhad, hoewel nie ahyd in woorde soos
balms of ewewig mee nie, maar diloods in die bald of simboal w%bergvolgens Gmbler
(1973:30). Van Hcerden (1%3:11) verwys na die budeltitel, Balm, as wcpym na die

bundeltemq wat hy nown die valrryging van ewewig na 'n periode van s t m en
o d m b i d . Antonissen (1963:16) bni hiemp uit en stel dit so: h i d e is gedigte in ewewig
& is gedigte wat begma is om die vind van ewewig om die unbalanseu van onnvenhede,
, skommd- en tot ewcwig hcnlrommelirig, om
cwewigstnings, ~ s s e l i i om

vac&nin& verrckening tot balms

-

sowel @es

as menslik. Hiermee vat hy die

kemgedagte van die bundel saam.

Baianrhd te make m a die pmblwnatiek van die d i e e n sy medium, maar in die perate plek
glan dit oor menslie whoudinge (Gmbkr, 197328).

Op m e d i e vlak is die kern van die

Wansterna die reds M e d e hart-hooftern. Hiemor laat Antonissen (1%3:17, 18) horn

W o e r i g e r uit. Hy wys b o p dat die hwf in die hde b u d d in spitsberaad oor die hart
sit amok op hulle intmfhanklikbeid. hif en droom vlees en word, gces en daad s t a ~
in,
wat hy wem,kriskras-pahone dew die vahouding hoof a hat. S a m is din ondewwpe aan
, en jy, die
ewewigwatmatighedeop vele vlakke, 900s hy dit std, in "spanning man en ~ o uek

ek - him - nou en die ek - dsar - gists (hainneIinge, heimwee, verlange), elk met sy op eie
ewewig geaelde hoof - en - hart". Hy wys d a m p dm Balmw 'n veelwudige ewcwig8pel in
'o gnat vcrskeidenheid gcdamtes is, in rmqektiewe van die individuele bsstarn, van

W m s , gwgrafiesc amand, van tegoiek en nahlur en van geslag en liefde.
S w s reeds genoem, kom die p&e

self a m bod in E k r h . Gmv6 (1963b:69) se -ng

d.wao is dnt d m die prosed van wik en wecg 'n lolnsti venvea opgebou word. Hy wys
d a m p dnt Elisabah Eybcrs sc W e tcenemcnd 'n bedinning oor burr middele word en h i a
'n "betraging uit die vertc van die skennutseling tussen die natuurlike gevoel en die ]runstise
woord" is. Hy vaduidelik vadw dat Balm van die felste en pcraoonlikste p&e

wat sy

gahyf bet, beat, maar dat dit stmg gekonhuleer is. Dit is axlf sy 'n w o d s k a m , soos hy
dit mm, wil opwap om die wondbare hart. Dkamm kom die tknstdlings l i g g s ~ len
bcsloltting en weerloosbeid en w d m d w i d w r .
Volgcns Orov6 (1963b:68) is die W

e dus 'n wapen wat 'n rol speel in die proses waannce

Elisabcth Eybers hsamlf tcnrgtrclr uit die gedig om "afstand te rind en so tot h hainking
( d o g ) en ewewig @plans) te kom".

WW drar sprake is van wik en wecg en ewewig is dit dan so, volgmu, Antonissen (1963: IS),
dnt hiadie poLIsie bime die balanstcmatiek is en hy haal Elisnbeth Eybcn self am:
Verbiddeloos in ewewig
w i g my gedig
("In extremis'. B a h , 1977a:m)
Hy n m die gedig die wagskaal 6n die ewewigtoestand. Gnabla (197329) p l w die
lydingaema in hierdie vwband en ook hy haal Elisabclh Eybcn self am:

... hoe swaai die fyngeslcpe pyltjie &wen ~ c u g d en
e pyn.
My wimpelbwdakap kst ek wipplank ry:
("Brinueskas1".B a h . 1977x28)

In Bukm~venvoord Elisabeth Eybers dan w k die innerlike rekenskap gee (Lnuw, 1%3) of
m s dit reeds ten opsigte van haar vorige bundcls gegcld het, 'n sigewingsproses, in h i d i e
bundel in die v o m van 'n e w e w i g d e . Volgens Louw (1963) kan die digter se eie woorde
dit ten beate saamvat:

-Vedas van skommeling
word my lomp k t dm lig?

-Ja., eindelik lig en l a g :
jy weifel nog?
-Ekweeg
die prys van ewewig.

("Baaad".Balm, 1977x17)
Ten iasstc noem Van Headen (1963:14) dai h i a die arer- en meer sinickwordende vmu se
'ig
WON
dai sy
eie gemoedslewe in krisis, vawydcring en wrange l e ~ ~ a 9 ~ 1 1 w r dvenvwrd

in die begin Lon "sing", toe is dit haar Begun om te "d"en nou mo* sy die "iasstc woorde
sukt".

Diesclfde outginning van lewe en tad sit Eli&&

Eybas in ham volgende bundel v m . 'n

Msns k m as 't ware d eendeq maar tog andm.

Oor Onderdak slrryf C l a t c (1970:41) dai Elislbcth Eybas met iets nuuts en van groat

rypheid en rykdom voor die dag kom. Ten opsigtc van die temas het dam volgens Louw
(1x8) iodcrdaad nie veel verncdu nie. Hy nocm g d i oor die vada, die eie a w i o g van
die lnve en v d die lief& van 'n andex mens en gedigte aor die wonder van die taal. 'n

Nwn tuna wat na vorc trec,is wat hy noem, dit wat in h a n d s t m met Elisalwth Eybm
se h l y f in Nedaland en deel is van haar selfkkose ballingskap, of soos dit algemeen
genoem word, ontheemding

Op die titelblad gee die d i m die omstaanstyd van die bundel am: Novmber 1962 - Junie

1967. Soos Cloete (1970:41) aamw& wil hierdie tydsbepaling op 'n ontstaanstyd wys. Die
tuiste is 'n belangrike tema van die bundel. Cloete (1970:41) se -Maring

van die

dahlmaanduiding is dat Elisabeth Eybers hiermee wil wys dat die gedigte in die bundel van
huis uit soos hy dit noem venvant is aan m e k . Hoe verskillend die gedigte w k tematies
mag wees, s w s die bundeltitel aandui, kan hulle onder een dak saamgwat word. Sy
verklaring I6 daarin dat al die gedigte 'n tuiste word vir watter lewenservaring w k al.
Sowel Louw (1968) as Britz (1969:194-200) venvys na wat J o u M (196981) die baie
merkbare inhoudslyn van die bundel mem. In die eerste gedeelte van Onderdrut is daar
gedigte van sloynende verbitteriog, van leed en venvarring en van verbinenie nie-verstsanword (Joubert, 1%9:81). Die volgende gmep gedigte handel oor die aanvanklike
eensaamheid in Nederland (Britz, 1969:194) en 'n nuwe liefde wasma Louw (1968) verwys

as 'n volwasse, illusielose liefde. Weer onafskeidbaar m a die liefde, soos Jouberl(1%9:83)
aantmm, volg dmefheid dew die dood van die geliefde.
Opsommend noem Britz (1969194) dat Onderahk die waarhede van Elsabeth Eybers se
ballingskap en eensaamhied in Nederland en die pmdoksale spanninge van 'n latere
liefdesverhouding met 'n genadelose, byna kliniese opemiemes oopvlek. Ook Nepgen
(196981) verwys na Elisabeth Eybers se blik na binne en selfontleding en dan noem sy die
slyp van die wwrd tot 'n fyn ontleedmes wat deursny. Die eksegese, die kocl,
verduidelikende analise, die vereffening wat w e i s word, die orde, al is dit die orde van
ontnugterin& wys J o u M (1969:81) uit as die kunstenaar se teak. Sy wys ook op die blik wat
die digter op haarself w q , op die vrou, op ervarings van scerloy en van hanscer. Sy noem
ook die woord wat tot sy sinvolste afgehwp is en die emosie wat tot sy sinvolste
uitgeloistslliseer is. Dan is haar uitspraak: "die porsie is strak, dit paai nie, dit sny soos 'n
lem". Tekenend van hierdie porsie is die gebruik van die paradoks en die ironie (Britz,
1969191,197) en by die bitterbeid, die humor (Nepgen, 196981). Die enraringe in hierdie
polsie is volgens Britz (1969:194) intellektuele, twintigste-eeuse belydenisse van die
primitiefste grondbeginsels van menslike verwydering en teleurstelling.
Dit is Cloete (1970:42) wat die taalaspek van Onderahk verder ontgn en 'n bykomende

dimensie van die bundel ontbloot. Uit sy kspreking is dit duidelik hoe ver Elisabeth Eybers

as digter gevorder het in die singewing aan lyding. Ten m t e noem ook hy dat W e
probleme en konflikte ... in die gedig 'n bestemming dit wil sC onderdak of tuiste en daarom
'n oplossing" vind. Hy wys daarop dat ELisabeth Eybers in Onderdak net sws in Bolans al die
gedigte op meesterlike wyse op die titel van die bundel betrek. Sy sien alles d m die lens van
die gedig ma& alles tot taal en gee daaraan orde. Dit is in ooreenstemming met die
singewing in Elisabeth Eybers se oeuvre, maar Cloete (1970:42) wys venolgens b

p dat

die gedigte in hierdie bundel uit en uit metaforiese poosie is, dat alles nb en in die tuiste van
die versvonn oorgedra word. Soos hy noem, word wwrd vlees en omgekeerd word vlees
wwrd. Alles word op die poosie betrek of word poesie. In Onderdak gaan gewone
lewenservarings w r in 'n taalervaring (Cloete, 1970:44).
Hoe nou verbind lyding en W i e in Elisabeth Eybers se oeuvre is, word in hierdie bundel
duidelik. Cloete (1970:46, 47) vmvys na gediioorbeelde om am te m n dat die gedig
heelmaak en genees, tot akkwrd bring, formeel laat voeg en klop, 'n toevlug is in die lewe te
midde van die lewe en nie 'n romantiese uitvlug ver van die lewe nie. Die gedig self is 'n
"onderdak", 'n "huis", 'n "tuisgaan in die taal", sws hy dit noem.
Wat Clone (1970:48) van Onderdak as mwkwaardig beskou, is dat die gedigte in hierdie
bundel in die A6ikaanse ta& lewe en poaie die naaste aan mekaar bring. Hy vmvys
w-ns

na die van woeg af bekende feit dat Elisabeth Eybem se poosie d m die harde

werklikheid gevocd word. Dan noem Cloete (1970:47) die volgende: ten spyte daarvan dat
van die gedigte in die bundel 'n bitter ondemon het of satiries is, is die meeste gcdigte egter
in hulle diepste grond nie die poaie van verydeling nie, maar van vmlling, deurdat daar 'n
heenkome in die gedig is.
Die lame wwrd wat Joukrt (1%9:83) oor Onderdak spreek, is dat dit 'n eie besondere plek
in Elisabeth Eybm se o

m het. Sy volvoer standvastig die na-binnekyk. Daarby is daar

die ontinning van die betekenis wat in die woord opgesluit I6 en die stwk gestaltegewing
van 'n emosie wat diep ontmer.

Die volgende bundel, Kruis of munf, noem Cloete (1973:16) 'n aerk bundel @ie

wat sy

selfstandigheid nuas al haar andw bundels uitwys en t w n hoe Elisabeth Eybers geleidelik oor
'n lang afgelegde weg gekom het tot waar sy nou staan. Brink (1973:ll) sien h i d e bundel
in die konteks van haar pobie wat nie ingestel is op skouspelagtige vemuwing nie, maar we1
op die geleidelike verfyning en versuiwering die stadige en sekure slyp van die gegewe Cn
van die tad self. Daarom ook sy verwysing na Kruis of mum as 'n verdere punt van somber
soberheid, gern!&eade

spel, geduldige beiteling 6n 'n doelgerigte vershaling om dieper in

die bekmde gegewe in te boor. Hier word geen nuwe mimtes oopgenaak nie (Brink,
1973:11), m w volgens Spies (1974:38) is daar ten spyte van die terugkerende terns tog 'n
nuutheid, a1 is dit slcgs gel& in die kilheid van benadering. Steenbq (1974) sien Kruis of
m n t as 'n afgeronde bundel met 'n dimensie mea as die voriges, wat as laat bundel soveel

oprocp uit die digter se vorige poesie en die w i n g van bekende trekke toon.
Die bundeltitel, Kruis of munt, bespreek Pretorius (1974:19) as sleutel tot hierdie pesie. Sy

had Elisabeth Eybers self am:
Die lot spin w i g op sy rand
dcnkbeeldig boos ofgoedgesind,
totdat hy w d e l na die kam
verkore dew die spelershand
wat h e n mik op h i s of mum.
("Kans". h i s ofmum, 1975b:7)
Hsar verklaring is dat die titel te kenne gee dat dit him gaan om 'n soort dobbelspel wasrvsn

die aflwp onsekw is al word gesf dat die speler 'n bepazlde kant verkies. As samevatting
noem Pretorius (1974:ZO) dat die gebmik van die woorde "lot", "louis of mua" m "boos of
goedgesind" daarop dui dat dit hier gaan om die mens se lotsbest-ing,

'n bestemming wat

onvoompelbaar is en nie ten volle binne die beheer van die mens self is nie. Sy wys verder
w k daarop dat lauis of mud him tsuggryp na boos of goedgesind, dun kan in aansluiting by
die lydingstema, die konnotasie bestam van lyding of geluk. Spies (1974:39) se uitleg is dat
Kruis of m
f te kenne wil gee dat die mens masr moet dobbel met die lewe en kyL op w m

kant die muntshlk virjou t e q kom, wemeens boos of g o d .

Wat inhoud beM en sy venuys v d na die verhouding Suid-Afrika-Nederland, w d
opponwende h a 5 e teenoor mekaar uitgespeel (Spies, 1974:38). Die stelling wat Retonus
(1974:24) maak, is dat hierdie buridel 'n men8 laat vermoed dat Elisabeth Eybw die lewe a3 't

ware in t e r m van teenstrydighede begryp. Daarom is die poniese verkenning van haar
w&eld 'n verkenning van die uiterstes wat dit beheer. Sy vcrvolg deur te noem dat die digtw
in hierdie proses die houding van die irodm inneem wat kdm, omhokke en onpam/dig kyk

na dinge en ervaringc, situssies en emosies. Ten opsigte van die intmspektiewe aard van die
m i e noem Pretorius (1974:24) dat die ironiese ingeneldheid vwsekw dat die poesie me
venal in m t e i t , selfbejammering semimemaliteit of sieklike selfregverdiging nie. Blink
(1973:11) 8900k S. E. v. Z. (1973:Z) brei verder uit op die werking van die ironie en had ook
Elisabeth Eybers self aan:
Om te belecf en w k te loof wil ek
die voelhorings van imnie laat dwaal
oor dit wat was, wat is, wat moet gebcur.
("Nuwjaarswms".Die heI&r ha~aar,1981a:30)

In sy kommentaar noem Brink (1973:ll) dat die uitgangspunt van die ironie ss poniesc

van die "syn" en die "skyn", van magte wat mekaar weerspmk, van
momente wat of teen mekaar inwerk 6f van mekaar wegbeur, tenvyl hulle die indruk van 'n
tcenoorgestelde probeer wek. Volgens S. E. v. 2.(1973:Z) verberg die masker van die ironie
wat die skyn van nugterbeid en wee~baarheidskep, 'n uiterste wondbaarheid en 'n gevoel van
nrolhrs die bestaan is

emosionele vereensaming.

In aansluiting by wat reeds aan die begin g e d is, noem Spies (1974:42) dat h i s ofmunt 'n
selfverkennende bundel is Sy venvys ook oa die terugkerende temas en dat in die
selfverkconing diiwels die ou self bwontdek word, maar w k word dit iu die bundel
langsamerhand 'n verkenning van die eensaamheid tot sy uiterste toe.
Die temas van die bundel bring Pretorius (1974:Zl) in verband met die imnie wat Elisabeth

Eybers laat geld in his-of-munt-pare soos liefdballeemvees, mislukking en py+teg&
man-mu, dromtwerklikheid, v e r l b h e d e , verlies-behoud, jonk-oud, liefddaat, l i e f d t
profyt, taal*

g d 4 w u d . Spies (1974:384) voeg nog by Nederland-Suid-AfriLa,

Iewdood, bogmnds-ondergmndq oorlewing-ondergang geloof-ongeloof en Sicenberg
(1974) herkombestemming en immigrant-tuiste.
Cloete (1973:16) vat die temas van h i s of

m t

saam as 'n venellii van "&nlopendheid4'

en "ges6lloosheid". om uitgesluit te wee& en van "lafbeletsels". Dan is daar nog l e d wat
berokken is deur 'n mder, om onnt te bly en hoe om die lewe in die m m d e te vcrduur Hy
wys b

p dat Elisabeth Eybers 'n ganse lewe m a ironie gade slaan, maar dan norm hy ook

die Mgte dmme en 'n versoenende gevoel wat selde in haar laaste vorige bundels voorgekom
h a . Naas dmme verwys hy na die verlossende, vemxaende loag van herinnwing en die

versoenende krag van die pobie. Die vwklaring hiervoor is vir CIoete (1973:16) in die tad
gel&: die taal wat verskille bensdruk, kan omgekeerd ook vemceq kan op dieselfde wyse

van stta anbr mask Hier venvys hy na E l i s a M Eybers se woorde wat Krog (1974) ook
aanhaal:
En menenyd we* ek w a r
hoe soms 'n smeulende seer
me ener uitsweet maar a&.
("Wajaar'.Die helder hofiw, 1981a:13)
In hierdie bundel stel Elisabeth Eybers die digtwskap self pynlik voor. Dit vwg " d a n g e

manelende gehlur", in die digter se eie woorde, om die "flikkerende mosaf&" te ma&
@ouw,1973:15) wasrin die tanstrydige dinge se versoeningsmoontlikhede prinsipieel
gedemonstner wad, volgens Pretorius (1974:21, 26). Daamm wys sy ook b
gedigte, ten spyte van die somber en hart=

p dat die

gmodstof, tog me neerdrukkend is me. Dit sluit

volgens haar aan by die sleutelaspek van Elisabeth Eybem se poaie: deur 'n proses van

"langsaamblootl4 ldes en konstnreer" is ieefbcletsels en daaglikse gemis in gedig na gedig
tn'n nuwe sinvolle inlegpatroon verwerk en uit die ervaringe is wysheid gehaal.

'n Bundel met 'n droefgeesdge ondemon wat die leser me onaangemer laat nie noem Bouer

(1973:15)KNis of nun1 en volgens S. E. v. 2.(1973:Z) bly 'n mens deu~entydbnws van 'n
warm, allesomvattende, en daamm lydende menslikheid. Vir Van der Walt (1973:4) is
hicrdie essenside W s i e van heimwee en sm-

tog aangrypend en out&

blyk 'n bewondemmmdige weekmarheid van lewensgevoel

en dasrby

- alles saamgevat

in die

wwrde van Elisabeth Eybem
Die ooremkoms tussen die drie bundels setel volgens Spies (1974:37) in die ironic. Bohm
noem sy 'n bundel van uonie en eensaamheid en OnrlerdaL, wat 'n gmtm mildheid vertwn in
wnenstenuning met die bundeltitel, word w k deur die h n i e gekenmerk Sy noem, met
-sing

na die poetiese wwrd, dat h i s

of mfvan al drie die sterkste ocfening van

kilheid van tasl tot in daardie stadium in Aliikaans is. 'n Mens ken dus d dat hierdie bundels
die lyding wat daarin vervat is, volledig vertwn.

"'n Blym bundel as sy vwr~angers"noem Lindenkg (1977:45) die bundel Einder (1977).
Hierdie siening word aangetref in feitlik al die besprekings van die bundel. Die
fokusveakuiwing geld w k vir Elisabeth E y h se volgende Wee bundelq B e d (1982) en
h.u/snnd (1985) en toon dat d m in h m digkuns ook 'n ander algemene houding teenwr

lyding vwrkom.
Terities is dam 'n verband tussen die bundels Einder, Besfand en D q f d in die
deurlopende gedagte van ouer word. Die verklaxing wat Niensber-Luitingh (1982a:34) gee,
hou verband met die outobiografiese a d van Elisnbeth Eybem se possic en sy is van mening
dat dit te wagte kan wees dat die ervarings van ouer word rondom die digter se sestigste j m
'n tmatiese aspek van haar gedigte sou vom.

Cloete (1978:168) wys daarop dat Einrler getuienis is van die standhoudende digterlike hag

van Elisabeth E v h en w k dat die bundel iets eie aan hom het wst hom weer uniek madr.

Die verband tussen die bundeltitel Einder en die bundeltema word d w Brink (1977x11) die
omvanendste bespreek. Hy mem die gedigte in hierdie bundel einderpoesie in die
veelsinnigste betekenis van die woad. $y uitspraak dat Einder nie met kra&tige worpe mwe
gebiede verower of verken nie, maar juis 'n doelbewus eng omskrnve tmein al intenser en
intensiewer o n t g i ~stem oorcen met wat hy reeds oor K m i s of mum aangetoon het (Brink,
1973:ll). Samehangend hiennee word Elisabcth Eybers se oeuvre tot hier dew Brink
(1977a:ll) in verband gebring met hierdie bundel. Volgens hom gee haar po@sieuit die
stsanspoor rekenskap van einders waarbinne die digterlike aktiwiteit volrmt word. Dan noem
hy dat die einden van haar worafgaande werk hicr opnuut opgestel word v u geduldige en
kompromislose herondersoek. Hy stel dit so:
"...die skemering waarbime bely word (weliswaar 'n belydenis wat d w die jare in t w n
gcsuiwer is: 'n pmses wat van 'sing' tot 'dmtot 'sweet' loop, soos sy dit in B a h
gckarakteriseer het); die ontdewuog van avontuur in die stilte - en van onthutsende stiltes
binne 'avontuuf; 'n onversaagbare don na die under, die andere, die a n d m en die Ader,
wat onlesbaar bly dew aardse water; 'n behenste sang tussen hier en d w , nou en later, lewe
en d o d , die onskone dinge van jare en haltjsre gesuiwer tot helderheid; 'n volhardmde
bemoeienis met die potisie as presipitaat, n&slsg van lewe en Liefde; in baie besondere
mate, die strewe na balms tussen teenoorstaande spanninge en momente, tussen die h i s en

die munt waarsonder die muntmk nie sou bestaan nie: Kortom, 'n belnuenis van en& en juis

w k krimpende, horisonne wat sowel bedreig as skuiling en onderdak vmskaf - einders wat
sowel eindigheid bevestig as eindeloosheid besweer".
Wat Brink (1977a:ll) die spesitiekc eggo's uit Elisabdh Eybm se vorige bundels noem is
die hoof-hartspanning, die ewaring van ballingskap en'n weemde land, die dood as besoeker,
die polariteit man-wou en die gebondenheid aan jaargerye Hy b e n a d d dit dat dit nie sonder
m a r 'n heropneem van vorige werk is nie, maar dit is soos hy dit s t 4 'n "doelgetigte
herverkenning wat io dims van verdere presisering en definisie s t m poginge om einders al
versigtiger, al omsigtiger, en al akkuratcr te omskrywe".

In die bundeltitel is w k nog 'n verdere betekenis saamgevat. Volgens Cloete (1978:168) gee

die titel van die bundel voor dat daar 'n einde in sig is, 'n gens, tog is die gedigte vol uitsig en
vergesigte. Kannemeyer (1977:Z) se verklaring is dat die titel van die bundel slaan op sowel
'n nuwe, onvenvagte verskiet, as op 'n bewunvas van die nadwende einde. Die titelgedig
word aangehaal dew Cloere (1978168), Lindenbag (1977:47), Scholtz (1977:9) en Brink
(1977a:ll):
Tog, in 'n aanval van omsigtigheid
- ons leu algaande ons pake ken, s& hy herimm hul mekaar aan eindinheid.
En sien die einda weer ve&
("Einder". Einder, I978a:30)
Die uitsprake himoor is dat Elisabeth Eybm daama streef om 'n "klein oneindigheid" te
bewerkstellig

- 'n

erkenning van "eindigheid" wat die "einder" (voorlopig) lam vergly

(Lindenberg 1977:47).Volgcns Cloete (1978:168) is daar reeds in die titelgedig afwisselend
ontgrensing en begrensing totdat die gedig in die slot o m alle pake heen skry. Scholtz
(19779) se kommnRaar is dat die inperkende eindigheid geword het tot h einda in die
dubbcle sin van horison en vergesig en die k o m e n t w van Brink (1977a:ll) is dat die
aanvaar van grense voorwaardelikheid word vir grensloosheid.
Brink (1977a: I I) vaklaar hoe die eindenema ook in die komposisionele opset na "ore kom

in g e d i i k s e wat madig van die em na die andw oorksmel en lam tmgkecr in nuwe
verbintenisse of nekse: dus 'n p e p reekae wat afgebaken is dew hulle imrinsieke eindna,
manr wat ook vontdumui die eindw twm huile oomcek of deurdring. Brink (19778.11)
wys daarop dat Einder nie net ten opsigte van Elisabeth Eybm se pobie m d u r n en ten
opsigte van die gdigreckse in die bundel 'n herhalende begin is nie, maw ook dat eke gedig
in die bundel begime hmhasl, en beginnc predestineer eindes en eindw
Van die herhalende temas wat in Einder voorkom is emstens 'n groep gedigte oor die
digterskap of credo-gedigte met 'n tmgblik op die verlde. Die vaklaring wat Spies (1977:s)
van hiadie p e p gcdigte gee, is dat daar 'n nuwe nuanse him bykom Dit is me meer die
woeCre besinning w r

die gedig nie, maar die genadelose analise van die

lolostenaarspcrsoonlikhcid. Sy wys op die teenstelling tusaen kreatiewe eensaamheid, die

behoe0e a m afsondering die wereld van die fantasie en die leef van die volle lewe wat
daarin uitgewerk word. Ook Brink (1977a:ll) v-s

na die eensaamheid wat in hicrdie

gedigte, soos hy dit noem, gemanipuleerword.
Hiemp volg 'n uitbcelding van die Nederlandse wintene guurheid en eie onaanpasbaarhcid
(Lindenberg, 1977:45). Weereens wys Brink (1977a:ll) op die eensaamheid wat daarin
gerafIineer word en dit Imp w r in h nuwe reeks oor die aaoraking t u s m emsaamhede.
Lindenberg (1977:45) veswys h

a as die omwaking van die liefde en die omplwiing van

nuwe poesie. Die nuwe liefdesverhouding lei volgnu Brink (1977a:ll) tot 'n voorlopigZ
duiselige blydskap. Kannemeyer (19772) se bydrae bier is dat die nuwe liefdesverhoudi
die eensaamheid van Kruis of&

vmang met 'n nuwe m g d e honvel daar

die einde

van die bundel weer sprake is van sickte, oudadom en dwd. H y nocm dat dit g e r gelate
m v w word en selfs met hcimwee daama vwmitgesien word.
Volgens Kannemeyer (19772) is van die boeiendste gedigte in E i d e r die waarin 'n verband

getrek word na die doodsproblematiek of naderende cindc w w d e w 'n groter algrmeengcldmde drskrag daarasn verleen word. Hy vawys ook dasma dat Eindor ten spyte van
somberhede wat daarin voorkom en veral die toenemende besef van die mens se eindigheid,
prim& 'n bundel van gel& is Ook Cloete (1978:169) noem dat ten spyte van die wcte van
einde en dood die gedigte vol gel& is en veral vol nuwe liefde.
Dit is veral die avontlcur van die nuwe liefde, soos Spies (1977:E) dit n

q wat van E i h r 'n

bundel van geluk ma&. Sy noem dit vemonve geluk en Scholtz (1977:9) se verLlaring
b o o r is dat die man en die vmu hulle am mekaar genees van hulle ondaskeie
eensaamhede en uit binere maring bcwus is van eindigheid en daarom w k omsigtig, b r m s
van bmosheid en stoflikhcid Ook noem hy E i d e r 'n geluksverslag en Vck die vaband deur
n a h i s of mum en verwys na die karakterisning v a n h i s of nnmr as "skoonheid gebore uit

gemis" om Emder te karalderisecr as gebore uit geluk H y beshyf die poBie in die bundel as
vol menslike d d s en liefde, so v d d dat ook 'n pynlike verlede daman dcurgloei word.
Dit bring 'n mens dan by wat algemeargeldend is ten opsigte van Elisabdh Eybers se

digkuns en wat Spies (19773) him noem, die fyn wisseling van lig en dooker. Ook
Lindenberg (1977%) venvys na die @sic in hierdie bundel, soos gegee in die
inleidiisgedig, wat die grense tussen goed en kwaad laat vesvloei, impliserend dus tussen
gel& en lyding.
Volgens Clone (1978:169) is daar dus iets bewydends in die pohie, want die "gedig breek
gmw af, dit vernietig horisonne en einders. Beperking en sy teenhanger, bewydin~is fwa
van die teenshydige vmkynsels waarmee die gedigte inEinder hulle besig hou". 'n Mens kan

dus s& dat die poasie in Einder bewydend is uit lyding en daarom word die bundel 'n
geluksvep~laggenoem.
Met die gerlgtheid op geluk is dit volgens Scholtz (1977:9) w d a ~die gedigte nie die intense
tcrapie of pmbleemoplossing van woe& is nie. Soos hy dit

st4 wil Elisabeth E y h die

nuutgevonde gel& nog digtend en tastend verken en op die wyse van die W i e bestendig.
En dan vat hy saam en wys daarop dai die digter in Einder nog 'n venlmc lewensfsset
toevoeg tot die filing van die wese van die wou waarmee sy in Belydenis in die skenering,

as jong vrou, begin het.

Bestmd, die volgende bundel van Elisabeth E y b w vergelyk Spies (1982:33) met die
vooraFgsande N&landse

tundels en noem dat hierdie tundel in baie opsigte gelyk is aan

die voriges, maar juis ook w e a anden omdat daar ander aksente uitgcspel word. NimaberLuitingh (1982a:34) venvys na die titel, B e s t 4 om die noue verband met die lewensituasie
wasmit die daarin versamelde gedigte ontstaan het, te trek, naamlik die van die steeds ouer
wordende mens
Huiaamen (1983:34) en m k Nienaber-Luitingh (1982a:34) Laat die pohie self spreek met
M
volg:

n

g tot die titel van die bundel en had asn uit 'n gedig. E l i s a M Eybers skryf wos

Verlede: seisocn van versuim
Hede: dag van bestand
Toekoms: dag nb vandag.
("Stemming". Besrand, 1982:39)
Die besef wat him verwmd word, is die van 'n groeiende verlede tnwyl die toekoms steeds
korts raak (Nienaber-Luitingh 1982a:34). Cloete (1983:312) wemBeslmd'n bundel p&e
van die verlede en herimming en van die toelroms, maar veral van die hede en van bestand.
.Twce aspekte van die bundel wat hy uitsonda; is mimte en tyd. Die titelwood, bcstand, mep
veakeie betekenismoontlikhede op.
Ten ecrste beteken bestand in stoat w a s om weerstand te bid, opgewapse teen (Ni&Luitingh 1982a:34), bestand wees teen (Van Rensburg, 1982b). Die tweede betekcnis is die
van strydighede wst hulle in ewewig b e v i i dus as Y ware h tydelike wapenstilstand (Van
Rmsburg

1982b). Die verklaring wat Nienabcr-Luitingh (1982a:34) gee, is dat

wqmstilstand 'n periode van tydelike opheffing van vyandelikhede beteken. Dit dra volgens

ham 'n sterk suggestie van voorlopigheid en dui 'n tydperk van afwa%ing aan waama die
vyandelikhede opnuut begin of tot 'n einde kom. Sy merk hieroor op dat die tockoms dus
onseker is, maar dit sal in elk geval die opheffing van die huidige situasie beteken, wat sy

norm, die oomblik van respyt. Dan is daar dus nog die betekenis van bestand as vrede
(Huiuisameq

1983:34). Van Rensburg (1982b) bring ook bewapening en w a p e w i n g in

verband met bestand.

As vemekpunt sws gcstel in die titelgedig, sien Van Rensbu~g(1982b) die tema van
vaoudering en die naderende dood, 'n tema wat reeds in Einder verskyn het en hier bre&
uitgnucrk word Nienaber-Luitingh (1982a:34) se verklaring is, dat in teenstelling tot die j a g
wat toekomsdrome kan droom, in die oudexdom weinig andm moontlikhede voor I€ as die

dood, of erge~nog geestelike en liggaamlike aftakeling. Dan stel sy dat Besmnd egta nie
guuig van wanhoop of dm&cestige berusting nie. Die dug van bestand word baie intens en
bewus beleef

Dit is hierby wat Van Rensbwg (198%) aansluit ashy wys op die vexweer teen veroudering
en dood, naamlik lewemgenieting, of omrigting, soos hy dit noem, van hierdie bedreiginge
en skepping, hoewel dit volgens horn brose bewapeninge is.
As Iewensgenieting noem hy die geluksoanblik wat hy reken 'n skrynende aksent bykry,
andat dit nie om die oomblik self beleef word nie, maar as oavlugting en w e e r .

D
i
e verlede word in Beslmd met heimwee ervaar as 'n periode van verlore geluk en in die
oudndom word dmme w r die verlede, volgens Nmaber-Luitingh (1982x34) h middel tot
verdediiing teen 'n onverlangdetockoms Ook Spies (1982:33) vewys na die tcrugdrwm na
die verlede en Van Rrnsbwg (1982b) noem Bestmd'n bundcl vol van 'n b e e oprocp van
gelulsoomblikkc uit die verlede.
Dit is nie net die verlede wat deur opgeakerpte herinnering voor 06 gemep word nie, maar die
hclderhcid van die verledetyddinge maak die dinge van die hede ook skcrper waamkmbaar
sodat, in Elisabeth Eybers se wwrde, die "bronne van vcnvondcring" behou word (vgl. Spies,

1982:33). In Be&

blyk dit dan ook hemkaldclik dat die gelukkige wmblikke wat die hede

tog bring, baie positiefbeleef word, volgens Nienaber-Luitingh (1982~34).

Die slotsom waanoe dit dlea lei, b-k

die betehnis van bestand as d e . Huisamen laat

(1983:34) hom hieroor uit. Hy n m n dat dam in bierdie bundel inderdaad wede gemaak word

met die vwlede, die tydelike, die v e r g a n l r l i d en die dood. Soos hy v&

aantooh word

daar tekens temggekyk, msar met die herinneringe in die hede en so word die hede die
enigste sinvolle werklikheid. Die hede word a a n w en dam word in die volheid d ~ ~ a r ~ a n
gelewe. Spies (198233) noem dat die bundcl te doen het met die objektiewe werklikheid
soos dit is en nie sws dit herskep wil word nie. Huisamen (1983:34) uck die lyn deur na

weehmheid d m damop te wys dat bestand w k bcleken om opgewasse te wee%om in stant
te wcm om weerstand te b i d . in die konteks van hierdie bundel omsluit hierdie titel lyding
en dan geluk.
Die tema van bestand in sy bdekenis van wapenstilstand word omvangryk in h i d i e bundel

&Id.

Van Rensburg (1982b) omskryf bestand in die betekenis van 'n ewewig van

teengestelde m e . Xenaber-Luitingh (1982a:34) wys op die toepaslikheid van Pretorius
(1975.83) se uitspraak oor h i s ofmufit dat Elisabeth Eybas in teenwrgesteldcs dink,dit as
altemaiiewe aanvaar en 'n versoening dsarmssen bewakstellig. Ten opsigte van haw oeuvre
is dit geldend, maar in Besfmd v o m dit d a l van die tematiek. Volgens Nienaba-Luitingh
Bcide Van
(1982a34) word dam in hiadie bundel voonmurnd 'n %pelmet kontraste -1.
Rensburg (1982b) en Nienaber-Luitingh (1982a:34) noem dat daar h verskeidenheid
komrassituasies bestaan en Van Rensburg (1982b) sander die van die tuisteskcpping en die
van die liefde uit

Oor eersgmoemde wys hy op die onbcslegte shyd tussen Ncdcrland en Suid-AIiika wat him
in wat hy mem die slingexing tussen m a lande. Wat Spies (198233) oor die
~ o r t g e s iword
t
teengesleldes in Bestmd &, geld dus w k hia, naamlik dm die s k q grense verdwyn. Die
droom en herimering werk him w k mee. Terugdroom noem Spies (198233) dit en Van
Rmvlburg (1882b) herinnerkg wat opgeroep word.
Ook in die liefdesbeiewing is daar volgem Van Rensburg (1982b) die soeke na 'n
mnuigspunt tussn, &erne.

Hy vcnvys na die kompleksiteit van die liefdesverhouding en

dm mcm by die huiwering ~ s s e wrgawe
n
en weethoudin& die spanning tusen rasionaliteit
a emosionaliteit, hlssen rnanlikheid en vmulikbeid, die gekoppcldhcid aan die biologim en
die besef van 'n liefde wat die biologie tramendeer. S w s Huisamen (1983:34) dit sanmvat,
word die sin van die vahouding him uitgewesk en word daar tot vrede g&m en word die
millnaar aanvaar vir wat

hy is.

S w s Huisamen (198334) dit stel, vawoord die bundel rcgdcur die venue om te vmdra, om

die hede te aanvaar en die wyse waarop mwalike konhntasies met dit wat van buite en van
bime kom, af te weer. Dan noem hy vmdere tcmas, naamlik politieke gewcld, gmotstsdse
gemas, permonlike dilemmas, digtaskup, en w die d

e keer kom die verhwding tot die

klsinkind voor. Sws in E i d r is die gedigte om afsonderlike tema. in rcclrsc gmangakik
(Huisamen, 198334).

Miiller (1982:35) venuys in die besonder na die intieme gerypte instelling w m e e Elisabeth
Eybm ervarings venvnk en bring dit in verband met die singewingsproses in haar oar=.
Hy vwklm dit so:
" D m is komtant die erkenning van ambivalente moomlikhede in elke teenoorgestelde fapet
van bclewenis. Gewamwordings word nie sonder m e u v m u of belangrik Eeag tie. Hulle

word met self-kritiek oorweeg d c w g ~ ~getoets
l l ~ w waan en selfbedmg opgeweq teen

under wetes in 'n steeds gediswieerde nabetragring. Pynlike spannings, en die
veeLkantighcid en ondeursigtigheid van situades word nie vdoesel nie, msar saam~ehou
binne die "slotsom" wst h gedii verteenwoordig". Hy noem die ironie as basis van hierdie
houdii.
Dit stel die laaste sb-

van bestand, die betekenis wat Van Reusburg (1982b) asndui as

wlpennrsting, aan die orde. In Bestand word d m teen die bedreiginge in, gepmt. Clode
(1983:312) gee die volgende verklaring.

"Op die teeprmt sslsan die bundeltitel gedeehelik - dit bet te make met weerstan4 dsur
middcl van die tad, teen die verbygaande, met m e in die gedig. Dit is 'n opgewasse weea

teen die bedreiging, dew die krag van die wood, met behulp waarvan die kunstcnaar 'n plan
in die werklikbeid kan skep, die vloeibare kan vasle ... -&snoods 'n w&eld kan skep waarin
sy baar kan temgtrek".
Na hierdie b*ek&s van bestand venuys Spiw (1982.33) en ook Cloete (1983:312) ve&h

dit as belOvBMl w k s om jou in en d m die taal te v&.

Cloete (1983:312) vawys ten lame

M die betekenis as wapenstilstand in hierdie v h d . Hy noem dst "die voortbewegende tyd

of huensgang . . gestol" word "in die tad, in die gedig. Hy omskryf dit as h stilstand in die
taal wat 'o weeg van gelykes is.
Huisamen (1983:34) v e n v r ~na die inhoud van Bestand as 'n hele h e , lewemhouding en
Ir~eusfilosafiew a r n wede gemeak word. In Spies (198233) se woo& is die "ek van die
bundel

...

ten volle %
asnt.d'

en juis daamm bly sy vawonderd wr die lcwe in al sy

verskyningsvorms. Dit is die uiteindelike enigste geluk wat bestaan".
Cloete (1983:314) se samevanmde beskouing is dat Elisabeth Eybers 'n lang weg van
digterskap afgele het tot by Besfmd dat haar oeuvre 'n bestendige ontwikkeling en groei toon
en dat sy s t d s op die voorpunt van die Afr*sanse digkuns is. Wat hy ook noem en wat hier
van toepassing is, is die dinamiek van t~strydighedeen perspektiefwisselig in haar poesie.

hyfsmd (1985) wat in Elisabeth Eybm se sewentigste jaar v w s k y ~vorm deel van h
~mehangendegroep met die vorige twee bundelq Einder (1977) en Besiand (1982) mndom
die temas ouderdoq aftalreling en dood (Ohvier, 1986:17). In Hugo (1986:lO) se
tcnninologie is dit gcriatriese p m i e - gedigte van m w r die ouderdom. Ook in die opsig van
eindighcid prink, 1985:17) en bestandween (Nienah, 1985:8) sluit rnfsrmd aan by die
voorsfgaande wee bundels, maar soos Elisabeth Eybm se poiisie is, bied bierdie bundel 'n

eie pmpektief daarop in aansluiting by die bundeltrma.
Die meaduidige betekenis van die titel, beide as waaisand en welsand word in die bundel
a a n g h d . Die uitvoerigste bbesprekings van B+DuI is deur Nienaber en Brink wat die
bundel elk.?.cn w u i t een van die bctekenisse lees. N e n a h (1985:8) bcskou D&&

as h

outobiografiese bundel wat die oudwordende vmu toon met sowel dermis as afsydigheid. Hy
noem dit 'n antitetiese dubbelheid wat die bundel kemnerk en venvys na die g d i g waarin die
titclwwrd voorkom:

Ek waanlol eke komitee
wat my wr ids wil nuder: nee,
moenie op my reken me, aanvaar
ck sit van dryfsand 811111o.ekPar.
("Memombilia".D f y f m f 4 1985:14)
Sy vaklsring van die betekenis van die wood d r y f . . is dat dit nie net korreltig en dus
losscrig m e e n gehou word me, maar ook drd dit plssief van aard is, sand wat aangespocl of
aangewai is, dus waaisand. Hy trek die kenmwk dew na die spreker in die gedig en nocm

dat van iemand wat so saamgestel is, kan geen handelende optrede in bepaalde
omstandighede v m a g word nie. Volgens hom kan van die gesteldheid van die spreker
geprast word as 'n aktiewe passiwiteit. Dit is 'n onderskeidende trek wat d m die titel op die
bundel oorgedra word in die vgmening van temstellings. Dan venvys Nienaber (19858)

dwm dat in hierdie opsig die bestand van Elissbah Eybas se gelyhmige bundel, nie in
D a d opgehef word nie.
Brink (1985:17) venvys weer na Eindcr in die sin dat Dryfsmd ook eindigheid, die einde en
die dood dcurdig. Wat hy as b npvallende lrsnmcrL van die bundel beskou, is die egalige,
glydende vontbeweging. Met venvysing na die titel nocm hy die essensiele spel van
vcrskuiwcnde betekenisse wat te make heS nie met die bmik of oorsteek VM einders nie,
maar met die aanhoudend drywende proses wat onophoudelik net duskmt finaliteit bewe%g.
Hy pnat w k van i n t i i i e s van onstdikheid en m a r nog van stedikheid, manr bowed
gaan dit in hyfsmd s w s hy dit noem, oor die transpamute tussenstaat. V&

verklaar hy

dit met vawysing na die opningsgedig waar die mens bmag word, in Elisabeth E y b x
wmrde op 'n "sleurgebonde" wcg wat nie 'n "gWernde" en ook nie 'n "gesonde &onding"
vatknwwrdig soos wal dit skyn nie, maar 'n beweging is van "a1 hoe diepe~gly*. Soos hy

di swl, is hierdie pdsie 'n p e l van vwnglydiage. Hy noem dit toestande ox& as beniking
of v-diking.
'n Volgcnde asp& van die bundel wat Briok (1985:17) uitwys, is dat die glydende proxs
sirkelbeweghgs meebring w.arin hede en verlede en selfs toekoms en vale& mdraar oie net
ontmoct nie, maar deurdring. Die verlede word volvoer in die he& en die hede word opgelos
in drome uit die vulede. Dan wys hy daarop dat sn 'n volvoering of oplossing nie tot
a6onding ofvergdelheid lei nie, m a r tot h nuwe intense bewunhdd van bestam, die he&,

as mrgangstadium hlssen die verlede en die dmom en die todroms, soos Elisabeth Eybas dit
n m wat "mistrou" word.
Volgens Ester (1986:40) is die vraag wat dew die digter in die bundel gestcl word, wie sy is,
wie sy was en wie sy sal wks. Daamor is Brink (1985:17) se siening dot dit oor en oor

nrisgebring word dat die ek meex en meu aan haarself gelyk word s o h om w i t 'n finale
punt te bcreil.Dit word voltrek d m 'n spcl van eggo's uit die digter se woe w a k en die inhaarself-inlef, in-haar-eie-valcde-inleefen indigting in sleutekodes uit haar w&e

wek

Volgens Brink (1985:17) word dles opgeneem in wat Elisabcth Eybers die "skennutseling
m a die eindigheid" noem Olivier (1986:17) norm w k dat baie van die gedigte in D & d

as voetnwt by vr&r gedigte gelees moet word.
Nimber (1985:8) stel as tern die ve~I~ud'mg
van die ek tot haarsclf en vaslreie under
pPaone en vraagstukke waarmk daar op gevordede lkftyd te doem gekry word. Oor die

aelf is Brink (1985:17) se sicning dat daar h beweghg is in die rigting van vadwyning wat
die berciking van 'n nulpunt impliseer waar woorde ophou Hy wem as boeiendste aspeL van
D

m dat alles te doen hct met verglyding lnet dryS met ve&ygaan, met vervloeiii

maru dat die venvwrding en verdigting haltyd teen die vloed say. Sy vcrldaring is dat

hidew
V&

e nwdsaakl* is as vaweex teen "vlocibaarhcid" 800s Elisabeth Eyben dit stel.

noem hy dat hieniie poesie, sondw dat dit ncdig is dot die digter dit uitspcl, die

bcwuate " b e l e m m w van die v l d is, die vormgcwing wat hanteedxwheid moontlik

ma& en die k w a l wat vexhoed dat die eindplq k e i k word. Dan noun hy dat daar in
D y f d d e u r g s a n s 'n spel is van saanulink van stilstand en v l d , NS en onrus, die matbare
en onmeetban. Dan vat hy dit saam deur te wys op die w t h m n d e i n d d wet die bundel
rmdr: dat alles veniuw en veduwsaam word in die +e

m had die digtcr aan:

Oorgawe aan m w a t ~ ~ t n l i n g
outst& nog 'n binne&ie
van stille vcnnaak en verbasing
oor die dwase beminlike mensdom
wat end-uit die lewe veduw.
("Spi&lblik". D y f d , 1985:31)
Olivia (1986: 17) stel dit ma direk dat Elisabeth Eybas met hierdie bundcl die roerende

van die p m i e ootbloot deur die paging om in die volle wctc van die komcnde b o d te I d ,
deur boek t e hou van venrsl en om as weerstand teen die d d gedigte te skryf waarin dood
sclfs oadw gebring word.

Die veer-gheid

van die intellek is volgens Pfdffer (1985:23) steeds teenwwrdig om op

t a g te val en te verhinder dat dasr 'n sweem van morbiditeit of sentimentsliteit insluip. Hy
bcdrou dit as die beswerende rol van die W i e . Oor die bundel noem hy die m k hoewel
wamocdige brmssyn van verlopende tyd en liggaamskragte, msar vol menslikheid,
msiiwiteit en onmiskenbare intellektuele geslyptheid van wwrd en wending. Ook Nienaber
(19853) vemys na die ewewig tussen gevoel en dcnke, tcmyl die stemming 'n humoriniesc
twn bykry.

Eatu (1986:40) laat hom w k uit w r die rol van die ironie en humor om die dreigende
IewenmMlings teen te wuk. Dit sluit ook sellironic in, of 500s Pheiffer (1985:23) dit noem,
self-ironismnde humor. Pfeiffer (1985:23) noem verder Elisabeth Eybers se vumot) om
besinnend, selfbetragtend, skamper, bietjie sinies, tog met humor en flitse van medike
warmtS te M o o r hearself en w r die ouderdom.

N m die verhouding tot die self, kom die verhoudioge met naastes van me&, w k
vawysend na bundels van vr&

en tans voor (Nienaber, 1985:8). Die wat hy opnoem, is die

vriend, kinden, suster, ouers, gewese h u w e l i t en kleinkind Dan is dasr w k nog die
vaderland en aangenome land en die p&e

(Hambidge, 1986:28). Die kommentsar van

Nienaber (1985:8) him is dat almal en alles binne die belewingsveld van Elisabeth Eybem
wpgcsig bekyk en beslrryf word, maar 'n gevoel van mededol gebore uit begrip en
welwillendheid, bepaal die hoofstcmming van die bundel.
Om die bespeking van bierdie bundel, waarby w k Einder en Bestand ingesluit ksn word
saun te va5 geld die uitspraak van Van Rooyen (1986:9) dat dasr uit die p&sie van Elisabeth

Eybas van die begin afdie wete duidelik is dat die lewe nie sagkens met 'n mew w u k nie.
Sy het haar pyn wwrd gem&

en ncw triomfeer sy oor iets so radikaal wos ouderdom 4

s w s sy dit stel, sy opvolger.

Hugo (1986:lO) p a t van Elisabeth Eybm se unieke bydrae tot die Afdamse poesie en
vawys na die wyse waarop sy vanuit die ouderdom w r die ouderdom slrryf. Van Rooyen
(19869) kom t d die slotsom dat die vrou wat met die wood teen hatsee~en pyn gevcg het,

dit nog steeds doen. Die waag na lyding wat Elisabeth Eybers op d d e i wyses vra, is
volgens haax beannuoord. Die eerlike ddeunhyf van die ouderdom en die essensie van hear
-,

ma& van Elisabeth Eyhm iemand wat die lewe oie net vcrduur oie, maar oonvin het.

Soos sy dit stel, was die leed me verspil me en kom dam groei uit ouderdom. fierdie
uitsprke is inderdaad net so geldig vir Einder en Be&

ss wat dit vu die bundel D a d

is.

Malan (1987:94) groepeer Einder (19771, B e d (1982). D a d (1985) en Elisabeth
Eybas se volgende bundel R M a n g (1987), saam, mstens rondom die gedwe van
bswuswees van 'n lewe wat 'n einde nader en tog nog w die daaglikse verwondering sorg en
hukdens rondom die teenwoordigheid van 'n di%erslap wat am hierdie belewe~sveelkantig
uiting gee. Ook Hugo (1987b:IS) plans hierdie vim bundels saam, omdat Wn, soos hy dit
stel, die afwisselende toesUrnde van die wganLlikheid wat die ouer wordende mens e

m

en die versd daaneq vmuoord word.
Dit was eers met die vcrskyning van N d u i k in 1989 dat Van Rensburg (1989:lO) die
ondwskcid tref hlssen die vitale en artistieke ingesteldheid wat die gsnoemde bundels
odcrskeidelik openbaar, 500s dit dew die bundeltitels ingcga word. Hoewel die vitale en
anistieke nie geakei kan word me en die een die ander veronderstel, val die klem volgens
hom, afwisselend op die a n of die ander. Rymdvrg en N d u i k sowel as Tedspraak
w w a n die gedigte wea opgenem is in die bundel Respyt, behom tot die artistieke
kntcgorie. Dit behels 'n verskuiwing weg van die lewe at" na die digterskap ss kenrgedagte en
daarom word hierdie vier bundels as 'n groep bespreek
Elisabeth Eybers sit die visentering van die ouderdom, m s Brink (1987:13) dit ten opsi@e
van Rymdurmg 4

s stel, in hierdie bundels vooR en vesfyn dit algaande. Nienaber-Lui-

(1987%) wys op ham vcrmos om 'n skynbasr Vemoudetem skielik van 'n nuwe kant te belig

en om in 'n al tot clicht vastsrde wwrd of uitdrukking 'n nuwe betekenis te ontdek

Die titel van die bundel Rymrtwmg illusveer reeds in sy veelvoudige betekenis hierdie
m o e van die di@ tot veelduidigheid w s uit die volgende verklarings duidelik is. Die

verklaring wat Nienaber-Luitingh (1987:8) van die woord rymdwang en die bundeltitel gee,
is dat dit gewwnli &mik word mR die gedagte aan die digter as hsndelende subjek wat
die rym probeer dwing met nadelige gevolge vir die gedig. Volgens haar wend Elisabeth
Eybcrs die woord rymdwang aan met die diierskap as handelende subjek wat dwang
uitwfen tot rym en die digter as die een wat nie aan die dwang om te lym, kan ontkom nie.
Sy had wit die annvangsgedig met die gelykoamige titel aan:
Jy kan daar we1 of nie op ag slam maar
kres menettyd om keuse tc laat vaar
("Rymdwang" @nuhvm?g, 1987 7)
Dd dien as bewys dat die digter self nie eintlik 'n kwse het nie, die digterskap dwing die

digter om te rym. Die towoeging wat Hambidge (1987:ll) ma&, is dat die rymdwangbegrip
regdeur hierdie bundel verduidelik word, naamlik die appd van die digterskap op die lewe of
dun die uihverking wat hierdie d a d met sy sterk dikerende mag op die digter het. Spies
(1987a:6) brei hiemp uit. Sy vemys ook na die allesonheersende ingesteldheid op die poesie
wat die bundeltitel te kenne gee en dan noem sy dat die dwang van die pobie nie
lewensvreemd is nie,Rymhvmtg is hier w k lewensdwaog want die impuls vir die po&sie het
Elisabeth Eybers nog altyd in die lewe self gevind.
InRqmdwmg veronderstel lewe en kuns mekaar dus weereens, soos Spies (1987a:6) dit stel.

Sy wys ook daarop dat Elisabeth Eybers nog nooit daarvan teruggedeins het om 'n lewensfase
te verwwrd nie en dat sy him as vrou van hvee en sewentig uitdrukking gee aan haar
beleweuis van die ouderdom.

In die bundehitel is daar nog meer te lees, volgens Brink (1987:13). Sy titelverklaring is ook
dat dit in Ryndwang nie maar gaan om rym wat dwang uitoefen op die gedig me, maar om
die dwang wat die poCsie op h hele lewe probeer uitoefen. Dan venvys hy na die titelgedig se

slotnds w a u die keuse teen die dwang van die potisie laat vau word, en wat deur die d i m
gebtegreer word by die aanvangsretil wat dit stel dat die rymdwang "hardnekkig in die verte
NW", "dikteer".
Sy verklaring is dat Nw in die vene juis 'n ontwyldng en wrsloyding is van diktaat en
d i k t a h u ~Die tym, die @sic wat dikfeer, word dm self deel van die poses van bevryding
uit dwang.

Ester (1988:ll) se v d a r i n g is dm die rymdwang van die budeltitel heenwysend is na die
inperldng van die diierlike nyheid dew die nocdsaak om rymwwrde te vind, maar in
hierdie bundel gem dit daarwr dat dit vir die digter Elisabeth Eybers w e d * nocdsaakli is
om te dig. S w s hy did stel, word op die m d i e tydsbelewing dew meervoudig
wstrengelde gedigreels repliek gelewer. Vdgens hom volstaan Elisabeth Eybm egter nie
M

y ~ emaar
, die wending of

wat deel van die gedigaaabod v o w verleen aan die

gedig self 'n meaduidige betekwis wat die leser dwing om die gedig opnuut te lees. Hy aien
hiexin 'n ekstra dimensie van die rymdwang van die titel, naamlik die van die dwang op die
leser.
Die digterskaptema staan in noue verband met wat Nienaber-Luitingh (198753) as hwfiema
van die bundel reken: die van die ouderdom en die vooltdurende wete

dat die dood enige

oomblik kan toeslaan.
Oor die verband tussen die digterskaptema en tema van die ouderdom, is Wenaber-Luitingh
(1987:s) se siening dat die aanvang van die bundel die digterskapstema inlei, maar nie alle
gedigte vemys direk na die digterskap nie. Die titel is egter hnksioneel, omdat al die gedigte
die gevolg is van die rymdwang wameen nie weerstand gebied kan word nie. Sy wys w k op
die lewensbelang wat dit w die speker aan die wood in die meeste van die gedigte het om
v o m te gee aan die vodose, in Elisabeth E y b w se wwrde: om "poliepkolonies tot koraal
(te laat) verkalk".

Malan (1987:94) dui aan dat dit al hoe meer die essensitle is wat aandag ~IY, maar deurgaans

bly die inherente teesp&

die skepsis oor dit wat maar net nie wil klop nie en deel van die

aanbod is die onmiskenbare trek van die ironie. Die essensiele waarom dit hier gaan, die soort
bestaan volgens Brink (1987:13). is in Elisabeth Eybers se wwrde:
Jou liggaam tree te vwrskyn, jy ontdek
uithoekies waarvan mens nooit vr& kon raai
dat hulle onsigbaar hurk om pas dew pyn
geopenbaar te word. Jou sintuie strek
om e k e ding te peil voor dit verdayn.
("Die ouderdom is ~e noodwendig saai:".Rymdwang,
1987:39)
Van die ouderdom roep Elisabeth Eybers dikwels 'n meedoirnlms-emlike en omluisterende
beeld op volgens Nienaber-Luitingh (1987:8), maar dan stel sy w e e n o o r die verrassend
positiewe wyse waarop Elizabeth Eybers hierdie stadium van die lewe telkens nog ervaar.
MaIan (1987:94) noem dit die opwinding wat die lewe ondanks 'n traergang en moeitevoller
deelname, nog inhou. Wat himit volg is dat Ryndwang spreek van 'n sterk lewensgerigtheid
en in die besinning oor die ouderdom word die aandag hoofsaaklik toegespits op die behoud
van die sintuiglikheid, volgens Spies (1987a:6). Malan (1987'94) venvys m k na die
opgeskerpte sinhlig vir die verrassende. Hy had Elisabeth Eybers self aan:
masr wie sy sintuie vrye speling gee
maak onderweg nog een en ander mee.
("Wording".Rynutwmg, 1987:37)
'n Triomfantelike deelname aan die lewe noem Malan (198794) die bundel, en die
vowondering w r die lewe hou vir Elizabeth Eybers nog nie op nie, volgens NienaberLuitingh (1987:8). Medelye word beslis afgewys (Nienaber-Luitingh 1987:8), want, 800s
Hugo (1987b:lS) dit stel, ervaar Elisabeth Eybers die ouderdom nie as 'n
bejammerenswaardige sank nie. Hy verwys na haar teregwysende uitspraak:
Verhop jou meely. Laat ons shlk w stuk
die dae aandurf, uitkryt of gedoog
terwyl ons wag op wat nog moet gebeur.
("Vir Karel, i. p, v. 'n brief". Rymdwang, 1987:27)

Nienaber-Luitingh (19878) se verklaring is dat dit die gedagte van die ouderdom is wat 'n
mens sterker as ooit bewus laat word van die waarde van 'n ryk innerlike lewe waaruit daar
op die mees onvenvagse oomblikke geluksmomente van herinnerings en dmme gebore kan
word. Die innerlike reservoir word aangwul en venyk deur die p t i g e uitrciking na die
intense belewing van die vlugge moment wat so waardwol is, omdat dit bewaar bly. Sy had
Elisabeth Eybers self aan:
HIERDIE OOMBLIK

as onherhaalbaar ervaar,
na willekeur binnnvaarts gaar:
d& wear alles gedy,
vir altyd veramber bly.
("'Hierdie wmblik". Ryntdwrmg, 198717)
Malan (198794) norm dit die verambering, die stol tot glansryke kosbaarheid van inside*
insig of indruk.
Ook hiertoe behoon die liefdespo&ie wasr die ervaring van slopende veroudcring
terselfdenyd 'n ervaring van triomferende tiefde word (Spies, 1987a:6). Dan is daar nog die
natuurgedigte waarvoor Nienaber-Luitingh (19878) die volgende verklaring gee: die vlugge
moment blyk uit die fynwaargenome natuurindrukke en omdat die oomblik wat so intens met
die sifluie beleef word so belangrik is, word dit dikwels sorgsaam in sy tydskonteks van dae,
m m d e en seisaene geplaas.
Hugo (198X1:IS) sien in hierdie bewaring van 'n tydstip, soos hy dit noem, 'n verdere
betekenis van die bundeltitel- 'n poging om met die pdesie die noodlonige voongsng van die
tyd te bedwing.
Die ontdekking of haontdekking en waardering of henvavdering van die lewe as blywende,
durende, nimmer afgeslote proses, ma& dii volgens Brink (1987~13)juis noodsaaklik dat
Etisabeth Eybers voondurend terugkeer na w o e gedigte in haar oeuvre, woeex motiewe of
temas en prosedures. Dit is in die terugkeer na ou temas waar Rpdwong ook 'n bundel van

versoening word. Spies (1987a:6) venvys na die versoening met die man van wie sy die
hoeveelheid pyn tot haar vennoi! moes m e e m en met die land waarheen sy geimmigreer
het, wat nou uiteindelik haar tuiste word. Ten h a t e venvys sy na 'n bewydende en
versoenende perspektiefop God. Ester (1988: 11) sien die religieuse asp& as die hoop dat die
lang menslike dooltog 'n bestemming sal vind, in Elisabeth Eybers se woorde dat dit moontlik
"God self' is "waaropjy uiteindelik stuit".
As slotopmerking noem Nienaber-Luitingh (19878) dm @m&mg

getuig van 'n

merkwaardige geestelike ewewig wat in staat blyk om sonder wees, lewe sowel as dood te
aanvaar en om in 'n dikwels, as ontluistmende erkende werklikheid, ook humoristiese,
ironiese en betowerende aspekte rank te sien. Op tulle plekke is die uitgesproke gedagte
volgens Ester (1988:11), dat die venvondinge van die aardse bestaan geheel kan word d m
die verlossende woord, die gedig. Hambidge (1987:ll) venvys na Elisnbeth Eybem se
konstatering van die vemietigende mag van die @sic: "dit laat harsdruppels opwel uit ou
wonde" en erken ook die verlossende funksie daarvan met venvysing na die geluk wat in die
possie vmmber word. Haar verklaring van rymdwang en die bundeltitel is onder andere 'n
venvysing na die gevolge van "making ends meet in verse". Sy venvys na die ironie wat
opgesluit IC in die negatiewe konnotasie van rymdwang. Dit mag dm wees dat 'n mens die
spel met die ironie verder kan trek, en s2 dat Elisabeth Eybers in Rymdwmg presies dit doen:
lyding en geluk in die gedig saamtrek.

Vi Brink (198713) is die mbtiele en omvanende indruk wat hierdie bundel laat, die van
be& winterwysheid. In die himpvolgende bundel, Noodluik, is een van die gedigtitels
"Winterse wysie" met die gedagte van die digterskap, l e d en geluk dieselfde t e r n wat weer
op 'neie unieke wyse in die konteks van did bundel onder wmrde gebring word.

Oor N o d u i k is Cloete (1989:lS) se eerste uitspraak dat daarin baie hellende, gimmige en
donker belewenisse in is, maar ook 'n hardnekkige, volhardende houding van die digter en die
geloof in die bag van die skeppende mens.

In Noodluik tree Elisnbeth Eybers weer in gesprek met die reeds bekende t a m s van haar
oeuvre waarna Uzlan (1989:llZ) venvys as die klein wonders van daaglikse oorlewing, die
iron& wat skuilgaan in teenshydighede, die beknelling van die ouderdom en die mag van
die skrymandeling, meer bepaald die digtwskap. Hy had Elisabeth Eybers in die
aanvangsgedig van die bundel aan:
Vu e k e knelling van nou en hiex
vind jy 'n noodluik van papier".
("Papiex is geduldig". Noodluik, 1989:7)
Cloete (1989:15) se uitsprazk hieroor is dat h i d i e gedig dit ael dat die poRPie patroon en
orde aan die chaos en selfs a m die onverkenbare kan gee, of pennanensie aan die
verdwynende.
Met hierdie woorde uit die mvangsgedig waarin die titelwoord voorkoq verleen die digter
dan die verklaring van die bundeltitel, Nwdluik. Dit is volgens Van Heerden (1989:29) om
van die poesie 'n ontsnappingsmeganisme te msak. Ester (1989:163) vwklaar die woord
noodluik as die laaste moontlikheid om uit nood te outsnap, maar hy wys ook d a m p dat dit
in Nwdhrik w k die uitsluiting van 'n gevaarlike, vyandige w&eld moontlik meak Volgens
Van Heerden (1989:29) verwwrd Elisabeth Eybers in hierdie bundel telkens die gedagte dat
uit alle benouenis juis verpuring en inlossing, wat beteken los- of vrykoping, dew die woord
gevind kan word.
S w s reeds genoeq tref Van Rensburg (1989:lO) die onderskeid Nssen die artistieke en
vitale ingesteldheid wat Elisabeth Eybers veral met haar latere bundels twn. Hy plaas

Nooduik in die artiaieke kategorie en dui op die samehang N-

kuns en lewe in sy

verwysing na die vitale node wat in hierdie bundel aan bod kom mamoor die woord dan as
ontsnapluik fu&sioneer.
Die skryfdaad self word as nood beleef soos Elisabeth Eybws dit venvoord. Volgens Van
Rensburg (1989: 10) gaan dit om venvoordingsnood of meer nog, om venvoordingsnoodsaak.

Die sentrale tema van hierdie bundel is die pynlike bewustheid van die toenemende
veroudering, soos Van Rensbwg (198910) dit stel. Hy vnwys d a m as die eerste van die
vitale node wat ander dinge en verhoudinge beinvloed.
Veroudering bring 'n skerper bewustheid van die naderende dood (Van Rensburg, 1989:lO).
Wat hy ook hieroor noem, is dat Elisnbeth Eybers in N w d l u k allerllei suategi* wat teen die
dood bedink word venvoord en Malan (1989:llZ) venvys na die berustmde t w n wat in die
bundel vwrkom.
Dan is dam, wat Van Rensbwg (1989:lO) die bestaansnngs noem: die ervaring van
weerloosheid temoor die wrweldigede werklikheid wat alleen binne die bestek van die
gedig tot hanteerbaarheid en menslike proporsie temggebring kan word.
Oor die aftakeling van die menslike liggaam en siekte waarwr Elisabeth Eybas skryf, is Van
Heerden (1989:29) se kommeaaar dat sy die vermoe het om van die eie fisieke belewing
poesie te skep Hieroor is Cloete (198915) se mening dat die eie gestalte nugter en sonder
sier beskryf word, waar die tyd die mens, volgens haar eie woorde: "slordig en barok
boctseerr'.
Cloete (1989:15) se kommentaar is dat Elisabeth Eybers sonder verdoeseling die
misvormende h a g van die latere lewe beslayf en oor siekte met onverbloemde realisme en
ironie. Blitz (1989a:14) venvys ook na die sprankelende selfspot.
Vervolgens noem Van Rensburg (1989:lO) die verhuisingsnood en die v h land wat weer net
so kragtig soos voorheen bly spook Die bestaan in Nederland, soos Ester (1989:163) dit
uiteensit, het vir Elisabeth Eybers nooit 'n vnnselfsprekende asngeleentheid geword ~ e net
,
so min is die verlede op 'n d e r kontinent volledig gemtraliseer. Hy had die digter self aan

as bewys dat die herimering lrragtig opduik en teenwoordig is:
Ek ondema die verlede nog steeds,
sprokkel destyds gesmokkelde brokkies liriek
("Opgawe". Nwdluik, 1989:8)

Aan die verhuising naNederland is verbind die stryd om die behoud van eie tad en identiteit.
Ester (1989:163) noem die Nederlsndse werklikheid die permanent benouende omgewing en
die daaraan gekoppelde taal. Ook Van Rensburg (1989:lO) vermeld dat wat bowenal bewaak
moet word, w Elisabeth Eybers die "ongedeerde idemiteit" en "onuitgestonue natuurdrif tot
eie behoud" is.
Elisabeth Eybers venvoord in Nwdluik onmiskenbaarder as voorheen die nood om God (Van
Rensburg 1989:lO)wat deur Bybelse venvysing gedra word (vgl. Ester 1989:163) en verbind
word aan die herimering aan die eie vader.
Volgens Ester (1989163) stel Elisabeth Eybers in Nwdluik openhmig en onverbloemd die
korwekwensies van die tyd w die fisieke bestaan van die enkeling. Hy trek die verband
tussen die fisieke nood wat enmyds die mens laat v m e e m van sy eie omhulsel, soos hy dit
stel, en andersyds die verlede sterker laat herleef
Die toenemende ouderdom staan dus ook in noue verband tot liefdesverhoudings van woe&

en nou. Hambidge (1990:42) wys op die besef wat in hierdie bundel vemroord word dm
menseverhoudings blootstelling vemnderstet en sy had Elisabeth Eybers se woorde aan:
Ek het vergeq verged
hoe mens jou blootstel, hoe jy jou laat beseer
deur onmatig van 'n ander mens te hou.
("Stilte'. Nooduik, 1989:14)
Volgens Britz (1989a:l4) is dit duidelik uit Nwdluk dat die mens lewenslank uitgelewer is
aan die liefde wat jou kan kwets.
Cloete (1989:15) vat die liefdesverhoudinge saam as 'n vooItsening van die sfwys van 'n
sekere soort mens, die midas- of magnaaffiguur, may d m is daar ook weer die opsoek van
die liefdevolle mens en die geneemheid tot mekaar, aswk die uitl&van die mskil tussen man
en wou.

Die verhouding tot 'n kleinkind word verbind aan die broosheid van die ou mens, volgens
Van Heerden (1989:29). Hy wys daarop dat Elisabeth Eybers ou simbole nader roep, ook die
waarin die geluk verteenwoordig word. Hier wend sy haar weer, naas die liefde, tot die kind
wat ook vwrkom as kindernostalgie, en na die nahmr, wat hy noem, 'n kommunikasiemiddel
in die strewe na 'n vorm van reiniging is.
Ook Nwdluik vwleen dus 'n blik op Elisabeth Eybers se kontrasstellig tussen lyding en
geluk. MaIan (1989:112) noem die ewewig van teengesteldes wat bewerhtellig word deurdat
die negatiewe aspekte van veroudering meestal opgehef word dew die konstatering van die
positiewe wat steeds deel bly van die bestaan.
Die bekende kontrasstelling tussen droom en werklikheid kom weer san bod. Van Heerden
(1989:29) maak melding van die spanning mssen begemte en v-lling.

Hambidge

(199942) se verklaring is dat die soektog na die ideale dikwels pyn en ontnugtering
meebring juis daarom soek die digter die beskerming in uoniese distansie.
Laastens bespreek Britz (1989~14)die spanning tussen die wedoosheid van gevoel en die
w d a n r h e i d van gedagie, t u s m die warm strekking en koel formulering. In Van Vuuren
(1989:15) se venvysing na die teenstelling haR en hoof, kom sy uit by die gevoelgedrewe
woorde, s w s gegee deur Elisabcth Eybers in "loof hierdie dag", Sy noem N d h r i k 'n bundel
wat 'n loflied aan die lewe is ten spyte van die l a d wat oumord meebring Haar siening is
ook dat Elisabeth Eybers daarin slaag om te bewys hoe sy deur haar porsie in haar eie
woorde: "die groot uitwissing. .. onhvyk".
So kan 'n mens weer tmgkeer na Cloete (1989:15) se verwysing na die verlossende woord
wat op sy beurl nie alleen as ontsnapluik dien nie, maar ook aansluit by Estw (1989:163) se
verklaring van die W s i e as uitsluiting van die gevaarlike wkeld. Cloete (198915) sc
verklaring is dat die werklikheid nie aanvaar hoef te word soas dit is nie. Dit is die
waameming wat die werklikheid omtoww in die gedig, in Elisabeth Eybers se woorde:
"sfbeelding oamef weer die werklike ding".

Op die toekenning van die P. C. Hwfl-prys aan Elisabnh Eybers in 1991 volg die bundel
Teesprmk Die omstandighede rondom die verskyning van die bundel plaas dit in die
artistieke kader saam met RylndwMg (1987) en Nwdluik (1989) en w k saam met die
volgende bundel Respyl(1993).
TePspraak is 'n geleentheidsbundel en Elisabeth Eybers verleen daaraan die subtitel: rondm
aYe P. C. Hwfr-prys wat die unieke aard van hierdie bundel aantwn. Die tweeledige indeling
bevat die toespraak wat Pierre H. Dubois tydens die toekenningsgeleentheid gelewer het, die
Juricrapport dew Rutger Kopland en Elisabeth Eybers se dankwwrd. D a m volg negentien
gedigte.
'n Volwaardige digbundel is Teespraak dus nie, maar soos Malan (1992:93) aantoon, is die
begeleidende toesprake en uitsprake juis boeiend. D w dit op te neem in die bundel verleen
Elisabeth Eybers self weer 'n blik op haar digtersksp en digkuns. Dubois en die jwie se
oordele w r die nard en verdienste van haar poesie en haar in eie uitsprake w r haar temss en
taalgebmik verleen opnuut insig in haar poesie.
Elisabeth Eybers laat hierdie gedeelte inpas onder die bundeltitel Teesprook. Malan (1992:93)
se verklaring is dat dit enersyds 'n weenvoord, 'n dankwoord is op die erkenning wat sy
ontvang het, haar eie teespraak. Andersyds is dit 'n volgehoue demonstrasie van haar enigste
venueer teen dit wat die mens so weerloos ma& soos hy dit verklaar: sy behoefte aan baians,
sy spel met h i s of munt, die nood aan onderdal, sy wees vir die einder - en die noodluik
van die w o o d se t-praak.

Hy haal Elisabeth Eybm self in die verband aan: "Hoe

ingewikkeld weerloos is die mens" en dan sloyfsy:
Gaan dan met m o t omsigtigheid te werk:
van alles waaraan hy hom kan beseer
- hy wat so seldsaam letselvatbaar is ("Waameming". Teespraak, 1991:40)
Ook die jurierapport is gelewer onder die titel ''Gestook uit pyn en gfsfmdneern". Dat die

lydingstema en die poesie as venveer by so h gelemtheid s w s die P. C. Hoofiprystoekcnning pmminent verskyn, verklaar die belangrikheid daawan in Elisabeth Eybers se
digtcrskap en digkuns.
Die gedigte in die bundel versky afsonderlik onder dieselfde titel: Te&praok. Malan
(1992:93) w y &amp dm die uitsprake oor die aard en verdienste van Elisabdh E y h se
potsie aan die gedigte as sodanig m

s kan word. Soos bekend by haar vorige bundels

word dam weereens dew Olivier (199210) vwwys M wat kenmerkend is van die digter se
pMsie: haar noukeuige waarneming van die essensiele, die ironie, die vemrondering en die
sanvaarding van die onvennydelike wat nie die nuuskierigbeid uitsluit nie.
Spies (19933) stel dit onomwonde dat die gedigte in h i d i e bundel nie geleentheidsgedigte
is nie. Volgens haar is daat niks geforseerd omtrent hierdie gedigte nie en dm dit die
waannerk van Elisabeth Eybers se poesie se suiwere n d w e n d ' i e i d . Olivier (1992.10) som

T e w a a k op as h hmdel waarin die dipter dig om die temas van haar latere werk en die
smke M die wowd as t e p r a a k vk ondraeglie en onbestaanbrue dinge.
Die titelgedig, wat w k die aanvangsgedig van die bundel is, stel volgens Spies (1993%) die
digterskapstema in Elisabeth Eybers se oeuvre bewus voomp. Haar verklaring van die

m te pas kom as in die lewe self tot eerlie konfmntasie
gediginhoud is dat die po&ie e
gekom is met die ondraaglike en ontglippende dinge.
Jansen (1993:35) had die titelgedig aan en verleen 'n bykomende perspektiee
Mens dig noodgedwongenerow ondreaglike dinge
of dinge wat eintlik geen reg bet om te bestaan,
gebewe wat eerder ontken moet word of genegeer maklik gad en nie minder maklik gedaan
tensy jy hulle tog in die oog kyk, betas en takseer
en met steeds ondememender woordegegogel besweer.
O n d r a a g l i d , onbesambaarkid tel den nie meer
behalwe as priLkel om t q r a a k aan te @an.
("Tepraak'. T e q r m k , 1991:31)

Hieroor is Jansen (1993:35) se kommentaar dan dat alle lewens in die teken staan van
afskeid, siekte en dood, maar die verwoording daarvan help nie net die digter om haar met
haar lewenslot te versoen nie, maar ongetwyfeld ook haar lesers.

Met venvysing na Elisabeth Eybers se digterskap en in aansluiting by wat hier bo genoem is,

stel Malan (199293-95) dit dat sy dekades la& 'n dwingende peep op die leser kon hou.
Van die redes wat hy noem en wat haar poesie so algemeen vatbaar ma&

sonder hy veral uit

haar vermoe om die intiem menslike dilemma in 'n kort bestek vas te vang.

Tematies is Teeprmk dan 'n voortsetting van die bekende temas van haar o w e . In Malan
(199293-95) se oordeel I& die merkwaardige van Elisabcth Eybers se poesie nie in die
tematiese verskeidenheid ~ e ma
, ar in die verstommende register van die, en hy had die
digter se eie terminologie aan, "introverte aard" van ham poesie. Om aan te sluit by die
algemeen-vatbaarheidvan haar poesie en ook by die lydingstematiek omsloyf hy sy uitspraak
so: die woord introvert moet Ne verstaan word as 'n eng-persoonlike bemoeienis met die
bloeiende wonde van 'n gekwetste ego nie. Dew die tekste so te organiseer, word die
persoonlike voomaamwoord selde na die biografiese ek herleibaar. Verder word alle spore
van selikoestering verwyder deur die imniese &and wat die digter bewerkstellig.
Oor die gedigte self word nagenoeg geen kommemaar gelewer in besprekings van hierdie
bundel nie. Die nard en samestelling van TePsprmk verskuif die fokus na Elisabeth Eybers se
digterskap en digkuns. Malan (1992:93-95) noun slegs die tema van afstand en afskeid wat
die ouderdom meermale meebring, die sporadiese venassings wat m g skuil in fisieke
oplewings of herinneringe am 'n fleuriger bestaan amok die tema van 'n verlore geliefde.
Op sigself is TePsprmk h afgeronde bundel, maar die herplasing van hierdie gedigte in die

daaropvolgende Re*,

dui aan dat Elisabeth Eybers dit as integreerbaar in die

bundelkonteks van Re@

beskou. Die litersre kritiek weempie61 hierdie beskouing en lewer

kommentaar op die gedigte wat in TePspraak gepubliseer is as deel van Re@
hierdie bespreking ook aan die lig sol kom.

soos wat dit in

Dieselfde aanvangsgedig, die gedig met die titel "Teespraak", gebruik Elisabeth Eybers vir
TePsprmk en vir Respyt. So stel Elisabeth Eybers in Re@

andemaal die digterskapstema

voorop (vgl. Spies, 1993:s).
Die meeste van die gedigte in Respyt handel oor die verganklikheid, afiakelin& ontluistering
- oor a1 die slopende magte wat afmw op die onontkombare dood, saos Lindenberg

(1993:86) die hoofgedagte van hierdie bundel saamvat. Hy noem dat Elisabeth Eybers hierin
die lewe as haas ondraaglik en die mens as weerloos voorstel.
Wat geldend was vir Teespraok, geld ook vir Reqyf, naamlik dat die poesie, s w s Elisabeth
Eybers dit venvoord in die aanvangsgedig, eers te pas kom as in die lewe self tot kofiontasie
gekom is met die ondraaglike dinge (Spies, 1993%). Daarmee verskuif die &em vanaf die
sombere en weemoedig-pessimistiese na verset, 'n koppige bevestiging van lewe en
weerbaarheid teen 'n betmete in, s w s Lindenberg (199336) dit stel. Hy wys op die verband
wat die wwrd spraak in die woord teapraak het met die woord self. Verder vuwys hy na die
taalmeesterskap waarmee die hstenaar dit wat ondraaglik is in die gesig kan staar en kan
besweer.
Met die venvysing na die feit dat die poesie vir Elisabeth Eybers in diens van die lewe is en
~e die lewe in diens van die poesie nie, verklsar Spies (1993:8), dat die po&ie die digter
w d a a r maak teen die ontluisterende ouderdom en haar in staat stel om nog met skerp
sintuiglikheid, bevrydende imnie en selfspot die lewe met lewensweugde te ervaar. In
aansluiting hierby toon Gmve (1993:2) a m dat Elisabeth Eybers 'n steeds krimpende wkeld
in haar latere werk b&ek In hierdie opsig sluit Respyl tematks aan by die hndels van die
ouderdom. Hy wys daarop dat die digter haar nooit sterk na buite laat geld het nie. Volgens
hom word die neiging met die klimmende jare sterker om te onmek en die aandag meer toe te
spits op eie we1 en wee.
Die vmesenliking van die bundeltema hou verband met die tzlle betekenismoontlikhedewat

die bundeltitel ontsluit. Volgens Lindenberg (l993:86) laat die titek Respyr, dink aan
begenadiging, aan die uitnel van eksekusie, 'n tydperk van grasie, maar met die blywende
bewussyn van die naderende dood.
Spies (19933) verwys ook na Elisabeth Eybers se waagmoed om needs die lewe in die
aangesig te kyk nadat die tydperk van die gemiddelde leeftyd oorskry is. Sy ge+ met
venvysing na die digter se eie woorde die verduideliking dat die laaste ontluisterende
skuifelgang by die lewe boon, dmom mag die wandelm nie van nodelose sloerdq verdink
word nie. Die lewe moet dus tot aan sy einde noodwendig en voluit gelewe word. Oor hierdie
lewenstydperk skryf Elisabeth Eybers m s aangehaal d m Hugo (1993:6):
Die geimproviseerde slotnommer word saamgeflans
uit raapsels herinnering, klanktlarde, 'n kruppel kadans,
maar die uitkoms is suiwer, woeer of later beland
iedereen in die veretTenin& eendag ook jf.
("Die pad". Respyt, 1993:13)

Met hierdie woorde vat Elisabeth Eybws die kern van die bundel s m : ouderdom en siekte,
die verlede en die afloop van respyt
Die tema van die lewe as 'n reis, die lewenspad wat onverbiddelik na voor melt, kom in

Respyf na vore (Olivier, 1993:6). Die lydingsiema vorm deel daarvan soos blyk uit EIisaLmh
Eybers se woorde en aangehaal word deur Oliviw (1993:6):
Ek ken die nag se binnekant,
met oC gesper, met hand en tand
het ek sy omtrekke M a g
sy reik van hoek tot kant gemeet.
Geen uithoekie w m ek nie was,
die soet wegsink het my versa&
e k e sekondevolle uur
het my ronddolev aangevuur,
my meer gewys as wat ek wou weet.
Sy pamadoelas afgepas
het ek die nag omstandig meegemaak,
ken ek sy binnekant.
("Ek ken die nag". Respyt, 1993:19)

Die venveer teen die afloop van die lewenspad is volgens Olivier (1993:6) onodbeerlik, tog
ook nuttebos Hy stel dit dat die poesie in Respyf, st&

as in enige van haar vorige bundels,

iets is w m e e sin gegee word aan die ouderdom en ondraaglike dinge. In die gedig waarin
die titelwoord vwrkom wat hy aanhaal, staan:

'n Keel vol klinkklare weedmuheid
waarborg 'n kosbare porsie ty4
'n afgerondebrok respyt
("Sonnige voorjaar". Reqyl, 1993:40)
Die rol van die poesie geld ook ten opsigte van "die winter wat sal wyk" en "die winter wat
sal duur".
Hier moet ook gewys word op die kontraste wat in die bundel sentraal staan soos uit die
bostaande gedigvemysings blyk. Dit is die hier en hiemamaalse, winte~en somer as beeld

van dood en lewe en droefheid en geluk wat volgens die digter "af en toe tog nog jou
dobbergang raak" (Olivier, 1993:6). Grove (19932) toon aan dat dam w k dag in die bundel
wat dew skemer en nag oorheers word, vwrkom. Olivier (1993:6) wys op die temas noq
nemou en toe, die verlede. D a m e e kom 'nvolgende betekenis van respyt aan die orde.
Hugo (1993:6) noem dat die gedigte oor die teisterende verlede die womddeel spyt inReqyf
aktlveer. Volgens Olivier (1993:6) kan dit ook gelees word as re spyt: in sake spyt. Die
gedigte in hierdie bundel is dan volgens horn ook 'n bestekopname oor die dinge wat na agter
strek in die lewensgang waarwr d m berou bestaan. Sws die digter dit stel:

Laa! doc verledc volgcns kcus tmglek
omdat wat was jou leeflog mom vcrmek
("Wensrym" R e ~ y l 1993
,
43)
Die herinneringe kom telkens na "ore (GrovC, 19932). Hy vemys na ou bitterhede wat nog
nie ter ruste gel8 is nie en na ou vernederings. Dit geld veral vir die verhouding tot die
gestonve voormalige leefgenoot, die magnaat-minnaar en die dominee-vader (lansen,
199335). Die rnening wat Olivier (1993:6) gee, is dat d m uit die herevaluering van die

verhoudinge tog 'n grater deemis spreek. Hy noem vervolgens dat dam in Respyl 'n goter
verkenning is van die digter se Suid-A6ikaanse verlede seden 1961, dus 'n teruggryp na haar
wortels van vroer. in wat hy 'n verrassende belydenis noem erken Elisabeth Eybers:
Wat ook al in my bimeste agterbly,
Suid-Afiika, jy behoort feilloos daarby.
("Uitgewekene". Reqyl, 1993:44)
Die kontras Suid-Afrika-Nederland is in R e w t S u i d - H i 8 se dam en toe en Nederland se
hier en nou (vgl Oliver, 1993:6).Hiertoe behoort die Suid-Afrihse landskap en vreugde in
natuuwamnemings en waama Lindenberg (1993:86) verwys as Nederlandse seisoenale
kenmerke. Ander temas is enkelingskap en ballingskap, w k vertroude Eybers-temas (vgl.
Jansen, 1993:35).
Die terugroep van al die verledes in hierdie bundel verbind Olivier (1993:6) m die
voortdurende besef van die d&d. Ey gebruik Elisabeth Eybers se woorde as verklaring:
Ewewel op 'n onbewaakte moment
van verstrwide begrip word jou blik afgewend
verwl van die nulvolle dividend
met dieselfde d vir begin en end.
("Ewewel". Respyt, 1993:52)
Hierdie woorde van Elisabeth Eybers sluit a n by die volgende gedigr&ls wat Olivier
(1993:6) ook aanhaal:
Alle lesse geleer
IS hy aarselend hom neer
en aanvaar 'n onskendbare rang.
("Uitkoms". R e w t , 199325)
Daarmee venuoord die digter die doodsaanvaarding as positiewe afloop van die lydingsvolle
lewenspad.

In aansluiting by die betekenis van respyt as k n t uitstelvergunning na die vervaldag van
shldvereffening (Hugo, 1993:6),is die kommentaar van Spies (1993:8) dat Respyl 'n bundel
is oor die uiteindelike vereffening van lewenskuld - van watter aard w k al - asook die
verefiening wat die dood heet.

Vi die lydingstema is die betekenis van respyt as ms in die konteks van die bundel van
toepassing. Die tweede betekenismoontlikheid wat dew die liter6re kritiek gmoem word, is
die van Olivier (1993:6) wat respyt in die bundelkonteks sien as 'n rusplek langs die pad wat
einde se kant me wil druk. Spies (199327) had Elisabeth Eybers in verband met die voorkeur
aan 'n individualistiesekronkelpad a m wasrin die msgedagte w k voorkom:

Gaan jou gang: hoe beroaider die lewe
voor die onherroeplike rus
hoe gewigloser leer mens dan swewe
("Gaan jou gang'. Respyi, 1993:49)
Daar is w k h lassie moontlikkid wat nie in die resensies ontgin word nie. Met inagneming
daman dat Elisabeth Eybers in Nederland wwn en kennis het van die Nederlandse tad,
bestaan die moomlikheid dat die Nederlandse uitdrukking, legen de dwd is geen re@
(Kruyskamp, 1976:2042) aan hsar bekend is. Sou dit so wees, sou dit in pas wees met die
werking van die ironie in hasr poesie: wat beteken dat v u die digter we1 die respyt te vind is
deur die digkuns self.
Jansen (1993:35) verduidelik met amhalings uit Elisabeth Eybers se p o u e hoe sy dit wat vir

haar saakmask, noteer: "Soete, subtiele, verdagte rym" bly 'n "sprietligte mwwstaf', soms
"gebiedende trommelstok", maar steeds "trws in eiesinnige duister". 'n Mens sou hier wou
byvoeg, "by bitter onbwigting welriekende lym" (Eybers, 199355).

Nie alleen mag die po&ie as teespraak op die werklikheid aangewend word nie (Hugo,
1993:6),maar die digter laat volgens Grove (1993:Z) w k die aksent val op die objektiverende
mag of moontlik, roeping van die p d i e . Die digter mon hoe sy geluk soek in die
patrwnvomende aktiwiteit en skuiling vind in die vorm. Hugo (1993:6) hsal haar a m

(Sodra jy die dinge wat blindelings opduik lees
om hul samespel te noteer, dan begin jou fees.)
("Feesgangers". Respyl, l993:32)
Respyl is s o afgespits op die essensiek dst We (1993:2) die buodel tipeer as pobie wat na

aan die essensiele beeld van Elisabeth Eybers se latere pogsie kom. Dit is poesie wat deur 'n
winterse strakheid gekenmerk word maar wat nie volkome !an verhoed dat verlange en
gemel en soms ook geluk deurbreek nie. Dit is volgens horn poesie wat iets geheimsinnigs

en toweragtigs vertoon.
As slotopmerking geld Hugo (1993:6) se woorde: Elisabeth Eybers vul die respyttyd sinvol

met die skryf van gedigte. Hy spreek die hoop uit dat haar gssietyd onbepaald verleng mag
word. Dit is ook so. Waar sy tot met Respyt die lewe tot in haar sewende dekade in pobie
kon weexgee, kon sy dit w k doen tot in haar agste dekade en h m oeuvre met nog vier
bundels ven-yk.

Die bundeltitels, Nuweling (1994), TydwrdryfPastime (1996). Verbmiker~verse/Coww1er's
verse (1997) en Winler-surplus (1999) gee reeds 'n aanduiding van 'n klemverskuiwing weg

van die poesie na die lewe self.

Van Nuweling wat rondom Elisabeth Eybers se t d g s t e lewensjaar verskyn, meen Spies
(1995b:lO) dat die bundel in verband met die digter se oeuvre gelees behoort te word. Juis
vanwee die parallelisme Nssen lewensloop en digterlike onhvikkeling by Elisabeth Eybers is
die bundeltitel, Nuweling, in botsing met die verwagting, maar dit wek ook die belangstelling
(vgl. Spies, 1995b:lO). Volgens haar bet die titel klaarblyklik nie betrekking op die gedigte
self nie. Die klassieke vormgewing is daar en die kom tot die essensie en ironiese t w n wat
kenmerkend is van Elisabeth Eybers se poesie. Lindenberg (1995:103) merk die regenerasie
van die skynbaar verslete beelde op. Die inhoud van hierdie bundel tipeer hy as 'n rustige

peins oor die ouderdom, lewensomstandighede. lewensloop, digterskap en die dood. Al
hierdie temas kom tereg onder Elisabeth Eybers se titekeuse: Nweling.

H-el

'n Nederlandse resensent, gee Van der Ploegt (1995) 'n verWaring wat die bundeltitel

in konteks plaas. Hy vemys na die beslissing wat die digter op hierdie stadium van haar lewe
geneem het en hy had haar aan:
om met of sonder geheuwerlies
'n nuwe soon le~ensbenaderin~
te kies
op e k e omwenteling ingestel,
maar aan ou gewoontes meedo6doos trou
met 'n onw&legbarc dcumtnrerde oor
voeg jy woorde byccn wat jou moos en bekoor,
of mens dit nou as uitvlua of toevlun beskou.
("Sewe dae op diirand van &tig". Nuweling, 1994:3L)
Hiermee raak hy aan die kern van hierdie bundel en verduidelik dit verder so. Die lewe gaan
voon en Elisabeth Eybcrs soek Woos en bekoring in die digtenkap en dit doen sy sonder
terughoudendheid, volgens die digter se eie notering:
Jy wat van alles tc voorskyn wou delf
16 niks betwisbaarder bloot dan jouoelf
('Wamng" Nuueltng, 1994 24)

Spies (1995b:lO) noem Nuweling 'n bundel van die totale inkeer op die self waarvan die ekspreker pynlik bewus is, daarom k y f sy soos aangehaal dew Grov= (1995b225):
Ja, ek weet hoe &-sentries vertoon
my tuisgemaakte heelal,
die wheldjie wat ek bewoon
("Liewe leser:". Nuwelmg, 199427)
Hieroor rig Elisabeth Eybers ham direk tot die leser wat dit maar vir lief mod neem en
miskien iets van homself daarin weenpie61 sien (Kannemeyer, 1994).

Grove (1995b:224, 225) weer noem Nuweling 'n introverte bundel waarin die mens met
homself te rade gaan Hy had die digter aan wat % dat die ontgogelde mens "gaandeweg
liewer in sy eie geselskap" as elders vertoef Volgens hom bring dit 'n inkrimping van haar
digwkeld mee waar die aandag daarom selde na buite gerig word. Die bewussyn hiervan
venuoord Elisabeth Eybers ook. Sy s w .
tenuyl slinkdae glimmend soos byewas
geleidelik jou mymeringe laat verstom.
("Am 'n medebejaarde". Nuweling, 1994:11)
Spies (1995b:lO) se verduideliking na amleiding van die betekenis van die Nederlandse
wwrd "slinken" vu die Eybcrs-woord "slinkdae", is dae wat afneem in inhoud, in maring,
dae wat k m p .
Dit is dan vanuit die pynlike bewussyn van die ouderdom dat feitlik al die gedigte in

Nuweling geskryf is (Kannemeyer, 1994). Volgens hom handel die gedigte toenemend oor
iemand wat aanstons moet vertrek en 'n mymergesprek met die self voer

Nuweling getuig sterker as w i t twore van hierdie lewensomstandighede of onmiddellike
node, s w s Grove (1995b:224) daarna venvys. Die wat aan bod kom en wat hy n m m is:
l i l i k e ongesteldhede, siektetoestande, slqeloosheid en die kwellinge wat met die jare
ge~aardg

~

.

Tematies gee Nuweling w k die kleinerwordende wheld van die ouderdom. Van die temas
wat dominant was in Elisabeth Eybers se woe€ p&ie

het byna irrelevant geword

(Kannemeyer, 1994). Die wat hy noem wat heeltemal verdwyn het, is die tema van die
ontheemde mens wat in 'n vreemde land moet aanpas. Dan is daar ook die verhouding Nssen
grootmoeder en kleinkind en die oor 'n mislukte woe& verhoud'i wat ontbreek. As
kommentaar h i m p is Kannemeyer (1994) van mening dat die sprekende ek we1 dew die
sterk konsentrasie op die ouderdom fel bewus is van die afgelegde weg of lewensloop, maar
dit is asof die "besonderhede en verdriet" van 'n hele lewe, soos die digter dit noem, nie mew

saak maak nie.

Die natuur sped byknns w k geen rol meer nie, maar die herinnering wel. Wat Spies
(1995b:lO) d a a r m te % het, is van belang ook vir Elisabeth Eybers se woeere poesie sowel

as vir Nuweling Die belangrike funksie wat die herimering v-1,

is dat dit san die

sprekende ek die vermoi) gee om belewenisse en geliefdes op h &and

te betrag. Die

herinnering suiwer dan deurdat dit die toevallige wat dikwels ook die pynlike is, laat verdwyn
ten gunae van die essensiMe.
Van die ander temas van die bundel wat Kannemeyer (1994) noem, is die verhouding tot 'n
medebejaarde wat saam die lewensweg bewandel en die man-wou-verhouding. In hierdie
verhouding werk die herinnering ook positief soos Kannemeyer (1994) dit verduidelik met
behulp van die digter se woorde As die een moet verhuyR is die agtergeblewene getroos in
die wete dat dit "wat .. . heel was nooit sal vergaan". Alles word "&ens opgeberg . .. ook n6
dit beswk"
Elisabeth Eybers se siening van moederskap sien ook anders daaruit as die sekere
verbondenheid tussen moeder en kind van ham woegste bundels. Haar moederskap g&i& in

haar woorde, van "versuim en tekort" al mag die kinders later die "duistere verbintenis" erken
en so die "spoorloosheid" van die vemokkene ophef. Volgens Kannemeyer (1994) staan
hierdie verhoudinge sldus ook in die teken van ouderdom en dood.
'n Hele lewe het dus woord geword, met uitsondering van, soos sy dit stel, die laaste
"adembenemende d a d " (Kannemeyer, 1994).
Dit bring h mens dan by die inleidende gedig tot Nuweling wat as pmgiamgedig beskou kan
word. Spies (1995b:lO) se bespreking lig die verband wat die gediginhoud tot die
bundelinhoud het xlos volg uit met behulp van aanhalings uit gedigte. Die gedagte wat by die
ek-spreker opkom as sy "wakker skrik diep in die nag" is: "Ja, hier is ek nog en miskien hoef
ek nooit weg te gaan".Hiermee konstateer die digter die lewensliefde, die gehesfheid a m die
hier en die nou. Die verlede geld ook xlos die digter dit bewwnl: "Wat jy agter moes laat
word nie wasig omdat jy dit Rie meer bewaak".

S w s sy dit verder verduidelik, verwoord Elisabeth Eybers ook die "werp van 'n verwonderde
blik dew die tralies van tyd". Daarin sien Spies (1995b:lO) die implikasie van die dsaglikse
chronologiese tydsverloop as tronk, wat gevolg word deur die konstatering: die spreker "word
nog betrokkener by die oneindigheid".
Die doodaema word aldus geintegreer in die bundel by oudwees. In w e e gedigte roep die
digter die vader en moeder in hwinnering. Dit is egter die gedig oor die vader waarin sy die
dood aan die bundeltitel verbind. Lindenberg (1995:103) lees in die herinnering aan die vader
'n verset teen sy godsdienstige lering en Kamemeyer (1994) 'n verset teen die vader self.
Spies (1995b:lO) gee 'n ander en breer perspektief Volgens haar verleen Elisabeth Eybers 'n
&ere voorrang m die vader deur hom in die titelgedig in herinnering te mep Daarin
v-s

die digter na sy dogters se "weerstand" teen "redelike ouergesag". Sy karakteriseer

hom as woordmens en identifiseer met ham deur haar met hom te vergelyk. In teenstelling
met sy gelowige doelgerigtheid volg sy 'n "buigsame koers", mar van die laaste endjie
lewenspad 'Wmp" sy tem& gammerlik groen en oningelig" en Ye smatewagtig om te
verdwyn". D m e e verklaar sy 'n tweede betekenis van die bundeltitel wat in die gedigte 'n
toepassing vind: om nuweling te wees ten opsigte van die d w d of soos Grove (1995b:225)
dit stel - die koppige en eiewys dogter van vroeQ wat ten spyte van lewenslange skoling in
ampassing nou tot die besef moet kom dat sy "groen" en "oningelig" is. Sy kommentaar is
dat so 'n wyse houding die pyn nie kan laat verdwyn nie, maar die poaese spel, s w s
gemanifesteer in hierdie bundel, kan dit hanteerbaar en draaglik ma&
Die pynlike aanwesigheid van die ouderdom lei tot h intense bewussyn van die digterlike
tank (Kannemeyer, 1994). Volgens Grove (1995b:225) is Nuweling egter nie 'n somber of
klaagsieke bundel nie, omdat die digter die kwellinge in haar berekening opneem en formeel

met hulk a&eken Poesie dien dus om die aanslae as 't ware in die taal op te vang en huUe so,
skeppend en intellektueel klein te kry. Ook hy venvys na die byeenvoeg van woorde wat
"bekoor" of dit d m nou volgens Elisabeth Eybers as "uitvlug" of "toevlug" beskou kan word.
Samevanend het die maak van die gedig soas Grove (1995b:225) dit omskryf, dus 'n
helende, terapeutiese, beshttende werking. Die moontlikheid beaaan om, in die digter se

woorde, "jou ritmies te weer, te bewapen met klank"
Die lydingsaspek wat ingebed is in die digterlike taak, die "verregaande gewroet om die juiste
woord", v e r b sin, omdat daarin die enigste moontlikheid bestaan om, volgens Elisabeth
Eybers, "tot 'n akkoord met tekortkoming te geraak" (vgl. Kannemeyer, 1994).
Grove (1995b:225) verklaar hoe Elisabeth Eybers hierdie moontlikheid in die gedig
verwerklik. Hy noem dat daar met taalvindingrykheid, ligte geestigheid of
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triestigheid uitgestyg word en hoe d m met b e N p van teenstellings verandering en verligting
bewerk word. h Voorbeeld waama hy verwys, is die ontroerende verligting wat kom as die
oog wat in 'n gedig so stip op die ouderdom en ailekeling gerig is, skielik in 'n moment van
opgetoWeid ingeruil word vir die "eertydse kinderoe" wat wyd oop "sonder berekening,
sonder berou" na die wkeld kyk.
Dit is egter nie al doel wat die gedig het nie. In gedrukte vorm kan dit Lo skone gestalte
aanneem. En al besltryf Elisabeth Eybm die digkuns as "'n papiervemielende vak", is die
digkuns wesentlik 'n lofsang aan die aarde (Katmmeyer, 1994).
As afsluiting van haar bespreking van Nweling bevind Spies (1995b:lO) dat hierdie bundel

van die ouderdom as sodanig 'n kil oefening in die taal is waar oudwees en doodgaan sondm
weekheid of sentimentaliteit beskou word. Dan kom sy tot die slotsom dat daar vir 'n
lewensliefhebber soos Elisabeth Eybers net em mmier is om die einde van die lewe tegemoet
te gaan: met bittere h s f i n g en die bereidheid tot omgawe sonder rasionele verset.

In 1996 publiseer Elisabeth Eybers haar volgende bundel met die titel Tydwrd&P(~stime.
Meer algemene kommentaar van Brink (1996:32) is dat ham poesie oor die jare 'n
voortdurende stmping en suiwering ondergaan tot waar 'n mens sou wou dink: nou k h dit nie
verder nie. Volgens hom duur die geding met die stilte en die korrelate en begeleidende
tekens daarvan, afiakeling, ruimtelikheid, oudword, in hierdie bundel voort.

Tematies is hierdie bundel 'n voortsetting van Nuweling, inderdaad 'n vervolg op die bundels
oor die ouderdom vanaf Einder.
Brink (1996:32) besloyf TydwrdrvfPanirne egter as verrassend op gmnd van die
dubbeltaligheid daarvan, soos reeds in die titel aangedui. Dit maak van hierdie bundel as 't
ware in eie reg 'n nuweling en 'n groeipunt in Elisabeth Eybers se oeuvre.
Die twintigtal gedigte in hierdie bundel verskyn mas mekaar in Afrikaans en Engels wat van
TydwrrliyfiPame, volgens Kannemeyer (L996:19) h unikum in ons literatutu maak. Hy

verwys na enkele gedigte in Engels vanaf I973 in h i s of mum tot met die weergawe van 'n
gedii in Engels in 1993 in R e w wat as aanloop hienoegedien het.
Brink (1996:32) mask ook melding daarvan dat Elisabeth Eybers vroeii, mma by wyse van
uitsondering in Engels gedig het. Hy noem ook haar bedrewenheid in vettaling van gedigte in
Engels. Waarop hy in die besonder wys, is dat daar met hierdie bundel nie sprake is van
vertaling in die gewone sin van die woord nie. Eke gedig word twee keer in taal beleef en
bied daardeur, soos hy dit noem, 'n bifokale kyk op 'n belewenis of besinning en die
venvoording daarvan. Elisabeth Eybers speel dus met die dubbele taalsanslag 'n nuwe spel
met die t a d wat die leser uitlok om vergelykend te lees.
Brink (199632) noem die verskillende paaie wat die gedigte dew die tweetdigheid loop.
Volgens horn kan dit klein nuanseverskille wees of radikale verleggings en soms dra die
Aliikaanse of Engelse teks dew woordkeuse, 'n vernufiige ekstra lading.
Hambidge (1996:119) is van mening dat 'n nuwe gedig met nuwe betekenisse ontstaan.
Hieroor laat Kannemeyer (19%:19) ham 500s volg uit: Elisabeth Eybers belndruk met die
wyse waarop sy daarin slaag om 'n gedig in albei tale te laat funksioneer. Hoewel
merkwaardig na aan mekaar word die een teks nie tot 'n spidlbeeld of skadu van die ander
nie. Volgens hom werk die tekste in so 'n mate in Afrikaans en Engels dat hulle geslaagde
gedigte in albei tale word. Hambidge (1996:119) is egter van mening dat die Engelse gedigte
die sprankel van die Afrikaanse gedigte mis.

Oor die jare heen word daarverwys na Elisabeth Eybers se woordgebtuik in f i k a a n s en w r

T ~ & f / P m t i m e mask Olivier (1996:76) melding van die misleidende fynheid en die
gehlienis van 'n onverminderde beheer oor woordkevse en verstegniek As kenmerkend van

h a s po6sie noem hy die ironiese &and en woordbeheer wat gepaard gaan met 'n oog vir die
verwondering wat die d l e d q s e kan b i d . Daarby lewer die woord ook tekens nuwe
lewensinsig.
Wat die titel van die bundel betref, sien Olivier (1996:76) in TydwrmyfParrime 'n
kombinasie van ems en spel Sy verklaring is dat die &yf van gedigte 'n tydverdryf is en so
ook die eksperiment, 500s hy daama venuys, van die tweetdigheid van die bundel.
Op 'n meer diepgaande wyse verdryf die slayf van gedigte die tyd dew toegang te bied tot die
verlede (Olivier, 1996:76).Hoewel hy slegs d e l e g e d i g d s uit die titelgedig gee, retlekteer
die hele inhoud soos hier gegee verlede, hede, toekoms, pobie en geluk op die bnndelinhoud:
Blindelings verdryfek die tyd
wnvegingloos bsgcraak
uit die nag se vergetelheid
van reeds ontoaeikende duur:
om 'n limbusgebied oop te woe1
waar beelde van vro& mndspoel
en saamtros om patroontjies te ma&
wat die tyd na sy peetjie shlur
en my oormatig verhmg
dis al waarvoor ek nog deug.
("Tydverdryf'. TydwraSfmastime, 1996:18)
Die verkladng wat Olivier (1996:76) met behulp van die gedigaanhalings h i s gee, is dat die
gedig so 'n herberg teen verganklikheid en die ver~kvplekvan "jare van liefh&" word. Dit is
verder ook die plek waar geretlekteer word op die spreker se fisieke agteruitgang sowel as op
die gebeurtenis van 'n tagtigste verjaarsdag.
Hambidge (1996:lZO) sien die waarde van hierdie bundel geld in die nederige b e h e n i s van
oudword en die obsessie met die skryf van poesie. Sy noem die bundel 'n verslag van
oudword en die naderende dood. Brink (199632) venrys na die krimpende wkeld van die

ouderdom wat in die woord "digterby" wat Elisabeth Eybers gebmik, nader aan haar
digwerklikheid kom.
Die aanvangsgedig van TydverWPmtime betrek die tad. In die fikaanse teks loop die
geheel volgens Brink (1996:32), uit op 'n intense luisteraksie. Elisabeth Eybers stel dit soos
volg:
Om voor dowemansdeur iets ondoofbaars te red
luister, ook namens jou, luister ek net.
("Dowemansdeur". Tydwr&)$/Pastime, 1996:6)

Hy wys daarop dat in die Engelse teks, die luisteraksie gerig is op tekens van lewe
Dit gaan dus in TydverdrvfPdme weer om lewe en podsie, ook lyding en geluk. Brink
(1996:32) had ElisabethEybers a m

.. . . die soet geheim
hoe om nooddmf met oorvloed te rym.
("Lindeboom, herFsM.Tydverdyj/Pastime, 1996:34)
Met ekonomie en skerpte en met h gebrek aan selfbejammering skryf ELisabeth Eybers oor

haar eie situasie (Olivier, 1996:76). Haar woorde oor die poesie word aangehaal dew
Hambidge (1996:lZO):
Jy strooi 'n handvol woorde op papier

en gaan na bed.
Wanneer jy wakker word mon jy ontdek
of hulle in noodgeval kan timelier
en elke woord afwagtend op sy plek
'n onweerlegbare afspraak het
met wat jy wees, verdra of vier.
('Metode". TydwrW/Paslime, 1996:38)
h d e r temas wat aan bod kom, is soos Olivier (1996:76) a a n t o o ~die opmhartigheid
waarmee die digter as tejaarde oor die liefde skryf Hambidge (1996:119) venvys die dood

van die geliefde en die liefde vir boeke en mense. Wat Brink (1996:32) die bewssyn van die
Ander noem is volgens hom dwarsdeur die bundel ter sake. Hambidge (1996:119) venvys
daama as die gesprek met God.

In die poesie word skcunheid nog steeds gebore uit gemis, maar met die jare het die
verfyning en die sin vir woorde in die mime en die deursigtigheid van die taal soveel groter
geword, is Brink (1996:32) se slotopmerking. Hy verwys na die titel van die slotgedig en
noem "Famous last words" 'n geslepe keuse om 'n bundel mee af te sluit.
Vu Olivier (1996:76) is die hoop dat dam vir Elisabeth Eybers, wat die tyd d kan verdryf
w s saamgevat in Tydwrd&ffasfime, meer tyd beskikbaar sal wees. Twee jaar later verskyn
ham volgende bundel.

Verbmikerswrse/Connnner's verse is Elisabeth Eybers se hveede bundel in Afrikaans en
Engels soos die titel aandui. Hieroor is die siening van Grove (1998:265) dat die gedigte wat
paarsgewys in beide tale verskyn so getmu en vindingryk oorgesit is dat dit moeilik is om vas
te stel watter gedig die wrspronklike en W e r die vertaling is. Die meerderheid van die
gedigte verskyn as selfstandige gedigte in die een of die ander taal.
Die aanvangsgedig in beide A f r i h s en Engels is ook die titelgedig van

Verbmikersverse/Cowmer's verse en ontsluit diiek meer as een betekenis wat in die bundel
opgesluit IS. Die volledige gedig waamit Van Zuydam (1998:6) aanhaal, lui:
Dit wat ek self as verbmiker nodig het
en ook aan eke toevallige luisteraar bied
is alledaagg diiek en onverlet:
'n gedurig voorhande synde wort van lied.
("Verbruikersverse". Verbmikerswrse/Consumer's
verse, 19977)
Sy verduideliking is dat daaruit afgelei kan word dat die digter self die verbnriker is en die

dat die gedigte nou nie in die eerste plek gevoelens, sentimente of ewarings wil meedeel nie,
maar daardie inhoude eerder wil herontgin en as dit nodig is, verbmik in die maak van 'n
gedig. Wat woeer tema en inhoud was, word nou verteer in die digproses Hy sien daarin 'n
belangrike aksentvmkuiwing van die e~arende,waarnemende digter na die pwto ludens
wat sped met die moomliede van die taal. Die voorbeelde wat hy noem en wat dew die
getuienis van die gedigte self bevestig word, is die van die digproses as bewuste aktiwiteit. In
'n Engelse gedig staan, "racking my brains for a rhyme" en op Afrikaans is dit die wil "om

klanke aanmekaar te ryg". Hierdeur val die aksent tekens op die spel, die soek na 'n ryrn om
"een en ander aanmekaar te lym".
'n Belangrike aspek wat Grovt (1998:266) hier uitlig, is die "handigheid" waarmee die digter
die bekende '"kersvers"laat klink, die kunstenaarsbedrog soas hy dit noem.
Dit is nie net alleen die uitsprake van die digter wat op die spelkarakter en die byna toevallige
aard van die poesie in hierdie bundel dui nie, dit word ook dramaties venverklik volgens
Gmve (1998:266). Hy noem die ligte anusla& die geestige woordspel, die selfspot As
voorbeeld van die ironie dien die uitspraak dat wanneer die "vlytige hart" kom met sy "Woos"
vir die bekommerde mens "elkeen uiteindelik geregtig is op ms". Dan noem hy ook die
lughartige manier waarop die pyn uit die kwellings gehaal word: "My netvlies kwyn, my
knieB sak inmekaar" en "die kind in my moet hardop hieroor lag".

Met Verbruikermrse/Cowmer's verse het Elisabeth Eybers in die vewerking van ou
vondse wat dew die handige digter nuut gemaak word (Lindenberg, 1997:30) damin geslaag

om ook ten opsigte van haar oeuvre vernuwend te werk en 'n koersverandering in haar
digterskap te bewerkstellig (vgl. Grovk 1998:266).
Die blywende waarde van hierdie bundel word volgens Grovt (1998:266) se wrdeel geplaas
nie in die weergawe van selfs pynlike lewenswerklikhede nie, maar eerder in die v m & van
Elisabeth Eybers om skeppend en met 'n sterk sin vir humor en ironie bo daardie kwellings
uit te styg.

Van Zuydan (1998:6) bespreek hoe Elisabeth Eybers die poesie juis dit laat doen. Die
lydingsaspekte wat hy noem hou verband met die verlede soos hier bo aangetwn, hede en
toekom gesien vanuit die eindfase van die lewe.
Die eindfase word 'n benouende nagbestaan (Van Zuydam, 1998:6). As voorbeeld gee hy:
'n Paar uur slaap, dan in 'n wink
klaar wakker weer w daardie dink

wat niks verhelder: strengelwoud

van wugtelose oponthoud . ..
("Opnerking". Yerbruikerswrse/Comumer's wrse,
1997:lZ)
Die oomblik van wakker word bevestig die weemdelingskap van die mens. Volgens horn was
die nag woeer by Elisabeth Eybers 'n positiewe mag tot vergetelheid, maar nou is dit dat met
"oopgesperde oe" geleer moes word "hoe selfs die danker hom teen 'n mens keer". Uit die
poZsie spreek 'n gevoel van in die steek gelaat te wees so sterk dat die digter dit met Chrishls
se ernrings in Getshane vergelyk: "Ek het jou nodig en jy is nie d a d Van Zuydam
(1998): 6) se verklaring is dat hqfel wat uitbrei tot verhqfeling gevoed word deur 'n gevoel
van venverping, verlatenheid, vergetelheid en 'n ingebore ballingskap.
Oor die verwoording van die toekoms brei Van Zuydam (1998:6) soos volg uit. Die toekoms
is die p o t onbekende en volgens hom hou die hiemamaals nie veel belofie in nie. As
voorbeeld verwys hy na die simboliese handleser, "DieRjie van ons liewe Heer", wat "net sy
gladgelakte dop" "ontsluit" en swyg. Die waag bly onbeantwwrd of die hiemamaals die
dominee-vader teleurgestel het, want toe "hy aanland d& waar hy sou kon venel", was dit
"vir mededeling" Ye laat". 'n Gedig in Engels, "Wait and see" @ybers,1997:13) wat hy w k

aanhaal, gee 'n houding van: "Wait and see", want "no one is granted a glimpse of the end".

In aansluiting by Grove (1998:266), wys Van Zuydam (1998:6) op die vemoosring wat geput
word uit die hienvees:

. .. . h die end van die tog
klinkjou klaarste bevioding: kyk, hier is & nog.
("Voortgang". F'erbruikerswrse/Commefi verse,
1997:26)

Ook die wanhoop word getemper deur 'n moedige lotsaanvamding, s o x sy dit bewoord: "Jy

le jou neer".
In aansluiting by Grove (1998:266) wys Van Zuydam (1998:6) daarop dm die digterskap wat
self deur die ouderdorn bedreig word, die toevlugsoord is. Weereens had hy Elisabeth Eybers
self am:
Onsamehangende klanke
blyk ook uitstekend in staat
om waarnemings op te vang
("Indie laaste instansie". Yerbruikersverse/Conrumer's
verse, 1997:28)
Sy verklaring is dat wanneer woorde jou in die steek laat dit nie gedwee aanvaar hoef te word
nie. A1 word die poetiese vennoe aangetas, kan dam nogtans uitdrukking gevind word op
ingekone wyse.
Laastens vefwys Van Zuydam (1998:6) na die vemoosting wat die lied van 'n ander sanger
bied, die merel, wat die dag borduur "met sliertjies en sterretjies van sang", wat "sing sonder
sclfbeklag" en "vertel nie hoe erg hy verlang". Met hierdie won.& vat ELisaheth Eybers van
die kemaspekte van haar poesie saam naarnlik 'n objehiewe digterlike oog (Van Zuydam,
1998:6) wat geluk en lyding venvoord.

In die titelgedig bied Elisabeth Eybers ham poesie, wat sy haar lied noem, aan die leser en so
word die leser dm ook die verbruiker van poesie. Lindenberg (199730) omskryfdie inhoud
van Verb~ikermrse/Commer'sverse as 'n mstig-bgiese gesels met die kser on.
algemeen-menslike marings. Uit die oogpunt van die leser is dit vir Van Zuydam (1998:6) 'n
VOOReg om in Elisabeth Eybers se hartkamer toegelaat te word en saam met haar die
eindstryd mee te ma&

Inmiddels verskaf Elisabeth Eybers aan die leser 'n bonus met die verskyning van haar
volgende digbundel gepubliseer in haar vier-en-tagtigste lewensjaar (vgl Odendaal, 1999:s).
Hiennee kry sy dit reg om die leser nog steeds te verras en plesier te verskaf (Malan,
1999:lS).
Am die bundel gee sy die titel Winler-mrplus. In die woorde van Malan (1999:lS) is dit 'n
dubbelloop-bundel. Die gedigte word paarsgewys aangehied, eers die Afrikaanse gedig en
langsaan die Engelse ewebeeld (Grove, 1999 10). In aansluiting by hierdie aanbiediogswyse
wys hy daarop dat die bundeltitel as Afrikaans of as Engels gelees kan word en in albei tale
ewe geldig bly. Dit gaan egter ook nog oor die gedigte self in sowel Afrikaans en Engels.
Grove (1999: 10) se verklaing is dat die vertaling dmr Elisabeth Eyhers van haar eie werk so

knap en vindingryk is dat dit moeilik bepaalbaar is waner weergawe die oorspmnklike is. Die
feit verleen dus bykomende geldigheid aan die bundeltitel. Viljoen (1999:6) ma& melding
van 'n uitspraak van Elisabeth Eybers dat haar vertalings d i i e l s eerder verwerkings is. Sy is
egter van mening dat die potsie in Winier-surplus met 'n enkele uitsondering redelike
noukeurige vertalings is. Die hog gehalte van die gedigte in Engels laat Malan (1999:18) die
mening uitspreek dat 'n mens hier van 'n fenomeen kan praat. Elisabeth Eybers self laat haar
nie onbetuig hieroor nie. Die literbe kritiek maak reeds in 1993 melding daarvan dat sy al
hoe meer in die taal van haar moeder begin skryf (vgl. Hugo, 1993:6). In die aanvangsgedigte
van die bundel in beide Afdaans en Engels, bring sy die behoefie om mas Afrikaans ook in

Engels te dig in verband met die moeder wat 'n belangrike invloed op h m lewe en po6tiex
vermo(! gehad het (Viljoen, 1999:6). Die "Engelse rympies" van haar jeug (Odendaal, 1999:s)
het nou die gedigte in Engels geword as gevolg van die behoefie aan die klank van haar
moeder se stem (Viljoet 1999:6).
Vir die feit van 'n tweaalige opvoeding wat 'n "vrugbare skuldelas" meegebring het, word
onbesorg verskoning g e m (Malq 1999:lS). Reeds by die aanvang van Winter-surplus stel
Elisabeth Eybers die tema van skuld en wins wat later deur sy variante gevolg sal word en

dew die bundeltitel in die vooruitsig gestel i$ a m bod.
Die verklaring van Malan (1999:IE) hieroor is dat daar vir die leser net sprake van wins is,
omdat Elisabeth Eybers keer op keer die k m van 'n gedig in die ander tasl vasvang, hoewel
sy heel ander rymklanke of sinsvorme vir die ekwivalent moes rind.
Ook die tematiese inhoud van Winler-surplus word Nisgebring onder die bundeltitel. Viljoen
(1999:6) sien in die titel 'n soon beskeidenheid wat suggereer dat dit hier gaan om gedigte
wat 'n bepaalde nutswaarde het eerder as wat dit gmotse pmfetiese uitsprake bevat. Dan
verteenwoordii die gedigte volgens ham die surplus of oorskm of selfs bonus wat
voortgekom het uit 'nwintertoestand, waarskynlik 'n toespeling op die ouderdom.
Tematies sluit hierdie bundel aan by haar haste bundels oor die ouderdom. Malan (1999:18)
venvys na die persoonlike marings wat Elisabeth Eybers se poesie kenmerk. Die digter self
h e r in hierdie bundel kommentaar d m p en voer wat sy noem die Wing" van
"hardvogtige selfbejag" terug na die ouerlike rol (vgl. Viljaen, 1999:6). Sy wys weereens

daarop dat die me&ioenlose vorm van selfondersoek wat in Elisabeth Eybers se polsie
aangetref word een van die sterkae eienskappe van haar digkuns is. Daarmee word die
negatiewe konnotasie van die venvysing daama, soos die digter dit gee, dus opgehef
Dit @an in Winter-surplus weer om die vertroude temas wat uit Elisabeth Eybers se laaste
bundels bekend is. Malan (1999:18) se kommentaar hiemp is dat dit verbmend is dat sy die
venroude temas steeds veelkantig tot sinryke poesie kan orden. Die temas wat Odendaal
(19993) en Malan (1999:18) noem is die eise wat die hoe ouderdom stel en nadenke oor
permdike vriende, of die afskeid neem van vriende en geliefdes. Dan is daar die blik op die
naderende dood. Van die haste tema belig Malan (1999:lE) en Viljoen (1999:6) verskeie
kame.
Die heropname van h gedig met die veelseggende titel "Voorsorg" uit Einder (1977) v e r b
in Winter-surplus sy Engelse weergawe. Malan (199918) se kommentaar is dat Elisabeth
Eybers in die gedig verwoord hoe lastige aanlopers en verkopers by die deur afgeskrik kan

word met 'n nota waarop staan:
. . .. ons verkoop of koop ~e aan die deur,
bet niks om op te h a p , is reeds bekeer.

Die wending wat in die slotreels volg lui:
waar vind jy nog 'n slagsin om jou be1
te ~ y w a a teen
r die engel Asrael?
("Voorsmg" . Winler-surplus,1999:14)

Naas die besef van die dood as noodwendige afloop van die lewe is daar ook gedigte waarin
die vooruitsig van die dood mvaar word, saos Viljoen (1999:6) dit stel. Die aanvaarding
kom met 'n "inget08 beamingsug". Sy noem dat die idee as weemd ervaar word, omdat die
digter wa hoekom sy nie kon "reken op somer vanjaar?" Hieroot brei Viljoen (1999~6)verder
uit. Sy beskou juis dit as die rede waarom Winter-surplus nie die gevoel gee dat Elisabeth
Eybers besig is om hau digterlike werk af te mnd of dat sy binnekon hau pen gaan neerl&
nie. Die indmk wat die bundel laat, is volgens haar, dat die digter tot aan die einde sal bau
aan haar merkwaardige oeuvre.
Die algemene kommentaar wat Viljoen (1999%) op hierdie bundel lewer, is dat die koel,
beheerste manier waarop Elisabeth Eybers w r die mees ingrypende gebeure in die menslike
lewe skryf opvallend is. Dit &en sy met h m o r en imnie dew steeds op h uiters ekonomiese
manier met die diierlike woord om te gaan. Viljoen (1999:6) wys ook op die presiese
woordkeuse wat verrassende betekenismoontlikhede laat ontstaan q laastens op die
sorgvuldige afwerking van die gedigte en die vormbeheer. Sy haal die digter self aan oor die
byna meedoenlose selftug: 'n gedig wat verskeur is, omdat dit "nie kon wag op w i n g " nie,
maar "nabuite moes b a r "
Odendaal (1999%) verklaar die surplus van die bundeltitel in die konteks van die
bundeltemas: oudwees en die dood, en dan we1 as die surplus aan kragte wat die dood
teenstaan en steeds uitstel. Dit is die drang na lewe, die herinneringsv-08

en die

skeppingsvermM soos dit in die skqf van po&sietot uitiog kom.
Odendaal(1999:S) wys op die lewenswins- en lewensverliesspel wat in die bundel uitgespeel
word in sy verduideliking van die helende uitwerking wat dit het as die kuns aangeleer is om
te bern$ om te verdra, om kompromiee aan te gaan of om te vergewe Die titel van die gedig
wat hy as bewys gebrnik, "Op die ou end", dui op 'n eindpunt.
Bedrywigheid spel steeds verlies.
Al kry jy nog kans om te kies
doen jy afstand van aksie en keer
binnewaats om berusting te leer
in wat deur die jare vergaar
en moeismn ophoop Jy aanvaar
hierdie negatiewe gewin
in duistere valuta g6'in.
("Op die ou end". Winter-surplus, 1999:34)

Hiennee word nader aan die essensie van die bundel gekom en verkry die bundeltitel 'n
verdere dimensie (Grov.5, 1999:lO). Hy lees die surplus van die bundeltitel as batige saldo, h
wins wat oorbly nadat die winter en alles wat dit impliseer sy bitter to1 g&is het As dit
volgens horn, so gelees word, gaan dit in Wintersurplus nie in die eerste plek oor die
wimerwerkliieid nie - nie oor die natuur of klimaat en ook nie oor siekte en ongerief en
oudword en verswakking nie. Die klem val dus nie op winter ~ e maar
, op surplus, dus pm

dit in Winter-surplus om die wins.
Grove (1999:lO) se verklaring van hierdie aspek is dat, hoewel bespiegeling in ELisabeth
Eybers se aard 16, hierdie bundel soos nwit v o b n nie die besadigde nugterheid handhaaf

Meer as een gedig word 'n redeneerproses op soek na klaarheid. Die digter stel dit so:
As jy koel b o o r nadink verwonder dit jou
om te merk . .. .
("As jy kocl b o o r nadink". Winter-surplus, 1999:32)
Wanneer daar soms nog van gemis of verlange sprake is, word daar met die sentimente
rasioneel afgereken. As die ergste dreig, kan jy dit skouerophalend afwag met: "

b bly nits

oor as hou jou mi"(Grove, 199910). Hy beklemtoon die verskil tussen taai hou en taai wees
en noem Wimer-~rplusdan 'o skynbaar weerbare bundel.
In konteks sou dit dus seker beteken dat die mens immer weerloos bly. Hierop brei Grove

(199910) verder sws volg uit. Van Winter-surpluskan gepraat word as h wyse bundel, want
m-ale

loop 'n gedig uit op 'n stuk venvonve insig, as die uitkoms van 'n besinnende debat

met die sclf
Wat slegs as moontlikheid bestaan
hou veilig en versekerd aan
wyl wat as feit geboekstaaf staan
reeds besig is om te vergaan.
("Oonveghg". Winfer-surplus,1 9 9 9 4 )
Wat opvallend is, is dat die rasionele aard van die poesie in versigtige balansering van die pro
en die kontra, die bate en die laste na vore kom. Soos die digter dit stel as: "verworwe
voleindiging' en " nuwe gemis". Vwrtvloeiend hiemit, is die belangrike stelling wat Grove
(199910) maak dat teeslag en geluk altyd gemeet word in terme van verlies en wins. Hy
teskryf die strategiee wat Elisabeth Eybm m e n d om by die wins uit te kom as die
bedekking van die pyn agter 'n skyn van ongegdheid en die voorgee dat dit jou keuse is om
dit nie te h6 nie, as jy iets moet ontbeer. As voorbeeld gebmik hy haar woorde waar sy & om
"met 06 te dof om sonder loep te lees", is die poging om "ontbering uit te gee vir wat ek
kies". 'n Volgende strategic wat hy noem, is om jou domweg weerbaar te how selfs wanneer
'n krisis dreig en jou verliese dan om te toor in 'n surplus. Hy gee as bewys hoe die digter
illusweer hoe die "simpele ek" met ham "ontreddering" en al, sonder "huiwering" die
eeuwending tegemoet gnan, tenryl die "slim afgerigte rekenmasjien" dit "kwalik" kan
"trotseer"
GrovC (1999:lO) sluit die bespreking van Winfer-surplus af met die slotsom dat die waarde

d m a n I€ in die taal- en beeldmatige maskerspel en nie in die direkte telydenis van pyn en
ontbering nie. Hiermee voeg die deuminterde digteres nog 'n dimensie aan haar oeuvre toe
en weer 'n nuwe blik op lyding en geluk.

Met Winter-surplus het Elisabeth Eyben se digterskap en digkuns gekom tot op die punt
waar Gmve (1999:lO) na die bundel kan venvys as 'n wyse bundel waarin die gedigte uitloop
op 'n venvonve insig as uitkoms van die besinnende debat met die self.

4

GEVOLGTREKKING

In hierdie afdeling is daar ondersoek ingestel na die bioNese

gegewens wr Elisabeth

Eybers wat Bspekte van lyding en tye van lyding in hear persnonliie lewe uifwys. Vervolgens
is gekyk na lydingaspekte wat deurlopend in haar oeuvre voorkom asook poiliese tegnieke
wat in verband gebring kan word met lyding. Laastens is die verband tussen die bundeltemas,
wat die bundeltitels betrek, en die lydingstema ondersoek. In al drie hierdie onderafdelings is
verskeie aspekte van lyding wat in verband staan met haar poesie a m die lig gebring.

4.1

LYDING EN LEWENSLOOP EN P O ~ S I E

Elisabeth Eybers se oeuvre bestaan uit een en twintig bundels. Soos hier bo genoem is daar
in die titels van haar bundels aspekte wat van belang is by die lydingaema. Oor die titels van

ham bundels lewer Van Rensburg (198910) kommentaar. Hy rank aspekte van haar digkuns
aan en daarmee saam ook van lyding. Hy toon aan dat die titels van haar bundels altyd
betekenisvol was, maar volgens hom het die titels "in die loop van jare al tre&ragtiger
geword. Soms het hulle hul bedoeling duidelik en deursigtig te kenne gegee, soms meer
kripties, maar toenemend het hulle daarin geslaag om die essensie van hul bundels s w s in 'n
brandpunt saam te trek" (Van Rensburg 1989:10).
Van Rensburg (1989:lO) wys vemolgens op nog 'n ander aspek, naamlik dm die bundeltitels
ongemerk ook nog iets anders doen. Soos hy dit stel, bet e k e "nuwe titel .. . as 't ware 'n
nuwe fase van haar ontwikkeling as mens en digter geillusaeer". A1 is dit so dat Elisabeth
Eybers die outonomie van die gedig aanvaar en selfs voaopstel, blyk uit die ondersoek na die
verhouding

tussen bundeltitel

en

-inhod,

dat

daar 'n

korrelasie is tussen

lewensomstandighede, ponikale opvattinge en die bundel se inhoud, wat e k e bundeltitel en
die gedigte self insluit. Van Rensburg (198910) is van mening dat die "titels van haar

bundels ... gevolglik in den brede soos opeenvolgende hoofstuktitels van ham menslike en
artistieke biografie" lees. Wat hy ook aantwn, is dat 'n ontwikkelingsgang w w te neem is
vanat"'n ingesteldheid meer op lewe na 'n ingesteldheid meer op die poesie self, of soos hy dit
n o w van die vitale na die artistieke. Sy verklaring is dat die woord en die gedig woe& die
funksie van medium gehad het, "geleibuis vir ham vitale marings; later het hulle voonverpe
van raeksie gnvord, verskynsels uit eie reg". Ten laaste wys hy d a m p dat lewe en poesie

by Elisabeth Eybers nie geskei kan word nie, maar dat selfs in die bundeltitels gelees kan
word of sy die klem in die onderskeie bundels op die lewe of op die poesie laat val. Al is die
voltwide gedig outonoom kan die navorser nie anders nie as om die biografiese op te merk
en meer bepaald, biografiese inligting wat meespreek in die verwoording van lyding, te
beredeneer en dan tot die gevolgtrekking te geraak dat persoonlike besonderhede ter sake is
by die verwoording van lyding.

4.2

LYDING EN POETIKALE OPVATTINGE EN TEGNIEKE

S w s hier bo g e n o q laat lyding ook sy invloed geld ten opsigte van die poetikale opvaninge
van die digter. Die aspekte wat afsonderlik onder die loep geneem is, is lyding en die
digkuns, die oorsake van lyding, digterskap en lyding en stylkenmerke wat teruggevoer kan
word na lyding. Ook is gekyk na die verband wat daar bestaan tussen lyding en die liefde en
die estetiese en die essensiele elemente van die poesie. Dit loop uit op die verband Nssen
lydiig en g e l d . Oor elkeen van hierdie aspekte spreek Elisabeth Eybers ham duidelik uit. Uit
die navorsing kom die volgende na vore.
Uit ham uitsprake sowel as uit sekondhe brome, is die gevolgtrekking te ma& dat
persoonlike leed van die aanvang van h w oeuwe a f vir Elisabeth Eybers 'n stimulus was vir
die skryf van poesie. Vi haar gaan dit om die persoonlike rekenskapgee van lyding die
deurdring tot die sin van lyding en die versoeningsproses waarop dit uitloop. Wat op hierdie
punt volg, is dat die keersy van lyding, naamlik geluk aan die orde kom.
Wat hierby aansluit en 'n belangrike aspek van die poesie van Elisabeth Eybers is, is dat dit
nie 'n eensydige blik openbaar nie Dit bring 'n mens by die voortdurende kontrasstelling

Nssen lyding en geluk wat in hau pobie duidelik word en die voortdurende temg keer na
gel*

hetsy in die gedigte self of in bundelverband. Dit word ook voltrek in oeuvre-verband,

waar bundels wat deur lyding oorheers word, opgevolg word deur bundels waarin geluk die
botoon voer.
Kontrasstelling doen sigself ook vow in die paar gevoel en rede. Waar lyding primer in die
belewing daarvan gesetel is, is dit deur die besinning daaroor waarin tot die sin daarvan
deurgedring kan word. 'n Verdere aspek daarvan is dat lyding op hierdie wyse deel word van
die venvonve lewenswysheid.
As deel van die simbolisering van geluk gebmik Elisabeth Eybers die kindskap, die landskap
en drome, wat sy in haar persoonlie lewe met geluk verbind, asook herinneringe en die
musiek.
Ten grondslag aan Elisabeth Eybers se poesie en die venvoording van lyding 12 die erkenning
van die onvolmaakte werklikheid: die kortstondigheid van die lewe met sy geluk &I lyding en
die dood as enigne sekerheid. 'n Aspek van haar poesie wat hierheen herlei kan word, is dat
sy in en m& die gedig strewe na 'n vorm van volmaaktheid. Dit beteken dat die poesie as 't
ware die werktuig is waarmee die sin van lyding bepad word om sodoende van lyding
afstand te kan doen. By implikasie is dit dan die keuse vir geluk. Vervolgens beteken dit dat
die poaie self vir Elisabeth Eybers 'n vorm van volmaaktheid is met 'n eie geluksaspek.
'n Aspek wat Elisabeth Eybers self verbind a m die singewhgsproses, is die deurdring tot die
kern van die sank, slegs die essensiele is ter sake. Ten opsigte van haar po&ie stel sy
dieselfde vereiste, vandaar ook die strewe na kemagtigheid en suiwerheid.
Van die belangrike stylkenmerke van Elisabeth Eybers se digkuns wat verband hou met
lyding is die paradoksale blik op die lewe wat in haar pc4sie voorkom as die pas van
teenstrydighede in een verband. Dit sluit ook weer a m by die singewingsproses. Duarby
gebmik sy ironie en humor soos wat dit in haar poesie weerspie.4 word, as verweer teen
lewensleed.

Uit die navorsing blyk dit dat die aspekte wat in verband staan met lyding deurlopend
voorkom in Elisabeth Eybers se oeuvre, van die begin aftot op hede.
Waar hierdie studie handel oor aspekte van lydimg in die poilsie van E l i s a W Eybem bied
biografiese gegewens en uitsprake deur haarself en in IeUeIkundige bmme w r ham digkuns

en digterskap dus die geleentheid om, m s hier bo gegee, lydingsaspelde m s dit in hsar
o m e voorkom aan te toon. So ook bied die resensies van haar afsonderlike bundels die
moootlilrheid om aspekte van lyding soos dit w r k o m in e k e bundel en clan sodcende in

haw oeuvre, uit te wys en damnee saam 'n oawikkelingslyn aan te twn.

4.3

LYDING EN BUNDELTEMAS

In aansluiting by die biografiese aard van haar p h i e geld 'n bespreldng van Elisabeth Eybers
se oeuvre deur Nienaber-Luihgh (1990b) steeds as verteenwoordigend van die algemene

knmmentaar w r Elisabeth Eybers se digkuns. Ook sy noem die sterk wtobiografiese inslag
van die poesie en die moontlikheid om daarin die fases van die digter se lewensloop af te
lees.
Die bundelinhoud vaoaf Belydenis in die skemring (1936) tot Neerslag (1958) vat
Nienaber-Luitingh (1990b:35) so saam: " E m is daar die vemarring en onsekerheid wat met
volwasse en selfstandigwording gepsard

vervolgens die waring van liefde,

moederskap en van die leed en teleurstelling wat owermydelik deel vorm van intieme
menslike verhoudings. Later lay ons die uitbeelding van kont?ontasie met opgmeiende
kinders, die verdriet om 'n mislukte verhouding en meer en meer besinning op sspekte van
die digtenkap" (Nienaber-Luiting, 1990b35).
In Nienak-Luitingh (1990b:35,36) se bespreking van die bundels Bakms (1962) tot &is

of

munt (1973) wys sy op die vexband met Elisabeth Eybas se verhuising na Nedwland en die

verskyning van nuwe temas: "Vanafdie bundel Bakms ... verskyn die motiewe van heimwee
na die vaderland, besinning op en hartseer oor die verlede, die pynlike gevoel van
vreemdelingskap en ontwortelimg, die moeisame asnpassing aan 'n nuwe omgewing en 'n

heeltemal nuwe lewensfeer, e e n s d e i d en die lief en leed van nuwe menslike
verhoudinge". Sy ma& melding daarvan dat d m vir die eerste keer 'n "bouussyn spreek van
beginnende ouderdom en naderende dood" in die bundel Kruis of munl.
Dit is eintlik met E i d r (1977) dat, w s Nienaber-Luitingh (1990by36) dit noem, die
"bcsigwees met gedagtes aan ouderdom en stertlikheid" voorkom en toenemend in haar
volgcnde bundels verwoord word. Sy wys daarop dat vsnaf die seweotigejarc alles wat deur
Elisabeth Eybers "wmgmeem en beleef word en wat sy neerslag vind in hasr p&sie, in 'n

hoe mate gesien word vanuit die bewussyn van onvemydelike verganklikheid". Elisabeth
Eybers (Janseq 1990b:40) vemys self na "die proses van oudword" wat as "haste fase" van

hsar werk sal geld.
Uit hierdie uitewsetting van hasr oeuvre, kan afgdei word dat biograiiese gegewens oor
Elisabeth Eybers meehelp om hasr poesie in 'n konkrete raamwerk te plans en die insig daarin
te verdiep. Dit geld ten opsigte van die v d i l l e n d e menslike verhoudinge soos dit in h m
p w i e v m r d word en die verhouding tot die self, die verhouding tot die godsdiens,
lmensmimte en Iewensomstandighede.
Wat opval in die bundeltipering wat hier bo gegee is, is die klem wat Ninabex-Luittingh op
lydingsgebeurtenisse en -situasies plaas. Wat ook opval, is wat 'n mens lydingswoorde kan
noem waannee die temas en motiewe beskiyf word onder andere vexwarring, onsekerheid,
l e d teleurstelling. verdriet, p p , hartseer, emsaamheid, verganklikheid. Hierdie lys bevestig
die belan!&heid van die lydingstema in Elisabeth Eybem se W i e . Maar daaraan verbonde
is, soos Nienaber-Luitingh (L990b.35) dit stel, die digkuns self "waardeur sy telkens w w asn
die spanning en belling van die lewe ken ontsaap".
In die derde deel van hierdie afdeling word met behulp van resensies van die afsonderlike

bundeb, die verband tussen die bundeltemas en die lydingstema aangetoon. Uit die
bespreking is verder w k af te lei dat daar h verband bestaan tussen die lydingstema en sms
Nienaher-Luitingh (1990b:35) hierbo aantwn, die rol wat die digkuns ten opsigte van lyding
vervul. Dit is 'n aspek van Elisabeth Eybers se pdesie wat C. M, v. d. Heever pyberg 1936)

r e d s in haar eerste bundel opmerk w a u hy onder andere venvys na beproewing en
worsteling wat uit haar poesie spreek asook die kom tot die selfgwonde waarheid.
Deur 'n sintese te ma& van die bundeltema, lydingstema en die funksie van die digkuns soos
wat dit in die resensies blootgele word, kan 'n planmatigheid wat Elisabeth Eybers in e k e

afsonderlike bundel inbou en hoe dit ten opsigte van haar oeuvre geld, blootgel€ word.
Om 'n geheelbeeld te lay van die verband tusm die bundeltema, lydingstema en die digkuns,
&ewe1 die funksie wat die digkuns v m l ten opsigte van lyding soos dit in haar oeuvre
voorkom word 'n chtonologiese aanbiedmgswyse gevolg Sodoende kan 'n ontwikkelingslyn
wasrgeneern word en terselfdertyd skep dit die geleatheid om die struktuw aan te toon
muwolgens lyding en gel& in samehang met die bundeltemas in die opeenvolgende hn&ls
morkom. As Elisabeth Eybers se oeuvre in olllskou gereem word, is die konmterende
lyding en p l u k in al haar bundels duideli maar omdat sy in sekere bundels die Hem op
lyding plans en in ander op geluk, kan 'n mens praat van lydings- of geluksbundels. In die
wyse waarop die lydings- en geluksbundels me-

afwissel, is 'n stmktuw waameembaar

wat in verband staan met die singewing aan lyding en die wegbeweeg daarvan na geluk.

Die onderstaande mevatting bet dan ten doel om al drie die bogenoemde aspelde toe te lig.
Be/ylenis in die skemering (1936) is Elisabeth Eybers se jeugwerk en dauom word

jeugsman. wat liefdespyn insluit, hierin verwoord. Lyding voer in hierdie bundel die b o m n
en daamm kan dit dan 'n lydingsbundel genoem word. Die uitkoms himan, soos dit in die
bundel gegee word, is die wete dst die lewe nie ten volle beleef kan word sonder lyding nie.
Liefdesleed lei tot die ryping as mens 6n wou.
Drie jaar later volg Die sfil m f u u r (1939) wat die eerste van die geluksbundels is, omdat
liefdesvenulling en die verwlling van moederskap die belangrikste temas is. Die
grondgedagte van hierdie bundel is lewensaanvaardingen lewensverheerliking.
Met die volgende twee bundels verskuif die nadn* weer na lyding wat verband hou met 'n

dieper insig in lewenservaring. In Die v m en ander verse (1945) word die wou- en
moederskapstemas voortgesit, maar nou vorm die angselement deel daarvan: angs om die
onsekerheid en verganklikheid van geluk, lewensliefde en angs om die dmd en
verganklikheid. Dd is 'n bundel wat somber aandoen, maar in die gedigte probeer die digter
deurdring tot die kern van lewenservaring en dood. Vir die eerste keer ma& die liter&e
kritiek (vgl. Kmger, 1945:17) melding van Elissbeth Eybers se potsie as kristallisasies of
presipitate van die introspeksie, 'n gedagte wat sy in 1958 in die bundel Neerslag 'n
belangrike tema msak soos eksplisiet deur die bundeltitel aangedui word.

In die bitter bundel, Die onder a h (1946), vorm lyd'ig die goeipunt van die introspeksie.
Waar die bundel handel oor die mgiek en o m d d h e i d van die wou se lewe, lei die ryper
lewensbesinning tot 'n lotwvaarding en die bead van die louterende werking van lyding.
Wat belangrik is, is dat Elisabeth E y h die louteringsprosesin hierdie bundel laat dauwerk
tot nuwe geluk Die digter beweeg weg van lyding na gedagtes en temas wat as geluk gereken

kan word en hierdie proses is, soos reeds genoem, 'n belmgke aspek van die belewenis van
lyding soos wat dit in haar poesie venvoord word.
Elisabeth Eybets sluit met hierdie bundel die fuse waarin die gedigte sentreer rondom die
vmu en moedershp af en Tussensmg (1950) verteenwoordig 'n volgende fase in ham
oeuvre. As gevolg daarvan dat hierdie bundel, anders as die voriges en die daampvolgendes,
nie om 'n sentrale tema handel nie, is dit enigsins uit pas met die res. Hoewel van die reeds

bekende tanea soos die Lief& en die komras hwa kind en vohvassene hiexin voorkom,
vorm alledaagx marings die belangrikste &el van die inhoud van die bundel. Gevolglik
verleen dit aan die bundel 'n ligta toon. Die hetmgene aard van die gedigte in Tussensang
bring w k mee dat die gmei na volwassenheid en wysheid minder duidelik waargeneem kan
word. Dit beteken egter nie dat daar geen gmei is nie en ten opsigte van die lydingstema,
veneenwoordig hierdie bundel die weerbaarheid teen lyding.
Tot met Tussensmg is die potsie die geleibuis vir of die presipitaat van die menslike
belewing (vgl. Van Rensburg, 1989:lO). Dit kan inderdaad w k geld vir die volgende bundel,
Die helder hoIfia(u (1956). Maar Die helder hrr@aar verteenwoordig h gmeipunt in

Elisabeth Eybers se oeuvre en dui op selfvemuwing. Omdat suiwering die kerngedagte is van
beide hierdie bundel en van die daaropvolgende een, Neerslag (1958). sluit die bundels by
mekaar a n . Wat Elisabeth E y h met hierdie twee bundels doen, is om te demonstreer wat
die funksie van die e s i e is, naamlik die presipitaat van die lewe. In Die hekfer hamaaiword daar deur 'n stropingsproses deurgedring tot die essensie van die lewe. In Neerslog

word besin o m die funksie wat die pc€sie v m l om tot die essensie deur te dring.
Die poLIsie in Die helder hal&ar

beweeg Nssen die pole lewe en dwd wat die menslike

bestsan bepaal. Die suiweringsgedagte kom hierin voor as die skep van klame en om in die
mine te bring. In aansluiting by die suiweringsgedagte is dam 'n ryper lewensaanvaarding, die
tot-rypheid-gesuiwer-wees,die groei deur-geluk-en-lyding-heen tot sorgloosheid. Die aanslag
vao die bundel is lig, d f s by die bewoording van lyding. D a m e w e d die ironie en humor

mee.

In Neerslog hou Elisabeth Eybws basr p h k buig met die werking van die poesie wat as
sodanig die tema van die bundel is. Dit gaan om die vraag na die sin van die digterskap en die
digkuns wat van toepassing gemaak word op die poesie oor die werldikheid. Die possie is dus
neerslag of presipitaat van die lewe en die poaie het deel a m 'n singewingsproses aan lewe

en lyding wat op sy beurt meewerk in die s o e i tot lewenswysheid.
In hierdie gedigte word die w i e self v i die eerste keer dkek venvoord as die teenvoeter
van lyding, 'n tema wat Elisabeth Eybers steeds verder ontgin. In Neerslag is die +e

'n

trws, bedekking, metgesel, v o e d i i en skuiling.

Na die ligte twn van hierdie wee bundels keer Elisabeth Eybers met Balms (1962).
Onderdok (1968) en h i s of munf (1973) t a g na die temas van eensaamheid en lyding en

die persoonlie belydenis. Omdat dit in hierdie bundels w k gaan om die funksie van die
poaie soos ingegee deur die aktivering van die meervoudige betekenisse van die bundeltitels,
kan beweer word dat die d i e bundels val in die kategorie van die bundels wat as anistieke of
poWale bundels beskou kan word. Wat Elisabeth Eybers in hierdie drie bundels doen, is om
die funksie van die possie volledig in te skakel by die venvoording van lewenslyding.

In B a l m gaan dit in die eetste plek om lyding veroorsaak dew menslike verhoudinge en dan
w r die problematiek van die

en die medium, albei in die balanstematiek van die

bundel. Op menslike vlak is daar die ewewigsoeke in 'n veelvoudige ewewigspel. Die porsie
is die insrmment, die weegskaal tot die vind van ewewig. In die bundel gaan dit om die
uitbalanseer van ewewigsorings tot vmekening en lewensaanvaarding.
Die ontginning van sowel die lewe as die W i e sit Elisabeth Eybers voon in O h r d a k wat
beskou kan word as 'n bitter bundel van belydenisse oor menslike telmrstelling en
vnwydering. Ontheemding is 'n tematiese uitbreiding tot ha%po6sie en die problematiek van
behoort, van die wou en haar tuiste is waaronder al die gedigte, ten spyte van tematiese
verskeidenheid saamgevat kan word. Die poesie word die tuiste van die lewenwaring.
Deur dsaraan orde te gee en die belewenis tot tad te maak, word daar 'n oplossing vir lyding
gevind. Die pobie bring dus tot akkoord, lam volg en Hop, ma& heel en genees. In die
proses word die pobie self 'n toevlug in die lewe, 'n onderdak. In en dew die po& word 'n
tuiste in die taal verkiy.
h i s of munf is steeds 'n selfverkennende bundel wsarin die bekende temas van Elisabeth

Eybm se oeuwe dieper ontfi word. Die kemgedagte is die van die lewe as dobbelspel
t u s m kwaad en goed, by implikasie dus, lyding en geluk. In hierdie bundel word
opponerende lrragte teenoor mekaar uitgespeel. In die taal, die poesie, 12 die versoenende
bag: taal t w n verskille am, maar taal kan w k versom. In die gedig word die
versoeningsmoontlikhede blootgel?. Alhoewel dit 'n bundel van heimwee en smm is, met 'n
dmefgeestige ondertoon, word neerdrukkendheid afgeweer dew die poesie self In die gedig
word ervaring, dew blootlegBing en keuses, tot 'n sinvolle l e w e n s p m n v-erk

sodat

lewenswysheid uiteindelik d m i t v e r b word.
Met Elisabeth Eybers se volgende drie bundels, Einder, Besfmd en D & d

vershif die

bundelinhoud weer na die verwoording van die lewe. Dit is pobie oor die steeds
ouenuordende mens en hierin ontgin sy weer die betekenismoontlikhedewat ten opsigte van
die bundeltemas in die bundeltitels opgesluit 12.

In die bundel Einder (1977) beweeg die poesie tussen einders of grense. Die bundel gee te

kenne dat die einde van die lewe in sig is, masr dew die pobie word 'n uitsig en vergesig
verkry, sodat dit sowel begremend as ontgrensend werk Die grense wat Elisabeth Eybers se
vorige p m i e stel, word diepa ontgin. As uitbreiding op die digterskapstema bied Einder 'n
analise van die digterspersoonlikheid,die kreatime eensaamheid teenoor die lei van die voile
Iewe. Die genesing van eensaamhede wat die liefdeservaring meebring, bcpaal veral die
vreugdetoon van die bundel.
Wat Elisabeth Eybns met hierdie bundel demonstreer, is dat die possie bewydend werk. In
die gedig vervloei die pens w e n lyding en gehk, dit breek die gens af en hef die pyniike
verlede op. Daamm dat die f o b in Einder op die gel& val en die possie hiermee 'n
geluksverslagword. So verleen sy nog 'n funksie aan die digkuns.

B e d !1982), net soos die bundel E i d e r , is geskryf vanuit die werklikheid van die
o u m r d e n d e mens en die naderende dood. Ook 900s ten opsigte van Ender kan hierdie
bundel 'n geluksbundel genoem word. Ebsabeth Eybers vo$ egter ander moontwrhede om
dasrby uit t e k q maar net sws in Einder aktiveer sy verskeie betekenisse van die
bundeltitel om hierdie moontlikhede te ontsluit.
In Bestand Lsat Elisabeth Eybers die p d i e teen lyding spreek. Die eerste moontlikheid

d a m e is gel& in die titelwoord se betekenis as weerstand b i d . Dit word vewerklk in
hierdie bundel as die vetweer teen lyding dew lewensgenieting wat bewerkstellig word dew
die oproep van die geluksmoment uit die verlede &I die van die hede as die altematief van 'n
toekom van vemudering en dood. Die gedagte van om opgewasse te wees, is ook dsarin
vervat. Sodocnde word vredc gemaak met die verlede en met die toekoms en word die hede
die enigste sinvolle werklikheid.
Met die betekenis van bestand as wapenstilstand maak Elisabeth Eybers die werking van
teengesteldes, of die altematiet op sigself tot t m . So word die bestaan van ambivalente
moontlikhede erken wat op sy beun weer deel is van 'n singewingsproses. Uit die
kontrasstelling lyding-gel& in verskillende verhoudinge, word dam w k tot wede gekom.

Met hierdie bundel het Elisabeth Eybers gekom tot by die venvoording van die ten-volle
bestand-wees teen lyding, wat 'n hele lewenshouding uiunaak waarin uiteindelik die geluk te
vind is. In hierdie bundel word die gedig die wspmsting teen lyding: dit beteken om dew
die tad weerbaar te kan wees.

D&md

(1985) sluit tematies aan by Einder en Besland, omdat dit ook 'n bundel is

OM

ouderdom, aftakeling en dood. Die eindigheids- en bestandweestemas van die vorige wee
bundels word verder gevoer dew onderskeidelii die betekenismoontlikhede van die titel

D~~

naamlik welsand en waaisand, te &veer.

Verlede, hede en toekoms kom ook weer ter sprake, m w in hierdie bundel laat Elisabeth
Eybers die aksent anders val. In aansluiting by die betekenis as welsand wat deur die titel
opgeroep word, is him nie 'n oomeek van einders nie, maar 'n vwrtdwende glydende proses,
nie bereiking nie, maar die verkeer in bepaalde toestande. Die hede staan semraal as
oorgangstadium tussen verlede en toekoms. Hierin word alles gesien as verbygaande in die
rigting van verdwyning. Elisabeth Eybers gebruik in bierdie bundel die poesie as venveer
teen die verglydinge. Deur t m g te skryf in hoar oeuvre, word die verlede verduwsaam in die
gedii en die hede en verval word daarin verduur Die skryf van die gedii werk die dreigende
lewenservaring teen en in die volle wete van die komende dood, dien die skryfvan die gedig
die bied van weerstand daarteen.

Ten spyte van 'n weemoedigheid verkry D&md

sy plek by die geluksbundels in die

hunoristiese toon van die p&ie, maar veral in die deurskryf van die leed waardew die leed
dun oorwin word. Op die wyse word daar 'n versoening van teengesteldes bewerkstellig
waarin ook bestandwees setel.
Vanaf Ryn,dwmg tot Respyf venuwrd Elisabeth Eybem nogmaals die ouderdomsgedagte, en
nog h maal verskuif sy die klem weg van die lewe na die digterskap.

In die bundel Ryn,dwmg (1987) maak sy ook weer gebmik van die verlening van
versltillende betekenisse a m die woord rymdwang om die konwas tussen lyding en gel& aan

die orde te stel. In die bundel gebluik Elisabeth Eybers nie die voor die haodliggende
betekenis van die woord rymdwang, naamlik die van die poesie wat onder die dwang van die
rym kom nie. Sy plaas die digter onder die dwang van die poesie en vmvys so na die
dikterende mag van die digtaskap of die d i e s , wat horn in hierdie bundel voordoen as die
dig-om-die-lewe-self. 'n Volgende betekenis wat am die bundeltitel verleen word, is dat deur
die p m i e 'n bewydende uitsig gebied word op dit wat die bundelinhoud uitmaak en so die"
die poaie dan as bevryder uit dwang. In aansluiting by die rymdwanggedagte bestaan die
dwang om deur die poesie vorm te gee aan die vormlose. Die uitkoms hkwan is die
positiewe lewenservaring ten spyte van die ouderdom en naderende dood. Hierin speel die
maring van die geluksmoment 'n rol wat op sy b a n bewaar bly in die poesie. Dew die
poesie word selfs die noodlottige vwngang van tyd bedwing.
Die poesie werk dus bcydend ten opsigte van die he&, maar ook ten opsigte van die
verlede en die toekoms. Die terugshyf na ou temas werk versoenend in op die ww&e

lydingservarings sodat 'n aanvaarding van die lewe en die naderende dwd moontlik word.
Die poaie in Rwufwang dien as verlosser en heelmaker en daardeur word die lyding
omgekeer na geluk. In die proses word gewen aan lewenswysheid.

In vele opsigte is N d u i k (1989) gelyk aan &mabang.

Soos die bundeltitel aandui, word

die lewe gesien vanuit die nood wat die ouderdom meebring, dus bestaansnood. Deur die
digterskap word 'n ontsnappingsmeganisme, die poaie self, geskep. Die poesie is dus 'n
lewensnoodsaaklieid, 'n bewyder uit mod en dit verleen verder orde aan die ordelose en
pennanensie aan die verdwynende. Om deur die poaie strate@& teen die dood te venvwrd,

kan dit ontwyk word. Die M s i e dien dus ook as uitsluiting van nood.
In die poesie word die lewensnwd tot hanteerbare vorm gebring. Hierin speel die
kontrasstelling tussm lyding en geluk 'n belangrike rol. Dew die positiewe te venvood word
die negatiewe opgehef Die pesie word dsamm in hierdie bundel, net soos in Rymdwrmmg. 'n
lotlied aan die lewe.

In Elisabeth Eybers se oeuvre dien die poetiese woord op allerlei wyses as tespraak teen

lyding. In die bundel Teiispaak (1991) word die konfrontasie met lewenslyding, die verset
daarteen en die beswwing davvan deur die woord wat uiteindelik dm die versoening
meebring, die bundeltema. Die wwrd in die poesie is dus die tebpraak teen lyding.

Met die o p n m van die gedigte wat in Tezpraak verskyn het weer in Respyt (l993), word
Daardeur twn Elisabeth Eybers
die F s i e as teespraak teen lyding wrgedra op Re*.
teen lyding. Die wwrd respyt dm egter w k
wemeens die werking van die polsie se t&p&
self betekenis. D e u die anderskeie betekmisse van die titelwoord te aktiveer, t w n Elisabeth
E y k s verdwe aspekte van die werking van die tetisp&

teen lyding.

S w s in die direk voorafgaande bundels, gaan dit dan ook in Respyt w r lewe en lyding,
naamlk die weerloosheid van die mens teen W i n g en oudwdom. Him dien die po(isie om
hierdie dinge in die o(i te kyk en daarteen in verset te kom. Uiteindelik werk dit beswerend in
'n proses wat lewensvreugde moontlik maak.
Elisabeth Eybers maak die funksie van die poesie in die bundel Respyt van toepassing op 'n
hele lewenslwp, w k op die ouderdom, met as atloop van die grasietyd, die respyt, die dood
wat dan aanvw word as die einde van lewe en van lyding. Daarom word dam in die bundel

aan die ouderdom sin verleen dew die poesie. Die p&ie dien as bevestiging van lewe en die
dwd word sodoende nogeens uitgestel.
Dew 'n herbelkouing in hietdie bundel van temas uit vorige bundels, verkry hierdie @sic
die funksie van 'n bestekopname. Dit geld ten opsigte van die spyt oor lydingsverwrsakende
verhoudinge wat nog nie tot 'n oplossing en NS gekom het nie. In die deemisvolle blik daarop
word die msgedagte van die wwrd respyt v m t . Die dood bring die finale vereffening van
skuld, maar die poesie verleen die msplek in die lewe. Die rusgewing ma& die lydingsvolle
lewe aanvaarbaar. Die p&ie

is die towerstaf wat lyding omtower in geluk dew die

singewingsproses. Nie alleen is die poesie dm 'n moos deur sy objektiverende mag nie, m a r

daardeur en b6k in sy pmmnvorming, 'n foes - nie net ten opsigte van die patrwngewing

aan lewe nie, maar w k prosodies.

Met hierdie bundel kom Elisnbeth Eybers tot die venvoording van die wesensgmnd van ham
digkuns. Die besinning oor die digterskap en die dighns wat sy sedm Neerslag onder
wwrde begin bring het, is uitgebrei in bundels waarin die digterskap en dighns asn die orde
gekom het om tot by hierdie punt te kom. D m die bundels wasrin die poesie die hooilema is,
af te wissel met bundels w r die lewe, word op subtiele wyse getwn dat dit vir Elisabeth
Eybers in ham digkuns gaan om lewe en om poesie. Trouens, eke bundel openbasr op unie4ce
wyse wat lewe, digt&p

en digkuns vir Elisabeth Eybers is.

In die haste bundels in haar oeuvre, van Nuwerutg tot Winler-surplus, ken. sy terug na die

klem op lewe, did van die bejaarde m e w naamlik die lewensloop, die lewensomstandighede
en die steeds naderende do04 asook die funkie wat die poesie ten opsigte hienan verwl.
Met Nuweling (1994) ontgin Elisabeth Eybers wemeens die betekenisse wat in die titel
opgesluit 16. In die eerste plek dui die titel op 'n nuwe lewenshouding: om getmu te wees aan
ou gewwntes, bedag te wees op die omwenteling van die dmd en om bewus te wees van die
node wat die ouderdom in die hede meebting. Weereens is die pMsie 'n uitvlug uit of toevlug
in die nwd, dieselfde gedagte wat sy in N d u i k ontgin het. Deur die tmgsloyf in hoar
oeuvre verleen Elisnbeth Eybers bevcstiging aan die uitkoms van die besinning op die
digterskap en digkuns waartoe sy gekom het in die bundel R e w . In Nuweling is die pMsie
'n tmos, 'n gedagte wst herhalend in basr oeuwe voorkom. Net soos in Reqp kom die
gedagte van die poisie as gel& op sigself voor. In Nuweling is dit gel& in die bekoring wat
die po€sie inhou
Die t e ~ ~ g s l o yopr die lewensverlede staan in hierdie bundel in die teken van die nuwe
lewenshouding. Sekere temas het verdwyn en die wat bly, staan in die teken van die dwd.
Lyding word in die tad bemken en d a m e e afgereken. Weer bevestig dit die helende
werking van die poigie. Die gedagtes van die po&e as ritmiese verweer en bewapening met

klaok, soos dit hier gegee word, het w k onderskeideli in @wuiwang en in Bestand tematies
voorgekom.
In 'n verdere betekenis van die bundeltitel b&ek Elisabeth Eybers die gedagte van nuweling

te w e e ten opsigte van die b o d . In die podsie kan die doodsgedagte hanteerbaar en draaglik
g&

word. Sy vmoord in hierdie bundel die sin van die digterskap as die bring tot

akkwrd. In Nuweling bevestig sy d m 'n samespel van lyding en geluk clan dat bo die leed
uitgestyg kan word.
Ty&nbyf/P(~~time (1996) is 'n voortsetting van Nuweling. Weereens gaan dit om verlede,

hede en die naderende dwd. Die poesie bied toegang tot die verlede en is 'n Niste teen
verganklikheid Dit is die plek vir refleksie op ouderdom en sodoende verdryf dit die tyd en
lei na geluk waarin die patrwngewende hnksie van die poesie 'n rol speel.
Met Verb~ikorwrse/Consumer'sverse (1997) is die vettrekpunt weer die kwellings van die
ouderdom en die dwd wat as benouend beleef word. Die bundetiiel dui op die digter wat self
poLLsie nodig het in die venvoording van verlede, hede en toekoms. Die verlede word
herontgio, die hede word v m o o r d as benouend en die toekoms as iets m t weinig belofte
inhou. S w s in die vorige twee bundels is die lewensgerigthcid, die himveeq 'n venroosting
en daarby is 'n l o t m v m d i n g aamvesig. In hierdie bundel is die p m i e 'n toevlugsoord

Dew die ligte aanslag en lughmtigheid word die lyding verdryf en op di6 manier na geluk
beweeg.
h
is ook die haste waarin
Elisabdh Eybers se laaste bundel tot op be&, W i n t e r ~ l l r p(19991

ouderdom en dood v m w r d word en heenwys na die wintergedeelte in die titel. Die lyding
van die ouderdom en die dood word onder die wins-en-verliesspel van die bundel
Nisgebrin& wat op sy bwt die surplus in die bundeltitel betrek. Wat Elisabeth Eybers
inderdaad in hierdie bundel gee, is die pro en kont~avan 'n lewe om by die saldo uit te kom.
Die poesie het dus nutswaarde.

In hierdie poesie kom sy uit by die grondgedagte van lewe en die digkuns - die belewing van

di volle lewe, waario, deur 'n redeneerpmses op soek na klaarheid m a n die p&ie &el
v o w gekom word tot die kuns om die lewe te verdra. D o o d m v m d i n g lei tot berusting en
lewensliefde tot die bedink van strategic om die dwd teen te staan. Ander ketunerke van

haar poesie wat in die bundel voorkom, is die selfondersoek, die beheersing, die ekonomiese

woord, selftug en vormbeheer en 'n ryk innerlike lewe. In die bundelkonteks word alles deel
gemaak van die surplus na die verrekening van die wins en die verlies. In die wins en die
verlies, die pro en die kontra soos dit in die bundel in aansluiting by die bundeltema
voorkom, is die gedagte van geluk en lyding vervat. Met Winlersurplus bevestig Elisabeth
Eybers dat lyding een van die belangrikste aspekte van haar digkuns en w k van haar
digterskap is. Die uitkoms van hierdie bundel is die wysheid wat met die jare venverf is in die
wete dat die mens immer weerloos bly teen lyding en dat die lewe 'n spel van lyding en geluk
is.
Die inhoud van die bundels in Elisabeth Eybers se oeuwe vertoon dm haar polsie vootdurend
gemoeid is met lyding wat gevolg word dew geld. Dit word nie d e e n waargeneem in die
gedigte nie. Die p a m n van afwisselende lyding en geluk wat regdeur haar oeuwe vwrkom,
word ook vertwn deur die bundels sodat dam bundels is waarin lyding oorheers en andm
waarin geluk oorheers. 'n Mens kan dus verwys na lydings- en geluksbundels. Aangesien die
bundels met onderskeidelik lyding of g e l d as grondtoon nie enkelstaande in haar oeuwe
voorkom nie, pleas die bundels hulle self logies m Bmepe mndom die twee temas bymekaar.
Elisabeth Eybers se oeuvre reflekteer'n verweefde interafhanklikheid wat dksr hlssen lewe en
poaie bestaan. In die onvolmaakte werklikheid wat sy in die polsie onder wwrde bring
bestaan lyding, watter vorm dit ook mag aanneem, maar geluk ook. Haar poaie v m n die
mens se strewe na geluk, daarom dat geluk, hoe dit hom w k a1 voordoen, sy plek loy in haar
W s i e Wat Elisnbeth Eybers in haar gedigte amtoon, is dat geluk aanvaar word en nie
beredenem hocf te word nie. Dit is lyding wat beredeneer moet word en soos hier bo
asngetwn word, v m l die poesie 'n funksie in die besinnings- en uaklaringsproses om so tot
geluk te kom.

In haar eerste bundel vestig sy die lydingstema wat in haar oeuvre 'n uitstaande, deurlopende
kode word. Die patmonmatigheid wat Elisabeth Eybers aan die lydingstema verleen, word
deur e k e bundel bevestig, maar die h g van haar digterskap is daarin gel& dat sy die
lydingstema in elke afsonderlike bundel, volledig laat inskakel by daardie bundelinhoud
onder 'n eie bundeltitel. Dit maak dat lyding hom in elke bundel op 'n unieke wyse vwrdoen.

in haar oeuvre vom dit egter 'n deurlopende lyn waarin ontwikkeling en Boei wnm te neem
is en wat op die wyse ham oeuwe tot 'n eenheid bind.
Van die mees uitstaande aspekte van Elisabeth Eybers se digkuns is dat lydimg nooit absoluut
word nie, maar dat die wee t e r n , lyding en geluk, as Y ware in 'n golfbeweging deur haar
oeuvre g a ~Sy
. bewerk dit egter so subtiel en fyn dat dit eers ten volle duidelik word as haar
oeuvre in sy geheel beskou word Sy neern die kontrasspel reg dew hnm oeuvre deur bundels

en vanafBakm (1962) gmepe bundels, te senh-eer mndom een van die hvee temas. In die
bundels self bring sy die kontras Nssen lyding en geluk Nis onder die bundeltemas in die
klcinste eenheid, die gedig, is daar vwfidurend die wisseling tussen lyding en geluk. Dit
bcteken in der waarheid dat wanneer daar van lydimg as inhoud en tema van Elisabeth Eybers
se F s i e geprast word, terselfdenyd gepmt word van geluk as inhoud en t e m daarvan.
Oor die jare is daar komentsar gelewer op Elisabeth Eybers se digtaskap w-an

die

geldigheid mcl die verskyning van elke mwe bundel bevestig is in 1987 maak Spies
(1987a:6) melding van die merkwaardigheid van ham digterskap wat ongeewenaard in
Afrhans is daarin, dat h digter meer as 'n halwe eeu lank aan die w w d is en dit so
hoorbaar en geartikuleerd doen. Dat sy bly dig tot 1999, maak dit des te meer merkwaardig.
Die nrband tussen die biograiiese gegewens en die poesie van Elisabeth Eybers is reeds
beredeneer en tot die gevolgtrekking gekom dm die ontnaansgrond van haar pobie baie
permnlik is en dat haar gedigte hoofsaaklik spruit uit ham eie d g s - en
bclewingsw&eld. Spies (1987a:6) se uitspraak hiemor is dat dit so is dat haar poesie die
parallel N s m lewe en oeuvre duidelik amcon. Sy sien die grootsheid van Elisabeth Eybers
as digter onder meer daarin dat sy daarin slang om die persoonlike tot die boperswnlike en
algemeen-menslike te transponeer. 'n Mens kan aanvoer dat die tematiek van haar digkuns,
wat lyding insluit, hierin 'n belangrike rol sped. Wat dit beteken vir haar digkuns is dat ander
hulle self daarin kan herken. Malan (1993:93-95) wys h o p dat Elisabeth Eybers al dekades
lank 'n dwingende greep op die lescrs kon hou. Hoewel hy toegee dat d w w r verskeie redes
bestam, en hy noem onder andere ham keurige verslegniek, sonder hy die algemeenvatbaarheid van haar poesie en die intiem-menslike dilemma wat sy venvoord, uit.

Kannemeyer (199314) rank hierdie saak ook aan en venvys naas die intrinsieke waarde van

haar pobie, ook na die algemeen-menslike aard b a n wat bydm tot die aanklank wat haar
g d i e by poesielems in twee letterkundes, M k a a n s sowel as Nedexlands, vind. Die
vetwoording van lyding dm ook hiertoe by. Hy noem spesifiek die volgende: "Menslike leed,
w w w k al ter wheld, vind aanklank by die medemens". Vanuit die Nederlandse sienswyse
is Ester (199521) se verklariag w w o m Elisabeth Eybers se W s i e ingeburger gem& het in
Nederland onder andere gel* in die direkie aangesprokmheid van die h e r . Hy noem dat sy
Been moeisame omwe€ d e u allerlei kontekste van tyd en plek nodig het om aan die lesers
iets wesenlik te d nie. Dan vewys hy ook nu haar oeuvre wat nLle lewensprobleme aan die
orde stel en hierdie probleme op 'n venykende manier behandel, w i t vele terspeutiese
h g put.
'n Gedig waarua Hans Ester (1995:Zl) aanhsal met die titel "Elisabeth Eybers" en wat
geskryf is dew die Nederlandse diper M. L. &em, gebundel in D~chtersover dichters
(1986), rank aan die kemspekte van haar digkuns soos wat dit in hierdie afdeling van die
studie voorkom. Dit sluit in die voondurende dieper delf in die lewenswnklikheid waaruit 'n
outonome gedig o n t d a q gesuiwer, vonnvas en sonder sier. Hy noem ook bepaalde funksies
van die pohe, hier gegee as ewewigbew&er en heenkome. Dan noem hy die kaatsiq
b a n na die leser van haar poesie As inhoud van haar poesie sonder hy iwee aspekte uit,
naamlik dmme, die geluksmetafoor, en v d e t .
Haar peillood zonk, tot dieper het niet kon,
N w nieuwe woorden uit de oude bmn.

Waannee Uj steeds het wonder weer verricht
Van Y ene, onwangbare gedicht,
Helder van aanhef, vasgesnoerd en st*
Neerslag van Licht, Balans en Onderdsk
Voor ieder die zijn dromen en verdriet
In spiegelbeeld achter regels net Onder de mantelslio van een sonnet:
Het rozenwonder v& ~lisabeth!
("Elisabeth Eybers".Dichlers over dchlers, 1986)

Twee letterkundes eien Elisabeth Eybers vir hulleself toe en in beide beklee sy 'n beaondere
plek. Wat die Nederlandse lettekunde aangaw had Britz (1989b:lO) W. G,van Otten aan
wat haar saam met Ida M. Gerhardt, Annie M. G. Schmidt en M. V d i s as die groot
vrouedigters van die Nederlandse lenerkunde reken. Van die vier het Elisabeth Eyben
volgens Van Ottar, die gmotste en die mees volmaakte oeuvre opgebou. In die Afrikaanse
lenerkunde beklee sy dieselfde unieke plek. Brink (1987:13) noem dat sy een van die puurste
oeuvres in die Afcikmw poesie hhe Sms Van Zyl(1993:9) dit stel, lewer haar p o h e bcwys
van 'n volgroeide menswees wat neerslag vind in 'n volgroeide digterskap.

AFDELING 111
Die doel van die voorafgaande afdeling is om aspekte bloot re I6 wat ten nouste verband hou
met die lydingstem soos wat dit voorkom in Elisabeth Eybem se poosie. In elkeen van die
onderafdelingsis 'n besondere aspek van lyding nagevon. Eerstens is die mband tussen die
biograiiese feit wat 'n verband kan h6 met lyding in haar poesie aangetwn. Uit die
bestudering van die uitsprake van die digter self asook die van die liter& navorsing en
litex& loitiek, sowel as die eie lesing van die gedigte, is aspekte van lyding wat in haar
oeuvre voorkom, uitgewys. D m die verband t u r n die lydingstema en die temss van die
verskillende bundels aan te toon, is gewys op die unieke wyse waarop lyding in e k e
afsonderliie bundel voorkom. In hierdie deel van die studie blyk dit dat lyding 'n belangr*e
deulopende tema is in die E y b o e u v r e . Die samehang tussen al hierdie asp&

van lyding

soos dit in hierdie deel na vore kom vonn 'n deurlopmde lyn wat as 'n kode bed& kan
word

In die dude &ling

val die f o b s van die ondemoek op die gedigte self, dus op die wyse

waarop die lydingstema tot gedig gemaak word.
Soos reeds aangetoon, veronderstel possie en lewe mekaar in die digkuns van Elisabcth
Eybem en is dit nie te skei nie. Soos ook aangetoon, maak sy eintlik eers vanaf Neerslag
(1958) aspekte van die F s i e toenemend tot tema in eie reg.

Dit veronderstel dun weer dat lyding tematies aan bod kom in gedigte oor die lewe self 6n in
gedigte oor die verband tussen lyding en die pobie.
Omdat Elisabeth Eybers in haar oeuvre p d n e w i e daaraan verleen om in die gedig te
retlekteer op aspekte van die poesie, word slegs p W e gedigte waarin aspekte van lyding
voorltom as vemekpunt geneem w hierdie afdeling van die studie. Sodoende sluit dit aan by
die inligting wat in die eerste en tweede afdelings van die shldie a m die lig gekom het.
Vmolgens bied dit insigte oor aspekte van lyding en die poesie soos wat Elisabeth Eybers
dit in die gedigte self vmoord.

In aansluiting by Malan (1983:87) se uitspraak dat die litergre teks 'n outonome sowel as 'n
kommunikatiewe funksie het en w m die leser 'n medekonstihlerende rol speel in die
kommunikasie, bied die semiotiese lees- en ontleedstrategie die moontlikheid om die
lydingstema in die gedigte onder bespreking na te vors Soos Ohlhoff (1992221) dit omsloyf,
is die uitgangspum van hierdie lees- en ontleedstrategie dat die litaatuur as 'n bepaalde vorm
van kommunikasie 'n deelsisteem van die omvawde sisteem van (talige) kommunikasie is

waar die sender, hier die digter, en die omvanger, die leser, van kodes gebmik ma& om die
boodskap onderskeidelik te enkodeer en te dekodw. As 'n mens in ag neem wat Ohlhoff
(1992:223) ten opsigte van kodes uitwys, naamlik dat dit 'n belangrike rol speel by die

betekenisskepping en verstaanbanrheid van 'n liter&e teks, word lyding wat as 'n kode herken

kan word, as vertrekpunt vir die onderwk gebrui. Vader word in gesprek getree met
intratekshrel+ buitetelrstuele en imatekstuele aspekte wai betrekking het op die lydingstema.
Daar word eksemplsries g&.

Kemgedigte word geandiseer en geinterpreteer. Deur

venvysing na tersaaklike gedeeltes in ander gedigte, word die ondenverp verder toegelig. 'n
Chronologiese aanbieding word gevolg, omdat daaruit, 800s in die voorafgaande afdeling, 'n
deurlopende lyn in die ontwikkeling en uitbreiding van die lydingstema waar te neem is.
Die gedigte word in hierdie afdeling in onderafdelings saam gegroepw om 'n besondere
aspek van lyding toe te lig. Die groepering word gnnaalr om die verband Nssen lyding en die
gedig; lydig, die gedig en leser; lydmg as deel van die inhoud van die boodskap van die
gedig en die verhouding tussen lyding en die digter aan te toon. Aangesien die m d van die
poMe so is dat verskillende temas en v d l l e n d e vorme van lyding a m bod kan kom in een
gedig, bring dit mee dat 'n gedig terselfdextyd meer as een van bogenoemde vorme van lyding
aan die orde kan stel. Die keuse om 'n sekere gedig onder 'n bepaalde indeling te plass, word
bepaal daardew of die gedig gegewens bevat wat n o o d d i k is om dmdie bepaalde vorm
van l y d i n ~te openbaar. Die onderafdelings is dus nie losstsande eenhede niq m a r
interafhanklik van mekanr. Ander v o m van lyding wat in die gedigte a m bod kom, word
ook aangetoon wat 'n vollediger weerspieding van appekte van lyding in Elisabeth Eybers se
W i e is.

1 DIE VERBAND TUSSEN LYDING EN DIE GEDIG
Elisabeth Eybers (1963) self beskou die poesie as kommunikasie. In haar verduideliking van
hierdie siening venvys sy na die leser. Sy stel dat mense nader a m mekaar gebring kan word
en huUe verwantskap bevestig knn word deur die poLie. Volgens haar dra die boodskap van
die gedig die intieme, aangrypende onvatbarwp-eerste-sig en die ongerymde om. As 'n
uitspraak s w s hierdie teen die agtergrond van haar oeuwe geplaas word, blyk dasruit hoe die
poesie met geluk geassodeer word al sou dit t d e s oor lyding gaan. Die skryf van die
potSie is meer as die oonlra van inligting. Dit is 'n uitklaringsproses wat die digter en die
l e w deel en wat w die digter en die leser insig en weugde bewerkstellig.
Hoewel aspekte van die po&ie eers later in haar oeuvre dew Elisabeth Ey6ers tot po&tiese
tcma gemaak word, vestig sy reeds in haar debuutbundel haar siening van die poesie as v o m
van k o m n i k a s i e waarin digter, boodskap en l e w betrek is. Enkele gedigte dien hier as
tocligting.

1.1

DIGAKTMTEIT EN DIE GEDIG AS BOODSKAP

Die eemte gedig in Belydenis in die skemering (1936). en programgedig van die bundel, lei
lyding as gedigboodskap in Elisabeth Eybms se oeuvre in.
DIE LIED
Jou hoof buig agteroor, en golwend stroom
die weelde van jou keel in klanke, loom
en swewend-lig; toonmassas vol en swam,
en vo6lgewil, blink soos kristal, so klaar
soos water dew 'n gladde rotsgleuf gly;
note wat klaend sleep, en dan met bly
aeiubel
. tuim'lend ml in alinstervloed:
met wldc ckstase dam i!e vlammcgloed
van klankc dew klancrgcklrnkel heen!
Jy swyg - maar in die stilte juig en ween
jou lied nog voon in skoonheids loutersmm:
die glans en weedom van 'n d i g t e r n . . .
("Die lied". Be[ydenis in die skmering, 1936:9)

Die titel ontsluit een van die belaogrike betekeniskodes in Elisabeth Eybers se digkuns,
naamlik die van die po€sie as lied.
As bald of metafoor in hierdie gedig, gebmik sy die lied en die sanger. Aan die lied word die

klank verbind wat in hierdie gedig gespesifiseer word as klanke "loom" en "swewend-lig".
Die sintaktiese strulduur verbind die elememe in Wee teenstellende lyne. Die gedig werk
verder verklarend ten opsigte van beide begrippe. "Loom" word geloualifiseex deur
'toonmassas vol en swaar" wat gevolg word deur "note wat klaend sleep". Aan "swewendlig" word "vo@lgettilVen "bly gejubel" verbind. Die lied dm dus die volle spektrum van
menslike emosie tussen die pole van "loom" en "swewend-lig". Wat verder hinuit blyk is die
voorkeur vir teenstellings wat in Elimbeth Eybers se oeuvre deurlopend voorkom. Waar sy
hiex met kontrasstelling werk en die woord "bly" verbind aan die ligte klanke, is afte lei dat
die teensteliende betekenis aan die teenstellende klankbeeld verbind kan word. Dan verkry
die "loom", "vol", "swaar" en klsende klanke die betekenis van lyding.
Deur die direkte a a q r e e k v o m deur onder andere te venvys na "ou Lied", verkry die sanger
'n teemoordigheid in die gedig. Daar is tradisioneel altyd 'n verband tussen die sanger en die
digter, vandaar die term liriek vir die poBie. Die assosiasie word in die slotr&l lev*.
Daarom kan die gedig genterpreteer word dat dit cok dui op die digter en die digaktiwiteit.
Elisabeth Eybers venvoord direk dat ook die digter "uig en ween". Hiennee vestig sy die
aandag op die verband tussen die kontrasterende emosies van gel& en lyding, wat em van
die pmminente temas is wat haar poesie tipeer. In Elisabeth Eybers se digkuns eindig dit
egter nie him nie en aan lyding en gel& is loutering verbind 600s blyk uit die gebmik van
"loutersmart". Deur die verbinding "skoonheids loutersm~"word loutering en skoonheid
vexbind. In hierdie gedig venvys die skoonheid, venvysende na die gedig, t a g na die kianke
van die lied wat beskryf word as "blink m s laistal", "glinstervloed" en "vlammegloed". In
die digter se oeuvre kom die kristalbeeld m e m a l e voor en die skoonheid vorm 'n
gelntegreerde deel van hsar poBie.
Die skoonheids- en louteringsaspekte word deur die digter saamgwat in die slotversre2l as:
die "glans e n weedom van 'n digterhart". Met die verwysing na "digterhart" bring Elisabeth

Eybers die han as simbool van die emosie of gcvoel in h m poesie ter sprake. Die natuur dra
in hau oeuvre dikwels 'n positiewe lading (vgl. Afd. II,2.8.4). Die natuurvergelykings "blink
900s laistal", "klm soos water", word hier gebmik om die ligte klanke, die "voolgetril", te
b e s w . In hierdie gedig verteenwoordig die ligte klnnke dan die positiewe, of anders gestel,
die geluksaspek.
Saamgevat venvwrd Elisabeth Eyben in hiwdie eerste gebundelde gedig die poesie as
klankspel van lyding en gel& en as deel dsarvan, die loutering en die skoonheid.
W m hierdie gedii handel oor die poesie, die digter en lyding, stel die hveede gedii in
B e w n i s in die skemering (1936) die digtmaak en die leser aan die orde.

1.2

DIGAKTIWITEIT, GEDIG EN LESER

Dmr in die hveede gedig in B e w m s in die skemering die leser deel te maak van die
poetiese aktiwiteit, t w n Elisabeth Eybers van die begin van haar digtersloopbaan aan dat,

mas die digter en die gedig, die leser veronderstel word. "Soos liggevlerkte vlinders... "
votoon die jeugdigheid van 'njong d i e en is van belang omdat die siening van die gedig
en die digaktiwiteit in daardic vroee stadhun van ham digtuskap daarin v e w o r d word. Sy

m
S w s Liggevlerkte vlinders,
rats fladderend dew die lug
so swewe my gediggies
verby in flikkervlug!
A l dansend in die sonskyn,
a1 wiegend op die wind

- maksnel soos daeraadsdmme
wat uiemand weer mag vind.
As em soms nuder drywe,
'n wmblik ranend hang
dan g y p ek gretig om horn

met mwe vuis te vang.

Onhoof van al sy goudstof,
d m 18 hy nou so dl;
die fyngeweefde vlerkies
kan net nog saggies wil ...
Ek &a hom dm, met weemoed
om die verminkte skoon,
versigtig om aan ander
my twe vonds te t w n .. .
("Soos liggevlerlde vlinders...".Berydems in die
skemering, 1936:10)

In hierdie gedig stel Elisabeth Eybers in die eerste plek die gedig en die digalaiwiteit a m die
orde Soos die titel aandui, gebmik sy die vlinder as metafoor vir die gedig en bmek so 'n
nstuurbeeld. Die skoonheid word in die gedig aanwesig d m die noem van die "flikkervlug"

en "goudstof' wat in die laaste kwatryn direk met "skoon" verbind word. Die possie of 'n
gedii as sodarig v e k y hiermee 'n positiewe konnotasie. Die positiewe word verder gedra
dcur die handelings. Him gebru* Elisabeth Eybw in die beeld die woorde "fladderend",
"swewe", "danscnd", "wiegend" en "drywe". Hiweenoor stel sy die digaktiwiteit: die digter
wat met "mwe wis" "gryp" en so heenwys na die negatiewe.

In die lame twee strofes word die skoonheid en handeling verbind. Soos dit him gestel word,
omneem die handelende digter die gedig van sy inwinsieke skoonheid, soos die vlinder
"ontroof word "van al sy goudstof. Die digterlike handeling wat h i m p volg is om die
gedig, soos dit hier gegee is, "versigtig" te "dm"en "aan ander" "te twn". Hiennee beuek
Elisabetb E y b w die less en haar siening van die W i e as kommunikasie. Wat sy egter wys,
is die " v d n k t e skoon". Hierin sien Dekker (1961:232) 'n sekere beskeidenheid oor haar
digkuns en Opperman (1953:363) 'n denning van 'n sekere onmag en onvermo8.
Wat hier oak m sprake is, is die voonsetting van die handeling in die kommunikatiewe
.
is
konteks. Dew die kwalifisering van die handeling kom die volgende na v o ~ Eerstens,
d m die uitdaging of prikkel tot die poetiese aktiwiteit, m s vervat in "tartend hang. Daarop
volg die handeling van die digter wat "gretig gryp". Dan volg, met venvysing na "verminkte
skoon", die "versigtig" "toon" van die "tere vonds" aan ander Sodoende v e k y die leser 'n
aandeel aan die gedig. Dit blyk ook dat in die woorde "tere" en "versigtig" 'n emosionele

lading 16. wat 'n nouer band tussen digter en gedig damstel as wat die leser verkry, soos wat
"versigtig" te kenne gee.

In vergelyking met "Die lied" (Eybers, 1936:9), m s in voorafgaande bespreking aangetwn
is, kom die volgende cor die po6sie en lyding na vore. In 'Die lied" word te kenne gegee dst
die werklikheid, die "glans" en "weedom" daarvan, in die poesie v e m r d word.

In "Sms liggevlerkte vlinders..." vexgelyk Elisabeth Eybers die e i e s e inhoud met die
"dmraadsdrome".Dit stet tegelykertyd die dmom aan die orde 6n suggereer dat dit gaan om
die vmuoording van die eie sielelewe. Soos hierdie gedig aantoow gee die gedig dan ook die
sbnheid, al is dit "verminkte skoon", van die poesie en die "weemoed' van die digter weer
Hieraan kan die I-

dan deel kry. Die hele proses van ewaring en emosie wst verwoord

word in die gedig hou dus inhoudelik en prosesmatig verband met lyding en geluk.

1.3

DIGAKTIWITEIT, GEDIG EN DlGTER

In nog wee gedigte in Berydems in d e SLernering (1936) toon Elisabeth Eybers die verband
aan Nsscn die digaktiwiteit, die gedig en die digter Sy kwalifiseer verdere aspekte van die
inhoud van ham F s i e nader, nnaamlik dat sy as deel van die werklikheid die mens sien as
liggaamlike en geestelike wese (vgl. "Samevaning" (Eybers, 198723). Afd. I, 2). Vervolgens
, ook van die denke wat later die
is die gedig ook die draer, nie alleen van die gevoel ~ emaar

hut-en hoofternas as uitvloeisel ha.
Alhoewel daar in albei die gedigte geen d i k e aanduiding is dat dit die poesie as tema het
nie, verkry beide dew die gebruik van die lied as metafoor aansluiting by die p&tkale
gedigte. Die eerste van die twee gedigte is "Ek was so ann",waarin die t i e r die volgende
se:
Ek was so arm dat ek niks kon gee
as die verminkte eenvoud van my hart,
ek het die naakte kinders van my smart
in woorde m s wit kleertjies fyn geklee

om hulle aan die wkeld tmts te wys,
maar iv alleen weet wat ek moes verhul!
Toe e i my hongerige hart wou w l
was ek so a m : ek moes alles eis
wat jy as eensapm mens aan mens kon bied
Ek het my swskheid bv iou km~verskuil,
voorjou w%e~lur-vmarm
ek het

my

en toe ek weggaan, kon ek sing. My lied
is al wat k in e r b d i k e mil
vir jou kan bring: jy weet - ek was so arm.
("Ek was so arm".Belydenis in de skemering, 193653)
Die lewenswerklikheid en die po& wat in hiudie gedig die temas is, word albei aan die
woord "arm"in die titel v d i n d .
Vanaf die sewende tot die elfde versr&ls word die werklikheid w m a " m " vennrys,
verklaar. Die gebrek of gemis wat bestam, word verbind aan die eensaamheid. Op sy beurl
verklaar dit die "hongerigehart".

Ten eerste gaan dit dm hier om die gevoels- of emosiinele belewing van gemis. Hinteenwr
stel Elisabeth Eybers die v m l l i n g in die wwrde "my hongerige hart

.. . wl".

Die lydingsaspek wat in hierdie gedig na vore kom is die eensaamheid en gemis in die
kontraspsar gemis-en-vermlling. Hisr vonn dil deel van h intermenslike verhouding. Die
v m l l i n g word verklaar dew:
Ek het my swakhcid by jou bag verskuil,
ek het my voor jou winterwur v e r w m .
Dit dm die mggestie van die wannte en skuiling wat in die menslike verhauding te vind is en
wat aansluit by vermlling. Dit gaan dm hier in die hveede plek om die emosionele belewing
van geluk. Teenoor die vervulling staan die skeiding wat duek in verband gebring word met

die poesie in die woorde: "en toe ek weggaan, kon ek sing".

Elisabeth Eybers plaas die poesie as tema aan die begin en einde van die g d i . D m e e dui
sy aan dat dit hier oor die poesie gaan, voor en na die werklikheidservaring as gelukservaring,
soos wat dit in die gedig dit aangebied word. In die eerste twee versretls word "arm"verbind
aan die "verminkte eenvoud van my hart". Wler suggereer die digter die geskondenheid van
die emosionele Mewing van eensaamheid dew die gebruik van die woord "arm" "venninkte"
en "hart". Die herhaling van "arm" in die tweede suofe, versterk die suggestie van lyding en

ken verbind word met "smart", wat op sy bewl met die poksie verbind is. So word
lewenslyding en die poesie aan mekaar gekoppel.
Na die poesie self word venvys as die "naakte kinders van my smart" wat "fyn geklee" word
in 'kit kleertjies" "om l l l e aan die w&eld tmts te wys". Daar is egter ook dit wat "verhul"
mon word. Wat die digter hiw te kenne gee, is dat die pocsie openbaar en verberg D m e e
t m Elisabeth Eybers dat verhulling of verberging in haar polsie voorkom. In hierdie gedig
verbind sy dit direk aan die venvoording van lyding. Wat sy verder hier doen, is om die
lydingsaspek en die verhulling deel te ma& van die boodskap van die poesie wat die "ek",
die digter, aan die "wkeld" toon.
Na die verwoording van die gelukservaring, keer die digter in die laaste drie re& temg na die
e i e . Daarin word 'n veranderde siening van die pol?sie gegee. Na aanleiding van hierdie
gedig venvys Van Rensburg (1975:153) na die lied as die ekwivalent van die lewe. Dit
veronderstel dat lewe en poesie vir die digter gelykwaardig is. Wat we1 moontlik is om uit die
slotstmfe af te lei, is dat die gelukservaring 'n nuwe siening van die poesie bring. Die poesie
bewerkstellig 'n miling met die werklikheid en word plaasvervanger vir geluk. Die
verbinding "erbarmlike mil" gee we1 te kenne dat die geluksewaring in die
lewenswerklikheid meer vemllend is. Dit is moomlik om hierin reeds die kiem te sien van
die gedagte dat geluk nie onder woorde te bring is aie (vgl. Afd. II, 28.5). Die moontlikheid
word versterk deur die slotwoorde: "jy weet - ek was so arm", wat temggryp na dieselfde
woord in die tweede saofe D m e e betrek die digter weer die vemlling en geluk in die
wys ook heen na dieselfde woord in die eerste
menslike verhouding. Maar die woord "m"
stmfe, waar dit gaan om die poesie en lyding. Deur die kontrasstelling was die lyding voor

die gelukservaring iets om "trots te wys", terwyl daar iets "erbarmlik" in die potsie
teenwoordig is na die vemllende lewenservaring

In die slotgedig van Belydenis in die skemering gaan dit om die potsie en die innerlike
siellewe, meer bepaald, die digterlike siel.
Omdat my siel die dome s h i p moes word
waarin die sang van oerverlange is,
het ek my w o e erfenis geeis
en alles voorjou voete uitgeston.
Ek wonder somtyds ofjy ooit verstaan,
jy wat gem akemer-oms ken, jy wat
so st3 en selfgws die oop, wit pad
van g d - d o e n en vokome mens-was gaan.
Ek sal nie meer die twyfel en die met,
die wysheid en die wellus van my lied
met wyfelende hsnde aan jou b i d ,
nie langer skenk wat jy nie nodig het
- maar met die offers, ems vir jou bedoel,
my lee hemel sier en ryker voel.
("Omdat my siel". Belydenis in die skemering, 193657)

Hoewel d w in hierdie gedig ook gem direkte verwysing na die p m i e is nie, is die pobie as
lied, waama in die derde strofe verwys word, as kode in hierdie bundel gevestig en daarom

kan afgelei word dat dit hier wecretna om die p e i e gaan In die eerste stmfe word die
digterskap aan die orde gestel d m die venvysing na "woeti erfenis". Later in ham o w e
kom ELisabeth Eybers weer hierop t w g as sy die digterskap as ouerlike erfdeel aandui (vgl.
"Dank" inDqfsmd, 1985).
Die "lied wys heen na "sang", soos venat in die skulpbeeld, daarom dat dit in die eerste
strofe gaan o m die potsie en aspekte van die innerlike lewe wat in die poesie venvwrd word.
Dit word saamgevat as die "sang van oerverlange". In die woorde "alles voor jou voete
uitgeston", kom 'n tweede persoon te sprake. In die tweede en derde strofe word die
aangesproke persoon en die digter teenoor mekaar gestel dew die noem van innerlike

kenmerke. Die aangesprokene in die gedig ken "geen skemer-oms", bewandel "stil en
sel&rms" die lewenspad wat "oop" en 'bit" is en waarvan "goed-doen" en die volkome&id
van "mens-wees" deel is.
Deur hierdie positiewe eienskappe te vehind am die *el

of so iemand die pdsie sal

verstaan, aktiveer die digter geluk en lyding. By implikasie betrek din in kontraswerking die
teengesteldes van hierdie eienskappe by die sprekende digter Elisabeth Eybers w l dit in die
dude stmfe aan met "huyfel" en "smet". Dan venvys sy spesifiek na die geestelike aspek wat
deel is van die denke, naamlik die "wysheid". Sy plaas dit ssam met die liggsamlike of die
gevoel, die "wellus", wat albei plek het in haar porsie.
Die kontrasstelling word volvoer in die laaste drie reels, naamlik Nssen diegene wat die
p m i e nie "verstaan"en dus "nie nodig het" nie, en die digter.
Die wood "offers" suggereu dat dit iets waardevols is wat aangebied word. War Elisabeth
Eybers dus in die laaste twee versMs sC, is dat die digter we1 W s i e nodig het en daarmee
die eie "I& hemel sier en ryker voel". Wat w 'n ander dus nntteloos mag wee$ is iets
waardevols vir die digter. Op hierdie wyse word die p&ie vir die digter self aangewend
teen lyding. Die tema dat die digter self porsie nodig het, loop deur Elisabeth Eybers se
oeuvre en groei uit tot bundehema van Verbruikersverse/Colu~mer'rverse (1997).

Vanaf haar eerste bundel erken Elisabeth Eybers dat die pdsie beide die digter en die leser
veronderstel. Uit die gedigte, soas dit in bierdie deel voorkom, is dit duidelik dat dam 'n
verband bestam Nssen lyding, die digter, die gedigboodskap en die leser.
Elisabeth Eybers raak in haar 1963-lesing dieselfde saak aan as sy s6: "Die meeste mcnse
kom gemaldik deur die lewe sonder po&,

en waarom sou mens hul s e l f g e n o e g d e i d

versteur of hulle iets anders t o w s as wat hulle self begeer - iets moeiliker en ryker?"
(Eybers, 1963b). Dan noem sy oor die leser van poesie: "Di6 wat we1 p&sie nodig het, soek en - vind - in 'n gedig dit wat hulle verlang". Verder sC sy: "Om 'n vers ten volle te geniet
vereis, behalwe taalgevoeligheid en fantasie, ook'n haas roekelose bereidheid om jou bloot te

stel, desnoods aan chaos en afgsond". Himnee suggereer sy nie net lyding alleen nie, maar
deur te noem dat poesie na "sintese en versocoing" streef, word dit duidelik dat Elisabeth
Eybers, naas lyding w k die keersy, geluk, as deel van haar poaie reken. Die leser word dus

berrek in die prom van sintese en versoening en troos wat dan van die gedig iets "mooi" en
"blywend" en " h W ma& (Eybers, 1963b).
Kenmerke van Elisabeth Eybers se poesie wat C. M van den Heever (Eybcrs, 1936) by die
verskyning van Belydenis in die skentering noem is wearheid, skoonheid, hart en gewete en
w k worsteling, beproewing en heling en ms (vgl Afd. 4 31.1). Uit h bestudwing van
Eybers se hele oeuvre blyk dat wat Van den Heever him noem deurlopende aapekte en temas
van haar poesie bly. Van die ander aspekte wat benoem kan word, s w s blyk uit die

bespreking van die gedigte, is die teenoomelraystelling van lyding en geluk, openbaring en
verberging, gevoel en wysheid asook v d l i n g . Die geluk sluit in die drwm en die nahlur.
Die lyding word tot stand gebring dew skeiding, gemis en eensaamheid. Dit alles v m deel
van die aspekte van lyding waardeur die lydingskode kenbsar word.
Die verwoording van die lydingswwklikheid, hwfsaaklik kontrsmerend geplaas met geluk en
die singewing aan lyding, sluit am by die lydingstematiek. Die poeie is dus werksaam teen
lyding. Dit is wat sy in bierdie bundel aan die leser b i d Vu die digter self word die poesie,
s w s dit hiw venvoord is, w k 'n plaasvervanger vir geluk.
Omdat die lewenservaring in Die stil avonMIl(1939). Die wou en ander wrse (1945) en Die
d

r dors (1946) die prim& grondstof van die @gte is, ontbreek gedigte wat aansluit by

die po&e as tern in hiedie bundels. Ook in Tussenwmg (1950) en Die helder ho@m
(1956) kom geen direlde po&ikale gedigte voor nie. Dit is eers met Neerslag dat die F s i e as
tedm weer meer omgin word

2

DIE VERBAND TUSSEN LYDING, GEDIG EN LESER

Soos reeds in hierdie navorsing bevind is, verleen Elisabeth Eybers erkenning a m die
kommunikatiewe funksie van die poesie met die veronderstelling van 'n leser. In 'n amtal

gedigte venvoord sy die verband tussen lyding en die poesieleser, lyding en die po€sielrritikus

en lyding en persoonlik gerigte kritiek teen die digter.

2.1

LYDING EN DIE POESIELESER

In Elisabeth Eybers se oeuvre kom twee gedigte voor wamin sy die leser direk aanspreek,
"Lectori salutem" in Einder (1977) en "Liewe leser:" in Nuweling (1994). In
"Verbruikersverse" in die bundel Verbruiker~~erse/Cmmer's
verse (1997). werp sy ook lig
op haar siening van die aandeel wat die lesw het aan po€sie.
Die gedig "Lectori salutem" is deel van 'n poep poetikale gedigte waarmee die bundel Einder
begin. As programgedig van hierdie bundel wat einders en eindigheid, bepensing en
ontgrensing as tema het (vgl Afd. II, 3.5.1), word die bundeltema damin bekend gestel. Die
gedig moet ook beskou word in die konteks van die bundel wamin g e l d die pondtoon is.
Van my geboone af kleef die swawelsmaak
van erfskuld op my tong Dis ongesond.
Sodra mens met die digkuns kennis mask
sped jy met wur of mik aandagtig lont.
Voelspriete van my m e klad die grew
wat goed en kwaad onhaperbaar moet skei.
Hier het jy hulle, met die helder wens
dat jy teen elke blaam gewywaar bly.
("Lectori salutem". Einder, 1978a:S)
Die titel van die gedig betrek beide die leser en die poesie, sowel as g e l d . Jn die m s t e plek
is dit 'n diiekte aanspreek van, en 'n groet aan die leser. Omdat die digter gebruik ma& van
die aanhef van 'n getuigskrif, word dit hier 'n getuigshif van die digter en die poesie. Deur
die poet aan te bied as 'n heilswens, word die goeie betrek. Hiemee word die gediginhoud
bepaal.
Die gediginhoud konmsteer die goeie en die kwade. In die eerste kwatryn gaan dit om die
verband hlssen die digter, die poesie en die kwade. Elisabeth Eybers plaas dit in 'n algemeen-

menslike en Bybelse konteks. Dew die verwysing na "erfskdd" veronderstel sy 'n voorkeks
van die Bybelse inhoud (vgl. Ex. 20) en die kwaad as inherent deel van menswees. Dit bring

die inhoudelike van haar po&sie ter sprake, naamlik die algemeen-menslike staat met kwaad
en lyding as deel daarvan. Die gedagte word ook gedra deur die omvattendheid d-an

500s

b e a k deur die venvysing na van "my geboorte at".

In die derde en vierde reels word die lyn na die digkuns en digter deurgnrek. Deur die
aktivering van die idiome "speel met wur" en "mik aandagtig lont", plaas Elisabeth Eybm
die digkuns eweneens in 'n Bybelse kooteks (vgl. Gen. 1924) van skuld en verderf So
verbind sy ook die "swaelsmaak" aan "ww" en aan die vemietigende werking daarvan wat
die Bybelse gegewe aantwn. Meer direk dui die idiome aan dat die digkuns hom met
gwaarlike dinge besig hou, en waar 'n v m o e d e van onraad bestaan. Dit is ook moontlik dat
Elisabeth Eybers baie subtiel deur "speel" en "aandsgtig" 'n lyn trek na die sspekte van die
gevoel en denke in haar poosie.
S w s sy dit h e r stel, is haar digkuns gegrond in die ondersoek na die b a d e . In die tweede
kwahyn kom die botsende kragte wat in haar F s i e uitgespeel word, aan die orde, en word

die goeie teenoor die kwaad gestel. Daarmee word die goeie ook deel van die wesensgmnd
van haar digkuns.
Deur die woord "verse" word 'n skakel bewerkstellig na "erfskuld op my tong". Dan stel
Elisabeth Eybers goed en kwaad dink teenoor meksar en verskuif die inhoud waarom din hier
g w nadie digaktiwiteit.
Voelspriete van my verse klad die pzns
wat g o d en kwaad onhaperbaar moet skei
Die woord "klad" kan vcrstaan word, gelees in die konteks van die bundel E i d r waarin
begrensing en ontgrensing aan die orde kom, dat Elisabeth Eybers met hierdie gedig nie goed
of kwaad nie, maar goed en kwaad gee en die grens daartussen laat vewloei. By implikasie

befekm dit dat die pens tussen lyding en gel& vervloei. Die gedig verken die grensgebiede

en rank dus a m sowel goed as kwaad.
In die haste twee re% wend die digter hoar weer direk tot die lesw In die woorde: "Hier het
jy hulle" is die suggestie gel& dat die gedig aangebied word seas dit is en dat die leser
gewywaar is van enige blaam. Die digter trek verder 'n verband met die titel, d m die
skuldwywaring soos vervat in "blaam" aan te bied as 'n "helder wens". Dit is dus weereens
soos die woorde lecfori salurem aandui 'n tonuensing van die goeie. In aansluiting by die
algemeen-menslike gegewe van die eerste twee versreek, kan die skuldvrywaring
femgverwys na "erfskuld". Deurdat Elisabeth Eybers "blsam" kwalifiseer met "eke" skep dit

'n meewoudigheid. Dit impliseer dat die leser die gocie in die algemeen toegewens word.
Lidenberg (1977%) lees hierdie gedig as 'n a$ekening met die "vroomheid", soos hy dit
noem, van die Calvinisme. In die plek danrvan stel die digter 'n tweede "vmomheid", die

digkuns. In die plek van die "swawelsmaak" van die "erfskuld", kom die gevaarlike "speel ...
met wur" wat die digterstask vereis. Die digter laat die grense tussen goed en kwaad
vervloei. Volgens hom is dit vandaar dat die wens kom dat die lesw nie dew hierdie gedigte
besmet moet word nie. Die re& wat hy gee, is dat die poaie as ken-instrument die l e s s se
veilige moraliteitsgrenseuitwis.

Lees 'n mens die gedig in die konteks van die bundelinhoud wat einders en eindes en
benewens grense ook ontgrmsing stel, dus beperking en bewding stel Elisabeth Eybers met
die programgedig reeds die deunuwk na die goeie in die voomitsig. Op hiwdie wyse word
die leser betrek by die gel& wat uit Einder spreek met die gedig as "voetbmg" (Grobler,
197727) tussen lyding engeluk
Die tweede gedig wsarin Elisabeth Eybers die lesw direk aanspreek, is "Liewe leser:" en kom
voor in Nuweling (1994).

Ja ek weet hoc ek-sentries venom
m i tuisgemaalrte heelal,
die wkeldjie wat ek bewoon,

my drang om dit steeds uit te stal
op so 'n eenpersoonskaal - maar miskien
kan jy iets van jouself daarin sien?
("Liewe leser:". Nuweling, 199427)
Waar die klem in die bundels Ryndwung (1987) tot R e w t (1993) op die poaie self val, is
Nuweling (1994) die eerste van die groep bundels tot Winfer-swplus (1999) waarin die

lewenswerklikheid weer die hooflema is.
Die aard van Elisabeth Eyben se poesie en die plek wat haar eie leefw&eid daarin inneem, is
bekend (vlg. Afd. I, 2). Daamm moet hierdie gedii in verband met hasr oeuvre, maar ook in
die konteks van hierdie besondere bundel verstaan word.
Die titel, "Liewe leser:", wek assosiasie met die aanhef van 'n brief Daarby dui die gebruik
van die wwrd liewe op 'n vertroude en meer persoonlike verhouding. Die dubbelpunt na die

titel wys op 'n verklaring wst volg. Daarom neem die gedig die karakter aan van 'n antwoord
aan die lescr.

In die arste drie reels plaas Elisabeth Eybers die ruimtes "heelal" teenoor "w&eldjieU.Waar
heelal dui op die allesomvanende skepping, bring sy dit t m g na die "tuisgemaakte heelal" of
persoonlike skepping, die poaie. Die verband met wbddjie, veral in die verkleiningsvotm,
werk medeverklarend van die eie IeefkSreld en die persoonlike poLLsie wat "ek-sentries" gerig
is, en op 'n "eenpersoonskaal"uitgestal word.
Hoewel haar pesie 'n unieke IeeMeld verroon, stel die digter met die woorde dat daar
"miskien" dew die leser "iets van jouself daarin" gesien kan word. Dit skep die moontlikheid
van 'n rankpunt hlssen digter en leser. Dmr dit egter in vraagvonn te stel, word die antwoord
daarop aan die leser self oorgelaat.
Hoewel hierdie gedig nie 'n duekie venvysing na lyding bevat nie, is daar tog 'n verband
tussen die slotwmg en die aanvangswoorde: "la, ek weet", verwysende na die ek-sentriese
m i e . Dit kan verstlrvl word dat die persoonlike aard van Elisabeth Eybers se poesie juis

m m a l e as k t i e k dameen ingebring word (vgl. Afd. I, 2). Word die gedig egter in die
konteks van die inhoud van Nuweling gelees, word die verband met lyding en geluk duidelik

en suggemr dit die antwoord op die waag wat gestel word. Waar die bundelinhoud oor
lydingsvolle lewenswerklikhede

(vgl. Afd. 9 3.71) word dit, sws Gmd (1995b:225)

dit stel, bereken en fonneel daarmee afgereken. Hy vemys na die helende werking van die
po&sie, wat terugvoer na die geluk. Dd is waaraan die leser dan deel kry.

In "Verb~ikersverse"in die bundel Verbnrikers~erse/Commer'swrse van 1997 is dit
duidel* hoe die pobie as kommunikasie met digtn; bwdskap en leser dew Elisabeth Eybers
se m

e loop.

As prograngedig en titelgedig van die bundel werk dit veMmend ten opsigte van die

bundelinhoud, maar insgelyks verklaar die bundelinhoud weer die gediginhoud.
Dit wat ek self as verbmiker nodig het
en ook aan e k e toevallige luistersar bied
is alledaags, diek en onverlet:
'n gedurige voorhande synde m r t van lied.
("Verbruikersverse". Verbnrikersverse/Consurner'r
wrse, 1997:7)
Die wood T i t " in die aanvangsred w o d dew die gedigtitel verklaar as die poesie. Dus stel
Elisabeth Eybers die digter as verbmiker wat, soos aangedui d m "nodig", 'n b e h d e het aan
die poesie, d'uek aan die orde. In die tweede &I w o d die poesie vir die leser aangebied, soos
wat sy ook in "Lectori salutem" in Einder (1977) doen. By implikasie beteken dit dat die
leser dan ook 'n vehruiker word wat poesie nodig het. Elisabeth Eybers se siening dat ook
die leser van poesie dit nodig he, is bekend (vgl. Eybers, 1963b). Hier vonn dit deel van die
gedigaanbod.
Die gedigboodskap omskqf sy as "alledaags", "dkek" en "onverlet". In elkeen van die
woorde is dam 'n besondere betekenislading wat dui op aspekte van haar poesie. Met
"alledaags" sluit sy aan by die algemeen-menslike aard van haar poesie. Met die woord

"duek" word gedui op iets wat reguit gese word, na die kern gerig is of sonder omhaal ge%

word. Daardeur kan stroping en die deurdring tot die essensie verstaan word. Die woord
"owerlet", dui in Nederlands daarop om iets nie uit te stel nie en dit verklaar die gedurig
voorhande synde po8sie. Voorhande wees, speel w k in op in voorraad hC en sluit
betekenisvol aan by die gedigtitel. Daarmee v e r b die poesie 'n nutsaspek.
Dan kwdifiseer Elisabeth Eybers egter die poesie as 'n "soon van lied". Hierin kom die
lydingsaspek ter sprake. In 1990 verduidelik Elisabeth Eybers self dat die digter uit lyding 'n
lied maak (vgl. Afd. 9 2.9). Die lied is &s die verbruiksvoorwerp om so tot geluk te kom.
Omdat hierdie gedig nie direk venvys na lyding of geluk nie, moet die bundelinhoud hier
verklarend wees (vgl. Afd. II,3.7.3). Verbmikerwrse/Consuner's wrse is 'n bundel van die
ouderdom en die lyding wat dit meebring. Grove (1998966) wys op die spelkarakter van
hierdie poesie, die ligte aanslag die geestige woordspel en selfspot waarmee die lyding
teengewerk word. Hy noem dat die humor en die ironie bydra om bo die pynlike werklikheid
van die ouderdom uit te styg. Op hierdie wyse word die poesie 'n toevlugsoord (Van Zuydam,

, w k vir die leser. Dan is dit die lied van die digter
1998:6), nie alleen vir die digter ~ emaar

6n die "luisteraar", soos die gedig aandui. Hier geld Elisabeth Eybers se siening dat die
'bevindinge van 'n digter" die leser kan "help" om hom "met sy lot te versoen" (Eybers,
1963b).

In hierdie gedigte rig Elisabeth Eybers haar w k tot wat beskou kan word as die prim& leser,
die po&ieleser, die wat dan, soos die digter, p&sie nodig het. Dit beteken dus dat die leser
d d verkry aan die po&iese inhoud wat, soos sy dit hier gee, aspekte van lyding bevat.
Uit die bespreking van die gedigte, blyk dit dat Elisabeth Eybers self die inhoud van haar
poeie rig op gel& Daarom dat sy as digter die positiewe of geluksaspek deel mask van die
leesewaring.
Die unieke aard van die pobie as kunsuiting leen horn ook tot 'n under soort leser, die
IiterEre kritikus. In haar oeuvre venvoord Elisabeth Eybers aspekte van lyding wat ontstaun as
die kritikus die leser is.

2.2

LYDING EN DIE POESIEKRITIEK

Die gedigte waarin die poesiekritiek as t m voorkom is gebundel in Neerslag (1958),
Einder (1977). Noodluik (1989), Verbmikersyerse/Consurner's wrse (1997) en WintersurpIUS (1999) wat wys dat hierdie vorm van lyding vir die digter deel is van die digterskap.

In Neerslag, waarin die e

g na die sin van die digkuns na vore kom vewoord Elisabeth

Eybers baie direk hoe die kritikus 'n aandeel het in negatiewe aspekte wat die digkuns inhou.
Sy gee aan die gedig die titel, "Dagbladresensent".
Waar hy noukeurig aanhuip knars die oes
voor die onwrikbre ywer van die vraat
wat 81 wat p e n en glinsterend is verwoes
en slegs 'n vaal uihverpsel agterlaat.
("Dagbladresensent? Neerslag, 1975c51)

In die metaforiese beeld word die dagbladresensent voorgestel as die wurm en die
vernietiging van die oes.
Die eienskappe van die kritikus, soos in die beeld v e ~ a t ,is die noukeurigheid en die
"onwrikbre ywer". Die handeling wat uitgevoer word, is "aankruip" en "verwoes". Die digter
noem die kritikus 'n "want" wat 'n "vaal uitwerpsel agterlast". Wat Elisabeth Eybers hiermee
te kenne gee, is dat h resensie die resultam is van 'n verteringsproses. Deur verder "vaat" te

kontrasteer met die "groen en glinstmd" van die oes, impliseer sy dm dit wai die
dagbladresensent a m die po6tiese oes d o q die ontneming van die skoonheid daarvan is. 'n

Mens kan dit so verstaan dat Elisnbeth E y k s hiermee aandui dat die skoonheidsaspek van
die W i e nie in 'n bespreking dlarvao vssgevang kan word nie. Dit is uniek en eie aan die
poesie self.
Dat die d i e r liggeraak is oor negatiewe kritiek gee Elisabeth Eybers te kenne in Einder
(1977) in die gedig met die titel "Kritiek". Deur h amhaling uit 'n resensie as program vir
hierdie gedii te gebmik, wys daarop dat sy in hierdie gedii reageer op 'n tepaalde gegewe en
persoon.

Die resensent word geidenasem deur Jansm (1996176-179) as Hans Warren en sy verwys

na sy weiering om Kruis of

nnml (1973) te resenseer na aanleiding van die inhoud van die

gedig "Einde van die seisoen" wat d w i n voorkom. Dit is egter vu die doel van hierdie
bespreking Rie wesenlik nie, nmdat die gedig "Kritiek" selfverklarend werk.
As vertrekpunt of program van hierdie gedi& gee Elisabeth Eybers dan die direkte aanhaling

uit sy geskrif en maak dele daaruit w k deel van die gedig self. So identifisw sy die k r i t h s
as 'n Nederlander en reageet. in die gedig op sy woorde: "Zuialfrikaans", "woedeid, "ofwil
zeUenu,"hedl lelijy en " w a rhoudl die op?"

Wie zo &jiisse jeugd tegen & o e i s s e hippies
af wilzenen, w m hard1 die op?
Provincide Zeeuwse Courant
Die resensent uit Seeland vind

mv vers. om dit M&l[eliik uit te h k
s;selfb&ruste t e m - %ihfrikaans.

En raai waarom? - Onlanas het ek aekvk
na hipptcs wat sdl padgaaw die k&,
gedtnk aan kinders met hul okaatslawaai
Hy meen dat ek van kinderkrete hou,
hul s p m u r teen die n&e tmmmelvlies
bo Nepalese siterspel verkies,
'n hekel het aan hippies en hy word
derhalwe woe&mf(weer sy eie woord).
Dat elkeen s6 sy herkoms m e t vmaai.. .
In sy lokettewheldjie behoort
kantkies by kyk,e k e gegewe dra
'n onvenuisselbare etiket
war nuanseringe onvoegsaam ma&
tocskoucr is om ja of nee le kraai
Van dag tot dag volg hy die stippelweg
lams prikvlaggies wat oral goed en sleg
kordaat aandui en teen vetwarring waak.
Hv sou die reenbooa boikot as dit nie
met kleurloyrk(em die spektrum illustreer:
een feit word teen 'n ander afgesei.

(TJ merk dat ek van tyd tot tyd siteer.)
Sy kop met sekerhede volgeprop

om in te dring - vo&: woar hardr ale op?
la, vra dit. Whh ek ook ophou of wanneer,
hoop ek om nog oningehok te bly,
nie weggebh vir en v66r my tyd
- miskien, wie w e t , iets minder liggeraalt,
steeds met 'n tastende keuskeurigheid
ook wat betref die yk van poaie.
("Kritiek". Eider, 1978a:lZ)

In die program van die gedig knm die woorde

"af'en "zetlen"voor, wat Elisabcth Eybers gee

as "mserD
".w e e word 8831gamn dat iets afgebaken word.

Him,volgens die resensent,

is d m 'n atbakening tussen die "fissejeug" en die "onfrimhippies"wat afsonderlik goed en
sleg suggereer.
Wat Elisabeth Eybers in die eerste strofe doen, is om te wys dat hy self haar poesie so
&&en deur dit " Z u i d q l i ' i h "te noem. Dit bring die kontm Suid-Afrlka-Nederland ter
sprake. Op elkeen van hierdie atbakeniogs gam sy terug in die tweede en dede stmfe wat sy
g ham digtwskap en digkuns. Elkeen van die afdelings lei sy in
opvolg met ham eie s i e ~ n van
met 'n maeg of uitdmkking wat 'n antwoord of verduideliking veronderstel: "En raai
waarom?", "Dat elkeen s6 sy herkoms moet verraai..." en "la, vra dit".
In die tweede stmfe word venvys na "kinders met hul skaatslawaai" en "hippies" wat dui op

die inhoud van die gedig "Einde van die seisoen" in Kruis of mnr (1973) en so die gedig
identifiseer. Die gedig lui soos volg:
Die troudose lig vergrou.

die waarhcidskermis is vcrby
verlate jesusswenvers vou
hul slaapsakke en moet vergly,
g e W , oor 'n vloer van blare,
na een of ander winterhol.
Langsaam en met dmmerige gebare
stop elkeen sy vmom ransel vol.

Hul sypel, g~oepiesof in pare
om voor die hek a1 weg te smelt
verdoesel in 'n vag van hare,
onvatbaarheid van nie-geweld.
Dan wag ons dat die opgewonde
kinders die park op delte set,
hollend of skuatsend, met gesonde
krete van wierooklose pret.
("Einde van die seisoen". h i s ojmunf, 1975:6)
Deur die inhoud van hierdie gedig te vergclyk met die uiteensetting wat Elisabeth Eybus in
die hveede strofe van "Kritiek" gee, is dit duidelik dat die regensem volgens haar, iets buite
die bedoeling van die digter aan die gedi& "Einde van die seisocn", toereken. Gelees in die
konteks van h i s ojmunf (vgl. AM.U, 3.4.3) sou die gedig gelees moet word in aansluiting
by die bundeltema, die his-of-munt-spel. en 'n spel van lyding-en-geluk, w a a m die

uitkoms onseker is. 'n Ander aspek in h i s ojntunf is die versoenende h a g wat in die poesie
gel* is. Daarby het die bundel ook 'n ste~kironiese inslag.
Die afbakening van die jeug as 'pis"en dus goed en die ' b n p i w hippies," dus as sleg,

r as geheel. Daarby verbind die resensem die
spreek teen die bundelinhoud van kiwis of m
afbaLening a m 'n persoonlike ingesteldheid by die digter 500s aangedui met: "Hy meen dat
ek van kinderkrete hou" en "'n hekel het aan hippies". In die noem daarvan dat hy daardeur
" w d e n d " gem& wod, wys Elisabeth Eybers horn uit as self 'n ingehokte in 'n sekere soort

ingesteldheid
In die gedig plans Elisabeth Eybers die ingesteldheid wat die resensent by haar veronderstel,

in 'n Nederlandse dinkraamwerk. So skep sy die geleentheid om hier dieselfde spel te speel

en om die strakke afbakening van "goed en sleg" wat hy as "Zuidopiha& beskou en aan
haar as persoon toereken, op horn en Nederland van toepassing te m&.
In die eerste sestien reds van die derde strofe wys sy op die resensea se ingehoktheid, sy

"lokettewkeldjie" van "kantkies", van "ja of nee'', "goed en sleg", van 'Wn feit" "teen 'n
ander" afset. Deur dit wBreld te tipeer as sou "elk gegewe" 'n "onverwisselbare etiket" dra

wat "nuanseringe onvoegsaam ma&", betrek Elisabeth Eybers op subtiele manier by wyse

van 'n geimpliseerde teenstelling, die poesie wat die eienskappe van verwisselbaarheid en
nuanscring dm. Op dieselfde subtiele wyse betrek sy die bundeltema van Kruis of nunt wat
met onsekerhede en ironie werk in die wmrde:
Sy kop met sckdede volgeprop

- Seen skrefie vir 'n splinter ironie
om in te ding So reken sy tmlfdertyd met die term "ZuidajXkmns" en die kritiek teen die inhoud van haar
W s i e d.

In die laaste ses re& van die derde strofe doen ry dit w k met die persoonlike kritiek - deur
die hoop uit te spreek om self "oningehok te bly".
Die laaste drie r&ls sny die lydingsa~pekd i d aan. Dat kritiek soos w a r m dit him gaan,
die digter persoonlik rank, spreck uit die hoop om "ids minder liggeraak" te wees. In die
haste twee reels word hierdie gedig, wat op sy eie met g o d en sleg werk deel gemaak van
Elisabeth Eybm sc digterskap en diglung: die digter w e met "tastende kieskeurigheid" haar
mnlrteken op haw poesie plans.
Dit is ook moomlik om in die woord "yk", wat verwys na die amptelike stempel wat op mate
en gewigte aangebring word, iets van die opweeg van teenstellings te lees. Dan gee die gedig
te keme dat daar in haw poesie nie g o d en sleg is nie, maar goed-en-sleg of die geluk-enlyding wat dit implisew.

In die laaste instansie is h i d e gedig 'n demonstFasie van die yk van haar e e . Sy laat die
gedig inpas by die bundeltem van Einder waar dit g u n om eindes en einders: einde van die

seisoen as gegewe, &kening met kritiek, einders wat verskuii word deur "oningehok te bly"
en "minder liggeraak te wees". Die enigste vaste gegewe is die "yk van poaie" soos die
digter dit stel.

H i d e twee gedigte waarin die resensent as lw voorkom is die enigste gedigte waarin

daar die mate van skerpheid van toon teenoor die leser bestlan. Daaruit blyk die
kwesbaarheid en die lyding van die digter as gevolg van irritiek wat op haar digkuns
uitgcspreek word.
Die Wee gedigte uit Noodluik (1989) waarin d m 'n negatiewe konnotasie aan die leser geheg
word, is "Klein aubade" en "Vademekum". Albei die gedigte pas in by die tema van die
bundel wat gerig is op die poesie self en waarin die gelukwpek voorkom as 'n teenweking
van lyding. Albei die gedigte moet gelees word in hulle verband met die semrale tema van

die bundel, soos Van Rensburg (1989:lO) dit nocm, die pynlike bewstheid van die
oudcrdom (vgl. Afd. 4 3.6.2).
Elisabeth Eybem gee aan die m t e van die twee gedigte die titel "Klein aubade". W m die
titel venvys na 'n klein oggendlied of huldigingslied wat vmr 'n under se deur p i n g word, 1e
sy as 't ware die gedig voor die dew van die l w .
Onmiskenbaar eksemriek
en meer d m eertyds half siek
(kwyl in moodhoek etter in wghoek)
word sy steeds woe& wakker
jy sou maklik dink arme stakkm
st~aksv o n vir die joernalistiek
wat met liefdelose vlyt
e k e geslote boek
wit wpkoevm en &leg
maar moenie vwgeet: die verfrissende
hmtverwarmende blindelings wisselende
swierige absurditeit
kom nou pas tot sy reg
sedert ham kindertyd
("Klein aubade". Nmdluk, 1989:31)

In die eerste v y f r d s word 'n afsigtelike beeld geskep van 'n wou en deur die gebmik van die
woord "eertyds" wat verbygegaande tyd impliseer, is dit die ouer vrou wat him negatief
beskryfword. Wie dit is, word verskuil dew die derdepersoonsvorm "sy" te gebruik. Deur die

eicnskap "eksentriek" aan haar te v e r l e e ~word sy gekenmerk as buitengewoon. Daardeur
verkry die voorstelling 'n persoonlike kleur.
Die reel "jy sou maklik dink m e stakker" dien as aanknoping by die daaropvolgende vier
reels en as verldaring van die laaste v y f e l s . Met die gebmik van die woad "stakker" % die
g "voer vir die joernalistiek" kan wees.
digter dat oudword 'n sukkelbestaan m e e b ~ wat

Him ontstaan 'n verband met "Dagbladresensent"in Neerslog (1958) waarin Elisabeth Eybers
hasr rig teen die resensent en die bespreking van haar poasie. In 'Wein aubade" is dit egter
nie die resensent nie, maar die joemalis aan wie die aubade, die lied, gaig word en die
biografiese feit waarteen sy dit het. Dsar bestam ook h verband tussen die resensent se
"onmikbre ywer" en die "liefdelose vlyt" van die joemalistiek. Met "liefdelose" word die eie
p e m n teen wie dit gerig is, bctrek en so word aangesluit by die eerste vier reels wat dan die
"geslote boek" medwerklaar as die persoonlike lewe. Die uitdrukkiag geslote boek, dui op dit
wat geheim is in die persoonlike lewe. Hiennee spreek Elisabeth Eybm haar mgatief uit teen
die openbammking van die persoonlike lewe van beroemde mense of minstens digters.
Dau in die laaste vyf reels aan te sluit by die eerste vyf, trek die digter die verband deur na
die bundeltema, naamlik die po8sie as noodluik. 'n Mens sou dit dan kan lees as: "jy sou
maklik kon dink m e stakker... maar m o d e vergedr. In die beskrywing in die laaste vyf
&Is, kan die poesie self herken word. Hiennee word die negatiewe van die lewe en die
ouderdom soos war die j o d i s t i e k dit kan b e s w , geplaas teenoor die positiewe van die
p a i e . In die kenmerke wat Elisabeth Eybm noem, naamlik verfrisseod, hartvenvmend,
wisselbsar en swierig, vat sy aspekte van ham digkuns s m , naamlik ongeskonde,
weugdwol, teenstellend en skoon.
Wat opval, is dat Elisabeth Eybers na die poasie venvys as 'n "absurdieit" wat
agtereenvolgens verband hou met buitengewoon en eksenriek Wat sy him te kenne gee, is
dat die digter en digkuns buiten die gewone is. Dan is d m ook die betekenisse van die woord
absurditeit, as verdigset ongerymdheid en onsimigheid wauin 'n mens dalk iets kan sien van
die teenstellings en woordspel van haar potsie.

Waar Elisabeth Eybers in die lame w e e &Is % dat die poesie "sedert haar kindertyd" op
hierdie staduim van die lewe "pas tot sy reg" kom stel sy ouderdom teenwr jonkheid. Sy stel
daarmee saam lyding teenoor geluk. Hier word gesuggereer dat ham poesie nou, in haar

ouderdom eers werklik nodig is, maar ook nou werklik goed is. Die vaardigheid van 'n
jarelange aktiwiteit kom nou tot sy reg. Wat Elisabeth Eybers met hierdie gedig te kenne gee,
is, soos MaIan (1989:llZ) dit omskryf, dat die ewewig van teengesteldes bewmkstellig word
denrdat die negatiewe aspekte van veroudering in die poesie opgehef word deur die
venvwrding van die positiewe wat steeds deel bly van die menslike bestaan. Daarmee word
die gedig don 'n huldiging, en we1 aan die po&sie.
Die nveede gedig in N w d l u k (1989) waarin kritiek aangesny word, is "Vademekum". Met
die titel moet verstaan word dat die gedig 'n beknopte leidraad vorm, en daar dit die poesie as
ondenverp het, dus as leidraad of riglyn w die digter moet dien.
Verse versin mag nooit al te tydrowmd wees.
Die maaksels wat jy as noodsaaklik beskou moet ontstaan
danksy of ondanks en met mode verwaarlosing van
die handelinge wat jou die reg skenk om te bestaan.
Reken meer eer aan die letter dan die gees.
Rym is bedenklik. En - nog 'n dringende wenk vemntagsaam veral wat andere dsarvan dink
("Vademekum". Noodhrik, 198938)

In hierdie gedig word vyf riglyne genoem wat elkeen in 'n afsonderlike sin gegee word. Waar
dit hier pan om die dighandeling en die gewone Iewenshandeling, wys Elisabeth Eybers die
poesie uit as 'n noodsaaklikheid wat "moet ontstaan" "danksy" die lewenshandeling of
"ondanks" dit of met '"venuaarlosing" daarvan. Daarom dan die volgende riglyn: "Reken
meer eer a m die letter dan die gees". So verwoord Elisabeth Eybers weereens, in aansluiting
by die bundeltema, die F s i e as noodluik vir die digter. Dan sluit die laaste riglyn,
"verontagsaam veral wat andere daarvan dink", heeltemal daarby aan en ma& dit wat die
leser dink vir die digter irrelevant.
Vergelyk 'n mens hierdie siening met die wat aan die begin van haar oeuvre voorkom dan
erken Elisabeth Eybers 'n sekere digterlke onverm06 aan die leser in Belydens in die

shemering (vgl. Afd. III, 1.2). In die gedigte wat tot dusver in hierdie afdeling bespreek is,

verkry die leser op verskillende wyses betrokkenheid by die poesie (vgl. Afd. III, 2.1). Dit is

na aanleiding van die gedig dat Clone (1989: 15) op die gioei in haar digtmkap tot op hierdie
stadium wys. Hy noem dit 'n selfstandige digtmkap en veral 'n onafhanklike digterskap. Na
aanleiding hiervan kan die atleiding gem& word dat die digter nou so seker is van hamelf
dat wat ander dink, veromagsaam kan word. Dan is dit ook verstaanbaar dat Elisabeth Eybers
in 1985 kon sZ: "Kritiek gaan by my rneestal by die een oor in en weer by die ander uit. Dit
geld eweseer vir die A6ikaanse kritiek as die Nederlandse" (Jansen, 1996:137).

In hierdie afdeling blyk dit dat die poesiekritiek die digter we1 op een of ander stadium so
geraak het dat sy daarop in die +ie

moes rengeer. In "Vademehm" gee Elisabeth Eybws

te kenne dat een van die riglyne van die digterskap is om met hierdie besondere v o m van
lyding af te reken, en dus kritiek te vemntagsaam. Die poesie self is hier die middel tot
afrekening en daarin is weer te sien dat dam dew die po6sie van lyding tot geluk gekom
word. So vervul die poesie, in aansluiting by die bundeltema, sy funksie as noodluik.
Hierdie gedig sluit weer daarby aan dat die digter self poesie nodig het, m s wat reeds in
Belydens in die skemering (1936) na vore kom (vgl. Afd. Ill, 1.3) en ook in Nuweling (1994)

en as tema van Verbruikersverse/Consumer's verse (1997) (vgl. Afd. Ill, 2.1).
2.3

LYDING, DIGTER EN PERSOONLIKE KRlTIEK

In VerbruiRer~~erse/Consumer'swrse (1997) en Winter-surplus (1999) kom dam
ondwskeidelik een gedig voor waarin Elisabeth Eybers kritiek wat pwsoonlik teen die digter
gerig is, m n y , naamlik "Vwklaring" en "Voorlplantingsrym". Hierdie gedigte handel om
kritiek en die lyding wat dit impliseer en sluit daarom am by "Kritiek" @ybers,1978a:12) in
Elnder (1977). Hier is die kritiek teen die digter pwswnlik gaig en we1 om die digterskap,
daamm word dit saam bespreek. Wanneer die gedigte in verband met haar oeuvre verstaan
word, is dit asof Elisabeth Eybm hiermee as 't ware staaf wat sy op velerlei wyses en in
vwskeie gedigte en bundels te keme gegee het.

Die gedig in VerbruikersverseK7mrner's verse (1997) wat inskakel by die bundeltema en 'n
voonsating is van die aspek dat die digter self poesie nodig het, het die veelseggende titel
"Verklsring". Elisabeth Eybss rig die gedig aan 'n spesifieke leser s o x die onderopskrir
(m 'n besorgde kitihs), aandui. Die gedig gee egte~geen aanduiding wie die kritikus is

nie.
Hoouel dit dus met geen stelligheid beweer kan word wie die kritikus is nie, val die verband
tussen die wwrd "uitdsag"wat Elisnbeth Eybm in die gedig gebmik en die wwrd uitdaging
wat J. C. Kannemeyer (1996:19) in 'n resensie van T y d w r m y f / d m e ((19%) gebruilg op.
Aaogesien die betrokke bundel die eerste van Elisabeth Eybers se tweetalige bundels is,
o n m q dit om die rede prominensie. Volgens Kannemeyer (1996: 19) word die leser uitgelok
om vagelykeod te lees en waar dit die mensent betref, vas te stel waiter teks die
wrspronklike is. Hy beken dat dit 'n vitterige manier van lees is en dat 'n resensem hom
daarmee kan vasloop "al sal die tartende uitdaging om die prioriteit van 'n bepaalde
weergawe sonder buitetekstuele i n l i e vas te stel, hom nie d a m n wee~hounie". Of dii
we1 so is of nie, in die gedig "Verklaring" gee Elisabeth Eybers onomwonde 'n verklaring aan
'n kritikus van wat die digkuns en digterskap vir ham as digter beteken:
Ek rym
om een en ander a a n m h te lvm
v66r die hele pakkaas in wanorie verstik
en wyl ek w r geen hulpmiddel beskik
om sake aan m i sinhie toevemou
w k uitmekaar te do&
by- en
vir e k e rolverwlling ongeskik
behalwe die beproefde patalogie
van po&ie.
As ek wit iemand uitdaag of ontroer
word gem verskoning aangevoer.

d

So nie, ook nie.
("Verklaring". Verbruikersverse/Commer'sverse,
1997:35)
Die gedig val in drie dele uiteen wat ekeen afsonderlik blyk 'n verklaring te wees van haar
poesie en digterskap.

Die eerste nege reds begin met:
Ek rym
om een en ander aanmekaar te lym
Met benekking tot Elisabeth Eybers se puesie kan 'n mens in die woorde "een en ander" 'n
aanduiding kry van die dgemeen-menslike nard daman en ook van die en-verbindings saos
dit in haar gedigie voorkom, onder andere lyding-en-geluk. In die reels hierbo, wys sy die
poesie uit as 'n bindende aktiwiteit waarin iets positiefs gelee is. Gelees saam met die woorde
"pakkaas" en "in wanorde verstik" is die poesie ook 'n ordenende aktiwiteit waarsonder die

"een en a n d d 'n "pakkass" of spul sal wees wat in wanorde tot niet gaan. Hiennee word die
negatiewe weergegee

In die vierde en vyfde reLls noem die digter die pobie 'n "hulpmiddel" om "sake" "by-" en

"dasmaasook uitmekaar te hou". Eerstens venvys dit na "lym": om sake bymekaar te hou of
in verband te p l w of die ssmehang aan te toon. Tweedms verwys dit d m a dat Elisabeth
Eybers nie 'n eensydige blik op sake werp nie, soos hier bo aangetoon met venvysing na die
en-verbinding wat in haar e i e voorkom. Daarom dien die poesie as hulpmiddel om sake
uitmekaar te hou.
Dit dun is waarvoor die poesie as hulpmiddel d i m maar Elisabeth Eybers wys met die gedig
ookuit dat die p&sie nog fi baie spesifieke rol vervul, wat sy noem, "die beproeMe patdogie
van poesie". Deur die verbinding van die p&sie aan die patdogie, daardie deel van die
mediese wetenskap wat gaan om die vassteuing van die aard en oorsaak van siektes
(Odendal, ef 01, 1988:825), met die gelmpliseerde betekenis van lyding, verkry die poesie 'n
unieke ml. So word lyding soos wat dit voorkom in Elisabeth Eybers se oeuvre betrek. Daar
is ook iets patologies in die volhoudende shyf van pobie, omdat dit omkynlik so min nut
het. Soos dit hier gestel word, het die poesie vir die digiff 'n besondere waarde in die helende
funksie wat dit vervul.
Die verklaring wat Elisabeth Eybers in die eerste nege reels van hierdie gedig gee, dien as
bcvestiging van dit wat inhinsiek is van haar pobie soos hier bo gegee. In die verband tot die

laaste drie re& dim dit as verduideliking, soos die onderopskrif aandui, aan die kritikus wat
die wese van h a u digkuns is en dat dit essensieel vir die digter self bedoel is.
Die laaste drie 6 3 s bring by implikasie persoonlie kritiek teen die digter te berde: dm sy
met haar pobie die leser uitdaag. Die gedigte in haar oeuvre waarin die leser ter sprake kom
(vgl. Afd. I l l 1.2, 1.3, 2.1). lewer geen blyke dmvan dat Elisabeth Eybers haar p e s i e as 'n
uitdaging a m die leser bedoel nie, eerder dat iets van die self daarin gesien kan word en dat
dit 'n blik op die skoonheid bied waardeur die leser onhoer kan word. Dan sluit die drie
slotreds ook m b y wat Cloete (1989:lS) n o m o o r N d u i k (vgl. Afd.E 3.6 2), navnlik dat
Elissbeth Eybers se digterskap selfstandig en onafhanklik is en niks van buite nodig het nie.
Wat hierdie gedii te kenne gee, is dat dit nou op hierdie stadium van haar digterskap selfs nie

saak msak nie a1 sou die lese~uitgedaag of ontmer word, of selfs ook nie - die gedig is ten
eerste vir die diper self bedoel.
H o d "Voortplantingsrym" in WinterJvrpus (1999) nie om die po&ielese~as sodanig

gaan nie, gaan dii om kritiek wat teen die digter persoonlik gnig is om die digterskap. Hierin
word lyding deur persoonlike kritiek venvoord.
'n Goeie moeder en vader
het my grondig aan tug ondenverp,
onmisbare &Is inaeskerp,
om ooremkoms tot doc1 te verhef
tenvyl sapheid steeds hardheid oonref
'n Latere telg, minder laks,
het my vurig betip. weens dade
wat v&rtvloei uilonberade
neigings of, erger, straks
uit verwerping van boor gesag:
daardie ritmiese woordpatrone,
swierig kenbaar as poesie, is
die uiting van buitengewone,
hardvogtige selfbejag
- vra maar vir enige psigoanalis.
("Voonplantingsrym". Winter-mplus, 1999:lS)

Die titel gee te kenne dat dit hier gaan om die verwantskap van verskeie geslagte. In die
eerste en tweede strofe word ouers en afstammeling teenoor- en navmekaar gestel. Soos die
titel suggereer, is die gemene deler hier die pobie, en dan bepaald, die digtenkap.
Die goeie "vader en moeder" word teenoor 'n latere "telg", 'n woord wat reeds 'n negatiwiteit
o p q , gestel. Die ouers het "tug" met "sagtheid" bo "hardheid" toegepas. Daarteenoor
"betig" die "telg" "wrig". In die konteks van die gedig k q die betigting die betekenis van 'n
v o m van lyding. Beide ouen en nasaat se t&nting

is gerig op die digterskap: ouen wat

"wreenkoms" (met hulleselQ tot "doel" "verhef' en die nasaat wat die digterskap wyt aan
iets onsinnig, "onberade neigings", of die venverping van ouerlike gesag. Dan gee Elisabeth
Eybers'n verklaring van die poesie: die "ritmiese woordpatmne" wat "swierig" is, waarin die
skwnhdd herkenbm is, is die "uiting van buitengewone, hardvogtige selfbejag". Wat opval,
is die negatiewe woorde wat in die konteks van die gedig in patroon val met die betigting.
Sou 'n mens dit omskryf. verwys Elisabeth Eybers hier na die meedoenlose gerigtheid op die
self Dit sluit apn by die erkenning wat Elisabeth Eybers w r h m ek-sentriese po6sie gemaak
het in "Liewe leser:" in Nuweling (1994) (vgl. Afd.

m,2. I). Wjoen (19996) noem egter dat

die medoenlose selfondersoekjuis een van die sterkste denskappe van Elisabeth Eybers se
p&sie is.

In die s l o t r d doen sy as 't ware weg met hierdie kritiek deur haar venrysing na 'n
psigoanalis. Wasr die psigoanalise 'n vorm van sielsgenesing dew die opsporing van
verdronge wense en beelde uit die onderbewussyn is (Odendal, el a/, 1988:867), verleen
Elisabeth Eybers hiermee ss a a w w r d op kritiek oor haar digterskap, helende iwg a m die
po6sie.
Elisabeth Eyben laat in die gebmik van teenstellings, die gedig inskakel by die bundeltema
van Winler~urplusen dew die wins-en-verliesspel word by die wins uitgekom. In die gedigte
wat him bespreek is, word lyding in die verhouding van leser tot gedig en digter op een of
ander wyse gestel. A1 is hierdie verhouding in die bespreking vooropgestel, gee die
gediginhoude ook verskeie ander insigte in Etisabeth Eybers se digkuns en digtenkap.

3

DIE VERBAND TUSSEN LYDING EN DIE GEDIG-

Aan die verband tussen lyding en die inhoud van haar pmie, wy Elisabeth Eybers 'n aantal
gediie. Reeds in haar debuutbundel, Belyhnis in

rlje

skemering (1936) tipeer Elisabeth

Eybers haar F s i e as 'n klankspel van lyding en gel& Die tipering dra sy v o q eers in
Neerslag (1958) en toe in Winfer-surplus(1999). Die "glans en weedom" in Belydenis in die
skemering word die "porsie wee-en-wel" in Neerslag en dit wat "verdrietig maak en ... bly"

in Winter-sufplus. In al drie die bundels kom lyding en geluk ~e as twee losstaande eenhede
voor nie, maar ook weer as 'n as 'a eenheid van lyding-en-geluk.

3.1

LYDING EN GELUK AS GEDIGINHOUD

In "Die lied" (Eybers, 1936:9) in Belydenis in die skemering (1936) is die werklikheid van
"glans en weedom" deel van die gediginhoud en verbonde aan die digterskap (vgl. Afd. Ill,
1.1). In "Behoud" in Neerslag (1958) verbind Elisabcth Eybers die 'bee-en-wel" ook aan die
digterskap.
Die mensdier het hom moeisaam uit
die true oerslym opgerig,
vlymoe bang en onbexeid
voel blikker in sy stomp gesig,
metal sy sintuie leer waak,
v66r kloue in sy vlees kon sink
die nederige gebaar gem&
as kuddedier leer draf en dink

Maw hy wat liefs eenlopend is,
ver van die w a m tmp wegswerf,
m e t ligvoet ship, sy spore wis,
uit ysterklip 'n pylpunl kerf,
aan 'n gespanne boogsnaar pluk
om luisterend die Hank te keur,
met sy gespitstebinneblik
dew 'n geheime migte spew;

en waag sy porsie wee-en-we1
tenville van die edel spel.
("Behoud". Neerslag, l975c:7)
Die titel, "Behoud", word deur die gediginhoud verklaar as selfbehoud. Waar die gedagte
deurlopend in Elisaberh Eybers se oeuwe voorkom dat die digter po&ie nodig het of dm die
e i e in die eerste plek vk die digter self bedoel is (vgl. Afd. III, 2. I), bevestig hierdie gedig
dit weereens. Die porsie word hier vo~gestelin 'n nog br& verband en we1 as middel tot eie
behoud.
Deur kontras en ooreenkoms vergelyk Elisabeth Eybm hier die gewone mens en die digter
Wat hulle gemeen het, is 'n gevaarlike lewensw&eld. In die eerste twee stmfes word die mens
se manier tot sdfbehoud gcgee. Gmter geldigheid word h a a n verleen dew dit t a g te voer

na die o m e n s wat met "vlymoe bang en onbereid" sy w&eld sien. Die mens se mania tot
behoud is om "met a1 sy sintuie" te "leer waak" en om as "kuddedier" te "leer M e n dink".
Deur die vnwysing na die "wann trop" word die geborgenheid in samesyn gesuggereer
Teenoor die menigtes word die edopende individu geplaas: die een wat van "die wann trop
wegswnf'. Wat Elisabeth Eybers bier doen, is om gemeensaamheid mas eenssamheid te stel.
So 'n mens het werkhie nodig tot behoud en d m noem sy op:

uit ysterklip 'n pylpunt kerf,
aan 'n gespanne boogsoaar pluk
om luisterend die Hank te keur.
Die pylpunt rocp assosiasie op met 'n pen of skryfvoorwerp. Die snaar maak musiek, wat
aansluit by die gedagte van die poesie as musiek of lied. Al die dinge is dus
kunsteoaarsaktiwiteite wat deur assosiasie verbind is met die poesie. Met die woorde om "die

klank te keur" verkry dit 'n toepassing op die digter en neem 'n persoonlike vonn aan.

R e d s in Belydenis in rfie skemering (1936) lig Elisabeth Eybers die klankaspek van die
poesie uit (vgl. Afd. IQ 1.1) Sy verbind die Hank in hierdie gedig a m die "gespitste
binneblit" wat "dew 'n geheime migte spew" wat uitlcop op die Wee slotr&ls:
en waag sy porsie wee-en-we1
tenville van die edel spel.
Wat Kannemeyer (1995:2,3) hieroor %, is dat Elisabeth Eybers hier beeldend voorstel, "die
kunstenaar wat retlekterend as 't ware car homself buig, wat die 'geheime migte' van sy gees
ond&

om iets sinvols te sC w r die aard en wese van die 'Hank' wat uit horn opkom". Dan

kwalifiseer hy dit verder en wys daarop dat dit nie net 'n "metaforiese besinning wr die taak
van die kunstenaar is nie, maar 'n dieper kyk om iets wesenliks oor sy eie menswees te wete
te kom".
Die lame W e e reels verkry die betekenis van "wee-en-wel" van eie menswees. Dit verwys
ook na die "wee-en-wel" soos dew die digter in die gedig omskryf en wat van toepassing is
op die digterstaak. So bevestig Elisabeth Eybers dat lyding en geluk die gedigboodskap
uitmaal. As die titel hier van toepassing is, val die gedig in pas met haar siening van lyding
en die poesie, naamlik om die lyding onder oog te kyk ter wille van eie behoud. Die
verbinding van e m wee en dan we1 is 'n algemene eienskap van ham potisie waar die
besinning oor lyding telkens uitloop op geluk. In die laaste plek word die "wee-en-wel" in sy
verband met "waag" van toepassing op die digterskap met sy eie lyding en geluk.
Wsar Elisabeth Eybers die digter uihvys as die een wat uit die "warm tmp wegswerf", dui sy
arm dat die enkeling hier we1 tot 'n trop behoon en dan word menske lyding en geluk

algemeen-geldend. Hoewel verskillend, het beide "trop" en enkeling 'n eie venveer teen
lyding.
Elisabeth Eybem noem die poesie hier die "edel spel". So betrek sy nie dleen die
gediginhoud w a a ~die po6sie vir die digter ten beste beantwoord aan selfiehoud nie, maar
suggereer ook iets van die suiwerheid en skoonheid as eienskappe van die p&ie (vgl. Afd.

U,2.6, 2.7).

As programgedig van die bundel Neerslag (1958), stel hietdie gedig die bundelinhoud in die
voomitsi& naamlik dat die poasie as neerslag van die lewe venvoord word en self as tmos,
bedekking, metgesel en skuiling dien (vgl. Afd. 9 3.3.2).
"Die lied" in Belydenis in die skemering lui in 1936 Elisabeth Eybers se oeuvre in en dsarmee
is die boodskap van lydiig en geluk in die voomitsig gestel (Eybers, 1936:9). In "Behoud" in
Neerslag van 1958, die m s t e van haar bundels met die poesie as tema, gaan dit meer oor

lyding as deel van die poasie (Eybers, 1975c:7). In "Bewussynstroom" in Winter-surplus van
1999, werp sy as 't ware 'n terugblik op lyding en haar oeuvre.
Met verloop van tyd gaan alles verby
wat verdrietig msak en tewens ook bly
is daar dan in godsnaam niks wat bly
tensy jy dit op papier kan kry
wat selde luk dus rani ek jou aan
laat die fatale tyd maar begaan
totjy eendag - a1 is dit ondenkbaar nou alles laat vaar en die res behou.
("Bewussynstroom". Winler-surplus, 199928)
Waar hierdie bundel handel oor lewe, dui die titel van die gedig op 'n besef van eie gevoelens
en gedagtes Soos Grove (1999:lO) aantwn, word in die bundel met die self geredeneer op
so& na klaarheid en helderheid. Die gedig gaan dus ook oor 'n siening van die verhouding

tussen lyding en die po&ie. Terselfdertyd sluit die gedig aan by die bundeltema van die winsen-verlies en die bonus wat verkry word in die ouderdom.
Die aanvang&l,

met die woorde: "Met verloop van tyd gaan alles vehy", stel lewe en

poasie, wat in hierdie gedig in mekaar venreef is, aan die orde. In die tweede reel ma&
Elisabeth Eyben die woorde van toepassing op lewensverdriet en -blydskap. Deur die
gebruik van die wood "tewens" voeg sy vetdriet en blydskap saam en so bevestig sy weer in
Winler-surplus wat sy reeds by haar debuut gestel het, naamlik dat die lewe lyding en geluk

is.

In die derde en v i d e reel word die lewe verbind aan die p&ieboodskap, maar terselfdertyd
word bevestig dat die lewenservaring we1 in die gedig behoue kan bly. Direk daarna kom die
tema ouderdom en pobie aan die orde met die woorde dat dit "selde luk" om in die
ouderdom "iets" "op papier" te kry Daarmee dui Elisabeth Eybers op die af%emende
digterlike vemoem wat as gevolg van die ouderdom as 'n v o m van lyding ervaar word.
Tot hier het die gedig te m&e met lyding. Deur die gebmik van die wwrd "fatale" in sy
betekenis van ongeluk en ellende of dodelik in die uitdmkking "laat die fatale tyd maar

begsan", word die verlies en lyding wat Elisabeth Eybers hier vcrwoord, bevestig. Sy lui
egter die uitdrukking in met die wood "dus" en maak dit van toepassing op die verlies om
sodoende by die wins uit te kom.
Die wins verwoord sy in die haste twee reels met '"totjy eendag" "alles laat vaar en die res
behou". Hoewel din oLLnskynlik self lyk op verlies, is die wins gel& in die basting, wat
aansluit by die aanvangsrd dat alles, die lewe en die pobie, verby g w . W a behoue bly, is
die lewe wat geleef is en die berusting in die seker atloop daarvan en ook in die wete dat die
pc&e wat geskryfiq daatdie lewe verwoord.
So kom die gedig dm by die wplus van die bundeltema uit. Die gedig stel dit duidelik dat
die iohoud van die pobie lyding en gel& is en toon ook aan hoe die gedig die beweging of

sod van lyding tot geluk bewerkstellig.
Hierdie drie gedigte toon Elisabeth Eybers van die begin af tot op hede in haar oeuvre,
konsckwent lyding en geluk saam as lewenswerklikheid beskou. Op wan- wyse sy die
godagte ook al v ~ T w M )dit
~ ~kom
, teLkem weer na vore en toon, soos in al drie die gediie,
dst die venvwrding van lyding ook deel van die digterskap is.

3.2

DIE POQSIEAS VERWEER TEEN LYDING

Twee gedigte waarin die aanwendiig van die pobie as venveer teen lyding uitgebeeld word,

is "Woorde" in E i d r (1977) en "Wwrdeloos" in Besfond(1983). Albei die gedigte het die

digterskap as tema en is daarom juis 'n aanduiding van hoe die digter deur die gedig lyding
teewerk. Beide Einder en Bestond is bundels wearin die gedigte uitloop op geluk en is prim&
geluksbundels. Daarby weempiel albei gedigte die onderskeie bundeltemas (vgl. Afd.

n,

3.5.1, 3.5.2). Gelees teen hierdie agtergmnd, mask Elisabeth Eybers op meer as een wyse
duidelik wat die verband is Nssen die poksie, lyding en die uiteindelike geluk. "Woorde" volg
direk op "Lectori salutem" (Eybers, 1978a:S) (vgl. Afd. ILL 2.1) en is deel van die groep
poetkale gedigte wsarmee Einder begin en wat as 2 ware 'n analise van die kunstenaarspersoonlikheid gee. Daarby pas dit in by die bundeltema war eiders en eindes aan die o d e
nel en dan die einde of grense laat vesvloei.
Op @en

meande kon ek pmt,

ao het my ouers vertel,

lang sinne selfs. Vi wwrde laat
ek all- op die spel.
Woorde -'n goedkwp grabbelsak
of diamantbedryf,
Aladdinslamp om met gemak
ontbering weg te vryf
Woorde v e h a r hul oggendblos
w k in my moedertaal
laat staan die star sintaksisbos
waar ek nog voel-voel dwaal.
En op my klungekong verkleur
wwrdtinte in gesprek,
alleen all& ken ek hulle weer
met potlwdhale wek.
("Woorde". Einder, 1978a:6)
In die eerste smfe word die besinning op die digterskap met 'n terugblik op die verlede

ingelei. Dit verleen groter geldigheid aan die stelling: "Viwoorde laat ek alles op die spel".
) Neerskzg
Hierdie &ase roep assosiasie op met die woorde in "F3ehoud" (Eyben, 1 9 7 5 ~ 7in
(1958) waar Elisabeth Eybers dit stel dat die digter 'n "porsie wee-en-wel" waag "temille van
die edel spel". Dit dui a m dat die poesie 'n edel spel is en dit dui w k am dat die dierskap 'n
wangproses is van wee en wel. In hierdie gedig noem Elisabeth Eybers dat die d i i e r dies
w a g om die poesie

In die volgende drie strofes, waarin dit dan om woorde gaan, bied Elisabeth Eybers die
verklsring vir die keuse om 'n wasgkans op die wee en die we1 van die digtmkap. In die
hvrxde strofe konttasteer sy wee dinge wat woorde kan wees, naamlik 'n "goedkwp
grabbelsak" of 'n " d i i a n t m . As die wwrd "gesprek" in die h s t e strofe hier
meesprak, plans die digter die mindere waarde van die gesprekswoord temoor die kosbare
poetiese w d : die diamant soos die gedig aantcan.
In die dimantbeeld kom die siening van die poesie ss kristsl of neerslag (vgl. Afd. n, 3.3.2)
WWI

t a sprake, maar waar dit in hierdie gedig om die digterskap gaan, verbind Elisabeth

Eybers dit aan die ambag of hsndeling met die portiese woord, die "dinmantbedryf'. So
varklaar sy d m die aanwending van die poWese woord teen lyding:
Aladdinslamp om met gem&
ontbering weg te wyf
Die woorde vemys na meer ss een asp& van ham polsie. Die beeld suggereer iets van 'n
towemgtige werldng van die po&ie, daarom die gem& w a r n e e ontbering weg "gewy?

word. Die beeld suggerecr w k iets kosbaar, wat msluit by die diamantmctafoor, sswk
vwnpoed of geiuk Dp die wyse werk die po&ie bewydend uit lyding en is in hierdie gedig
die kenmerk van die bundel Einder te rind, wat CIoete (1978:169) beperking en b e ~ y d i i g
ncem en wat van die bundel 'n geluksverslag ma& (vgl. Afd. 935.1).

Die vonn van lyding wat Eliaabeth Eybem hier noem is ombering of soos dit mtermale in

haar pMsie voorkom, die gemis. Die derde en vierde strofes verklsar dit. In die derde stmfe
St&yl.

Wwrde v e r k hul oggmdblos
ook in my mocdertsal.
Waar moedertaal na A6ikaans verwys, kan 'n mens aanneem dat die "star sintnksisbos",
howel buitetekstuele gegewens hier moet meespreek, na Nederlands v e w . Waarom dit
hier gaw, is die gemis a m die w o o d Die Afrikaanse woord "verbem" of mis die

"oggendblos" en die Nederhdq waarin nag "voel-voel" gedwaal word, word maar "laat
began". Die woord "klungeltong" wys op 'n onbeholpenheid. Omdat die vwbeuring van die
oggendblos verbind word aan moedertaal en d w 'n verband bestaan met die verklewing van
"woordtinte in gesprek", dui die onbeholpenheid op die gebmik van die m o e d d wat
verbind is aan "gesprek" w w meer as een persoon vemnderstel word.
Elisabeth Eybers stel die praathandeling teenoor die skry5wndeling. Met die woorde: "alleen
all&

kan ek hulle weer met potloodhale wek", kom die digterskap en die kreatiewe

eensaamheid na "ore wat hierdie "ontbering weg ... vryY en so in aansluiting by die
bundeltema, bewydend werk na geluk.
Dieselfde gedagte kom voor in "Woordeloos" in Bestand (1982) wasr dit gaan om, soos die
digter dit stel, "met wmrdvemf die pyn" en die "dorheid om te dig". Die woorde, saam met
die titel 'kwoordeloos", plaas die gediginhoud in verband tot die tematiek van die bundel,
naamlik verlede en toekoms, maar v d die hede, m volgens die bundeltitel, van bestand. Die
betekenisse wat bestand inhou, naamlik weerstand b i d , shydighede wat in ewewig is en dus
mde (vgl. Afd. 9 3.5.2)word in hierdie gedig gevind.

Tenuyl die waarheid klaarder skyn
sal die getye ons n e & d stroop,
afsimelikhcid kom reeds in sin.
Al Gat ek vra
al wat ek hwp
is om, wanmer my brein te voos
word om met woordvemuf die pyn
en dorheid 6m te dig,
dit te verdra
hoe w k a1 woordeloos.
("Wmrdeloos". Bestand, 1982:48)
Die gedig begin met 'n eerste sin wat die toekoms en die ouderdom as 'n tydperk van verlies
teken. In die tweede sin word die verlies by die naam genoem: die woordvemuf wat 'n
toekoms van gemis in woordeloosheid in die vowitsig stel. Die aspek van lyding wat
Eliaabeth Eybers hier stel, is deel van die digterskap: die vemultige aanwending van die
pmiese wwrd teen lyding; die digterlike v e m om in die hede dew die woord in die

poesie, vemeer te bcwerkstellig. Dit op sigself skakel die negatiewe van lyding om na iets
positief, of soos sy dit stel, "dig" dit "pyn en dorheid" om.
Nie alleen stel Elisabeth Eybers direk dat die p o & w woord aangewend word teen lyding
nie, mear toon terselfderryd deur hierdie gedig hoe lyding met woordvcrrmf v m d e r km
word na geluk deur gebmik te maak van die woord "verdra", met sy betekenis van
bestandweeg soos dit in hierdie gedig voorkom, teen wmrdeloosheid Op hierdie wyse is
dam iets t a g te rind van die wede wat die bundeltitel ook asndui. So verloor die oudwdom

die element van lyding. Op subtiele wyse kry die portiese woord dan die betekenis van
w q m teen lyding.
Wat Ester (1987:48) van hierdie gedii noem, is ook net so van toepassing op "Woorde" in
Einder (1977). naamlik dat hie^ iemand aan die woord is wat vanuit 'n lung ervaring weet m r

waner positiewe en negatiewe mag die meuslie woord beskik. Dan moet 'n men8 dit
kwalifiseer as spesifiek die poetiese wood waardw waner leed ook al, v d e r ksn word

na 'n vonn van geluk.

3.3

DIE P O ~ S I EAS HANDELING TEEN LYDING

Rpkfwang (1987). N o d u i k (1989) en ReJWl (1993), wat Te2spraak (1991) insluit, is
bundels waarin die poesie vooropgestel word. Wat hierdie bundels verder gemeen het, is dat
Elisabeth Eybers die waking van die polsie teen lyding hierin tot tema ma&. Waar haar
poesie 'n weerspieeling is van die amwending van die poesie teen lyding, v e r b die po6sie in
&die bundels h selfstandigheid dRlr handelend op te tree teen lydin& onder andere dew te
beviy, te verlos, te orden, te besweer, te trms en heel te maak. Daardeur word beweeg van
lyding na geluk. In die proses word hierdie bundels dan in wese bundels van gel&
Die gedig "Rymdwang" is sowel titel- as programgedig van die bundel Ryndwong. In
Nwdhrik is die gedig, 'Tapier is geduldig" die titel- en programgedig. Dit beteken &s dat

albei die gedigte die bundeltitels verklaar en bepalend is ten opsigte van die bundeltema van
hulle onderskeie bundels. As slotgedig van Re*

vat "Envoi" die bundeltema saam Dis

vanselfsprekend dat hierdie gedigte in die konteks van die bundels waarin dit voorkom
v m m n moet word (vgl. Afd. II, 3.6.4).

Die titel f?yrnhvmtg is funksioneel, omdat dit dui op die digiersksp soos dit in hierdie bundel
beskou word. Volgens Nienaber-Luningh (1987%) v e d q dit sy fUnkaie in die meeste gedigte
in hierdie bundel, omdat al die gedigie daarin die gevolg is van die dwang van die potisie
waarteen die digter nie weerstand kan bied nie. Wat met rymdwang so bedoel word, word
deur die volgende gedig verklaar
RYMDWANG
dikteer hardnekkig in die verte iuur
- sans in die diepte - en verbied gesonde
vlyetydsbesteding (uur na noeste uur),
dit laat hsrsdruppels opwel uit ou wonde,
poliepkolonies tot k o r d ver!dk,
in deurskynkwans kristalformasies wink,
uit alles wat nag d m die oemag swalk
'n sagte smeekmep om verlossing klink
ly kan daar we1 of nie op ag slaan maar
kies menertyd om keuse te laat vaar.
("Rymdwang".R y r n h g , 1987:7)
Die titel van die gedig word aaneen g e h k e l met die inhoud van die eerste agt re&
Rymdwang word so vcrbind aan die handeling van "diktar" "verbied" en "laat". Die eerste
Wee werkwwrde dm in hulle betekenis die dwang wat die rym of po€sie op die digter

uitoefen. Die poBie dikteer of dwing om gehoor te gee emstens aan "in die verte tuur".
Hierin sluit die gedig aan by die ouderdomstema van die bundel Rynutwmg. Waar Elisabeth
Eybers in hierdie bundel w k terugkeer na ou tonas in m e e r e bundels venvys dit ook na die
verlede (vgl. Afd. II, 3.6.1). In die bundelkonteks is dit lydingsvolle gebeumnisse uit die
verlede wat d m saam met die ouderdom onder oog gesien moet word.
Onder dwang van die poesie word daar "soms in die diepte" gekyk Hierin sluit die gedig aan
by %ehoud" (Eybers, 1975~7)in Neerslag in die venvysing na die digta se "gespitste

binneblik (vgl. Afd. 4 31). Die verklaring wat Nienaber-Luitingh (1987:s) hiervan gee, is
dat die ouderdom 'n sterker bewussyn skep van die ryk innerlike lewe waar geluksmomente
van drorne en herimeringe ontstaan. Die gedig werk reeds hier met die suggestie van lyding

en geluk wat aan die imrospeksie, soos dit in Elisabeth Eybers se poesie vwrkom, verbind is.
Die volgende dwang wat die poesie uitoefen, is die "verbied" van "gesonde
wyetydsbesteding (uur na noeste uur)". Wat Elisabeth Eybers hier te kenne gee, is dat die
p&ie

'n invloed uitoefen op die g m n e lewe. In "Vademehm" (Eybers, 1989:38) in

Nwduik kom die gedagte dat die podsie 'n invloed uitoefen op die gewone lewe w k ter

sprake (vgl. Afd. IU,2.2). Met verwysing na die wwrd "noeste", geld Olivier (1990:108) se
uiteensening dat die woord dui op die ure van v l p wat verlore gaan, amok op die ywer
waarmee die poffie w k s a a m is. Die woord "gesonde" suggereer 'n teenstelling wat die
poffie en lyding verbind. Die twee handelinge wat hier teenoor mekaar gestel word, is die
fisiese, nutlige akiiwiteit en die dinkaktiwiteit waaruit die po&~ekom.
Die derde wmkwwrd wat aan rymdwang verbind word, is "laat". Waar die vorige Wee,
" d i W en "verbied", heenwys na die dwang gedeelte van die titelwoord, wys "laat" heen na
die rymgedeelte daarvan. So laat Elisabeth Eybers die rym of poesie op vier maniere werk
Wat sy eerste noem en daarom die belangrikste plek inneem, is "dit laat harsdruppels opwel
uit ou wonde". D a m het die poasie in die eerste plek 'n genesende of helende werking,
waar "wonde" voorafgaande lyding voomnderstel.
Die poesie is ook nog andersins werksaam: dit gee vastigheid en vorm aan die vormlose dew
"poliepkolonies" tot "koraal" te lam "verkalk". Dit verhelder dew in "deurskynkwatts
kristalformasies" te laat "wink". Hierin is ook iets van die skoonheid van die poesie, soos
vervat in die loistalbeeld waar te neem. Dan werk dit w k verklarend en ordenend dew "alles
wat nog d e w die oernag swa!k", te verlos.
In al die handelinge wat aan die poffie toegeken word, is 'n vorm van lyding teenwodig as

dit gelees word in die konteks van die bundel waar die pogsie lyding t w e r k om so tot geluk
te kom. Die volgehoue konhastering wat in hierdie gedig werksaam is, lewer 'n bydrae om

lyding en geluk aan die orde te stel. Dit verWaar dan hoekom die digter in die slotre& die
"keuse" "laat vaar" en dus so aan die dwang van die possie onderwo'pe bly sodat dit lydiig
kan tebverk. Die verklaring wat Ester (1988:ll)gee, is dat dit in hierdie bundel daaroor gaan
dat dit v u die digter 'n noodsaaklikheid is om te dig. Hierdie gedig stel dat die digter hierdie
noodsaak aanvaar en dit nie telgaan nie.

In "Noodluik" word dieselfde gedagte op 'n eie wyse in die bundelkonteks weagegee. Malan
(1989:112) vat die bundelinhoud ssam as die ewewig wat bewerkstellig word deur die
teenstelling van die positiewe wat deel bly van die mens se bestaan en die negatiewe van
veroudering. So werk die possie weereens l y d i i teen.
As programgedig stel "Papier is geduldig" die bundeltema, naamlik die van die poesie as
noodluik wat kan dien as die uit- en insluiting van nwd of lyding aan bod (vgl. Afd. U,3.6).

Vu e k e knelling van nou n bier
vind jy 'n noodluik van papier.
Gem bokkesprong of papm is bercid
m lankmoedige medepligtigheid
Wat nouliks bestsan word toevemou
a m papier wat dit omhels en behou.

Die onverkenbare chaos verbon
op papier 'n hattvormige patmn.
C'Papier is geduldig". Nmdhrik. 19897)

In die eerste twee 4 s stel Elisnbeth Eybers dit dat die poesie as noodluik d i n w "eke
knelling van nou en hier". In die wwrd "knelling" is die betekenis van iets wat pyn
veroorsaak temwoordig.
Dit vo$ sy op met die noem van hoe die W i e werksaam is. Die eerste wat sy noem, is:
Geen bokkesprong of papier is bereid
tot lankmoedige medepligtigheid.

Die woord "bokkesprong" het 'n dubbele betekenis. Ten eerne beteken dit 'n dwase of
verspoue handelin& wat dan die poesie se "medepligtigheid" aan iets negatief verklaar.
Bokkesprong beteken w k ' n uitvlug of ekskuus soek om by iets verby te kom. In die konteks
van hierdie bundel sou dit aansluit by die bundeltitel en die veruysing in hierdie gedig na
papier as noodluik. Dit verklaar die gedigtitel: dat die poaie "geduldig" en lankmoedig is of
dit verdra om as noodluik te dien. Die poesie is so 'n ontsnappingsmega~smeen werk
bewydend uit benouenis (Van Heerdeq 1989:29).
Van Rensburg (1989:lO) noem dat Elisabeth Eybers in hierdie bundel die p e s i e as
vmvoordimgsnoodsaak sien. Die gedig vewolg met:
Wat nouliks bestaan word toevertmu
aan papier wat dit omhels en behou.
Hier sluit die gedig aan by "Vademekum" (Eybers, 1989:38) in dieselfde bundel waar die
poesie w k as 'n noodsaaklikheid beskou word Die handeling wat Elisabeth Eybers a m die
poesie in "Papier is geduldig" verbind, is dat dit "omhels" en "behou", d.w.s. aanneem en
blywend ma& Elisabeth Eybers kom in "Bewussynstroom" (Eybers, 199928) in Winter-

swpIw (1999) op die gedagte terug waar sy noem dat "alles" wat "verdrietig" en "bly" maak,
verby gaan "tensy jy dit op papier kan kry" (vgl. Afd. III, 3.1).
Waar dit hier w r beknelling g a q word deurgaans teruggekom op die gedsgte dat die poosie
die geluksaspek bewerk. Die laaste werking van die potsie in hierdie gedig is dat die p&ie
a m die "onverkenbare chaos" 'n "hanvormige patroon" verleen Daarin kom die vonn- en

insiggewende werking van die poesie na vore.
Ook op die gedagte keer Elisabeth Eybers terug in "Verklaring" (Eybers, 1997:35) in

Verbruikersverse/Consumer's verse (1997) waar sy na die poesie veruys as "lym" of
verbindingsmiddel om "een en under" teen "wanorde" te behoed (vgl. Afd. Ill, 2.3). So geld
die W s i e dan cok as towlug in lyding. In hierdie gedig sluit dit aan by die ordende werking
van die poesie wat aan die "chaos" "patroon" verleen. Sy noem dit egter 'n "hmtvormige
patrwn" w m e e die proses a m die liefde verbind word. Op subtiele wyse behek Elisabeth

Eybers dan hier die gedagte van die liefde as rigtinggewer aan die lewe. Die gedig vind
aansluiting by die bundeltema. Cloete (1989:15) se verklaring is dat die woord verlossend
werk teen lyding, dat die lydingsvolle werklikheid in die gedig omgetower word, hier dan na
geluk. Op hierdie wyse word "Noodluik" 'n bundel, nie van lyding nie, maar van geluk.
Omdat Respy1 (1993) ook 'n bundel is waarin die geluk voomp gestel word, word dieselfde
gedagte, naamlik dat die p m i e lyding tWerk, daarin vwngait. Respyt is dan ook die laaste
bundel vanaf Rymdwang (1987) met die po€sie as hoofiema Oor die sentrale bundeltema is
Hugo (1993:6) se aanduiding dat die H s i e as tesprask teenoor die werklikheid gegee word.

G r d (19932) verwys daarna dat die aksem in hierdie bundel op die objektiverende mag, of

dalk meping van die poaie val.
"Envoi" is die laaste gedig in hierdie bundel. Die titel dui op die Frame ballade w a m n die
laaste vierreelige boodskap die envoi genoem word en waarin 'n persoon of God aangespreek
word (vgl. Grod, 1992:17). In hierdie gedig word die pc+sie direk aangespreek en op die
wyse word die gedig gerntegreer by die bundeltema: as teaprank teen l y d i . Die asnspreek
van die poesie is weer in pas daannee dat die potsie 'n handelende subjek rn werksaam op
die besondere wyse is.
Soete, subtiele, verdagte r ~ ,
by bitter ontwrigting welriekende lym,
ek dank en venvens jou van kindsbeen af
vir die p e r waarmee jy my weg wil lok
van 'n versfandige henswandel
om volgens jou vreemde mandaat te hsndel.
By uitstek 'n sprietligte towersfaf
word jy $oms'n gebiedrnde tmmmelstok
Versluierde fluistering of sagte getok
wat gedurig mwe gegewens verskaf,
'n egg0 wat hulpbehoewend omkyk
of self 'n helpende hand uitreik.
Heeldag na korrekte opvattings geluister
soek ek troos in die eiesinnige duister;
jou boodskap oorstelp my, goedgunstige rym,
ek suig di die volgende dag uit my &im.
("Envoi". R e w , 199355)

Hier kan drie dele waargeneem word. In die eerste ses reels gaan dit om die poesie in die
vahouding tot die digter. In die volgende ses reels gaan dit om die handeling van die p&sie
in die verhouding tot die digter en in die laaste vier om die uitwerking dawfan op die digter
en die digterlike handeling.

In die aanvangsrel word na die p m i e vewys as: "Soete, subtiele, verdagte rym". Hiermee
word die teenstelling Nssen die poesie as positiewe en negatiewe mag gestel. Op hierdie
teenstelling bou Elisabeth Eybers in hierdie gedig voort. Am die ander kant is die poBsie soet
en subtiel wat verbind word aan die werking om by "bitter ontwrigting" as "welriekende
lym" te dien. Dit val dus op dm hierdie enkele aspek, die poasie as teenwerking van lyding,
hier uitgesonder word. Vandaar dan die "dank of wwdering.
Die po€sie s-

as teenstelling, onder verdenking van iets negatief Die p m i e is "verdag"

en kan daarom ook "venuens" word. Wat hier uitgesonder word. is die uitwerking wat die
M

e op die alledaagse Yewenswandel" het. Hiwoor spreek Etisabeth Eybers haar meermale

in haar poesieuit. In "Vademehm" (Eybers, 1989:38) inNoduik (vgl. Afd, lII,2.2) verwys
sy daarna dat die poesie tydmwend is en lei tot venvaarlosing van die gewone
lewenshandelinge, die "wat jou die reg skenk om te bestaan". In hierdie gedig noem sy dit 'n
"verstandige lewemandel". In verband hiermee impliseer dit dat die pobie ins
onverstandigs behels. So ook verskaf die poesie "'n weemde mandaat". Ook die gedagte dat
die poiisie iets buite die gewone is, word in Elisabeth Eybers se o m e herhaal. In "Klein
aubnde' (Eybers, 1989:31) in Nwdluik (vgl. Afd Dl, 2.2) noem Elisabeth Eybers die poesie
'n "swierige absurditeit". Dit is veral in "Behoud" (Eybers, 1975c:7) in Neerslag wax sy die
digter en so damnee saam die digkuns uitsonder as buite die gewone (vgl. Afd. III, 3.1).

In hierdie gedig word die p&ie as 'n afsonderlike entiteit voorgestel wat 'n "mandaat" aan
die digter gee. Wat so ontstaan, is 'n int-ikheid:

die poesie gee 'n opdrag en

dssrvolgens moet die digter handel. Die opdraggewing word in die gedig verbind aan sekere
eienskappe wat aan die poesie toegeken word en so die mandaat bepaal. Die poesie is
eerstens 'n "sprietligte towerstaf". In "Woorde" pybers 1978a:6) in Einder verwys Elisabeth
Eybers ook na die toweragtige werking van die poesie (vgl Afd. IIL 3.2). Die po@ie kan ook

'n "gebiedende tmmmelstok" wees wa! die digter as 't ware oproep tot aandag. Vervolgens
noem sy die poesie 'n "versluierde fluistering of m e getok". Hiermee deel die poesie iets
met en trek weereens die aandag.
Dit waaroor die digter dan die mandaat verkry, is "nuwe gegewens" waarin 'n mens die hede

kan herken. Die mandaat behels ook iets uit die verlede of herinnerin& "'n eggo wat
hulpbehoewend omkyk" en ook "self 'n helpende hand uitreik".
Hierdeur word die digter se optrede bepaal soos gegee in die laaste vier reds. Die reds speel
in op "dank en venvens" met die woorde:
Heeldag na konekte opvanings gelu~ner
sock ek woos in eicsinnige duister
Hierin sC Elisabeth Eybers nie allen dat die F s i e as tmos dien nie, maar die gedig dien self

as bewys van hoe die lydingsaspek venvyder word. Die venvensing verloor sy b a g deurdat
die gewone lewe of "veraandige lewenswandel", wat hier "korrekte opvattings" p o e m
word, gestel word teenoor die tmos wat in die po&e te vind is.
Elisabeth Eyben venvys na die "eiesinnige duister" wat die digter en die p&ie verbind. Dit

kan verstaan word as die manier van die d i e r om die eie sin te volg waaruit die singewing
aan iets wat duister is, volg. Daarin Id die " t m s " of leniging van lyding daarom kan die
digter d: 'Tou boodskap oorstelp my". Op hierdie wyse word die "verdagte rym" die
"goedgunstige rym"
Wskynlik lyk dit asof die slotreel: "ek suig dit die volgende dag uit my duim", die
gediginhoud weenpreek. Wsar die uitdrukking daarop dui om iets te versin, v e r b dit
betekenis a s dit in verband met "eiesinnig" verstaan word. In die "eiesinnige duister" phis die
digter op 'n eie manier die dinge wat kwel uit. Dit is duister, omdat dit nie maklik is nie, maar
dit gaan hierin ook daamm dat hierdie "eiesinnige" proses onvermydelik is. Die
venverkingsproses geskied op 'n eiesoortige manier en sluit klaargemaskte antwwrde uit.
Wat dit dan sal beteken, is dat die boodskap letterlik versin word. Dit sal ook beteken dat die

werklikheid, "gegewens" of "eggo", in die gedig bnders voorgenel word en daarom kan
vcrstaan word dm die boodskap kan oorstelp met vrwgde.

In hierdie gedigte het die poesie 'n eie identiteit verkry en kan daarom handelend optree en
word so funksioneel. Die digter se afhanklikheid van die p m i e blyk uit die dwang van die
rym wat w k verlossing bring in Rymdwang. In Nwdluik bied die polsie uitkoms uit lyding.

In Respyf vat Elisabeth Eybers dit dm saam dat poesie lyding lenig. In al drie die bundels en
in Te#sprwk is dit die po8tiese handeling wasrdeur die geluksaspek bewerlt word.

3.4

DIE POESIE EN LYDING EN LEWE EN DOOD

Am Elisabeth Eybers re poesie IC ten gmndslag die onvolmaakte werklikheid, die

konlaondigheid van die lewe en die sekerheid van die dwd (vgl. Afd. 9 2.2.1).

In Dryfsrmd (1985) en Nuweling (1994) gee die digter blyke van waner verband dam bestaan
tussen lyding, lewe en dood. Die gedig in D a d handel oor die p&ie en lyding in die
algemeen. Dit is die eerste kwatryn in 'n siklus van sewe kwatryne en een koeplet wat
saamgevat word onder die titel, "Memorabilia". Die titel dui aan dat dit him p a n om iets om
te omhou o f iets wat merkwaardig is.
Hierby sC ek sari po6sie vaarwel.
Ekeen in staat om twee by twee te tel
en pyn a m poesie te meec merk we1
hoc oorsprong opbrengs in die skadu otel
("Memorabilia" I)ry/mnd, 1985 14)
Aspckte wm Brink (1985:17) ten opsigte van die bundelinhoud van D & d

noem en wat

hier ter sake is, is dat hierdie poesie 'n saamdink is van stilstand en vloed, ms en o m s en die
meetbare en onmeetbare.
Die gedig bestaan uit twee sinne. Die eerste sin: "Hierby d ek aan po€sie vaawel", moet in
die komeks van die gedig verstaan word. Wlerin speel die gebmik van hierby, 'n rol in sy
betekenis as die in verband plans van sake. Dus dim die tweede sin as verklaring van die

eemte. Die teenstelling tussen pyn en oorsprong aan die een kant en poesie en opbrengs a m
die ander kant kom bier azn die orde.
Elisabeth Eybers gebruik die woord "pyn", wat dui op sowel l i g p l i k e as wstelike lyding.
Wat sy bier gee, is dat die poesie uit iyding voonkom: dat die p&ie die opbrengs is met
lyding as die ontstaansgrond. Dit gaan hie1 om die "meet" van "pyn aan poesie", wat te wete
gee dat "oorsprong opbrengs in die W u stel". As in ag geneem word dat alleen die digter

wed wat die o w a n g van die lyding is wat in die

weergegee word, is dit die digter
alleen wat oorpmng en opbrengs kan "meet". Slegs die digter kan dus die poesie as

medinstrumem gebruik. Word die potsie we1 so aangewend, is die slotsom dat die poesie nie
die omvang van lyding kan weergee nie.
Waar u i t e e n d n g van pyn en po8sie. soos deur die digtw gegee, betrekking bet op die eerste
reel, moet die woorde:

"Hi+ s€ ek aan poesie vaanvel", verstaan word dat, sou die poesie

geld a8 meetinstrument wat omvang bepaal, dit sy doel verloor. Dit sou daarop uitloop dm die

diierskap dan laat vaar word.
Wat die doel van die po&ie we1 vir Elisabeth Eybers is, word aan die lig gebring dew die
gedii "Sewe dae op die rand van tagtig" i n N w e l i r g
Die eerste dag ondubbelsinnig siek,
foe drie dae nodig om traag te herstel,
op die vyfde begin jy jou s e e ~ n g tel,
e
die sesde dag voel jy so Ws as 'n kriek
op die sewende word 'n beslissing gevel:
om met of sonder geheueverlies
'n m w e wort lewensbeaadering te kies
oo e k e omwentelinn inzestel..
maar aan ou gnvmntes meedoenloos trou
met 'n onweerlegbsar deurwinterde w r
voeg jy woordebyeen wet jou troos en bekoor,
of mens dit na, as uitvlug of towlug beskou.
("Sewe dae o p die rand van fagtig". Nuweling, 1994:31)
v
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Die inhoud van die bundel word deur Lindenberg (1995:103) getipeer as 'n rustige peins oor
die ouderdoq lewensomstandighede, lewensloop, digterskap en die dood. In hierdie gedig
word al hierdie aspekte aangeraak en dit bevat 'n verklaring van die bundeltitel.
Die gedigtitel stel die ouderdom asook die nuwe lewensbenadering, wat impliseer om op
tagtig 'n nuweling te wees, aan die orde. In die eerste vyf reels stel Elisabeth Eybers dit
duidelik dat lyding deur liggaamlike siekte tot hierdie besluit gelei ha. Die "nuwe SOOR
lewmsbenadering" geld vir die lewe en vir die dood. Ten opsigte van albei getuig hiexdie
gedig van bemsting en aanvaarding: van die lewe in die ouderdom "met of sonder
geheueverlies" en om voorbereid te wees op "eke omwenteling", waarin 'n suggestie van die

dccd gel& is.
Waarvoor die nuwe lewensbenadering, en om dus 'n nuweling te wees, nie geld nie, is die

i is van die "ou gewwntes" om met 'n "deunvinterde car" "woorde byeen" te
Wie. D
"vueg".
As rede vir die meedoenlose "trou" aan die poesie, sonder Elisabeth Eybers twee aspekte uit.

Die eerste is dat die poaie "troos en bekoor" en die tweede is dat dit as "uitvlug" of "towlug
beskou" kan word. Dat die poesie en lyding ~e skeibaar is nie, venvoord sy op talle wyses in

ham oeuvre. In "Envoi" (Eybers, 199355) in Respyf (1993) wys sy die poaie as troos uit
(vgl. AM. m, 3.3). Ook dien die poaie op talle wyses as uitvlug uit of toevlug in lyding.
In N d u i k (1989) word die potrsie as ontsnapping uit lyding of as "uitvlug" tot bundeltema

gemaak. Die uitwys van die pdesie as "toevlug" roep die uitspraak van Cloete (1970:46) oor

Onderahk (1968) op, naamlik dat die p&sie heelmaak en genees, tot akkoord bring, formeel
laat voeg en klop, en daarom 'n toevlug is in die lewe. Hy noem d m die poesie nie 'n uitvlug
ver van die lewe is nie (vgl. Afd. U, 3.4). Die poaie is we1 terselfdertyd uitvlug en toevlug
waar dit lewenslyding aangaan.

Elisabeth Eybers noem in hierdie gedig die bekorimg wat die polie inhou. Sy maak self die
uitspraak dat die poesie 'n element van skwnheid het. Sy verwys na die skoonheid van die

taal (vgl. Jansen, 19%: 148). Vir hear egter, is die skoonheid van die poesie a l l e e ~sonder die
besinning oor en uitklaring van lyding egter nie genoegsaam nie (vgl. Afd. ll, 3.6). So is die
p&ie d m tenclfdertyd uitvlug en towlug te midde van die lewe.
Volgens Lindenberg (1995:103) se samevatting is die bundelinhoud 'n p i n s oor ouderdom,
lewensomstandighede en lewensloop, dus dat die lewe in die poesie venvoord word.
Elisabeth Eybers gee in die bundel die siening dat ook oor die doodgaan gepeins kan word,
maar die dood self is buite die begrip en buite die omvang van die poesie. In Nuweling b i d
die gedig "Nuweling" 'n verklariog biervan. As titelgedig word 'n verdere betekenis van die
bundeltitel, naamlik om 'n nuweling te weea ten opsigte van die d o 4 in die gedig geskriveer.
Nie dom nie, maar des te meer hardleers en koppig:
vandaar hierdie ongekcnde, half-wokkige
weerstand teen redelike ouergesag
van sy eiewys dogters - aldus die beklag
van my vader wat m s k l i die woorde van Padus
oor wouwkens die inaner leren en nimmer
to: kennis der wnmheid konten kon aanhasl
in Bybelse Hooghollands, statusbewus
naas die pittige tongval van e k e dag.
(Selfs die toonkleur van daardie omslagtige tad
was gewaarborg,onthou ek, om ons te laat lag.)
Om te leer, te verlee~of ter harte te neem,
op die manier reak mens versoen of vervreem,
v& iv iou buinsame kom.. aanaenas
by Z i d o b b e ~ s Leke voomitgang aanm
Maar wat die gcvordndae skoling bmef
gem praa~siektalentof bypassrmiepyn
deuntranJ nou my gees met subiieme beseS
tot geen pro&yd of repetisie verplig,
h p ek, jammed* p e n en oningelig,
nog te amateura%ig om te verdwyn.
("Nuweling'. Nuweling, 1994:38)

-.

Hierdie gedig is verdeel in twee smfes waarin kindwees en oudwees, geluk en lyding, l e a en
nie tot kennis kom nie en die tot ken& kom, vergelyk word.

In die eerste strofe suggereer "hardleers en koppig" lewenskennis wat, s w s hierdie gedig dit
aanbied, van die ouers v e r b word. Dit verklaar die aanhaling van die vader se woorde:
" w k e n sak immer leren en nimmer tot kennis &r m h e i d komen". Die laaste hvee reds

van die cerste sUofe bevestig dit dat die begrip van die woorde van die vader by die kinders
verbygaan:
(Selfs die twnkleur van deardie omslagtige taal
was gewaarbor& onthou ek, om ons te laat lag.)
Dit is die "twnkleur" w m e e die vader die wwrde s2 wat die aandag !ay en lei tot die
"lag". In die kinderlike onkunde is gel& gel&. In die gedigkonteks vind die gedigtitel hier 'n
toepassing. Die kinders se onkunde maak van hulle nuwelinge ten opsigte van die lewe. Die
vwwysing na die lag of geluk, kontrasteer met die lewenskennis, insluitend kennis van lyding
wat die dogter nou na baie jare en as ou vrou, opgedoen het, soos dit in die eerste vier reels
van die tweede stmfe gatel word.

In die woorde "die hobbels wat e k e vooruitgang aaaas", kry lyding wat as t ware op die
lewenspad opgedom word, betekenis. In teenstelling met "hardleers", is dit deur
Iewenslyding dat dii mens "leer", "verled en "ter b e d ' neem. D m e e wys die woorde
t a g na die woorde "leren" en "tot kennis &r w h e i d komen". Die uitkoms van die
larproses is die kom tot insig. S w s dit hicr geld, is die besef dat mens in die eerste plek
'%et'soen of vemtem" r d . Dit sal dan beteken dat mens lyding aanvaar en jou d m e e
v e m . As dit in berehning gebring word dat Elisaheth Eybers in haar oeuwe lyding

k q m n d en dan daarvan afstaod neem, bcvestig die woord %aweem" die
versoeningsproses (vgl AM. I, 2). So is dit moontlik om 'n "buigsame koers" te volg en aan
te pas by lewenslyding. In Eli-h

Eybers se o

w verteenwoordig dit 'n vorm van gel&.

Temoor die lewe as skolingsproses, stel Elisabeth Eybers in die l m t e vyf reels van die
hvade stmfe, die dwd. Wat die gedig hier gee, is dat die dood seen leertydperk en kom tot

kennis en insig b i d nie. Daarwr bly die mens "jammerlik groen en oningelig", 'n nuweling.
Dat die gedagte aan die dood aan die einde van die lewenspad as lydingsvol ervaar word,
word nie alleen deur die woord 'jmunerlik" te kenne nie, maw w k deur "krimp".
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Die aandeel war die poesie in die skolingspmses h q word gegee in die woorde:
Maar uat die gcvorderdste skohng betref
gem praals~ektalent of bypasscnde pyn
deu&aal nou my gees met sublieme b e d
Terugvenuysend word die wmrd maar bewek by die poesie as leerproses ten opsigte van die
lewe. Teenstellend daarmee kan poesie geen kennis en begrip van die dood bied nie. Wat
Elisabeth Eybers in hierdie gedig a a n t o o ~is dat die pesie in sy verband met lyding lei tot
lewenskennis en -begrip en versoening met lewdyding. Oor die dood kan besin word en,
soos Grov6 (1995b:225) dit stel, tot die besef gekom word om daarwr oningelig te bly. Wat
hy h i m r noem is dat hiadie insig nie die lyding laat verdwyn nie, maar dat die poesie soos
dit in Nuweling voorkom, dit hanteerbaar en draaglii ma& (vgL Afd U, 3.7).

3.5

LYDING EN SINGEWING DEUR DIE POESIE

W m Elisabeth Eybers in 'Wuweling" (Eybws, 199438) in die bundel Nuweling (1994) die
singewende finksie van die pohie, spesifiek ten opsigte van lyding aanraak, word dit in
"Tespraak" in die gelyknamige bundel van 1991 die gedigtema. "Te&praak" is die titelsowel as programgedig van die bundel Tedyrmk en by die heropneem van die g d i e in die
bundel Re*,

m k die progrsmgedig van die bundel (vgl. Afd. II, 3.6.3). W m dit in beide

bundels gaan om vqanklikheid, aftakeling en die onontkombare dood (vgl. Lindenberg
1993:86), is die poesie hier h soeke na die woord as te&praak of verset daarteen (vgl.
Olivier, 1992:lO).
Mens dig noodgedwongener oor ondraaglike dinge
of dinge wat eintlik geen reg het om te bestaaR
gebeure wat eerder ontken moet word of genegeer maklik gese en me minder maklik gedaan
tensy jy hul tog in die oog kyk betas en takseer
en met steeds ondernemender woorde~eaoael
- - - besweer
Ondrangl~kheld,onbcnaanbaarhe~dtcl dan me mcer
bchalwe as pnkkel om teespraak aan le @an
("Teesprsak' leespraak. 1991 31)

In die eerste amfe word lyding as rede vir die poesie uitgewys (vgl. Afd. U, 2.11). Deur die
gebmik van "noodgedwongener" sluit Elisabeth Eybers aan by die funksie van die poesie
soos gegee in beide &dwmg (1987) en Noodluik (1989). Die klem wat geplaas word
d w o p om in nood gedwing te word om te "dig", word aangedui deur nie net noodgedwonge
te gebmik nie, m w "noodgedwongener". Ook venvys Elisabeth Eybers hier nie spesifieke
wrsake van lyding uit nie, maar vat dii saam as alle lee4 "diige" soos wat sy dit noem, wat
nie verdra kan word nie en w e n s nie eens moet wees nie.
Dit is w k Rie net "dinge" wat lyding veroorsaak nie, m w ook "gebeure wat eerder ontken
moet word of genegem". Deur w k Wee keer te stel dat gemaak mod word asof dit nie
bestaan nie, word die bestaan van lyding weereens beklemtoon. Daarom dat Elisabeth Eybers
in hierdie gedig aandui dat dit maklier g& as gedaan is om die bestaan van lyding te
oaken.
Met die wood "tensy" word aangedui dat 'n voowaarde hieraan verbonde is. Dit is dat 'jy
hul tog in die oog kyk, betas en takseer"en dan met "warrdegegogel besweer". Hier geld die
vuldariog van Spies (1993:s) dat die poesie ecrs tot sy reg kom as in die lewe self tot eerlike
konfrontasie gekom is, of soos die gedig dit stel, met lydingsvolle "dinge" en "gebeure". Dan
t w n die gedig die magiese verband wat bestaan hlssen lydiig en die po&iese wwrd (vgl. w k
"Woorde" (Eybers, 1978a:6), Afd. III, 3.2 en "Envoi" (Eybers, 1993:55), AM. IU,3.3). Die
towaagtige of wondewerkagtige waking van die pMsie is om die lydingsvolle werklikheid
in 'n ander lig te stel en so lyding te "besweer". Dit impliseer dat dew die venvydering van
lyding, geluk alleen wrbly.

In die laaste hvee retils van die gedig word aangesluit by die uitspraak wat Elisabeth Eybers
(Lieske, e l al, 1990:31) self oor lyding en ham digkuns gee, dat 'n mens jouself a h wat die
sin van lyding is (vgl. Afd. U, 2.1.1). Daarom dat lyding as gegewe, as motivering, of
volgens die gedig, as "prikkel" dien vir die skryf van poesie. In hierdie gedig word die
poaiese woad voorgestel as die "ie€spraak" teen lyding en dit word die instrument om tot 'n
vergelyk met lyding te kom. So verkry die poesie deel aan die singewing aan lewensleed (vgl.
~ f dn,
. 2.1.3).

3.6 LYDING EN DIE AARD VAN DIE POBSIE
Volgens Elisabeth Eybers (L%3b) is 'n essensiele eienskap van haar poesie die venvoording
van die intieme, die onvatbare-op-eerste-SQ en die ongerymde (vgl. Afd. 1, 2). Soos
aangetwn, gee hssr N s i e d m ook blyke van die geluk, die lyding en die uitklaring van
lyding waardeur insig in die sin van lyding v e r b word.

In Nuweltng (1994) en Tydwr&fPmime

(1996) gee sy in gedigte te kenne wat die

fundamentele wese van haar poesie is. Die gedig "Tot besluit" in Nuweling moet weereens in
die konteks van die bundel verstaan word. Die brmssyn van die ouderdom geld hier en in
aansluiting by die bundeliitel, geld ook die nuwe lewensbenadering wat dit meebring.

Kan jy jouself nie die n s van die kwellig kwytskeld?
H i d e verregaande g m o e t om die juiste woord,
iv,nie soms dit behoort
kom d m eeen end am? Dink ,
tot 'n onvRamwwrde soon van na bime gekeerde geweld?
Is daar iets waar die mens hom uifeindelik op kan verlaat?
Naas alles wat in jou tad as verwerklikbaar geld
word dit wat by uitstek onnoemlik is nooit meer vermeld:
sypeldig, ontoenaderbssr, dieper d m liefde of haat.
E k e v d e l i n g ontketen 'n nuwe toneel:
ontvlugting, viering, vmheerlking taapie .. .
Die opvoerder self - at begryp so 'n stumper nie
presies hoe dit werk - voel ontuig dat dit alles kan heel
Dus met 'n eerbiedige knik na volmaaktheid gemik
18jy jou toe op die onontkoombare tank
om tot akkoord met tekortkoming te geraak
gedurende die jare of dae waarow jy beskik.
("Tot besluit". Nuweling, 1994:41)
Hoewel hierdie gedig as tema het die lewensomstandighede in die ouderdom en die invloed
wat dit op die digterskap uitoefeq vorm bepaalde kemaspekte van Elisabeth Eybers se
digkuns deel van die gedigtema

Hierdie gedig vind aansluiting by "Sewe dae op die rand van tagtig" (Eybers, 1994:31) daarin
dat dit 'n besinning en uitklaring is van die besluit wat oor die poesie geneem is ten spyte van
die omwentelinge wat die ouderdom meebring (vgl. Afd. IIl, 3.4). Die gedigtitel, "Tot
besluit", bevestig nie alleen hierdie verband nie, maar dui in hierdie gedig ook op sowel 'n
einde of slot, as op 'n slotsom of beslissing wat volg op 'n oonveging.
Die wyse waarop Elisabeth Eybers die gedigtema venvesenlik, is waagstelling wat lei tot
besinning. In die eerste strofe kom dam drie m voor. Die eerste is: "Kan jy jouself nie die
res van die kwelling kwytskeld?" Met die tweede waag word gekwalifiseer waarom die
kwelling bestaan: die "verregaande gevnoet om die juiste woord". Volgens die derde vraag
impliseer dit 'n "onverantwoordesoort van na binne gekeerde geweld". Die digterskap word
dus as lydingsvol vomgestel. Die kemdeel van die tweede vraag is: "Kom daar Been end
am?" Deur teenstellings lei die gedii tot 'n slotsom hiemor. Eerstens kan "alles" in die poesie

venvoord word wat "as venvoklikbaar geld". Dit wat "nooit meer " m e l d " word nie, is
"sypeldig, ontoenadehaar, dieper dan liefde of haat". Hierdie woorde moet verstaan word in
die betekenis van dig sodat niks kan deursyfer of bekend word me, wat nie digterby gekom

ken word tot begrip en versoening nie en so as 't ware, "onnoemlik" word. Dit alles staan in
die lig van die "tekortkoming"soos die l a t e strofe aandui.
Dieselfde geld ook in die derde strofe. Hier word die digter voorgestel as die vertolker van 'n
rol in die spel van die po8sie. Agtereenvolgens is dit "ontvlugting, viering, verheerliking,
terapie*. Al bring die ouderdom soos verduidelik dew die woord "stumper", onbegrip van
"hoe dit werk", bly die ontuiging dat die po€sie "alleskan heel". Die venuysing na viering en
verheerliking bring die geluk wat in die poesie venvoord word na vore en lyding deur
onwlugting en terapie. Deur ook nog die helende werking van die poesie te noem v e r b
lyding groter prominensie.
Die haste strofe toon inderdaad hoe die po€sie helend werk In sy verband tot die
tundeltema, is die mepassing op die lewe om die noodwendigheid van die ouderdom te
aanvaar en, soos die gedig dit stel:

om tot akkoord met tekortkoming te geraak
gedurende die jare en dse waaroorjy beskik
Dit is w k net so van toepassing op die digterskap. Die digkuns venverklik in die tad, maar in
die ouderdom is dsar dit wst "omoemlik" is en dus "nooit meer vermeld" word nie. Ook dit
vonn deel van die versoeningspmses: "om tot skkwrd met tekonkoming te geraak".
Op die besondue wyse mank Elisabeth E y b m die betekenisse wat die gedigtitel inhou, van
toepassing op inhoud van die gedig. In die betekenis van einde of slot, dui die woorde, tot
besluit, op die lewensloop en ouderdom of slotfase van die lewe. So ook is dit van toepassing
op die digterskap in hierdie lewensfase. Waar dit die lewe en die d i n s aangam openbaar
h i d e gedig die helende werking van die F i e . Die gedigtitel beteken egter w k om tot 'n
gevolgnekking of slotsom te kom. Ook hierdie betekenis word gealdivea in die gedig. Die
gevolgtrekking waartoe die gediginhoud vow w r die versoening met die lewe en die
digterskap in die ouderdom

M opgesluit in die

vraag: "Is

daar iets waar die mens hom

uiteindelik op kan verlaatl" Volgens die gedig is dit gem vrywillige prysgawe van die pobie
nie, mar 'n erkening dat die ouderdom sy invloed laat geld op die digtersltap. Die slotsom
wMnoe hiex gekom word, is w k die amwwrd op die w a g :
Hierdie vuregaande gewroet om die juiste wwrd,
kom daar Been end aan?
Terselfdertyd is die slotsom w k die antwoord op die vraag: "Kan jy jouself nie die res van
die kwell'ig kwytskeld?" In die verband noem KaMemeyer (1994) dat die pynlike
aanwesigheid van die ouderdom lei tot die intense bewussyn van die digterlike tank. Hy wys
in die algemeen daarop dat die "gewroet om die juiste woad" in die digkuns van Elisabeth
Eybers 'n lewe lank duur, met die doel om tot "akkwrdmet tekortkoming te gerank".
Die gedig stel die mag of die poesie nie 'n "onveramwoorde soort van na binne gekeerde
geweld" is nie. Elisabeth Eybers (Lieske, et al, 1990:32) sc siening hieroor is dat die digkuns
iets pynliks inhou. Volgens ham is dit 'n kwelling en dat die po€sie probleme veroorsaak,
maar dit self ook weer oplos (Lieske, el al, 1990:25) (vgl. Afd. 11, 2.13). Elissbeth Eybers

laat hsar soos volg hierwr teenwr Lieske en Onen uit: "Je moet jezelf natuurlijk heel wat
moeite garoosten. Het is m gek, zelfs een eenvoudig gedichtje dat kan sows dagen dam
liggen. Iedere keer kijk je er mar, en twh ben je niet tevreden. Je bebt ergens een ideaal van

een geslaagd gedicht, zonder dat je het gedicht kent" (Lieske, el al, 1590:30). Hiermee
v m y s sy na die "gewroet om die juiste wwrd" s w s die gedig aandui. Dit impliseer die
"eubiedige knik na volmaaktheid" Elisabeth Eybers noem dat w m die lewe nie so dot en
gelukkig verlwp nie, die terapie van die wwrd vir haar nodig is (Janseq 1996: 148,149) en
dat die verwoording in die poesie so presies moet wees om klaarheid in haar gevoelens te
skep (Kopland, el 01, 1991:17), (vgl. Afd. I, 2). Hennipman (1975:lO) gee 'n aanduiding van
hoe Elisabeth Eybers die digterskap mraar. Volgens bom is dit vir haar nie kwellend en
vemnmstend nie, maar rusgewend en bewydend.

In bierdie gedig word die helende werking van die poesie voomp gestel. In die gedig self
word venuys na "terapie". Elisabeth Eybers Fieske, el al, 1990:29) verskaf self die
vwduideliking van die W s i e as terapie met venvysing na die ontstaan van die bundel
Ondemhk (1968) en na aanleiding van haar persoonlike omstandighede. Sy noem dat sy h m

aanvanklike verblyf in Nederland as verskriklik ervaar het Die uitsprsak van 'n psigiater in
daardie tyd, was dat sy geen psigiatrie nodig het nie, omdat die poesie hsar terapie is. Dit kan
mwntlik vnldaar waarom Om2rdak die enigste bundel is vanaf Neerslag wat geen direkte
po(rikale gedigte bevat nie, terwyl die poesie as tema toenemend deel van die latere
bundelinhoude word. Cloete (1970:42) noem On&&

'n bundel van metaforiese pesie

waar die werklikheid op die pobie betrek word of poesie word. Soos hy dit stel, word die
lewmservaring, 'n taalervaring. Oor dieselfde bundel wys Nepgen (1969:Sl) op die
'gterstaak

wat omskryf kan word as die eksegese, die verduidelikende analise en die

vereffening (vgl. Afd. U, 3.4.2). Die gedigte in Onderdak vertwn dus die bepaalde
kerneienskappe van Elisabeth E y h se digkuns.
In "Tot besluit" word die onderlinge verband tussen lewe en pobie venvwrd. Die lewe die"
as voedingsbron vir die poaie, wat op sy beuR die lewe venverklik in die gedig. Die poesie
b i d ontvluugting, terapie en viwing en verbemliking en is dit w k self. Hiermee verleen die
digter uitklaring van en sin a m lyding. So word die poesie 'n samespel van lyding en geluk.

Ten haste maak Elisabeth Eybers selfs net met die titelgewing aan hierdie gedig, duidelik
wat sy met die "juiste wwrd" bedoel.
Die gedigte in Tydwrd&/Pmtime (1996) wat w r kernelemente van Elisabeth Eybers se
p&sie handel, verleen verdere insig in die wese van b a r digkuns. Dew die titels word beide
"Poetilra" en "Metode" aangedui as poLqikale gedigte. " P O W bevestig &ere aspekte van

ham pdesie wat in "Tot besluit" ook uitgelig is.
Geslaagde spronge wat my pen soms maak
kan 'k slegs met moeite tuisbring of vermom

asof ek doelbewus die Huts bewaak;
nouliks van die geboorteskok bekom
moet ek onneddering blindelings venron
omhierendaar'noopseeraanteraalg
per toeval iets herkenbum te ontvou.
("Poetika". Tydwrdru/iPmbme, 1996:16)
Die titel gee te kenne dat dit bier gsan om die digkunde of die tmrie van die pdesie. Wat
Elisabeth Eybefs met hierdie gedig doen, is om tmrie teenoor praktyk te stel rondom die
begrip van die geslaagde gedig. Verder den die woorde "kluts" en "ontreddering", albei in
hulle betekenis as verwarring, as aanwysers waarom dit hier gaan in die eerste drie reels
word aangedui dat die geslaagde gedig met moeite in verband gebring kan word of voorgestel

kan word as sou dit volgens die &Is van die e s i e geskied, soos deur die titel aandui. Deur
die idioom die Huts lorytraak, uit sy verband te plaas as "doelbewus die kluts bewaak", gee
Elisabeth Eybns hier te kenne dat die geslaagde gedig nie volgens die kennis van die tmrie
van die poesie ontstaan nie. Die volgende vier re*s dien as verklaring himan en hier trek sy
pobie en lewe ssam. Dit moet dan in vexband met die geslaagde gedig verstaan word dat
"ontreddaing blindelings vatmu" moet word "om him en daar 'n oop seer aan te raak". So
word lyding as die wesensgrond van Elisabeth Eybers se pesie uitgewys. Die verband wat

daar bestaan tussen die woorde "asof ek doelbewus die kluts bewaak" en die slotreel van die
gedig word verklaar deur "ontreddering" en die "oop seer" wat aangeraak word. Lyding werk
dus mee om "per t o e d iets herkenbaar te ontvou" van die pmika.

Die gedig roep die digter se woorde op dat poaie nie iets is wat ondemeem word nie, maar
iets is wat gebeur (Eybers, 1991:21). Wat dit ook belig, is dat die pobie nie tmrie is nie,
m a r praktyk wat van betekenis is vir die werklikheid, wearvan lyding deel is.

In die gebmik

van die woord "ontreddering", wat mas verwming ook wanorde betekeq kom Elisabeth
Eybers verder uit by die gedig as patroongewing aan die chaos, wat meermale in haar po6sie
die beeld van lyding is (vgl "Papier is geduldig", (Eybers, 1989:7), AM. Ill,3.3). So kom die
singewing aan lyding tuis onder die pwika.
"Metode" pas in onder die bundeltema van Tydwrdryf en vind aansluiting by die gedig
"om".
ly strooi 'n handvol woorde op papier
en gaan na bed.
Wanneer jy wakker word moet jy ontdek
of hulle in noodgeval kan tierelier
en e k e woord ahvagtend op sy plek
'n onweerlegbare afspraak het
met wat jy vrees, verdra of vier.
("Metode". TydwrmufPa~time,199638)
Die lighartige toon van die gedig sluit aan by gedagte van die poesie as tydverdrlf dst 'n
"handvol woorde op papier" gestrooi word, of wat dit te kenne gee, versprei word. Die titel
egter, dui o p die ems van die digterlike handeling: 'n weldeurdagte handeling, gerig op 'n
bepaalde doel. Die doel van die handeling is om vas te stel of woorde "in noodgeval kan
tierelier", dus sing. Hiermee bevestig Elisabeth Eybers dat die lied die ekwiwalent van die
poesie, of woorde soos dit hier voorkom, is. Hiermee verskuif die fokus in die gedig na die
werking van die poesie in die verhouding tot die digter. Die aktivering van die meervoudige
betekenisse van die woorde "ontdek", "onweerlegbare" en "afspraak werk mee om die
gediginhoud te verryk.
Die digter moet "ontdek", wat kan beteken tot kennis k o q asook om te ontdek wat verborge
is of om te vind. Die ontdekking moet lei tot die vasaelling of die woord in poetiese vorm in
meenstemming is '"metwat jy wees, verdra of vier". Met die woord "onwwlegbare" in sy
verband met wreenkoms, dui Elisabeth Eybers 'n beredenerings- of besinningsproses am. So

behels die ontdekking dan ook wat gewees, verdra of gevier word. In wydomvanende teme
gasn dit om lyding, besinning en geluk, wat soos Elisabeth Eybers dit hier gee, die essensie

van haar di&ns

vom. Wat opval is dat lyding voormng genie1 en eerste genoem word. In

oorcRlstemming met haar oeuvre, vorm die besinning die brug tussen lyding en g e b k

In die geheel gee die gedigte wat die verband ruw lydiig en die gedigboodskap blootle, te
kenm dat Elisabeth Eybws se poesie ontstaan uit die lewenswerklikheid, dit wil s€ die lewe
self met al die lyding en geluk asook die wete van die dood.
Die poesie self lay sin deurdat dit wat die lewe is, v e r w d i k word in die gedig. Die gedig
vwleen vorm daarsan en bring permanensie en so word dit teen verganklikheid bewaar. Deel
van die ordeningspmses is die b e s i i n g .
Vir Elisabeth Eybers is die besinning oor lyding noodsaaklik (vgl. Afd. 11, 2.13). Dit loop uit
op die singewing aan lyding. In die singewingsproses verlay die poesie in haar oeuvre, soos
die gedigte hier duideli ma&, sy belangrihe funksie.
A l mag die konteks van en die woordgebmik in die afsonderlike gedigte verskil, ingebed in

die inhoud van Elisabeth Eybm se poLLsie kom die genesende, h e e l d e n d e en bewydende
funksie van die p&sie voor Waar dit nie km bewy oie, bring dit tmos of versagting van
lyding en werk mee om lyding te verdra en om wmbaar d a w n te wees. Genoemde is alles
aspekte wat 'n eie gelukselement inhou. Of die klem in die bundels op lyding of geluk val, die
p m i e dien dus deurlopend die funksie om tot g e l d te kom.
Elisabeth Eybers noem die poesie 'n uitvlug of 'n toevlug (vgl. "Sewe dae op die rand van
tagtig", (Eybers, 1994:31), Afd. ID,3.4). Wat sy daarmee 94 is dat die p&sie nie alleen teen
lyding werk nie en so 'n bewerker van geluk word nie, maar dat die porsie is, gelyk a m wat
dit bewerkstellig, naamlik geneser, beelmaker, bewyder, trooster en d m kennis en insig te
verleen, weerbaarmaker. So word die pobie die gelukbringer.

4 DIE

VERBAND TUSSEN LYDING, DIE GEDIG EN DIE

DIGTERSKAP
Die besondere verband wat dam bestaan tussen die digtw en die gedig in Elisabeth Eybets se
poLie blyk uit die voorsfgaande bespreking. Die digterskap self bevat, 800s Elisabeth Eybers
se potsie dit aantooq 'n element van lyding. Aspekte davvan kom voor in "Vademekum"
(Eybers, 198938) inNwdluk (1989) en "Envoi" (Eyber~,199355) in R e w f (1993) waarin
die invloed van die potsie 'n negatiewe uitwerking het op die gewone lewe vsn die d i e
(vgl. Afd. IU,2.2, 3.3). In "Tot besluit" (Eybers, 1994:41) in Nuweling (1994) word die
venvoordingsnood aangeraalr (vgl. Afd. Ill, 3.6). In hierdie afdeling val die fokus op waiter
w d a e lydingsaspekte die diimkq inhou.

4.1

LYDING,DIGTERSKAP EN LESER

In "Reels" in Balm (1962) word die leser betrek by die lyding wat die digtemkap meebring
Word die erosielose stern
- onvenvissclbare m i n d
wat niemand ken - herken dew een.
geduldig uit die p i s gehaal,
trots en met teerheid trmggedra
en in die hoke van sv hand
tentoongestel: gem ipekulant,
geen kwanselaar sal d a m a wa,
verb~ikerssal nie wee keer kyk
na iets w w o p geen waarmerk pryk
maar kemisgaogets sal vergaar
om na die prisma-spel te staar,
venua~desen gekweldes sal
die k l d e i d raadpleeg soos kristal
en licfhebbers van swier en glans
sal glimlag voor die sprankeldans.
Die koue lig trek saam tot gloed
Benewel dew die wrede seen
s t m by - onwesenlik, alleen,
moet hy die somber Lis bewaar
van harlekyn en g o & a ~ .

Vergeef horn dat hy niemand groet.
("Reels".B a h s , 1977a:12)
In hierdie gedig gem dit om die digter en die l m met die po6sie as die verbinding Nssen

digter en leser Terselfdertyd gee Elisabeth Eybers hier verdere insae in die aard van haar
digkuns.
Deur die diamantbeeld word die poaie voorgestel as die kosbare, die tydlose en teen
verweringbestande "erosielose steen". Die d e r e omskrywing van die @sic as
"onvmuisselbare mineraal" venrys nie net na erosieloos nie, maar dien ook as verwysing na
onruilbaar. Deur hierdie eienskappe aan die poesie toe te keq neem die besinning oor die
aard van Elisabeth Eybers se poesie 'n aanvang. Dit word aangebied as 'n waardebepaling van
die poesie. Soos dit in die gedii gestel word, &a hoar poesie nie die "waarmerk" van dit wat
"spekulant", "kwanselaar" en "verbruikers" as waardevol reken nie. Die waarde van hsar
poaie is verbonde aan 'n ander Mort h e r : "kermisgangers", "verwardes en gekweldes" en
"liefhebbers van swim en glans". Elisabeth E y k s gebruik die ligbeeld wat verwant is aan die
diamantbceld, om die werldng van die poesie en die waarde daarvan vir die besondere l m s
aan te twn. In die "prisma-spel" w a r n die 'kermisgangers" "staar",is die m g d e - of
g e l u k w e k van haar po(8ie waar te neem. Die "verwardes en gekweldes" word saam geplaas

daarin, dat hulle die "klaarheid raadpleeg soos kristal". Hierin vat Elisabeth Eybers die
lydingsaspek van hsar poesie saam: uitklaring en verheldering van dit wat verwarring en
lyding veroorsaak. Hiermee word die ordeskeppende aktiwiteit van haar poesie uitgelig,
terwyl die woade "raadpleeg soos kristal", dui op die towemgtige wexking van die p&ie
soos wat dit in haar omwe voorkom (vgl Afd. UL 3.2). Laastens word die skoonheidsaspek
van die porisie toegelig deur te noem dat:
.. .. liefhebbers van swier en glans
sal glimlag voor die sprankeldans.

Wat ELisabeth Eybers hier aantooq stem ooreen met die siening wat sy self gee van haar
e i e , naamlik dat die gedig soos dew d i leser gelees, gerig word volgens die

lesersverwagting (vgl Eybers, 1963b). Dit is hierin waar die lydingsaspek vir die digter gelee
is. In teenstelling met die "trots" en "teerheid" waarmee die diamant as beeld vir die poesie,
in die begin van hierdie gedig, "tentcongestel" word, is die lesnsverwagting aandadig aan die
lyding wat die digterskap inhou. Dew die lig- en diamantbeelde verder te voer, word die
diamant die "wede aeen" waarin die "koue lig" saamtrek "tot gloed". So word al die
eienskappe van lig wat aan die diamam verbind word, die "prisma-spel", "Irristsl* en
"sprankeldans"en die betekenis wat dit verkry in die emste stmfe, in die pc4sie saamgetrek.
Wat die gedig hiemee aandui, is dat die pobie 'n leser veronderstel. Dit kry
dienooreenkomstig toepassing op die digterskap, soos die woord "onwesedi", in verband
gebring met die digter, geen digterskap sonder leser veronderstel nie. As deel van die lyding
wat die digterskap dan so vk die digter meebring, is om "alleen" die "somber lis" te "bwraar"
van "harlekyn en goelaar". Daarmee sluit Elisnbeth Eybers aan by lyding en geluk soos wat
dit in haar N s i e voorkom. Sy sondm hierin die digter uit as enkeling vanwet sy

andasoottige kyk Die digter sien die diamant, maar hy moet kommunikeer, tog laat dit hom

eensaam bly. Daarom rig Elisabeth Eybers namens die digter in die slotr&l die versoek:
"Vergeef hom dat hy niemand p t " .
Die gedig is in homself 'n uitklaring van hierdie lydingsaspck van die digtersknp en word in
die haste stmfe ook die verrekening van die besondere lyding. Op die wyse skakel die
gedigboodskap van hierdie gedig in by die balanstema van die bundel B a h , w d t dit
kom (vgl. Afd. 4 3.41).

In hierdie gedig word dam verwys na "verbmikers" wat in 'n ander verband in die bundel

Verbmihzrswrse/Cwmmer's verse (1997) voorkom. In Verbruihzrswrse/Consumer'sverse
word die digter en die leser as verbruikers van die possie aangedui, juis omdat hulle pobie
nodig het om sy funksie om van lyding tot geluk te kom (vgl. Afd. n, 3.7.3). Hierdie funksie
van die porsie kan hlisgebring word onder die begrip van die waarmerk van ham poesie (vgl.
"Kritiek", (Eybers, 1978a:12), Afd.

m 2.2). Die toepassing van verb~ikersin hierdie gedig

is egter op die wat nie belangstel in, soos Eiisnbeth Eybers dit hier noem, die "waarmerk"van

haar pobie nie. Die g e h i k van die wmrd "verbruikers"weerspreek in sy gebrui in hierdie
gedig nie wat die aard van ham possie is nie.

4.2

LYDING, DIGTERSKAP EN DIGTER

In homself gel&, hou die digtexskap verdexe bepaalde vorme van lyding vir die digter in.
"Muse" in Kruis of munl (1973) bring die lyding wat die keuse vir die digterskap vir die
diier metbring, na vore
Die doel van sy gedrag word nou en dan
waarneembm; uit die rommel en afbraak
van elke dug wat hy deursii henvin
hy stukkies glar en splinters kwarts en tin
om 'n flikkerende mom& te ma&
met urelange martelende getuur,
'n kop wat Hop en oe soos klodders vuur.
0 hierdie hardepad - gem stertling kan
by sy verstand die selfbedngte tank,
die langsaam blootl8, kies en konshueer
volvocr, was dam nie iewers h o q l a n
hipnotiseer,
wat sy geheue m g st&
wat hy ~e meer uit sy breinkronkels ban.
Die staat vwsorg intussen sy gesin.
("Muse".h i s of nnmt, 3975b:ZO)
Elisabeth Eybers bied hierdie gedig aan as 'n verklaring van die digter se handelswyse: die
pond van die handelswyse en die uitkoms d a m n . Terselfdenyd dien dit ter verklaring van
die ontstaanspnd van die pobie en wat die uitkoms daarvan is. Die digter bring dit alles
tuis onder inspirssie, die muse, soos die titel aandui.

In die eerste reel noem Elisabeth Eybers dat dit gaan om die doel van die d i g t d i e handeling
wat behels, soos verklaar in die gedig, die "deursif' van "elke dag" se "mmmel en afbraek".
Dit behels vuder om "slukkies glas en splinters kwarts en tin", op sigseff losstaande eenhede,
te "hcmin" en

saam te voeg tot h geheel, die "tlikkerende modek". Die uitkoms van die

digtdike handelswyse is dus om, ten pndslag aan die daqlikse h e , uit die ongmrdmde
chaos, patroon te skep. Gelyktydig beteken dit ook om dit wat afsonderlik staan in 'n verband
te plaas. Deur die "mosaiek" te kwaliiiseer as flikkerend, word die uitstraling van lig
gesuggereer. In die konteks van Elisabeth Eybers se ceuwe, kan die verhelderende werking
van haar po6sie hierin verstaan word. So word d m in hierdie gedig van die negatiewe na die

positiewe gekom wat eweneens kenmexkend is van ham oeuvre. Op sy barrt sluit dit aan by
die bundeltema van h i s o j m n f wasrin die konaagwerking in Elisabeth Eybexs se poesie so
st& figweer(vgl. Afd. 4 3.4 3). S w s dit in hierdie deel van die gedig aangebied word, dien
die lewe self as inspirasie vir die poesie. Die doel van die poesie is om van die negatiewe na
die positiewe, of die gefmpliseerde lyding na geluk te kom. Dit is in oormstemming met die
grondslag van die digterlike handeling en die uitkoms waarop dit gerig is.
Vanaf die sesde tot die dertiende r e l verskuif die f o h s van die gedig van die verband tussen
die digterlike handelswyse en die pdsie na die vehand tussen die digtedike handelswyse en
die @emaak. Die diierlike handeling bevat in homself 'n aspek van lyding S w s die gedig
dit gee, behels dit "urelange martelende getuwWS
en "'n kop wat Hop en oe soos klodders
ww". H i d e wexkswyse spmit uit die d i i a a k wat ten doel het die "Iangsaam blwd8,
kies en konstrueer".Hiennee word aangesluit by die eerste deel van die gedii. Dit behels die
"blootlC" en "kies" en in die gebmik van die woord "konstmeer" ook saamstel van wat in die
gedig die "mosdek" genoem word. Hierdie aktiwiteit is van toepassing op die poesie sowel

as op die lewe en dui aan dat die poesie sy insphie

put uit die gewone Iewe. In hierdie

gedig venvys Elisabeth Eybers verder na die digterstaak as die "hardepad", soos s t d met
hardearbeid. "die selfbedagte taak" wat niemand "by sy verstand" uit vrye wil kan volvoer
nie, tensy d m 'n "oerplan"d a m e e bestaan. So ontstaan die verband tussen die digterstaak
en die inspirasie, die muse, wat die gedigtitel aandui. Die o q l a n word dan weer vehind aan
die digter as iets wat "sy geheue nog steeds hipnotiseer" en "nie meer uit sy breinkronkels' te
"ban" is nie. So bind Eli&

Eyben die inhoud van hierdie gedig tot 'n eenheid rondom die

begrip digtersksp. Dit behels inspirasie, digter, digterstaak digterlike handeling en gedig.
Hier word die lewe, as inspimie w die gediginhoud, deel van die geheel. As deel van die
gediginhoud oor die lewe, v e n d die poesie die fuhie om van die negatiewe na die
positiewe te kom.
Die slotreLII: "Die mat versorg imussen sy gesin", skep die moomlikheid van 'n ironiese
beskouing van hierdie gedig. Dit sal beteken dat Elisabeth Eybers met selfspot aandui dat die
digter nie eintlik werk nie en dus nie nuttig is of iets nuttigs voortbring nie. In die lig van die
positiewe siening van die aard van die poesie soos dit in hierdie gedig weerspiel word, dien

die slotreel as 'n bevestiging van die positiewe werking wat van die poesie uitgaan. So
vemtaaw beteken dit dat die lyding wat die digterskap vir die digter meebring, sy geldigheid
verloor in die lig van die waarde of nut wat dit vir die digter inhou.
Nog 'n gedig waarin fisieke lyding deel van die digterskap is, is "Antwoord" in Nwdluik
(1989).
Of ek nog dig? -Die nae antwcad k l i k soms
waarsku hoofpyn of onbehae my iets is op koms.
D m stam ek dan met die iehvat verstrwide from
van iemand wat herkou en alles hardnekkig vertm.
Sonder seker te weet waaneen vingws en voete stuit
vorder ek voel-voel, versigtig rek ek my uit
om die woorde wat bime my borrel te nkkommodeer.
("Antwoord". Nwdluik, 1989:33)
Die wag waarmee die gedig begin, vemnderstel 'n antwcad, soos die gediglitel in die
vooruitsig stel. Die inleiding tot die antwcad: "Die trae aawoord klink", suggereer die
terughoudendheid w m e e Elisnbeth Eybers oor haar eie poesie praat (vgl. Eybers (19633,
Eybers, 1991:ZI). Die wyse wasrop die waag gestel word, naamlik "Of ek nog dig?", skep
die moontlikheid om, soos Elisabeth Eybers dit we1 in hierdie gedig doen, die kem van haar
digkuns saam te vat. Dd sluit weereens in digter, digtnstaak, digaktiwiteit, digpmses, die
verband tussen lewe en haar poesie en laastens die verband tussen lyding en geluk, dus alles
wat haar digterskap uitmaak. In die gedig word die e s i e gelyk gestel aan "woorde". In die
wwrdkeuse en die betekenisse wat w ontsluit word, kan al die aspekte sover dit haar digkuns
r&

waargeneem word.

Soos hierdie gedig verloop, kom ook die digproses van die begin tot die einde am bod. Van
belang is dat hierdie gedig begin by lyding, en him die fisieke lyding van die digter waama
die gedig sy o n t m kry. Opvallend is dat Eli&&

Eybers nie alleen die woord "hoofpyd'

gebruik nie, maar ook "onbehae" wat beteken om nie genoee met iets te neem nie en nie
plesier h i t te put nie. Saam is dit 'n vorm van lyding. Die po&siebegin dus by liggaamlike
en geestetike lyding en word opgevolg deur die Winning. Volgens die gediggegewe verloop
die besimingsproses volgens 'n sekere patrwn. Die denkproses, s w s verwoord in die

vmuysing na "verstrwide frons", behels die "alles herkou en hardnekkig veneer". Die
betekenisse van hierdie woorde, soos dit in die konteks van die gedig toepassing vind, is die
herhaalde dink oor dieselfde ding en alles sonder verposing geestelik venuerk. In hierdie
wwrdkeuse van Elisabeth Eybers is daar die suggestie van die besinning as 'n lang en
moeisame proses. Op die wyse waarop dit gestel word, word liggaamlike sowel as geestelike
lyding in hierdie deel van die gedig uitgelig.
Die lame drie r e l s venvoord die wording van die gedig.
Sonder seker te weet wameen vingers en voete m i t
vorder ek voel-voe2 versigtig rek ek my uit
om die woorde wat binne my borrel te akkommcdeer
Met dit woorde raak Elisabeth Eybcrs aspekte van haar digkuns aan wat sy reeds in haar
1x3-lesing verduidelik heL Daarin stel sy dit soos volg: "Mens voel altyd self enigsins
verbaas w r die finale gestalte wat 'n gedig m e e m omdat jy, voor jy na die potlocd en
8
papier getas het, waarskynlik maar 'n wasige voorstelling damvan gehud het. As dit " ~ iq

herken jy allerlei komponente daarin: gedagtes, waarnemings, gewaarwordinge, soms van
baie lank gelede, wat jy gemeen het dat jy vergeet h q mau wat intussen 'n soon distillasie
onderg8.m het. Uit 'n grgro aantal potensiele bestanddele het enkele grasie ontvang - dit wat
hulle op die regte wmblik met die grootste oormi~ngsltragaangemeld het, wat plotseling
intiem venvant bly, wat mekaar aanwl en saamsluit soos stukkies van 'n legprent" Pybers,
1%3b). In hierdie gedig vat Elisabeth Eybcrs dm dieselfde gedagte kemagtig saam. Die
eindpunt is dh waarteen sowel "vingers" as "voete m i t " Daar die vingers die skqtlandeling
uitvoer, kan aanvaar word dat "vingers" geassosieer kan word met die skryf van die poesie. In
Elisabeth Eyben se oeuvre, onder andere in R e w f (1993). in die gedigte "Die pad" (Eybers,
1993:13) en "Samevatting" (Eybers, 1993:54), word die lewe voorgestel as die afle van die
Iewenspad. Die "voete" wat in hierdie gedig genoem word, kan geassosieer word daarmee.
Die gebmik van die woord "weet", hier in sy betekenis van nie wee nie, dui op die
onbekendheid tot op hierdie punt van die digproses, dus van wat die eindpunt met betrekking
tot die poesie en die lewe sal wees. Ten opsigte van die lewe is nog nie tot kennis, insig en
begrip gekom ~ eDie
. onbekendheid van die uitkoms van die paesie word hiennee bepaal.

Die betekenis daarian is dan dat die poesie verhelderend moet werk dat %eel-voel" met
"wwrde" tot die keMis gekom moet word van "waarteen vingers en voete stuit". Die
bnvoording in die laaste re4 is ook veelbetekenend Uit "wwrde wat bime my borrel", kan
afgelei word dat die poesie en die digtenbp interailanklik is: die polie van die digter ten
opsigte van sy uitkoms en die d i i van die pdesie ten opsigte van die uitkoms van die gedig
en die kom tot kennis, insig en begrip van die lewe self In totaal werk die hele digproses dew

van die negatiewe na die positiewe, weereens gaan dit om die proses om van lyding na geluk
te boueeg. In die konteks van die gedig suggereer die wwrd "borrel" iets wat met pksier
verbind kan word. Wat Elisabeth Eybers hiermee in die gedig te kenne gee, is dat die lyding
wat die digproses meebrin& deur die gedig self omgeskakel word na geluk.

In hierdie twee gedigte, in twee bundels wat in tyd ver verwyderd is (1973 en 1989),
venvoord Elisabeth Eybcrs met dk digterskap as uitgangspunt, wat die nard van hear digkuns
is, die verband iussen lewe en pogsie en digter en gedig om uitendelik uit te kom by die
gedagte van lyding na geluk

4.3

LYDING, DIGTERSKAP EN DIE WOORD

Om dew te drlng tot die kern is, soos Elisabeth Eybers se oeuvre openbaar, onskeibaar van
die bcsimingsproses oor lyding Die besimingsproses is h noodsaaklikheid om tot h peep
op die werklikheid te kom wat deel van die versowingsproses uitmaak (vgl. Afd. 9 2.7).
Aan die pond himan I& die stqingsproses om tot die essensiele te kom. Die vereiste

hiervwr is die essensiele woord (vgl Kannemeyer, 1995a7).

In Balmrs (1962) en die later bundel, Verbruikersverse/Consumer5 verse (1997), verwwrd
Elisabeth Eybers die besimingsaspek en gee terselfdectyd blyke van hoe die venvooding in
die gedig verband hou met die verloop van die lewe en van die digterskap. Die eerste van die
gedigte is "In extremis" inBalam.
Verbiddeloos in ewewig
wieg my gedig
wanneer ek insien hoe dit is:

geen mymering
en geen gegis
oor wat ek meet
om bloot te 12.
In die begin kon ek dit s i i .
Toe is dit my gegun om dit te %.
En nou moet ek die laane wwrde sweet.
('In ememisN Balm, 1977a:60)

S w s die gedigtitel te keme gee, gaan dit in hierdie gedig om 'n bepaalde tydstip in die
digproses, die allerlaaste moment. In die eerste drie reels sluit die gedig aan by die
bundeltema van Balm. Antonissen (1963:16) noem dm die gedigte in hierdie bundel in
ewewig is e n begaan is oor die vind van ewewig, die uitbalanseer van onewenhede en
ewewigstorings en die herskommeling, verrekening en vneffening tot balms. Hy maak die
uiteensetting van toepassing op die poi?tiese sowel as op die menslike vlak (vgl. Afd. 9
3.4.1).
Met die aanvangsreils dui Elisabeth Eybers die vaste punt am, dus die ewewigspunt:

Verbiddeloos in ewewig
wieg my gedig
wannen ek insien hoe dit is:
Hier tree die gedigtitel verWarend op. Die ewewigspunt is dus die allerlaaste moment.
Eastens verbind sy dit aan die digproses. Opvallend is die gebruik van die woord "wieg" en
nie "wiegel" wet op skommeling dui nie. Wiegel sou we1 teensprekend wees aan die
ewewigsgedagte m s die gedig dit gee. In die gedigkonteks word daar deur die gebmik van
die woord "wieg", in sy betekenis as aanduiding van plek van oorspmng, gedui op die
oorspmng van die ewewigspunt van die gedig. Daar is egter 'n voowaarde verbonde aan die
bereiking van die gedig in ewewig. Poaies is dit eers moontiii om die ewewigspunt te kan
bereilg soos Elisabeth Eybns dit stel, "wanneer" op persoonlike vlak, "ek insien hoe dit is".

Op hierdie punt verteenwwrdig die gedig die bundeltema: die bereiking van ewewig, posies
en persoonlik na die uitbalanseer van ewewigstorings en die herskommeling, vmekening en
vereffening, soos Antonissen (1963:16) daama venvys. Dit is dan ook hierdie punt waar

mymering en gegis ophou en is dit die in exfremis-beslissing oor w a gem& word, "om bloot
te I€'. W a Elisabeth Eybers hier gee, verby sy volle betekenis as die gediginhoud geplass
word in verband met die lydingstema soos wat dit in haw oeuvre venvoord word. Waar dit
him gaan om die verrekening en verdening van Iyding, voer Elisabeth Eybers die tema dew
na die tweede stmfe. Waar die klem in die eerste amfe op die poesie val, verskuif dit in die
tweede amfe na die digter self en kry so toepassing op haw oeuvre tot op daardie stadium
van die "begin" tot "MU",soos sy dit in die gedig stel.
Die jsar nada B a h (1962) gepubliseer is, lewer Elisabeth Eybers haar Bmsselse lesing
(Eyberq 1963). Met betrekking tot die omwiLkelingsgang van haw poaie, Verwys sy na ha81
vm&e gedigte en dat dit in herinnering roep "hoe eeovoudig die lewe destyds gelyk het"

Hiennee in gedagte, en uit die inhoud van hierdie gcdig is te verstaan dat in die gang van die
lewe die l~dinglastoeneem Dat dit noodwendig ook sy invloed op die digterskap laat gel4
gee Elisabeth Eybm weer dcur die verloop van die venvoording van die p&ie van "sing" na

"a"na "sweet" tevoer.
Op dieselfde tema kom Elissbah Eyben t a g in "Fasewin Verbmikrsverse/Connuner's
wrse (1997) in 'n ander stadium van haw lewe en di@erskap.

Amelend lryk ek die uappe aan
waarlangs ek binnekort moet gaan
Hwwel ek nog werktuiglik neig
om klanke aamekaar te ryg
wamem ck in die toelroms W
verdoesel dcur huinnering
bevind ek my reeds in die bum
bestem vir 1;laaak mompeling.
Kmgten8 h duur venvonve guns
word weergee van gewaanvording
nie langer, kom wat wil, gedwing
dew distilleerkolfvan die kuns
maar ingekort tot binnensmonds:
wat ek van hierdie fasevind
is tot op dahtm wisselend
en bly voorlopig onder ons.
("Fase". Yerbruiker~yerse/Connuner'sverse, 1997:8)

Die bundeltema van Verb~iker~~erse/Conrumer's
verse is die behoefie aan die podie wat
spluit uit die fuse van die ouderdom. Van Zuydam (1998:6) venvys daama as die eindfase en
dat dii as benouend beleef word. Soos hy dit s t 4 verwys die eerste twee reels in hierdie
gedig na die voorbereiding v i ~die dwd. Hy wys ook d a m p dat die digterskap dew die
ouderdom geraak word.
Volgens Grove (1998:266) wys die gedig die digproses as 'n bewuste aktiwiteit uit: "om
klanke aa~lekaarte ryg" oor die "toekoms". In sansluiting by die aanvangsin dien die poCsie

as venvoording van die lyding by die huiweringswekkende gedsgte san die dood: "wanneer
ek in die toekoms blur". In die gedig word dit duidelik gestel dat die poesie nog steeds die
doel dien om te besin oor lyding. Dat die ouderdom sy invloed op die digtershp lam geld,
word ook duidelik in die gedig uitgewys in die v-sing

na die poesie in die ouderdom as 'n

"luk~aakmompeling".

In die tweede stmfe word lyding lewe en e i e paradoksaal ssamgetrek as 'n "duur
vemonve guns". Dew die poesie as moping tot die k m of distilleringsproses hier te nonq
word die verwoording van lyding en die werking van die poesie teen lyding soos dit in
Elisabeth Eybers se oeuvre vwrkom deel van die betekenis van hierdie gedig gemaak. So is
die po€sie, hoewel in die vnwoording in die o u d d m "ingekon tot binnensmonds" steeds
deel van die verrekening en vereffening van lyding.

In die gedig word die volgende gegee:
wat ek van hierdie fase vind
is tot op datum wisselend
en bly voorlopig onder ons.

In die konteks van die gedig v e r b die hierdie woorde die betelmenis van die lyding van die
ouderdom afgewissel met die geluk waaraan die W s i e meewerk. Of Elisabeth Eybers dit
sing, si,sweet of mompel, in ham poesie loy die lese~wat in hierdie gedig in die slotretil
betrek word, 'n blik op lewenslyding en lewensgeluk.

5

GEVOLGTREKKING

Die gedigte wat in hierdie afdeling geandiseer is, is gedigte met die poasie as tema Uit
hierdie gedigte blyk dat Elisabeth Eybers l y d ' i as lewenswerklikheid deel van die
e
van die po8ie.
gediginhoud beskou. Sy verleen erkenning am die k o m m u ~ e w asp&
Uit hierdie gedigte is dit ook duidelik dat dam 'n verband bestam hlssen die leser en aspekte
van lyding wat verband hou met die poetiese inhoud. Lyding neem 'n belangrike plek in in
die verband tussen die digter en die gedig.

5.1

POESIE,LEWE EN LYDING

Uit die inhoude van die poLLtikde gedigte kom dit na vore dat lyding 'n sentrde gegewe in al
die gedigte is en dat Elisabeth Eybers op 'n besondere wyse met lyding as gegewe van die
pohiese inhoud omgaan.

Wanneer hear ocuvre besbu word, vorm lewe en Wsie, waarop afwisselend in
bundelverband die h M e m geplaas word, die inhoud van hasr digkuns (vgl. Afd. 9 4.1).
Die gedigte met die po8ie as tema word hierdeur in hulle bundelverband ter sprake gebring.
Van hierdie gedigte is programgedigte. Wannm hierdie gedigte in die konteks van hulle
ondcrskeie bundels nagegaan word, blyk dit dat hulle voorkom in bundels waarin die
hooMem op die poesie as tema en in bundels waarin die hoo&lem op die lewe as tema vd.

In Neerslag ("Behoud"), RymmVrmg ("Ryrndwang"), N d i k ("Papier is geduldig") en
Teeqroak ("Tetspraak") is die gedigte programgedigte. f i r n i t is af te lei dat die onderskeie

bundelinhoude volgens die program~edigteverstaan moet word. Wau hierdie gedigte elkeen
aspckte van lyding as tema het, stel dit lyding as tema van die bundels in die vootuitsig.

In Belpknis in die skernering ("Die lied") kom pMsie en lewe as tema aan bod. In Einder
("Lectori Salutem", "Woorde") en Verbruikerswrse/Consurner'sverse ("Verbruikersverse")
val die hoofklem op die lewe. Die gedigte uit hierdie bundels handel oor aspekte van lyding
in hulle verband met lewe en poesie. Uit die nagaan van die bundeltemas van die onderskeie
bundels, word dit duidelik dat lyding op een of ander wyse verband hou met die

bundelinhoud. In die bundels laat Elisabeth Eybers lyding op 'n unieke wyse in elke bundel
inpas by die bundeltema en so by die gedigiohoude (vgl. Afd. It, 4.3).
ELisabeth Eybers se po&ie handel dus met lewenswerklikhede. Reeds vanaf Belydenis in die
skentering (1936) is emosie en maring deel van die inhoud van haar po6sie en dit loop dew
haar oeuvre tot met Wintermrplus (1999). Van Rensburg (1989:lO) noem dat die bundels 'n

k o d a s i e v e m n Nssen lewensomstnndighede, poRikale opvatting en die bundel se inhoud.
Uit haar bundels blyk die volle omvang van lewe. Soos die poetikale gedigte wat onder die
loep geneem is, te k e ~ gee,
e is dit die lydingsvolle werklikheid en die doodsgedagte en
verganklikheid, wat in Elisabeth Eybers se po&ie die sennale gegewe is en dus die
wesensgond van haar pesie vorm.

5.2

POESIE, POETIKALE OPVATTING EN LYDING

Die verband Nssen lyding en Elisabeth Eybers se po€sie verleen a m haar digkuns sy unieke
aard. f i t die gedigte wat hier bespreek is, kom dit na vore dat sy self lyding as inspuasie vir
haar poesie uitwys. In haar oeuvre kom dit voor as die persoonlike rekenskap gee van lyding,

die deurdring tot die sin h a & met as doel 'n versoeningsproses In ooreenstemming
daarmee v e r b haar po&ie 'n besondere hnksie en werking wat die aard van haar digkuns
vertoon. Die gedig dien om te reflekteer op lyding en deur te dring tot die essensie daarvan.
Die implikasie hiervan is dat ham poesie ~e in lyding vassteek nie, maaI bnveeg na wat
breedweg geluk genoem kan word. Ten grondslag himan vorm lyding 'n belangrike element
van die kontrasstellng met geluk wat in Elisnbeth Eybers se poesie voorkom.
Sy gee van die begin van haar oeum blyke van die onvolmaakte werklikheid w a in haar
po&ie weerspieel word. Daamm dat sy in Belydenis in d e skemering (1936) die poaiese
inhoud voorstel as dit waaroor die digter juig en wee% dus geluk en lyding (vgl. Afd. UI,
1.I). Haar poaikale gedigte klaar die kontrasstelling tussen lyding en geluk in haar porsie uit.
Dan is dit ook moontlik om uit die aard en waking van haar poesie die plasing van eers
lyding en dun geluk, sws wat dit vwrkom in Neerslag (1958) en Winfer-nrrplus (1999) te
verstaan (vgl, Afd. IU,3.1).

I

Uit die bespreking van die tundeltemas, is dit duidelik dat Elisabeth Eybers e l k

bundelinhoud in haar oeuvre laat inpas by die bundeltema onder die bundeltitel (vgl. Afd. II,
4.3). Dit vole dat die lyding-en-gelukspaar in haar oeuvre in verband staan met die
bundelinhoud en bundeltitel van elke afsonderlike bundel. As die verband tussen poesie
lydiig en geluk in haar bundels nagegaan word, is daar 'n bepaalde werking van die poesie
waarneembaar. Die uitsondering is die eerste drie bundels, Belydenis in die sskmering (1936),
Die stil ouonM1l(1939) en Die vrou en ander wrse (1945) waarin egter ook lyding sowel as

geluk voorkom In Die d

r dors (1946) venvmd die pobie die louteringsgedsgte en in

Tucse"mg (1950) die weerbaarheid teen lyding. Lyding werk agtereenvolgens mee in die
suiweringsgedagte in Die helder /!!@czar (1956), die begreasing en ompensing van lyding en
geluk in Einder (1977), die verlening van h vergesig en die groei tot sorgloosheid in B e d
(1982). In D a d (1985) kom die verweer teen lyding voor. In die groep bundels vanaf
1994 tot 1999 is die lyding wat deur die ouderdom meegebring word 'n belangrike tema. In
Nuweling (1994) dien die pobie ten opsigte van lyding as uitvlug en towlug en het 'n

werk
e die poesie reflekterend op lyding en het dit 'n
helende werking. In T ~ r ~ / P a s f i m
ordende hnksie. Die poesie verleen in Winter-nuplus (1999) die oorskot in die wins-enverliesspel van die lewe (vgl. Afd. 94.3).
In die bundels met die W s i e as hwflema word die poesie gelyk gestel aan sy funksie. In
B a h (1962) is die poMe die weegskaal, in Onderdak (1x8) die heenkome en in h i s of
mum (1973) die his-of-mumspel. Die poesie is in Rymdwang (1987) die dwingeland tot dig,

in Noodluik (1989) die noodluik as uitvlug of toevlug, in Tee~rproak(1991) en Respy! (1993)
die verset-in-woorde. In al die bundels is lyding 'n sennale gegewe met die polsie as
medium, p r i g op g e l d in samehang met die bundeltema.

5.3

POESIE, DlGTER EN LYDING

Dit is g e k in die aud en funksie van die poesie dat Elisabeth Eybers die gedig as medium
tot eie behoud vir die digter toe-eien. In verhouding tot die intrinsieke waude van die poesie,
v e r b enige lyding wat die digterskap meebring, 'n mindere waarde. Die lyding wat
meegebring word deur die kritiek van die h e r , hou verband met 'n onbegrip van wat haar

porsie in wese i s Soos wat dit uit Elisabeth Eybers se po&le

gedigte duidelik word is die

po&ie wat sy aan die lesw bid, in die eerste plek verbandhoudend met lyding. Die
persoonlike gerlgtheid van hsar poesie vervaag en dit verkry in die lig van wat wesenlik is ten
opsigte van lyding en geluk, algemeen-menslikegeldigheid en waarde.
Die po&ie verwoord, 500s EIisabeth Eybers dit in "Metode" (Eybers, 1996:38) stel, dit wat jy
"wces, verdra of vier", agtereenvolgens dus lyding, die waking van die poesie teen lyding
waarop weerbaarheid teen en versagting van lyding volg wat deunverk na geluk. In Elisabeth
Eybers se digkuns is hierdie 'n belangrike, deurlopende Lode wat begrip b i d tot die verstaan
van ander deurlopende temas in haar oeuvre.

Van die belangrikste van die temas is die

verhoudinge: God-mens, ouers-kind, man-vrou, kind-ouer, tuiste-ontheemding, e g o - m .

Ten haste is lydmg vir Elisabefh Eybers deel van die leerskool van die lewe waardeur tot
kennis van die lewe gekom word. Haar po€sie geiuig van verwonve lewenskennis en sy stel
dit tot die beskikking van die leser.

AFDELING IV
Die navorsing in hierdie studie is daarop gerig om lyding soos wat dit as tema voorkom in
Elisabeth Eyben se poesie te ondersoek.
Om hierdie doel te bereik, vereis die bestudering van die gedigte in al die bundels in haar
oeuwe tot o p hede Haar uitsprake w r haar haarself en haar lewensloop, sowel as haar
uitsprake mr haar poesie is verken om verdere insig te verhy in die verband tussen lyding en
haar po&ie. Inligting uit die literke navorsing en die literere kritiek is gebnrik om die
navorsing te rugsteun en uit te bou.
Die uitkoms van die navorsing toon die verband aan tussen Elisabeth Eybers se eie
lewenswerklikheid, maring en belewing, haar po&ie en lyding. Verder bestaan daar 'n
verband tussen lyding en haar p o M d e opvattinge en die po6tiese tegnieke wat sy gebmik.
Lyding soos dit in haar afsonderlike bundels voorkom sluit aan by die bundeltema van die
betmkke bundel Haar po&tikale gediie lewer bewys van hoe die lewenswerklikheid en
lyding, in coreenstemming met haar siening van lyding en die poesie, in haar oeuwe tot gedig
gemaak word.
Jn hierdie afdeling word 'n samevatting gegee van wat as die kernaspekte van lyding in

Elisabeth Eybers se p&sie beskou kan word. Vi die doel word gedigte met die lewe as tema
en gedigte met die poesie as t e r n gebmik. Die gedigte word derhalwe nie omleed nie, msar
tersaaklike dele dien as toeligting om besondere aspekte van lyding aan te toon.

1

SAMEVATTING: KERNASPEKTE VAN LYDING IN DIE
POESIE VAN ELISABETH EYBERS

Elisabeth Eybem se p e s i e lewer blyke dat wanneer dam van aspekte van lyding in haar
poesie sprake is, aspekte van geluk ook ter sprake kom. Die twee lewenswerklikhede as
teenstellende paar neem 'n belangtike plek in by die venvoording van lyding in ham poesie.

1.1

LYDING EN GELUK AS LEWENSWERKLIKHEID

Elisabeth Eyben se poCsie getuig daarvan dat lyding onteenseglik 'n lewenswerklikheid is.

Vmaf haar debuutbundel tot met Winter-surplus (1999) stel sy die lewe voor as 'n
lydingsvolle werklikheid. In Belydenis in die &mering (1936) toon sy nog 'n jeugdige en
idealistiese siening van die lewe en van die venuagting van g e l d .

0 weemde en v m e lewe,
verlos my uit my drome-veiligheid!
Laat my nie meer in trotse eensnamheid
bokant jou swewe
selfgenocgsaam-koel,
maar laat my, a m en naak en dors,
jou siel aanskou, en bon teen bon
die sawing van jou warm bloedstroom voel!
0 stoere en strenge lewe,
jou fel gelaat is strsk, en onbewoe
die dieptes van jou vademlose o€
as hande bewe
en in die donker tas . . .
0 laat my w e d o o s verder gum,
totdat ek eendag sal verstbin,
deur die omhulling van jou doel verras!
("Beden. Berydenis in die &mering, 1936:31)
Hierdie gedig neem die vorm aan van 'n smekende versoek wat direk a m die lewe, op hierdie
stadium no8 ver en weemd, gerig word.

In Elisabeth Eybm se poaie is die droom simbolies van g e l d . In hierdie gedig moet die
verwysing na die droom veraaan word in verband met haar verwysing na ham dagdromery as
kind (Eybess, 1977d:23). Die dromery hou die implikasie in dat van die werklikheid ontvlug
word. Die versugting hier is om van die "drome-veiligheid" verlos te word en die werklikheid
te lem ken. Dew die veiligheid van die droom te stel teenoor die "stoere en menge lewe",
kom gel& en lyding aan die ode. Die gedagte van lewenslyding word bwestig deur
lewenswees in die haste drie &Is deel te maak van die ten volle leef van die lewe. Die
digter toon hier 'n bewussyn daarvan dat die werklikheid van die lewe anders is as die droom.

Die jeugdige siening van geluksvenvagting spreek egter uit die gedig Sy verbind geluk aan
die doel van die lewe en in die verrassingselement in die slotreel word 'n aangename
venvagting gesuggereer. Hier venvoord Elisabeth Eybers dus die menslike voortdurende
begeerte na geluk.

Na die aanvanklike geluksbelewing in Die sUl wonnnrr (1939) en Die vrou en order verse
(1945) kom Elisabeth Eybers in Die rmder abrs (1946) terug op die gedagte van lyding as
deel van die lewe en daarom ook deel van die venvonve lewenskennis
As ons vemtar het tot die blinde staar

temg lungs die vreemde en die venuarde wet
dan weet ons eers hoe onvemerklikbaar
die droom was en hoe al ons strategiet
om die redelose honger na geluk
teen e k e prys te stil te kort moes skiet:
want langs jou grom plan krimp jammerlik
al ons berekenings ... Roerloos soos graniet
is die hart wat w o e h gretig was en fier,
die taai dink draai gedwig in 'n loing,
sy stugheid die van 'n gehokte dier
in wie se bloed nie meer die wegkom dring.
Jy't ons gebreek om om te wys hoe skoon
en onverbiddelik is jou patroon.
("h
die lewe". Die ander abrs, 1977x12)

Hie word die lewe weer direk aangespreek Van die kemaspekte wat verband hou met lyding
s w s wat dit in haar e s i e voorkom word hier saamgwat. In die gedig word kommentaar
gelewer op die onvmerklikbaarheid van die drwm wat sy oorsprong het in die mens se
"redelose honger na geluk". Die kom tot lewenskennis, veronderstel lydingsbelewing. Die
menslike geskondenheid is dus deel van die lewenspatrwn. Wat Elisabeth Eybers hier verder
aantwn, is dat lyding emosioneel beleefword en rasioneel bereken word. Die b e s i ~ i n goor
lyding word vwrgestel as 'n lung en moeisame proses.
TePsprook, die bundel van 1991, veronderstel 'n lang lewensloop tot by bejaardheid. Die

bundel sluit af met die volgende gedig:

Watter koen hy ook kies
hoe hy plooi of prakseer
bereik e k e mens
op die redelike duur
wat sy hart so verlang
en keer op keer weer
blyk dit pure verlies:
onberekenbaar &Q
dan sy han k m verduw ..
Alle lesse geleer
le hy aarselend hom neer
en aanvaar 'n onskendbare rang.
,
("Uitkoms". T e # s p r ~ kl991:48)
Die titel, "Uitkoms", moet in die konteks van die gedig verstaan word as die uitkoms van die
Iewe.
Diesclfde aspekte wat in die voorafgaande gedigte aan die orde was, word hier vanuit 'n under
gesigspunt belig. Met inagneming dat die menslike begeerte soos dew Elisabeth Eybers in
haar oeuvre vewoord, gerig is op gel& gaan dit in hierdie gedig ook w r lewensgeluk.
Hierin weerspiel sy die ironiese blik op die lewe wat met lyding verband hou. Dit gaan nie
meer bloot om die hunkering na geluk nie, w k nie om die najaag van geluk nie, maar daarom
dat in die verkryghg van geluk die moontlikheid reeds bestaan om die geluk te kan verloor.
Onberekenbareemosionele lyding word juis dew hierdie verlies aan geluk meegebring.
Elisabeth Eybers beeld in hierdie gedig die afwisselende gel& en lyding uit as deel van die
lewenskennis en dus deel van die lewenswerklikheid. In die werklikheid bestaan die menslike
geskondenheid wat by implihie net opgehef kan word dew die dood.
Die gedagte dat die mens dew die lewe geskend word, kom weereens in die bundel Re*
(1993) voor.

In sewemvlslaarse le .
iv
. dit a€
die gcstlppelde we8 van dbe wcg na dle p a f
met luer en daar 'n klon uttspanrungspunt
om jou gordei en veters vaster te bind.

Soms moct jy hnsend 'n tolsom betaal
vervolgens 'n bonus van klatergoud had ...
Hoe langer hoe lugtiger, dikwels alleen
met die perkmoer uitspansel rondom jou heen
word van ons hierwees die weerskyn omhul
en ons daagse s l l r met omvlugting v e ~ d
tmvyl jy jou haste beloning verdien
om van verdere inspanning af te mag sim.
("Samevatting'. Respyr, 199354)
Elisabeth Eybers vat in hierdie gedig die menslike lewe van g e b n e tot dood saam soos die
titel "Samevatting" te kenne gee. Weer gaan dit dasrom dat die mens nie ongeskonde deur die
lewe gaan nie. S w s in die gedig gestel, is daar in die omvang van h mens se lewe net enkele
ruspunte, verteenwoordigend van geluk. Verder bestaan die lewe uit lyding en in samehang
damnee, verkry gel& 'n valse skyn. Die gedig suggereer dat lyding met die vexloop van jare
toeneem. Die enigste verwlling is in ontvlugting gel&. Word hierdie gedig van Elisabeth
Eybers in oeuwverband beskou, sluit dit a m by die deurlopende g-e

dat die poesie

sowel ontvlugting as vervulling inhou. Die algemne woordkeuse en die gebruik van die
kollekliewe "ons" ma& die ontvlugting en vesvuli'i egter toepaslik op enige IewensiNasie
en op die mens in die algemeen. Die dood as ruspunt v e r b na 'n lydingsvolle lewe 'n
positiewe waarde.
Elisabeth Eybers wy die laaste gedig in Winter~urplur(1999) aan die menslike lewe
Jy probeer 'n proefnemingsap in die skoot,
ems weg van, vervolgens riiing die dood.
Jy herstel allengs van beweemding en skok
as jy holderstcbolder beland in die dag
met sy lig en lawsai. Gou genoeg Mink die Mag
deur die ontluikende donker en stilte ontlok;
maar hoe snam ook, die tokkelende hart neem nooit aan
dat mense gebore word om te vugaan.
Jou geheue omhels die eertydse en lag.
("Bestasnu.Winter-surplus, 1999:54)

Hiexdie gedig wat in die teken van ouderdom en atlakeling staan, beweeg weereens Nssen
die pole van geboorte en dood Hierin word as 't ware 'n terugskouende blik op die menslike
bestaan gewerp. Die inhoud van die gedig spreek van lewensliefde wat b r lewenslyding nie
ongedaan gemaak kan word nie. Wat Elisabeth Eybers hier demonsveer en wat in haar hele
oeuvre waargeneem kan word, is dat haar poesie nie verval in die negatiewe van lyding nie.
Hier venvmrd sy liggaamlike verval en die konstondigheid van die lewe, maar ook 'n
blywende lewensliefde. In die teken van die naderende dood, word die positiewe van die lewe
in herimering gemep, 500s die gedig dit gee in die slotsin: "Jou geheue omhels die eertydse
enlag".
Elisabeth Eybers sluit haar haste bundel tot 1999 af, nie met lyding nie, maar met die woord
"lag".
Reeds in 1956, in die bundel Die helder hayjam, word lyding as beginpunt van die positiewe
uitgewys. Die verloop d m e geskied volgens 'n besondere proses.
Toe tyd mv langsaam toekors het die ovn,
..
n a sws my woe& weugdcs, ook vcrduyn.
gesypel rot die ondcrgrond, en kon
ek sordoos word en wie~elin die wind
met wonels wat &loo&egang
vind
tot daardie bitter bodedose bron,
300s long Seprcmberbomc van dlc stad
dew p i s cn slik d r tlik!uring- opd~ep
. . war
vergader onder asfalt en beton.
,
("Rypwording". Die helder h a l ~ a m1981a22)

'n Helingsproses word hier gestel as voorvereiste vir die kom tot gel&. Hierdie geluk neem
'n besondere v o m aan en beteken om "sorgloos" te wees. Sorgloosheid beteken dat lyding
verdwyn en geluk 'n werklikheid word. Daarom dat Elisabeth Eybers lyding 'n bron van geluk
noem. Omdat die sorgeloosheid op lyding volg, is dit uniek en vereis die ailegging van die
"vroe€r weugdes" sodat die geluk 'n nuwe v o m kan aanneem Elisabeth Eybers ma& in
hierdie gedig die verband -sen

lyding en gel& &el van die menslike groei- en

rypwordingsproses. So trek sy ook die verband Nssen die lewe en lyding en gel&.
Gelyktydig damnee word lyding en gel& deel van die venvonve lewenskennis.
Die besondere plek wat lyding en gel& as komraspaar in Elisabeth Eybers se poesie inn-,
dien as belangrike rigtingwyser tot die begrip van haar gedigte. Dit is daarom ook van belang
om haar po-le

1.2

opvaning oor lewenslyding en -gel& hier in baekening te bring.

LYDING EN GELUK AS GEDIGINHOUD

Uit die gedigte wat him as voorbeeld die& kom 'n pawoonmatigheid na vore in die wyse
w w o p Elisabeth Eybers lyding en geluk, en so die lewe self, poesie laat word.

In die eerste plek b i d die e s i e inligting oor aspekte van lewenslyding. Sy venuoord hierdie
aspek van die pobie in die bundel B a l m (1962) duidelik.
Die w d van angs is dat dit tydelik kwel.
Verdriet, volgens 'n ou ballade, duur
twaalf maande en 'n dag, tol op die uur.
Die riaeel van rou is vasgestel.
Vreemd, van bemu word nie so veel vertel.
Waar rind mens 'n betmubare gedig
om jou oor die v d d a g in te lig
van &die individueler hel?
("Navrae". B a l m , 1977a:bl)
Die pobie verskaf onder andere inlisting w r lyding Dit h verskeie vorme aanneeq soos
"angs", "vwdriet", "rod of "berou". Die lyding d m baou as gevolg van die perwonlike
toedoen, word uitgewys as groter van omvang as die ander vorme van lyding wed in hierdie
gedig genoem word. Wat egter van belang is, is dat Elisabeth Eybers 'n "vervaldag" aan
lyding koppel. Hierin sluit sy aan by die gedagte van lyding met gel& as opvolg (vgl. Afd.
N, 1.1) In hierdie gedig bevestig sy dat lyding as tema in haar poesie op h besondere wyse
verbind is aan 'n uitklaringsproses. Voordst die lewe gestalte kan kry in die wood, moet d m

tot kennis gekom word en die proses vertwn 'n spesifieke verloop sms wat dit blyk uit die
volgende gedig in Balms (1962).
Alles van A tot Z word eendag wwrd
al weet jy e m na jare hoe dit klink.
Vergetelheid swelg alles. Smrt w k soort
en stdig deur jou are styg en sink
gebare van bevestiging, venveer.
Die ritme van jou ingewande puur
-wos God se meule iydssam en sekuur formules wat hd in jou murg groepeer,
verligtetekens leesbsar teen die muur
lank voor jy hulle aft& op papier.
("Alles van A tot Z". Balam, 1977~x67)
Die persoonlike uitklsring van lewenswnklikhede is dus 'n voorvereiste vir die kom tot
kennis van die h e . Die uit!&ring behels 'n suiwering en 'n ordening. Ecrs dsama kan die
volg.
Dieselfde gedagte, spesifiek met die digterskap as uitgangspunt, word ook ontgio in Neerslag
(1958).
Wees ledig en gereed,
ondig, deurdringbaar, drink,
91 wat die oombli skink
neem, drink dit en vergeet:
wat diep genoeg versink
sal tot ontldeming gis.
Kyk, wees v e n w n h d , wag,
wag en onivang tot jy
katalisator is,
smeltkroes van alchemis,
e k e verband bewy
Buig en betaal die to1
van jou geboortexeg:
verduur die kramp van al
wat klonte tot W.
A s die gestalte st01
kom wat moet wdrd tereg.
("Vwrbereiding".Neerslag, 1975~:s)

Soos die gedigtitel aandui, volg die digproses h spesifieke verloop. Dit begin by die
ontvanklikheid wat die gisting tot kiem vir die gedig voorafgaan Eers dan volg 'n miwering
tot die essensie deur die digter vwrdat die gegewe gestalte kan aanneem in die gedig. Deur
die poesie in verband te bring met die alchemie, word die vereiste van die essensie ten
opsigte van die inhoud van die gedig, maar ook ten opsigte van die woord en die bald soos
Elisabeth Eybers vir ham poesie stel, duidelik. Sy verbind die essensie aan die skoonheid in
die gebruik van die kristalbccld. Die lyding wat die digterskap m e e b ~ gverloor sy
betekeniq gestel tgnoor die waarde wat die pobie in sy gestaltegewing aan die poLlese
inhoud inhou. Die waarde van die pobie eindig ook nie by die gestaltegewing, miwerheid en
die skoonheid nie. Op 'n persoonlike vlak loop die hele proses van lewe wat woord word uit
op die besinning oar lyding om uiteindelik by die sin daarvan uit te kom. Sy venvoord hierdie
asp& van lyding in Balm (1962).
My kindeqarw-voor-tyd
het ek benut om tekens weer
met angstige opsetlikheid
vreemde omwerpe te usseer
Die tokkelossie het verskyn
in vae svatsels teen die muur.
krm d&e in die meubelgrein,
kwaai Zmloe-impi's in die wur
Hbe tyd sy r o d e oor my hou
bly ek nog wars van wat venvard
en sinloos strengel, tuur ek nou
diep in die kykkas van die hart,

venvonderd dat d eke h a
na elkc nuwe skommelmg.
die skenve wen gnangsk~kword
deursigtig wisselvallig fyn,
naref en vereenvoudig 800s
heddiese embleme, klein,
kaleidoskopies eindeloos.
("Pantogmf. Balm, 1977a:7)

Die po€sie word in hierdie g d i g as panto&

die inshumern om na te teken, te vergmof te

verklei of te menigvuldi& voorgestel In dii eerste plek dien die possie dan dii doel van

nmeken van die werklikheid. Wanneer lyding intree, soos vertemoordig d w die woord
'rode", kom die soeke na die sin van lyding en die na-bime-kyk ter sprake. Die singewing
behels 'n ontwmende en pamngewende p r o w die rangskikking van die "skenve". Die
p&ie

word instrument tot begrip, saos aangedui dew die woorde "deursigtig" en
"vereenvondig". Deur die p w i e gelyk te stel aan "heraldiese embleme" word dit teken-tot-

kermis. Dit kan so verstaan word dat die card en die wefking van die poesie soos Elissbeth
Eybers dit hier voorstel, die kenteken van haar poesie is. As pantograafoorskry die possie sy
eie ingeperktheid, v e r b 'n veelvuldige W s i e en word "eindeloos".
Elisabeth Eybers se paesie gee blyke daarvan dat die omvang van haar siening wr lyding en

geluk nog wyer strek Ontwaning is deel van die singdng, maar daar bfftaan ook
lewensaspekte wat onontwarbsar is. Dit is hier waar die imnie intree sodat nie net "Meet'
word nie, maar om ten spyte van lyding in staat te wees "om m k te loof'.
Om te beleef en ook te loof wil ek
die voelhorings van ironie laat dwaal
oor dit wat w&. wat i s wat met nebeur.
Ek wil nagaan hoe &digwelsl& fsal,
ek wil die lung mislulrking en die pyn
d e u m om dan ten sp* van die skyn
'n oormaat van tegoed te komtateer.
Asn gem onmugtering wil ek my onmek,
van selferbarminn wil ek afstand doen
bo skuld en onsk;ld wil ek my verhef
om liefde met d e e n wees te versoen,
ek wil hul onomwarbaarbeid bcsef
Welhsoorblyfsels wil ek nie bewus
in bloed en in vdoeeldingskronkelsblus
maar sonder skaamte en sonder skaamteloosheid
die wyheid van om dom en late pleit.
Tnssen die welkome en die ongewenste
wil ek die onbevangenheid verdeel
van hblommeman wat in &n adveitensie
grafkranse en bmidsboekette aanbeveel
en weet hoe breekbaar eke ek wil is.
("Nuwejaorsvers". Knns of munr, 1975b:30)

A1 die belewenisse wat sy hier noem, is geassosieer met lyding 'n Bepaalde wilsingesteldheid

word vereis om "tegoed" te kan "konstateer" ten spyte van die pyn. In hierdie gedig is dit
herkenbaar as 'n ironiese wilsingesteldheid. Denr 'n ironiese kyk op die lewe kan die
belewenisse wat Elisabeth Eybers hier in p d o k s a l e verband noem, naamlik 'kelslae' wat
kan "fasl", "mislukking" en "pyn" wat "tegoed" kan wees, "liefde" en "allan w a s " wat

verbind moet word, in verband met mekaar gebring word. Die afleiding wat volg, is dat
lyding tot 'n ironiese lewensingesteldheid aanleiding gee.
Sleutelwoorde wat in Elisnbeth Eybers se poaie verband hou met lyding kom in hierdie
gedig voor. Dit vorm 'n lyn van "pyn" na "dmntas" tot by '"goed" wat verband hou met

"besef'.Die proses bop uit op "onmer', "afstand doen" en "versoen". Msar in hierdie gedig
dit om die dinge wat nie ontwar kan word nie. In haar poasie gee sy blyke dat
onhuaning deel van die singewing aan lyding is. Die besef dat daar aspektevan lyding is wat
"onontwarbaar" is. soos sy dsarna verwys, verg dus die ironiese blik op die lewe.
Soos Retorius (197535) dit Mem, is die voomemens om "teenstrydige dinge tot ironiese
saambestaan te voeg", dus om "onversoenlikes met mekaar te versoen". Sy noem verder dat
die ironiserende slotrea aantwn dat die versoening van uiterstes in die alledaagse
werklikheid 'n onvermlbare voomeme is. Om die "welkome" en "ongewenste" saam te voeg,
word getdentifisem met die "blommeman", die kunstenaar, wat "gatkranse en
bruidsboekette" in een advatensie kan byeenvoeg (F'retorius, 197585). Dit is in die kuns,
soos Pretorius (197546) aandui, waarin teenshydighede versoenbaar is.
Daar is egter ook ander wyses waarop daar met die lydingsvolle lewenswerklikhede
omgegaan kan word. In Elisabeth Eybers se poasie blyk die ontvlugting in die d m m die
mnontlikheid van geluk in te hou. In h i s of munt (1973) skryf sy:
Die dae verdonker, verkolt
Ek bly jonk en word reddeloos oud,
my hele verlede 12 v601 my
vol helder, onskendbbare stellings
wat my reelreg sou lei na geluk
(jy kan dink wat het d k a n geword)

Verlies beloof meer dan behoud,
verwagting van warmte, t ~ r h e i d
trotseer hierdie jaareinde. Erens,
wens is iets wa sal bly
al is dit omdat dit nmit was:
iets drmmbaar, ondenkbaar, wat jy
nie kan aanwys of sorgsaam ingaar
En menertvd weet ek weer
hoe soms 'k smeulende seer
nie ener uitsweet maar &.
("?iajaaraar' Kmis of mum, 1975b:13)

In hierdie gedig

dit om die venvagiing van gel& soos vervat in die "helder,

onskendbare stellingsowat dus na geluk sou lei. 'n Terugblik op die verlede bring die wete
dat hierdie venuagting in werklikheid onbereikbaar is. Elisabeth Eybers verbind hierdie wee

aan verlies, maar skep met die woorde: "Verlies beloof meer dm behoud", 'n nuwe
verwagting van geluk. Dit is bereikbaar in iets "drmmbaar" en "ondenkbaar" en gevrywaar
teen verlies. Die positiewe werking van die d

m word bevestig met die woorde dat 'n

"smeulende seer" soms nie " m a uitsweet nie, maar 'n welriekende olie, "atlk".

In Elisabeth Eybers se poesie vertbwoordig beide die droom en die herimering die
geluksaspek. Die volgende gedig uit TwAedqftPastime (1996) toon die verband Nssen
herimering en gel& aan:
Blindelings verdryf ek die tyd
oorwegingloos losgerask
uit die nag se vergetciheid
van reeds ontoereikendc duur:
om 'n limbusgebied oop te woe1
waar beelde van w& mndspoel
en skpmtros om patroomjies te maak
wat die iyd na sy peetjie stuur
en my o o m t i g verheug,
dis al wanrvoor ek nog deug.
("Tydverdryf". Tydwrdrvfimtime, 1996:18)
As titelgedig van die bundel Tfierdr$imtime

hmdel hierdie gedig om die poesie as

tydvdryf waarby beide koning van tyd en vermaak ingesluit word. Soos Elisabeth Eybers

dit hier stel, is die verdrywing van tyd w k 'n ontvlugting uit die hede na die grensgebied van
die herimering. Die weugde of geluksaspek is dus nie net bloot gel* in die potsie as
tydverdyf in sy gewone betekenis nie, maar word verbind aan die verlede in die herimerin&
aan die "beelde van woeern, soos sy dit noem.
Dit val op dat Elisabeth Eybers die g e l d wet geassosieer word met die droom en die
herinnering nie aan die besi~ingsprosesverbind nie. In "Najaar" word na die drwm vmrys
as "ondenkbaar" en in "Tydverdryf rank die heximering "oorwegingloos" 10s uit die
"vergetelheid". Hoewel lyding en geluk in albei die gedigte teenoor mekaar gestel word,
verteenwoordig die drwm en die herinnering in sigself die geluksaspek en word dus so
simbolies van geluk.

In Verbmikermrse/Conmmer's verse (1997) spreek Elisabeth Eybers haar uit oor die
helende werking van die woord.
Wameer woorde iou in die steek leet
- bedrot laat agteka staar hoef iy tag nie, ten einde raad,
wat iou 6irkom aedwee te aanvaer
0n&mehangend; klanke
blvk ook uitstekend in stam
om waarnemings op te van&
hulle aan 'n vlagstok te hang.
Jare lank woeker die neiging
om alles noukewig te noem
om van dveel seker te wees.
Aanskou nou die mgbare styging
van opexvgestapelde feite,
die vemnwidheid wat vriendelik verbloem,
die lmer oorstelp deur die gees:
mwntlikhede te kies en te keur
borduw wat waarlik gebew,
lenig wat nie kan genees.
("In die haste instansie". Verbmikersverse/Connnner's
verse, 1997:28)

Die bundel waaruit hierdie gedig kom getuig van die bedreiginge van die ouderdom. Die
digterskap self staan hier onder bedreiging van die ouderdom. Van belang is dat Elisabeth
Eybe~sin hierdie gedig 'n samevatting gee van wat die woord in haar p-sie

inhou:

Jare lank woeker die neiging
om alles noukeurig te nwm,
van s6veel seker te wees.
Wanneer hierdie woorde in die konteks van ham oeuvre beskou word, hou dit ten nouste
verband met lyding. Om tot kennis en begrip te k o q vereis die presiese woord. Hier stel sy
die vereiste van die presiese wood teenoor die onsamehangende klanke wat die ouderdom
meebring. Steeds verloor die poLZiese woord nie sy funksie in die teewerk van lyding nie. In
onsamehangende woorde bestaan die moontlikheid steeds om "waamemings" en wat
"gebeur" weer te gee. In die slot&l loop die gedig uit op die funksie wat die F s i e ten
opsigte van lyding v e m l Met die woorde "Ienig wat nie ken genees", bring Elisabeth Eybers
die eerste funksie wat die poesie v m l , wat sy him 'n genesende funksie noem ter sprake. In
hasr oeuvre &i dit op die proses beweeg van lyding tot geluk Die tweede funksie van die
po&ie wat hiermee verband hou, is dat die pobie lyding kan versag.
Die gevolgtrelddng waartoe hierdie gedigte vwr, is dat lewenslyding, watter v o m dit w k
mag aanneem, in die F s i e onder woorde gebring word. Deur die poaiese woord word die
geluk wat o p lyding vo$ 'n werklikheid. Die poesie is nie alleen die middel tot 'n doel nie,
nie net die plek van besinning oor die proses om van lyding na geluk te kom nie, maar word
in Elisabeth Eybers se o e u m self simbolies van geluk.

1.3

GELUK AS GEDIGINHOUD

Waar die poesie van Elisabeth Eybers die Wee uiterstes, lyding en geluk, in een verband gee,
ontstaan die waag of gel& buite hierdie verband 'n plek het in haar poesie. Sy gee hierop self
die antwoord in die volgende gedigte.
I

n

~

m (1987)
g staan:

Ek het iets seldsaam mooi en do1 bedink,
oie om 'n vel papier mee te vernier
maar as natuurgebeurtmiste vier.
'n Spiegeling is in 'n ooglidwink
vervlugtig juis as mens dit wil bewaar:
te teer om in te tmm, uitbundig dwass,
'n glimmerende basislose waas
wat d vibreer tenvyl ek snak en staar
dat selfs die vel papier dit oie aanvaar.
("Fata morgsna".Rymdwang, l987:40)
So ver dit haar potisie aangaan, is die volgende aspekte van geluk ter sprake. Die namw word
in haar poesie in vnband gebring met geluk. Sy noem dat die geluk as "natuurgeh~tenis",
buite die verband van die potrsie gevier word. Die vervlugtigende aard van gebk verhoed die
vaspen daanran in die poesie.
Die gedig uit N w d l u k (1989)wat geluk as m a het, moet vexstam word na anleiding van
die bundeltema wat daama venvys dat die possie as noodluik teen lyding dien.
Ek kyk terug op 'n dag van geluk
wat herinner aan vuunverk getowcr
uit prondstof o m w i n veiaeelde
handboeke op bakc&e solders .. .
Geluk wat konstondig bestaan
ken aeen
- moontlikheid om te vernaan.
ontplof uit arga~csewoorde
v o o n d m d bimc bcaek
van die donkerkamerige hart
met sy bergplek w l glimmende beelde
uit oimmer taugvindbare mrde.
'n Vingerveeg kan dit verwek.
("Dag van geluk". Noodluik, 1989:35)
Geluk verkry we1 bestaansmoontlikheid in die poesie, soos die lame r e 1 van hierdie gedig
aandui. Hiermee weerspreek Elisabeth Eybers egter oie die inhoud van "Fata morgana" oie,
maar bevestig juis die verband tussen lyding en geluk. Soos die gedig dit hier stel, verleen die
herinnering we1 permanensie aan geluk. In die bundekonteks van Noodluik is daar 'n verband
iussen die onlvlugting uit lyding en herinnering en geluk.

In die woorde: "hVingerveeg kan dit venvek", kom Elisabeth Eybers weereens daanoe om
die p&ie self as towlug en verteenwoordigendvan g e l d uit te wys.

1.4

LYDING AS GEDIGWHOUD

h i e g d i e uit Die &r

dors (1946)gee 'n samevaning van l y d i as tema in Elisabeth

Eybers se poesie.

In die eerste van die gedigte, gerig a m die lewe, venvoord gr die louterende werking van
lyding wat hier voorkom as die miwering.
Jou goedki4 Lewe,het te lank geduw:
a1 wat dew die jare van geluk onrein

geword het m e t in hierdie uur van pyn
gelouter word. Dwp haar nou in jou wur.
Weerhou van haar gem d e l e s d . Laat nog
vemedering gevoeg word by die smart.
Skuw eSke rmsvlek skoon, stmop van haar han
die laaste ydelheid en selfbedtog.
Wameer die erts geskei is van die stem
moet dit gesmek, ontsmet word en gesmee
v w r dit in suiwerheid te voorskyn tree.
Laat sout haar 08 k& hou; deurstraal
hasr met die blanke buigsaamheid van staal
en beitel haar gelaat tot nun die been
("Sonnet n". Die rmrler dim, 1977b:g)

In die tweede van die gedigte stel sy die vraag: "Wat moet die slotsom wees van hierdie
sman?" Elisabeth Eybers verskaf self in die gedig die antwoord op die vraag wat hier gestel
word.
Wat m e t die slotsom wees van hierdie smart'?
Dat lewe nou ~ebindword tot die klein
en nederige kn'ngloop van die pyn
wat dag na dag sy eelt skaafom die hart ?

Of kan daar i d s wat suiwer is en fier
sterker en m&er opstaan dat jy nie
h i p na 'n haste skuilplek met die slu
en weerlose wantroue van 'n dim

wat in sy bloedspoor neerknak? ly's nog tam
en sat van seerby, maar uit al die wag
en wanhoop sal 'n nuwe, vreemde b a g
stil en verterend opskiet soos 'n vlsm
dat jy kan wed: d al wat jy verloor
het bly die Onaantasbm nog m.
("Sonnet m'. Die ander don, 1977b:9)

In asnsluiting by die suiwwingsgedagte bly die mens nie gevange in lyding nie. Wat uit
lyding voortkom, noem sy 'n "weemde hag" wat verlies omskakel in die wins van "die
Oneantasbare" wat bchoue bly.
Na die proses van "betrewen bctrsg", kom 'n nuwe geluk tot stand, soas dit in die volgende
gedig verwwrd word.
As die gel& waarmce die lewc jou

per ongeluk bedal h a op 'n dag
in duie ston, kan jy 'n nuwe bou
wsnneer jy klaar b w r hel en betrag.
Die tweede een sal sober wees en strak
--gem strelende versinsels meer, geen waanmet stem op steen versterk tot by die dak
om teen die mkwind van die lyd te staan
Om bitterheid se sypeling te rrmt
sal j v dte fondamente dim mon I6
diemure hoon om liefde in te sluit
en vir die vergesig jou vensters wyd.
Bo die beskeie ingang sal jy he
as d e l e sieraad: jammerhartigheid.
Die ander dors, 197%: 10)
("Sonnet Nu.

-

Die tweede geluk omstaan uit loutering, is "sober" en "st&" en bestand teen tyd. Op hierdie
wyse word bitterheid wat dew lyding kan ontstmn, geweer. Die loutering dew lyding gee

aanleiding tot 'n ~ i m e visie.
r
As rigtinggewer aan hierdie tweede, of nuwe geluk, dien die
liefde, herkenbaar am die medelye, soos die gedig dit stel, die 'Tammmhartigheid"
'n Sentrale lydingsgedig in Elisabeth Eybers se oeuvre kom voor in Neerslog (1958) waarin
lyding as eksistensiele grondwaarheid deur middel van die Bybelse lydingsfiguur Job,
uitgebeeld word. 'n Analise van hierdie gedig toon hoe Job se lyding volmenslik word (vgl.
Booysen, 1981:37-39).

.

'n Potskerfhet die oaadiies
, van die iuk
geduldtg opgcspoor, dlc euerdrup
h a dmog geword d ~ tentaftewe
e
uk
tm rowe laat d ~ huld
e wellusrtg kru~p

As Gods hand alles uitwis bly die tyd
nog onvernietigbaar Die &se dag
was dus tot sy beskikking om die vlyt
van bromers in die wilgoed te betrag.
- aandagtig asemend, tenvyl die stank

en sonsteek hul beswerine om hul rank.
Toe al die yweraars o n d b o n d s verdwyn
het hy sy bak sorgwldig skoon gelek,

& ingekrimp tot 'n klein

G n pyn.
("Job". Neershg, 1975a47)

Vmaf die eerste red word Job se lyding uitgebceld en dit word deurgevoer tot by die klimaks
in die sloWl. 'n Bepaalde Bybelse voorkennis word veronderstel vir die juiste begrip van die
gedig. Die Bybelse verhaal vertel van die lyding van Job, maar die kerngegewe van die Bybel
handel oor die soewereiniteit van God. Daarby handel dit ook oor die probleem van die
lyding van die gelowiges wat verband hou met die vraag na die wese van die godsdiens.
Elisabeth Eybers venvoord in die gedig egter die lydingsverhaal van Job op so 'n wyse dat dit
die verhaal word van tydgebonde, menslike lyding.
Volgens Job 7:3 en 7:4 het Job se lydingtyd maande geduur. Menslik gesproke sou hy dus
baie tyd gehad het om sy omstandighede te betrag. Dit is hierdie menslike lyding waarop die
hoo&lem val.

In Job 2:7 e n 2 8 in die 1933-venaling van die Bybel staan: "En die Satan het weggegaan van
die aangesig van die Here, en hy het Job met bose swere g W van sy voetsool tot sy skedel.
En hy het vir hom 'n potskerf geneem om hom daarmee te kmp, tenvyl hy in die as sit".
Volgens Job 7:15 het Job moeite ondervind om asem te had, omdat sy siekte 'n benoudheid
veroowak het. Die gedig handel nie oor Satan of oor die oorsaak van die lyding nie, maar
Elisabeth Eybers gebruik die Bybelse gegewe oor lob se siekte om op 'n konkrete en
realistiese wyse sy bestaan ondw hierdie lydingsomstandighede uit te beeld. In die gedig
staan dat Job met 'n potskerf die "paadjies van die juku "opgespoor" h e . In die gedig word
w k venuys na "asemend". Die digter doen 'n beroep op die leser se sintuie in 'n amperaanskoue van Job se toestand en handeling. Sy voeg gegewens by en noem dat hy die rowe
vnsigtig aanraak en dit "laat die h i d wellustig kmip". So laat sy die leser dus w k &el in
hoe Job moes voel. Deur te weet wat Job doen en hoe hy sy toestand beleef, word die leser
betrek en so word sy lyding algemeen-menslike lyding.

In die venvysing in die gedig dat "Gods hand alles uitwis" kan 'n erkenning van die
soewereiniteit van God gesien word. Dit sou dan op subtiele wyse die lyding van gelowiges
en die m g na die wese van die godsdiens betrek. Die klem val egter so st&

op die lyding

self dat die hele gedig gerig is op die vereenselwiging met die lyding van Job.

In Elisabeth Eybas se oeuvre is die suiwering en die deurdring tot die essensie verbind aan
lyding. In die slotr&ls voer sy Job se lyding tot by die kem daarvan. Job het:
sy mameltlenten oor sy kop getrek
en ingekrimp tot 'n klein pit van pyn
Job het dus nie net die lyding m a a r Ne, maar lyding het die kern van Job se bestaan geword.
Hy word lyding en so verleen Elisabeth Eybem 'n beeld aan die diepste kem van menslike
pyn en leed.

In Elisabeth Eybers se oeuvre is dit Ne alleen die essensie van lyding wat ewaar mod word
nie, maar lyding moet ook aanvaar word om daar deur te kom. A1 gaan dit in hierdie gedig
om die oorgawe am lyding, beweeg haar oeuvre heen en weer tussen lyding en geluk.

In die bundel Neerslag (1958) kom sy tot die slotsom.
Besitloosheid verlos mens van verlies;
as jy op lange laas genoeg gely't
10s jy wat onherkrygbaar is en kies
van leegheid die v m r w e sorgloosheid
("Slotsom". Neerslq, 1975a59)
Elisabeth Eybcrs transendeer in hsar poeie die lyding. Lyding word dus ~e as 'n eindpunt
gereken nie, maar as 'n beginpunt van "verworwe" geluk. Daarom is haar poaie nie
uitsiglws nie, maar werk bewydend deur oa geluk.

2

SLOT

Al beweeg Elisabeth Eybers se oeuvre tematies in 'n permnliker, enger kring, is lyding as
prominente t e r n van haar poesie algemeen-menslik en relevant w r alle tye heen en

scl

bydraend tot die duursaamheid van haar poeie.
Elisabeth Eybers se omvangryke oeuvre bied 'n ryke blik op die lewe en op lewenslyding en
Iewensgeiuk wat vir die leser van betekeenis kan wee%Die poesie omvat ook meer as hierdie
aspekte. Soos sy self d,kan "die geheim van 'n gedig se skoonheid nie "ontrafel" word nie.
In die skoonheid van die gedig 18 die genot van die lees van poEsie opgesluit. Daarom kan sy

w k s h "as iemand van wie ek weet dat hy of sy sensitief en opreg is vir my d: 'Hierdie of
daerdie vers wat jy gesbyfhet, is vir my mooi: dan voel ek dat ek geen hoer lof of erkenning
sou kon verlang nie" (Eybers, 1978:106).
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