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Uittreksel 

Hierdie tesis het ten doel om inhoud te gee aan die konsepte primardialiteit en simbalisering en om 
die verhouding tussen primordialiteit en simbolisering te ondersoek. In hierdie werk word 
gepostuleer: 

J. dat daar In plimordiale wereld in Ietterkunde bestaan; 
2. dat die proses van simboliseling llodig is vir die oorgallg lla die plimordiale wereld in 
letterkunde: en 
3. dat plimordialiteit en die proses van simboliseling waannee tot die primordiale wereld oorgegaan 
word, tot In evalueerende konsep van die literere teks ontwikke1. 

In die eerste hoofstuk word verduidelik wat die aard van die simbool is en daar word ge'\vys op die 
verhouding tussen plimordialiteit en simboliseling. Die aard van die pl1mordiale word ondersoek 
deur te wys waanllee die plimordiale konespondeer, te wete die oer-chaotiese paradys-wereld en 
die mdimenterste laag van die menslike psige (of in Jungiaanse tenninologie, die Kollektiewe 
Onbewuste). Daar word verder geargumenteer dat vir simbole om blywend te wees, dit In vereiste 
is dat hulle in die plimordiale gewOltel moet wees, omdat slegs hierdie simbole die oOl'gang na In 
plimordiale wereld in die letterkunde kal1 bewerkstellig, en as dit nie bereik word nie, sal die 
simbool sy betekenis verloor en stelf Die primordia Ie simbole skakel weer op hul bemt om In mite, 
of singewende verhaal te vonn. Vir die literere teks om dus In singewende verhaal of mite te word 
wat van blywel1de waarde is, moet die proses van simbolisering deur middel van primordiale 
simbole plaa~vind. Die verhale wat blywend geword het, word dus mite en sluit die mitologiese 
oorleweringe. die alchemie en sprokies in. 

In die tweede hoofstuk is die postulasie dat veral sekere simbole van kem-belang is vir die oOl'gang 
Ila die plimordiale wereld. Hierdie simbole word spesifiek ondersoek en daar word ook aangetoon 
watter belangIike rol hulle spee1 in sekere singewende mites, soos die klassieke Griekse en die 
antieke Egiptiese mitologiese oorleweringe asook die alchemie. Daar word verder geargumenteer 
dat die mitologie van gI'oot belang is vir die oOl'gang na die pI1mordiale. Een wyse waarop die 
moderue skIywer die oorgang na die primordiale wereld kan maak, is om in sy proses van 
siruboliseling sinvol aan te sluit by hierdie mites en hulle primordiale simboliek. Die postulasie word 
verdeI' gemaak dat die literere werke van D J Oppeiman en Etie1l11e Leroux in die tradisie van die 
singewende blywende Illite staan. Daar word dus geteleskopeer vanaf die primere literere tekste, 
naamlik Kamas uit In Bamboesstak van Oppennan en Isis Isis Isis van Leroux na die mites waarby 
hierdie tekste aansluit. Hierdie mites en die simbole waaruit hulle bestaan word dan ondersoek en 
daardeur word verdere inhoud aan die konsep primordialiteit gegee. 

In die derde en vierde hoofstukke word gekollsentreer op 'n analise van aspekte van die primordiale 
en die proses van simboliseling in sekere gedigte uit Kamas uit 'n Bambaesstak en teksgedeeltes uit 
Isis Isis Isis. Die proses van simboliseling en die plimordiale waardes van die implikasie
verskynsels word sistematies uitgewys. Die postulasie dat DJ Oppennan en Etie1l11e Leroux aansluit 
by die tradisie van die blywende IIDtes word in die analise van die pI1mere tekste waar bewys. 

Uiteindelik word die herkenning van die primordiale wereld in die letterkunde in hierdie studie tot 'n 
evaluerende konsep ontwikkel. Dit is egter 'n konsep wat vanaf die literere teks uitgaan en die 
literere teks tot die belallgIikste posisie verhef 
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Hoofstuk 1: Simbolisering en Primordialiteit 

Inleiding 

Die tesis wat in hierdie studie voorgehou sal word is dat In primordiale wereld in letterkunde 

bestaan, Die konsep van primordialiteit is In betreklike nuwe idee en term, maar dit is In 

voortbouing op verskeie aspekte van die samekoms van sekere literere beskouings, simbool-studie, 

mitologie, diepte-psigologie en sekere ander studievelde, Daar sou gese kon word dat hierdie 

primordiale wereld in die teks herkenbaar is en dat dit op 'n oorspronklike, oer -chaotiese of paradys 

wereld wys. Dit korrespondeer met die diepste en rudimenterste laag van die menslike psige en 

Onbewuste. 

Voorlopige definisie van die Primordiale 

Primordialiteit en die primordiale wereld in letterkunde is wesentIik twee dinge. 

Eerstens is dit 'n literere voorstelling. Hierdie voorstelling is dikwels in die vorm van die chaotiese 

ofparadys-wereld. Dit is die voor-dualistiese wereld, waar die mens (in die paradys) net is en waar 

daar nog rue begin is om die wereld dialekties op te sny en in dualistiese teenstellings te sien rue. In 

die Bybelse beskrywings van die loods-Christelike tradisie van hierdie primordiaie wereld, loop die 

eerste man, Adam, en die eerste vrou, Eva, naak en is rue skaam rue, omdat hulle nog geen 

bewussyn het rue. As paradys wereld word die primordiale wereld op verskeie wyses voorgestel; 

enersyds is dit die mooi idilliese paradys, pragtig van aansien, waar alles en almal gelukkig is; maar 

andersyds is dit In donker bose soort wereld, die wereld wat deur die romantiese skilders en digters 

soos William Blake, Hieronymus Bosch en andere voorgestel is. Die belangrike punt is dat geen 
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dualistiese goed en sleg daar bestaan rue, maar slegs die primordiale wereld, met aIle oerwaardes 

wat voorgestel word (presies wat dit beteken dat primordiale waardes voorgestel word, sal later 

verder verduidelik word). Opperman sluit direk hierby aan, veral byvoorbeeld in 'n gedig soos 

"Stem uit die Spelonk". nit is natuurlik so, omdat die diepste en rudimenterste laag van die 

menslike psige rue net goed ofnet sleg is rue, rue net mooi of net lelik rue, rue net lig of net danker 

is nie, maar altyd beide, omdat dit voor aI die ander dinge is. 

Die voorstelling van die primordiale wereld is oak nou verbonde aan die wereld onder die water. In 

'n sekere opsig is die water-wereld, die oer-chaotiese wereld, wat bestaan voordat skeiding 

plaasgevind het, dus 'n baie algemene voorstelling van die primordiale. Die water en die water

wereld van die plasmatiese flui'de eenvonnige massa, waaruit differensiasie en lewe nag moet 

voortkom, is die wereld voor aile lewe begin het of geskep is. Dit is opvallend hoe algemeen die 

waterbeeld vir die Begin by mites is. In die Egiptiese mitologie is die begin Nun, die Chaos, "the 

primordial ocean in which before creation lay, the germs of all things and all beings" (Larousse, 

1987: 11). In die Assiro-Babiloruese mite is water ook die primordiale element waaruit aile lewe 

ontspring (Larousse, 1987:49). Dit word oak baie duidelik gestel in die Bybel van die Joods-

Christelike mite en tradisie, waar daar gese word dat "die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit 

was danker op die diep waters, maar die Gees van God het oar die waters gesweef' (Genesis 1 :2). 

In die Griekse mitologie is die begin oak Chaos, wat teenoor die aarde, Gaia, gestel word 

(Larousse, 1987:87). Ook in die Chinese mitologie word die water as die oorsprong van die lewe 

gesien (Cirlot, 1990:364). Uiteindelik is 'n interessant ontwikkeling die konsep van die "heavenly 

waters" in die simbool van die bergmeer, waar die water en die bergl, as die belangrike 

" Die berg is een van die aIgemeenste (eintlik feitlik universeel) en interessantste natuursimbole. Net soos die Griekse 
beskawing die berg Ol}rupus as die blyplek van hul gode gesien het was die hoogste berge in Nepal en Tibet (die 
Tibetaanse naam "ir Mount Everest is Chomo Lungma wat "godin-moeder van die aarde" beteken) ook die blyplek 
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ontmoetingsplek van die mens met God, met mekaar in verband gebring word en wat veral in die 

Buddhisme te sien is (Cirlot, 1990:366). Soos later aangetoon sal word, sluit veral Opperman sterk 

aan by hierdie kragtige waardes van die watersimboliek in baie van sy gedigte. Dit is alreeds so 

vanaf 'n gedig soos "Legende van die drenkelinge" in Negester oar Nineve, maar vera! vanaf 

"Kantelkornpas" onder die subtitel "Teodoliet" in Edms. Bpk. (die teodoliet is die instrument wat 

gebruik word om die wereld te meet en die kaaIt te trek, daalmee word terselfdeItyd vooruitgekyk 

word na die nuwe, primordiale wereld wat betree moet word en dit is 'n soort vooruitskouing na 

die werklike psigiese reis wat in die volgende bundel, Kamas uit 'n Bamboesstok, ondemeem sal 

word). In baie opsigte is die gedig "Kantelkornpas" dus 'n voomitskouillg na die watersimboliek en 

die afdaal in die water wat in die "Vierde rol" van Kamas utt 'n Bamboesstok sal volg. 

Die tweede belangtike aspek waannee die primordiale skakeL is met die diepste en mees 

mdimenterste laag van die menslike psige. Oit konespondeer met en steun op Jung se idees en daar 

sou dus voorlopig gese kon word dat dit ooreellkom met die Kollekttewe Onbewuste. Dit is egter 

nie die geval dat die herkenning van die plimordiale wereld in letterkullde slegs In ander so011 

benamil1g vir 'n JUl1giaanse psigo-analitiese benadeIing tot letterkunde is nie. Soos hierbo aangedui 

is (toe gese is dat die konsep van die plimordiale wereld op verskeie aspekte soos die simbool

studie, mitologie en diepte psigologie steun) is die Jungiaanse psigo-analitiese benadering 'n deel 

(hoewel van uiterste belang), van die gt'oter primordiale benadeling wat aspekte van al die 

bogenoemde insluit. Die Jungiaanse benadering selfs is natuurlik 'n en01me studieveld, wat nog 

verdeI' ondersoek sal word. 

van die Buddha en het die berg Mem vir die Hindus, die Haraberezaiti vir die Persiers, Himingbjor vir die Gemlane 
en Caf vir die Islal11iete. dieselfde soort heilige betekenis gehad. Die berg word weens sy hoogte en groote geassosieer 
met 'n "inner loftiness of spirit" en die ideaal was altyd 0111 die tempel op die kmin van die berg te oou. So is die 
Parthenon op die Acropolis, die Mesopotamiese ::iggurats en die voor-Colombiese teocallis, die inka-tempels in die 
Andes almal volgens dieselfde patroon op die kmin van die berg geoou (eirlct, 1990:219-220). 

3 



Omvang en vooruitsigte van hierdie stu die 

Hierdie studie is hoofsaaklik in twee aspekte gefuteresseerd. Eerstens, die uitwys van die 

voorstellings van hierdie plTInordiale wereld op al die vlakke op die kontinuum: vanaf die oer

paradyslike wereld (voorgestel as beide die mooie en skone wereld en as die donker bose wereld) 

tot uiters abstrakte simboliese voorstellings. Dit sal hoofsaaklik gedoen word by die besprekings 

van twee literere tekste, te wete Komas uit In Bamboesstok en Isis Isis Isis. AI die voorstellings van 

hierdie wereld en al die kennismakings van die sklywers daannee, geskied dem 'n proses van 

simboliseling. Etienne Leroux het me net as sklywer hierdie wereld verken me, maar ook heelwat 

literere teOlie en klitiek in Afiikaans ontwikkel. Sy idees sal later vollediger beskou word, maar ter 

inleiding is dit nou interessant om te let op een van sy meer populere stellings: 

"In 'n sekere sin is my angs ook maar weer 'n Jungiaanse. [ ...J Dit is: om gekonfronteer te 
word met dinge wat mense as boos beskou, maar wat me werklik boos is me - hulle word 
as boos beskou omdat hulle nie bekend is nie; jy weet nie wat dit is me. Dit is eintlik 
oerbelewenisse wat 'n onsettende groot waarheid bevat. As jy dit net kan versoen met die 
rede, d.w.s. as jy dit by wyse van spreke vir vandag kan fOlmuleer. As jy ... ek probeer die 
angs fOlmuleer in telme van hierdie wereld ... en dan, eintlik, wat my betre£: is die angs 
onnodig, d.w.s as jy kan begryp wat die oorsaak van die angs is. 'n Mens is bang vir die 
oerwaarde in jouself [...J Ek maak my by wyse van spreke oop na binne toe [ ... J en dan 
sklyf ek uit die Onbewuste uit, en wat dan bo uitkom, probeer ek dem my skryftegniek, 
d.w.s. dem my rede, VOlm gee, d.w.s. om op my eie mamer 'n simbool te vind. Die psigiese 
energie kom met ander woorde ongefOlmuleerd in my uit en ek probeer dit in 'n simbool 
opvang offOlIDuleer." (Gesprekke met Skrywers J, 1971:49-50) 

Om uit die realiteitswereld te beweeg na die metafisiese of psigiese domein (die primOl·diale wereld, 

ofwaaIvan 'n element in Leroux se telIDe die "oelWaarde" is) is 'n simbool nodig. Simboliseling is 

dus die proses of taahitueel waardem die OOl·gang van die realistiese wereld na die primordiale 

wereld bewerkstellig word. Taal self is 'n simbool van die realiteitswereld, maar dem die 

ontwikkeling binne die literere teks, kan oor die algemene simbool-waarde of betekenis van die 
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woord beweeg word (en dus oor die realiteitswereld) na die metafisiese, pllmordiale of psigiese 

domein. Die nuwe simboolwaarde maak dit vir die leser moontlik om in die simboliese wereld (die 

teks of nie-realiteit) te beweeg. Allders gestel: die simbool as uitdrukking resoneer en 

konespondeer met dieselfoe waardes by die leser van die literere teks en die leser word dem die 

kennismaking met die simbool gedwing om ook die "bose", onbekende dinge, die oerbelewenisse 

by hom- of haarself' te herken. Baie mense keel' natuurlik van hierdie proses weg. Dit is die 

ontvlugting waarvan Leroux reeds op p.l van Die Mugu praat. Hierop sal weldra ook nog 

temggekeer word. 

Die simboliselings-proses, die gebmik van simbole, hoe hierdie simbole skakel en hoe die simbole 

saam gebmik word om In singewellde verhaal te skep, is die tweede belangtike aspek wat in hierdie 

studie ondersoek sal word en waaraan die grootse deel van die teoretiese bespreking in die eerste 

twee hoofstukke gewy sal word. Daar sal nou reeds gepostuleer word (en later meer volle dig 

gesubstansieer word) dat daar hoofsaaklik dlie simbole is, wat baie nou met mekaar skakel en 

sentraal staan by die o01'gang van die realiteitswereld na die pllmordiale wereld. Die eerste hiervan 

is die reis. wat baie nou verband hou met die tweede konsep, die van die afdaling. Hierdie afdaling 

is Of onder die water in, soos veral by OppelmaTI aangetref'. of in In SOO1t hel (of "infemal world") 

in, soos veral by Dante se Divina Comedia of Goethe se Faust aangetref Die derde konsep is die 

erotiek Nie een van hierdie staan egter in isolasie nie en dit is belangtik om daarop te let dat daar 'n 

gt'oot illteraksie en afhanklikheid tussen die onderskeie simbole is, Hierdie drie hoof simboliese 

elemente van die pIimordiale teks, word dan verdeI' ondersteun dem spesifieke simbole, soos die 

aarde. die maaR water en vum, Hierop sal HOg uitgebrei word, Hoe skrywers die dIie hoof-

Soos hierbo reeds gevvys, al vanaf 'n gedig soos Legende Fan die drenkelinge in .Yegester oor Ninel'e en dan vera! 
vanaf Kantelkompas onder die subtitel Teodoliet in Edms. Bpk en vera! weer in die gedigte van die Vierde Rol in 
Komas uit 'n Bamboe.\:wok, 
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simboliese konsepte ontwikkel en simbolies voorsteL sal dus sentraal aan die studie staan en aan die 

hand van voorbeelde vol1ediger verduidelik word. 

Laastens saL aan die hand van teoretiese beskouing van die simbool en die mite, aangetoon word 

hoe plimordialiteit tot 'n evaluerende konsep in die letterkunde ontwikkel omdat juis die 

plimordiale letterktmde bl}wend is. 

Oie eerste veltrekpullt is dus die simbool en dit wat deur die simbool voorgestel word. Vandaar sal 

beweeg word na die nenverk van simbole wat 'n mite vonD en wat hierdie netwerk voorste1. Daar is 

reeds op konsepte soos die diepte-psigologie en kollektiewe onbewuste ge\\l)'s en dit sal ook verder 

ondersoek word. Daar moet egter op gelet word dat hierdie studie nog 'n volledige ondersoek na 

Jung se toepassillg op Afiikaans letterkunde, nog 'n vol1edige ondersoek na mitologie is. Daardie 

velde word slegs betrek in so velTe as wat dit deel is van die (groter) konsep van pdmordialiteit, en 

waar dit die huidige studie tot hulp kan wees. 

SOObool, sOObolisering en prOOordialiteit 

Oit sal dus nuttig wees om by die simbool te begin. Oor die simbool is daar al heelwat geskryf In 

sy analise van implikasieverskynsels groepeer Snyman (1983:52) die simbool die metafoor en die 

metonimia bymekaar, omdat al ruie sekere gemeenskaplike ken:merke vertoon. Vanuit die oogpunt 

van implikasieverskYllsel is die hoof gemeenskaplike ken:merke van die metafoor, metonimia en 



simbool dat hulle ontstaan uit die disjunksie tussen die wo01'd- en sinsbetekenis en die ontkenning 

van die waarheidskolldisie van die sin (Snyman, 1978:52).3 0 01' die simbool se Snyman (1983:78): 

"[0lie simbool verwys 'n analoe saak, die saak bly ongenoem., die interpretasie van die 
simbool word deur teks en konteks gesuggereer en heel dikwels is meer as een lesing 
moontlik." 

Oie belangtikheid van die veelheid van betekenisse word onderstreep wannee1' N.P. van Wyk Louw 

uit Swaarte ell Ligplilite (1967:61) aangehaal word: "En 'n simbool het juis die kenmerk dat dit baie 

betekenisse kall be - dat dit as 't ware ligst1'ale na aile kante toe uitstuur. 1/ 

Suyman (1983:78) maak egte1' die volgende k"Walifikasie: 

"Oit is weI dadelik noodsaaklik om simbool en simbool van mekaar te onderskei Die uil as 
simbool vall "onheil" of"wysheid", die hamerkop as simbool van In doodsaankondiging ... 
hie1'die simbole het 'n sekere tradisionaliteit, 'n leksikale waarde. Vaste simbole sit vas aan 
kulture en Inites, en as 'n leksikon van hulle eie is hulle naslaallbaar (vgl. 'n werk soos IE. 
Cidot se Dictionary ofsymbols). Die simbole is nie in die eerste plek tel' sake WaImeer ons 
'n gesprek voe1' 001' die simbool as implikasieve1'skynsel nie. Noem bulle leksikale of 
tradisionele of kulturele of lnitiese simbole, en noem die aIlde1' lite1'ere simbole. Wat 
belangtik is, is dat binne die onderskeidillg metafoo1'/metonirnia/simbool slegs nie-leksikale 
simbole tel' sprake is. " 

Snyman gaan dan verder om die nie-Ieksikale simbool te bespreek en te vergelyk met die metafoor 

(en die metonimia). Die metafoor het 'n inhoudelike kondisie wat in 'n disjunkte ve1'bouding staan 

tot die opregtheidskondisie.4 By die simbool is hierdie proses s0011gelyk, maar verskillend in die sin 

dat die opregtheidskondisie baie duidelik teenwoordig is, maar dat die inhoudelike kondisie 

"Die ander hoofgroep wat Snymall identifiseer is die ironie-groep (die ironie, hiperbool, satire, litotes en parodie 

hoew'el die parodie, soos verder bespreek., In spesiale geval is) Hulle word hoofsaaklik gekenmerk deur die disjullksie 
tussen die onderdele van die taalhandeling en die weerspreking van die verwagte presupposisies bil1l.le die betrokke 
taalsituasle. 

'Vir 'n bespreking van hierdie konsepte, sien Snyman .I/irakel en .I/use (1983) Hoofstuk I, veral p.IO-12 en vir In 

volledige bespreking oor hoe hulle by die metafoor funksioneer, sien p.57-63. 


-; 
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heeltemal ontbreek. Snyman se dat vir die interpretasie van die teks die inboudelike kondisie 

inderdaad bestaan, lIlaar dat die verhouding tot die opregtheidskondisie eintlik nog meer disjunk is. 

Die woord in verhouding tot die sin moet eintlik heeltemal analogies gelees word, wat dus 

deurlopend disjunk is. By die metafoor is daar 'n sintese tussen die inboudelike kondisie en die 

opregtheidskondisie en die illhoudelike kOlldisie is diensbaar aan die opregtheidskolldisie. Dit is nie 

die geval by die metafoor nie: die inboudelike kOlldisie bly homsel£ die opregtheidskolldisie (die 

allaloe saak) bly homself Binne die aanbod van die simbool bly die opregtheidskolldisie homself en 

die verhoudil1g tussen die twee is In parallelle en komplementere saamloop. Die 

opregtheidskondisie is nie finaal vasgele of peilbaar nie. Van Wyk Louw word nogmaals deur 

Snyman (1983'79) aangehaal: "Die simbool omvat baie waarhede - die wat ons veIIDoed en ander 

wat hulself in lluwe of later omstandighede kan kom aanbied. Ons salnooit weet wanneer 'n goeie 

simbool se moolltlikhede van interpretasie uitgeput is nie." (Rondom eie Werk, 1970:34). 

Vander Westhuizen (1989: 3 81) sIuh hierby aan, maar gaan ook verder as hy se: 

"Daar moet omniddellik saamgestem word dat daar weI simbole en Simbole bestaan: vele 
simbole word daagliks deur skI)'\vers en lesers gedood deur dit te reduseer tot een-woord
betekenis, voorspelbare cliches of stop-tekens. Maar, net soos die nie-simboliese woord 
opgewek kan word, kan die dooie simbole weer herleef wanneer hulle voedingsroetes tot 
die betekellisbron geopen word. Die sentrale doel [ ...] is juis om die mitologiese simbool 
(aIle leksikale simbole bestaan binne 'n mitologie, al is dit dan net die eietydse) as 'n uiters 
lewenshagtige implikasieverskYllsel binne die literere teks te benader en om aan te toon 
hoe dit 'impliseer' en aallsluit by auder erkende implikasieverskynsels." 

Van del' Westhuizen maak hier sekere interessante en belangIike stellings wat groter ondersoek 

verg en verder verklaar moet word, ten einde die presiese aard van die simbool vas te yang. Die 

eerste hielVaIl is dat aIle leksikale simbole binne 'n mitologie bestaan en tweedens dat die simbool 'n 

voedingsroete tot die betekenisbron het. Vroeer het Van del' Westhuizell (1989:281) daIl ook gese: 

8 



"Simbole is heilige goed en bevat 'n waarheid wat wag om in die regte millieu oopgelees te word, 

om te ontplof in die Persoonlike Onbewuste en sodoende die geleivore na die Kollektiewe 

Onbewuste te open." Volgens Campbell (1968:677) is die waarde van die mitiese simbool dat "it 

touches and unites in the actuality of a person the whole range of his living present: the ultimate 

mystety ofhis being and of the spectacle of the world, the order of his instincts, of his dreams, and 

ofms thoughts. And this today in a way ofespecial immediacy." 

Oit is duidelik uit hierdie stellings dat die verhouding tussen simbool en simbool ondersoek moet 

word. Verder moet die verhouding tussen simbool en mite (en!of mitologie) ook verder ondersoek 

word om die aard van die verhouding tussen die twee te bepaal Daar bestaan 'n wye 

verskeidenheid venvysings in die werk van vera] Leroux na die konsepte soos die Kollektiewe 

Onbewuste5 en dit sou dus logies wees om by Leroux se beskouings hieroor te begin. Leroux het 

heelwat gese 001' sy beskouings van die simbool, tllite, mitologie ens. Veral in !wee opstelle in 

Tussengebied (1980), Die mens, en veral die skrywer, op soek na die lewende mite en In search of 

the selfhet Leroux sy beskouings baie duidelik gemaak. Met 'n noukeurige lees mervan blyk dit dat 

Leroux 'n uitstekende blik op belangtike insJagte in sy werk bied en as uiters belaugtike 

meturgeman kan dien. 

Oit is duidelik dat Leroux aansluit by die beskouing van die mite as simboliese voorstelling. Dit is 

ook die beskouiug en nut van mite wat vir hierdie studie van waarde en belang is. Wanueer Leroux 

oor die mite praat se hy dat die mite uie 'n verldarende verhaal is uie; dit is ook nie In allegotie of 

stotie nie en dit is veral nie sinoniem met ol1waarheid nie. Leroux se baie duidelik dat die hy sy 

begtip van die mite baseer "op lung, Kerenyi en ander, wat die begtip van In Kollektiewe 
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Onbewuste aanvaar en die verskynsel van 'n mite in die lig daarvan interpreteer" (Leroux 1980: 11). 

Leroux se Udat die mite iets is wat belewe word, dat 'n lewende mite saamgestel is uit 'n patroon 

van simbole wat sedert die oertyd van die mens se bestaan geskep is, dat dit te voorskyn kom uit 

die diepste, rudimenterste laag van die menslike psige, dat dit tlpontaan gebore word gedurende aile 

periodes van die menslike geskiedenis, dat dit ooreenstem met sekere prosesse in die menslike 

psige, dat selfs volgens die kosmologiese opvatting van die mite dit nie die buitenste wereld van die 

heelal is wat beskryf word nie, maar die innerlike kosmos van die menslike psige." (Leroux, 

1980: 11). 

Die mite is vir Leroux ontsettend belangrik. "Aangespoor deur 'n lewende mite kan 'n hele volk tot 

fantastiese dade oorgaan; sonder 'n mite kan 'n volk aile belang in die lewe verloor en verdwyn ... 

AIle vorme van godsdiens is natuurlik voorbeelde van lewende mites, asook, natuurlik, aile vorms 

van mitologiee. Die meeste ideologiee vandag is 'n vorm van die mite. Die mens kan eerder sterf 

van honger, maar sonder sy mite kan hy nie klaarkom nie." VIr Leroux was aile godsdiens en 

ideologiee, alles waaraan die mens glo, 'n mite. Weereens is dit nie in die sin van 'n onware 

oorgelewerde verhaal sonder feitelike agtergrond nie, maar in die sin van 'n interne belewenis. "I 

think all religions are myths. Not in the dictionary sense, but in a Jungian sense" (Leroux, 

1980: 130). Daar sal straks nog teruggekeer word na die mite en die belangrikheid daarvan. 

Vir Leroux was Jung die werklike sleuteL Jung het voortgebou op die "ontdekking" van Freud van 

die sogenaamde Onbewuste. Dit is baie bekend in die geskrifte en werk van Jung, dat hy in die 

drome van sy pasiente sekere sleutelfigure gevind wat telkens herhaal word en wat 'n wesentlike 

betekenis vir die persoon het. 

5Yergelyk byvoorbeeld pp.98-99 in Isis Isis Isis, 
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Leroux se dat hierdie sleutelfigure iets wesentliks is, deurdat hulle sirnbole is en dat die simbole die 

bestanddele van die mite is. Leroux gaan verder en se dat Jung ook ontdek het dat die "simbole uit 

die Onbewuste is oer-oud en identies aan temas en beelde gevind in misterie-kultusse van vergange 

tye, in klassieke legendes en mites, sprokies, in Indiese en Chinese Yoga, in die ritusse en gebruike 

van Middeleeuse geheime verenigings, in die visioene van mistici, in groot wereldgodsdienste. 

Kortliks kom dit daarop neer dat die Onbewuste selfs vandag nog besig is om sirnbole voort te 

bring wat in antieke tye vir die mensdom van groot belang was en hulle tot nuwe insigte gelei het." 

(Leroux, 1980: 13) 

Leroux het intens belang gestel in die Jungiaanse konsep van die menslike psige en sluit baie nou 

daarby aan. Vir Leroux is dit 'n nie-fisieke ruirnte binne die persoonlikheid, waarin die psigiese 

prosesse plaasvind. Leroux sluit aan by Jung se idee dat die psige uit drie lae bestaan: die Bewuste, 

die Persoonlike Onbewuste en die Kollektiewe Onbewuste. In Archetypes and the Collective 

U/lConsciaus (1968: 3-4) se Jung: 

"A more or less superficial layer of the unconscious is undoubtedly personaL I call it the 
personal unconscious. But this personal unconscious rests upon a deeper layer, which does 
not derive from personal experience and is not a personal acquisition, but is inborn. This 
deeper layer I call the collective lInconsciaus. I have chosen the term "collective" because 
this part of the unconscious is not individual but universal; in contrast to the personal 
psyche, it has contents and modes ofbehaviour that are more or less the same everywhere 
and in all individuals. It is [... ] identical in all men and thus constitute a common psychic 
substrate ofa personal nature which is present in every one ofus. " 

Jung (1968:42) gaan dan verder deur te se dat die Kollektiewe Onbewuste 'n deel is van die psige 

wat van die Persoonlike Onbewuste onderskei kan word in die opsig dat dit nie iets is wat sy 

oorsprong in persoonlike ervaring het nie en nie persoonlik verworwe is nie: 

11 



"While the personal unconscious is made up essentially of contents which have at one time 
been conscious but which have disappeared fi-om consciousness through having been 
forgotten or repressed, the contents of the collective unconscious have never been in 
consciousness, and therefore have never been individually acquired, but owe their existence 
exclusively to heredity. Whereas the personal unconscious consists for the most part of 
complexes, the content of the collective unconscious is made up essentially ofarchetypes. /I 

Jung postuleer verder ( 1968:43): 

"In addition to om immediate consciousness, which is of a thoroughly personal nature and 
which we believe to be the only empirical psyche (even if we tack on the personal 
unconscious as an appendix), there exists a second psychic system of a collective, universa~ 
and impersonal nature which is identical in all individuals. This collective unconscious does 
not develop individually but is inhel1ted. It consists of pre-existent fonllS, the archetypes, 
which can only become conscious secondaIily and which give definite fonn to psychic 
contents." 

Leroux sluit by lung aan wanneer hy se dat die Kollektiewe Onbewuste die grootste en diepste vlak 

van die menslike psige is en hy noem die Kollektiewe Onbewuste "die groot skeppende area" 

( 1980: 14). Die Onbewuste is kollektief nie in 'n besitlike sosiologiese sin nie, maar as die 

teenoorgestelde van "persoonlik". Leroux se ( 1980:] 4-15): 

"Dit beteken dat in die mens se psige mate11aal velwesentlik is voor persoonlike elvalmg, 
iets genelies teenwoordig in die mensheid, d.w.s materiaal wat kollektief dem alle mense 
gehou word en wat te voorskyn kom as vOlmgewing aan psigiese prosesse wat oorgeerr 
word. DaaI'die psigiese prosesse VOlm deel van die hele strukturele aard van die menslike 
pSlge. 

"Omdat daardie psigiese prosesse eie is aan die menslike natum, word daardie inhoude, wat 
aldus uit die Kollektiewe Onbewuste kom, wat manifestasies is van die prosesse in die 
Kollektiewe Onbewuste, in die individu dem drome en fantasiee, en in die groep dem die 
mite uitgedruk. Hierdie illhoude word argetipes of oerbeelde genoem Die woord 
"oerbeelde" dui daarop dat hulle sedel1 die vroegste dae in die lewensgeskiedenis van die 
menslike spesie voorgekom het. Oud [ ... J omdat hulle uit die aard van die psige in sy 
rudimeterste VOlm gegroei het. " 
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Leroux sluit in hierdie opsig direk aan by Jung (1968:4-5) se stelling dat "so far as the collective 

unconscious contents are concemed we are dealing with archaic or [ ...Jprimordial images, that is 

\\1th universal images that have existed since the remotest times. " 

Vir Leroux (1980: 15) verskyn die argetipes as VOlms of bee1de van 'n kollektiewe aard en vonn 

hulle deel van aIle mites. AIle Inites bestaan dus uit simbole. Terselfdeltyd bestaan die argetipes ook 

as outochtone, indMdue1e produkte. Die argetipes of oerbeelde kom, volgens Leroux, in die 

\Toegste mitologiee voor, maar ook spontaan in elke tydperk van die menslike geskiedenis en dit 

dui daarop dat die mite-skeppende stlUktuur in die menslike psige nog steeds aktief is. Leroux se 

dat daar in die menslike psige energie (libido) beweeg op grond van die beginsel van die spanning 

tussen twee teenoorgestelde pole: opbou en afbreek, afbreek en opbou - 'n drama wat ewig herhaal 

word. Dis die beginsel in haas alle filosofiee en godsdienste: vergiffenis, liefde en haat. Hoewe1 

Leroux se dat hy dit 'n kosmologiese beginse1 noem, se hy ook dat dit 'n psigologiese beginsel is, 

want alle kOllsepte waalvolgens die hee1al verstaan word, het diellooreenkomstig 'n ekwivalent in 

die psige van die mens. Energie word in die lewe geroep dem spanning. Die energie beweeg 

outolloom en dit kan ill twee rigtings wees; na die boollste Bewuste vlak (wat progressie is) en na 

die diepste Kollektiewe Onbewuste (wat regressie is). Diep binne die Kollek1:iewe Onbewuste word 

sekere inhoude om die libido verenig. Hierdie kompleks is ook outonoom en die inhoud daarvan is 

die argetipes wat vanuit die Kollektiewe Onbewuste kom Wanneer die libido na die Bewuste 

beweeg is dit gelaai met die argetipiese materiaal. Die tydperk Waal1n die libido diep binne die 

Kollektiewe Onbewuste is, word dikwe1s gekenmerk dem ontwligting, neurose en selfpsigose. Dit 

is die voorstadium van die hergeboOlte en is 'n moeilike, selfs skIikwekkende, tyd, wat dikwels in 

die mites deur die lyding van die held of die god voorgestel word. Dit is 'n universele psigiese 
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proses D (Leroux., 1980: 15-] 6). Daar bestaan die verdere gevaar die persoon in die fimtasie wereld 

van die Kollektiewe Onbewuste kan bly vassteek en daar aIle kontak met die werklikheid kan 

verloor. wat een van die redes is waarom die plimordiale reis me sondenneer sonder hulp aangepak 

kan word me. 

Die argetipes het volgens Leroux nog geen spesifieke simboliese inhoud terwyl hulle in die 

Kollektiewe Onbewuste is me. In die Kollek1iewe Onbewuste is die argetipes nog slegs tendense en 

ongedifferensieer. Die argetipe raak betekenisvol wrumeer dit in die Bewussyn manifesteer. Die 

argetipes wat te voorskJ'll kom wissel van kultuur tot kultuur en van tydperk tot tydperk en het me 

vir alle mense dieselfde inhoud nie. Dit is me die inhoud van die argetipes, of die besondere 

simbool, wat oorelf word me, maar die patroon van die simboolvonning, dus dit wat die simbool 

weergee van wat in die diepste lae van die menslike psige plaasvind - dus die vonngewing aan 

psigiese prosesse. Hierdie psigiese prosesse stem grotendeels by aIle mense ooreen en daarom kom 

dieselfde basiese motiewe in verskillende kulture en tye as inhoud van die argetipes voor. Oit 

verklaar dan hoekom die simbool-inhoud in verskillende godsdienste en mites en verskillende tye so 

baie ooreenkom Jung selfhet in hierdie verb and gese (1968: 58): 

"From the unconscious there emanates detennining influences which, independently of 
tradition, guarantee in every single individual a similality and even sameness of experience, 
and also of the way it is represented imaginatively. One of the main proofs of this is the 
ahnost universal parallelism between mythological motifs, which, on account of their 
quality as primordial images, I have called archetypes." 

Die argetipes kan natuurlik uie vir die mensdom as 'n abstrakte ongedifferensieerde konsep bestaan 

nie. Wanneer die argetipes dus in die Bewussyn manifesteer, word hulle gemdividualiseer in 'n 

(Vergelyk hier die lyding van Jesus bilme die Christelike mite, voordat en gedurende die pynlike proses van 
kntisiging voordat hy met Gcxi in die hemel verenig kon word. 
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spesifieke tyd en plek Die libido word dus getransfonneer tot 'n kuItuUlverskynsel. Vir Leroux is 

die simbool die "psigologiese masjien" wat die libido, die psigiese energie so transformeer. Die 

funksionele aspek van die simbool is dus as geleier waalvolgens psigiese energie oorgaan tot 'n 

kultuurhandeling (Leroux., 1980: 17). Die simbool is egter nie 'n kommunikasiemiddel me. 'n Figuur 

wat slegs dui op iets wat alreeds bestaan, is me 'n simbool me, maar slegs 'n teken. Die ware 

simbool dui op iets wat verborge is. Slegs iets wat verwys na 'n onbekende ding is 'n simbool in die 

ware sin (Leroux, 1980:17-18). 

Leroux sluit hier aan by stellings wat Jung in Ivfan atul His Symbols gemaak het. Jung ( 1978:3) se 

naamlik dat die modeme mens baie tekens ("signs") in sy taal gebmik: "Although these are 

meaningless in themselves, they have acquired a recognizable meaning through common usage or 

deliberate intent Such things are not symbols. They are signs, and they do no more than denote 

objects to which they are attached." 

Die sirnbool word vir Jung van die teken onderske~ omdat die simbool "specific connotations in 

addition to its conventional and obvious meaning" besit. Die simbool impliseer iets "vague, 

Ullkno\\tn. or hidden fi-om us." En dan (Jung, 1978:4): "Thus a word or an image is symbolic when 

it implies something more than its obvious and innnediate meaning. It has wider 'unconscious' 

aspects that is never precisely defined or fully explained. As the mind explores the symbo~ it is led 

to ideas that lie beyond the grasp ofreason. " Hierdie opmerkings van Leroux en Jung pas baie goed 

in die literer semantiese raamwerk van Snyman, maar, soos straks gedoen sal word, kan daar, aan 

die hand van JUllg en Leroux, op die literer semantiese model vOOltgebou word. 
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Die kultuurhandeling waardeur die simbool voorgestel word, kan in 'n "")'e verskeidenheid van 

VOlme voorkom: bee1dende kuns, musiek en die woorde in spesifieke kombinasies in literatuur. 

Leroux (1980: 18) benadmk egter die feit dat hoewel die simbool deur die gemeenskap daargestel 

word, dit nie 'n produk van menslike verkeer is me. 

"Die simbool ont!>1aan spontaan deur 'n ontonome proses van simboo1vonning in die 
diepste lae van die Kollektiewe Onbewuste deur die argetipes. Die mite, bestaande mt 
simbole, is vir die individu dan 'n lewende mite en 'n bron van krag vir die enkeling en die 
gemeenskap. Vedoor die simbool om een of ander rede dam'die eienskap van lewend te 
wees, word dit 'n dooie simbool en die mite 'n dooie mite. Om vas te klon aan aan dooie 
simbole en dooie mites, lei tot allerhande neuroses en selfs psigoses aan die kant van die 
enkeling; en totale ontwIigting, se1fs demol1iese besetenheid deur ismes, aan die kant van 
die gemeenskap. " 

Die belang van die universele aard van die simbool" soos dem Jung gep0 stuleer, kan me 

oorbeklemtool1 word nie. Leroux se dat wanneer die argetipes tot op die diepste laag van die 

Kollektiewe Onbewu!>1e gevoer word, word 'n stadium bereik waar nog biologiese nog 

psigologiese eienskappe onderskei kan word en waar alles saamsmelt tot iets absoluut pdm&. 

"Hoer" as hierdie punt begin plimere en kosmiese eienskappe te differensieer en skei die psigiese 

eienskappe van die biologiese eienskappe. Tog hou die psigiese nog iets van die heel pdmere 

oereienskappe oor. Leroux se dan dat in die mees basiese aspek is die psige dus "die wereld self', 

Die simbool wat nit die diepste laag van die Kollektiewe Onbewuste van die menslike psige kom 

om in die Bewuste 'n spesifieke vonn te bereik, hou nog 'n sekere aanduiding van die oer-waarde en 

oer-betekenis in. Weens hierdie oer-waarde van die simbool kan die mite waalvan die simbool die 

boustelle is en wat die uiteindelike produk is, so intens (en fanaties) beleefword. 

Uiteindelik kan nuwe simbole ook 'n "sekere tradisionaliteit of 'n leksikale waarde" verkry. Dit is 

egter me dieselfde as om argetipiese te wees me. Leksikale simbole is argetipies, omdat net 
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argetipiese simbole oorleef en 'n leksikale waarde sal verkIy. Sekere simbole soos die water, berge, 

son, maan, stene en bome is oer-oud, terwyl ander soos die bul sekere plante en die landbou 

jonger is, terwylnog ander soos die ridder, die wandelende Jood, die skip en die Knris nog jonger 

is. Die feit dat simbole duidelik nie almal ewe oud is nie, bied onderstelllling vir 'n teorie dat die 

argetipes deur middel van verskillende kulturele VOime uitgedmk kan word. Uiteindelik is die 

simhool nie leksikaal teenoor nie-Ieksikaal is nie, maar eerder meer of minder argetipies en dus 

meer of mindel' primordiaal. Die vrae wat in hierdie verb and beantwoord moet word, is tot watter 

mate die skIywer besig is om hom na binne oop te maak en tot watter mate die simbool die 

plimordiale velteenwoordig. In baie opsigte is dit dus 'n kontinuum vanaf meer primordiale tot 

mindel' plimordiale werke. Riel' sou aangevoer kon word dat die blywendste literatuur en kuns die 

werklik plimordiale werke is. In baie opsigte is die estetika en kwaliteit intem en ondefinieerbaar. 

Daar sou dus gepostuleer kan word dat wat werklik blywende letterkllllde is, 'n aansluiting is by 

sekere argetipes. Hoe meer 'n letterklUldige werk aansluit by waardes wat vanaf die begin van 

menslike bestaan, van die oel1:yd af al deel van die mens is, hoe meer tydloos en universeel word 

die letterkunde. 

Daar moet dus nie net 'n onderskeid tussen simbool en simbool getrefword nie, maar dit is duidelik 

dat 'n verskeidenheid van implikasieverskynsels deur die skIywer benut kan word om (in Leroux se 

woorde) "die psigiese energie in 'n simbool op [tel yang of [te] formuleer", om die voedingsroete 

na die betekenisbron te open. Dit wat uit die DnbeV\uste k0111, word deur die skIywer vorm gegee, 

deur middel van 'n proses van simboliseling. "Simbool" in lrierdie sin is dus meer as 'n literere of 

leksikale simboo!, hoewel lrierdie vonn, net soos die metafoor en ander implikasieverskynsels, 

daarby ingesluit is. Wanneer die skIywer se, dat hy homself"oopmaak na binne toe", se hy juis dat 
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hy afdaal in die psigiese domein. Deur die skryfgee hy daaraan uitdmkking. Tog is die uitdmkking 

me willekeUlig me. die wyse waarop 'n skrywer uitdrukking gee (dit "in 'n simbool opvang"), 

geskied ook volgens die uitleg van sy eie psige. Jung (1968:5) se: "The archetype is essentially an 

unconscious content that is altered by becoming conscious and by being perceived, and it takes its 

colour £i'om the individual consciousness in which it happens to appeaL" 

Die rol van die spreker is dus ook van groot belang by die beskouing van simbolisering. Die spreker 

in die teks is as,t ware die OOl"gang van die simboliseting. In die teks, en dit sal aan die hand van 

Komas uit 'n Bamboesstok en Isis Isis Isis geilustreer word, verander die spreker voortdurend. In 

hierdie opsig kan die verandeting van die spreker vergelyk word met die opsit en afuaal van 

maskers. Soos die maskers verander, stet! die spreker telkens en verskuifdie perspektief Elke keel' 

kom 'n ander impersonasie, 'n ander argetipe in 'n ander simboliese vonn, waaraan gestalte gegee 

word, na vore. 

In hierdie opsig word die skrywer ofdigter 'n Janus-tiguur. Janus was die Romeinse god van deure, 

paaie en hekke. Janus het twee gesigte (aa11 die voor en agterkant van sy kop gehad), sodat hy 

sowel die binlle- as buitekant van die gebou kon sien. Janus was dus ook die god van vertrek en 

temgkeer en uiteindelik van aIle kommuuikasie en llavigasie. Janus het egter 'n verdere belangrike 

funksie gehad: hy was die god van aIle begin ("god ofall beginnings") en die god van die dagbreek 

(of die sOllgod). Janus is deur die Romeine as die promotor van aIle inisiatief gesien en oor die 

algemeen was hy in beheer van aIle menslike aktiwiteite. Janus had dus 'n sentrale rol in die 

skepping: hy was die god onder die gode (Larousse, 1987:200). 
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Aanvanklik toe die lug, vuur, water en aarde nog vonnloos was, dus die primordiale toestand, was 

Janus se naam Chaos (Larousse, 1987:201). Die digter sluit aan by die idee van skep en skei. Die 

digter as Janus sIuh dus aan by die stadium van die personasie wat aan die begin was, voordat die 

proses van skeiding en vereniging begin is. Dit is dus insiggewend dat in een simbool twee dinge 

vasgevang word. naamlik die chaotiese begin en die kyk na twee kante toe, as 't ware die kyk na 

bilme en buite. 

Toe die elemente geskei is en VOlm begin aanneem het, het Chaos die vorm van Janus aangeneem, 

met sy twee gesigte wat die verwaning van sy oorspronklike staat velteenwoordig (Larousse, 

1987 :200). Dit is duidelik dat Janus 'n figuur is wat vanuit die oerwereld van die chaos na die 

realistiese, geordende wereld beweeg het en dat hy as sulks hierdie werelde kan verbind. Die 

skrywer (dus die spreker in die teks) is hierdie Janus-figuur wat na binne sowel as na buite kan kyk, 

wat weet wat aan albei kante van die deur is en wat deel van die chaos of die primordiale was en 

die twee kan verbind. 

Die wyse waarop die skrywer dus die Kollektiewe Onbewuste, die diepste laag van sy psige, 

olldersoek en betree, kan, soos reeds gese, baie verskillend wees. Etienne Leroux praat slegs 

daarvan dat hy hom 11a binne oopmaak. By ander skrywers, is daar meer bewustelikke prosesse 

waatmee hulle hierdie diepste Jaag van hul psige konfionteer. Daar sou byvoorbeeld aangevoer kan 

word dat sekere skIywers (veral binlle die gay-paradigma) dit doen deur emosionele en seksuele 

betrokkenheid. Soos aangetoon sal word, het die gebmik van alkohol en die gevolglike siekte In 

groot ro] by Oppennan gespeel. 
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Die Mite 

Daar is vroeer gese dat dieselfde simbole herhaaldelik in baie godsdienste, mites en sprokies 

voorkom. Jung het ook gese dat benewens in drome en visioene, word die argetipes in mites en 

sprokies simbolies uitgedruk (Jung, 1968:5). 

Om hierdie rede, is 'n werklike mite vir Leroux 'n mite wat gebasseer is op die simbole wat uit die 

Kollektiewe Onbewuste kom. Leroux (1980: 19) maak daarom 'n baie direkte uitspraak oor die 

mite en die funksie daarvan: 

"Die vernaamste funksie van die mite is dat dit die mens in staat stel om, waar hy nie in 
staat is om self die gevaarlike proses van individuasie deur te gaan nie, sy toevlug tot 
mitologiese projeksie te neem omdat die psigiese proses, wat individuasie verteenwoordig, 
alreeds in die simbool bevat is. Die hele proses van hergeboorte is in die simbole 
gemanifesteer. Daarom is die ritueel by die mite so belangrik: daar is 'n gedurige vernuwing, 
dit verhinder die simbole om terug in die Onbewuste te sink." 

Jung (1968:6) se dat "myths are first and foremost psychic phenomena that reveal the nature of the 

soul" en daarom se Leroux (1980:129) dat die proses van mite-vorming 'n struktuur is van wat in 

die menslike psige gebeur. Mite en mitologie is eintlik die kristalisasie van wat in die menslike psige 

gebeur. Leroux se dat hy vroeg al ontdek het dat mite en mitologie enorme ewige waarhede en 

betekenis bevat. Hierom gebruik Leroux die mitologie soveel in sy werk en bou hy daarop voort. 

Hy skep dus eintlik self mite. 

Die "mite" waarvan hier sprake is, is natuurlik die mite wat gebasseer is op simbole wat uit die 

diepste lae van die Kollektiewe Onbewuste korn. lndien die mite slegs 'n "verstandelike konkoksie" 

is, het dit geen waarde nie. Jung het gese dat "such things cannot be thought up ... but must grow 
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again fi-om the forgotten depths ... " (Jung, 1978:273). Simbole wat uit die buitewereld gehaal 

word_ is nie werklike simbole nie, maar slegs tekens, en wanneer die mite saamgestel word uit sulke 

simbole uit die (persoonlike) Bewuste het dit slegs vir sommige mense 'n beperkte betekenis. 

Hierdie mite sal streng lokaal wees en slegs gebasseer op persoonlike herinnelinge en simbole met 

persoonlike a ssosiasies. Wanneer 'n literere werk hierop gebaseer is, is dit slegs iets "waarin jou 

verlange na 'n gei"dealiseerde bestaan saam met jou verlange na volkome ontvlugting in beliggaam 

is" (Leroux, 1980: 19). Leroux is dus besig om hier 'n soolt toets voor te stel vir werklike goeie en 

blywende letterkunde. Alles anders kan dan wel tegnies baie goed wees, maar bly op die 

"oppelvlak", die pynlike proses van die regt"essie gebeur nie. Omdat die regressie juis noodsaaklik is 

voordat hergeboOlte kan plaasvind, kom die literere teks, wanneer dit nie uit simbole vanuit die 

diepste psige bestaan nie, nooit by die werklike essensie - die diepste vlakke - uit nie. 

Leroux het verskeie kere gese dat die hedendaagse mites besig is om hulle lewegewende 

eienskappe te verloor. Dit is ook dem Jung self genoem, "... for it is difficult for people of our times 

to accept the countelweight to the conscious world." (Jung, 1967:249) Wanneer hy dit se is dit nie 

'n aanklag teen die godsdiens nie, maar op die rasionalisasie van die kultuur. Daar het dus 'n 

versteming van die ewewig plaasgevind en volgens die beginsels van die libidostroom., vind 'n 

regressie plaas (Leroux, 1980:20). Die psigiese energie stroom temg na die Kollektiewe 

Onbewuste, waar die argetipiese materiaal weer geakkumuleer sal word en as 'n outonome 

kompleks weer in die Bewussyn (Bewuste) na vore te kom Die outonome kompleks sa~ volgens 

Leroux. in die vonn van 'n destmktiewe, skeppende mag wees. Hielmee word bedoel dat die mite 

eers sal herleef as daar 'n psigiese gereedheid daaIvoor is, maar dat die mens intussen die slagoffer 

kan wees van "VOllliS van besetenheid deur argetipiese outonome komplekse". Dit is gevaarlik 
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omdat dit 'n onbeheerde besitname is, omdat dit argetipies is en dus elemente van die argetipiese 

waarheid bevat 

Omdat die hedendaagse mites besig is om hulle waardes te verloor is daar regdeur die wereld 'n 

enorme tranSfOlTIIasie. "We have lost our symbols, and kept our tokens. We don't believe in our 

symbols any more and we are looking for symbols ... One cannot live without symbols. And I do 

believe that we are going to find symbols we cannot imagine now, but they are coming." (Leroux, 

1980: 129) 

Vir Leroux is bewys vir die feit dat die mens nie sondeI' simbole kan leef me, juis die algemene 

verskynsel van godsdiens. Vir Leroux is aile godsdiens 'n vorm van 'n singewende mite en is 'n 

lewende godsdiens 'n godsdiens wat in homself die hele psigiese proses kan handhaaf Slegs 

wanneer die psigiese proses in hierdie VOlID van die mite betekenisvol is, is die godsdiens 

betekenisvol. "Religion is the way that the whole essence of humanity is contained in a form - a 

living fOlm - that gives man his whole existence." Mense sal egter net in 'n godsdiens gIo as dit 'n 

universaliteit het ma.w. die konneksie met die mdimentere psige (Kollektiewe Onbewuste). Die 

oomblik wanneer godsdiens sy mistiek verloor en 'n gewoonte word, begin dit te fiagmenteer en te 

stelf 

Op hierdie punt kom 'n mens by 'n belangtike probleem uit. Aan die een kant is die mite van groot 

positiewe belang vir die mens omdat dit sin gee aan die menslike bestaan, juis omdat dit die psigiese 

proses bevat ("contain"). Aan die ander kant is die werklike belewing van die mite 'n uiters pynlike 

proses, want die Illite gaan tot by die werklike wese van menswees. Self al bly dit vir die mens 'n 
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toevlug tot 'n mitologiese projeksie en nie die eie werklike afdaling of inkeer in die eie self in nie, is 

die belewing van die lewende mite nog altyd 'n diepgaande proses. Leroux gaan egter ook verder 

en probeer definieer wat die doel van die mite is. Hoekom die pynlike proses demgaan? Hoekom 

nie maar net blindelings aanpas by 'n samelewing wat net voortgaan nie? Op hierdie vraag is Leroux 

se antwoord ontsenend belangtik: "And 1 think the basic theme of evelY single human being is to 

find the self" (Leroux, 1980: 130) 

Leroux sluit aan by 'n hele denkskool wanneer hy se dat die self die sentrum is en die ego die 

masker is
7 

Mense hou maskers voor aan die hele wereld, maar die self is die niet, die innerlike 

sentmm of mimte, waar pelfekte balans getref word. Vir Leroux (1980: 131) beteken dit dat aIle 

teenoorgesteldes daar versoen kan word, maar hierdie versoening van teenoorgesteldes is juis die 

kem van die konsep van die plimordiale. Die soeke na die self is dus as 't ware 'n afdaal in die 

plimordiale in. Leroux gaan dan verder en se dat dit bykans onmoontlik is vir die individu om self 

aIleen dem hierdie proses te gaan. Dit is nie net baie moeilik nie, maar ook 'n baie gevaarlike 

psigologiese ekspeliment, omdat met oer-dinge gewerk word. luis omdat die diepste primordiale 

oerbelewenisse gekonfi·onteer moet word, is dit makliker vir die meeste mense om die pad van 

ontvlugting te kies, waatvan daar hierbo reeds gepraat is. 

Vir Leroux is sy shy[ 'n blootstelling aan die oerbelewenisse: "And my Wliting, as far as I am 

concemed, is a fonTI ofpsychotherapy." Hy gaan egter verder dem te se dat sommige lesers dem sy 

werk, sal kan identifiseer met die soektog na die self "It is basically the person in search of 

salvation ... 1 am really doing it for them via the characters in my book. I think, in a sense, 1 was 

Sien byvoorbeeld ook die filosofiese idees van Marthinus Versfeld in tekste soos sy Dit wat ons is en Moraliteit en 

. \ j()ralisme in die bundel l~vd en dae Millrin hy ook die diepte en die soek na die diepte van die siel bepleit. 
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tlying to resolve things for myself, and in that process, doing it for the reader as well. Dying for 

them and being rebom. I'm hying to give them an inkling of death and rebiIth." (Leroux, 

1980: 132), Tog is die mens nie werklik in staat daal10e om lewe en dood te elvaar nie, tensy hy 'n 

heilige is, Die enigste insig ofbegdp kom watmeer 'n mens die spilituele betekenis in die woord (as 

simboliese taalaatlbod) Villd. walllleer die woord lewendig word, wanlleer die woord vlees word. 

Daat'om se Leroux (1980: 132): "But there is magic in words." Die enigste begrip kan kom 

watmeer die woord skake1 met die outsaglike plimordiale Onbewuste en dit is die naaste wat die 

mens kall kom aan die werklike en ware realiteit. "I am hying to create the magic in words, so that 

people read my works on the Slllface as a story ... and then it will catch them somewhere, because 

I'm opening all the doors ofperceptioll." (Leroux, 1980: 132) 

Vir Leroux is die skIywer dus 'n so011 meturgeman, In guru of begeleier. Dit is 'n siening waarby 

Snyman ( 1991 ) aansluit in sy herkelllling Vatl die letterkunde as antropomorfies ofmensgedg. Dit is 

belangIik om vir In oomblik by hierdie plllIt stit te staan, In die sy bekende boek If Yau Meet the 

Buddha on the Road Kill Him, se die Amelikaanse psigoterapeut Sheldon Kopp (1974: 1): 

"in evel), age, men have set out on pilgIimages, on spiritual joullleys, on personal quests. 
Otwen by pain, drawn by longllg, lifted by hope, singly atId in groups they come in search 
ofrelieC enlightenment, peace, power, joy... 

"The emotionally troubled man oftoday, the contemporaJ)' pilgrim, wants to be the disciple 
of the psychotherapist, Ifhe does seek the guidatlCe of such a contemporary guru, he will 
find himselfbegillning on a latter-day spiritual pilgIimage ofhis own. 

"TIns should not surpdse us. Clises marked by anxiety, doubt, and despair have always 
been those peliods of personal wuest that occur at the times when a man is sufficiently 
unsettled to have an opportlU1ity for personal gI·owth. We must always see our own 
feelings of uneasiness as being our chance for 'making the gI'owth choice rather than the 
fear choice. t 

"So too the patient's longing for growth is the central force ofhis pilgrimage." 
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Later sk.JyfKopp 001' die belangtikheid van die gum (1974:7): 

"Some men undeltake their pilgrimage in solitude, others in the company of other seekers. 
Even those who set out alone may find helpful companions who join them along the way. 
But for most of us, at the troubled time at which we set out on the search for the meaning 
ofour lives, it seems wise to tum to a helper, a healer, or a guide who can show us the way 
(or at least tum us away fi:om the dead-end paths we usually walk). Priests and magicians 
are used in gt'eat number. " 

Kopp gaan dan verder om die rol van die spesiale "spnitual guide", of die gum, te verduidelik. Die 

gum skyn aanvanklik van hulp te wees deur die dissipel aan hoer vlakke van geestelike insig bloot 

te stel maar eintlik bied die gum slegs leiding om die eie imperfekte en finiete bestaan in 'n 

dubbelsinnige en onbeheerbare wereld te interpreteer. Gums is nie die draers van finale waarhede 

nie, maar deurdat hulle medereisigers is, is hulle van hulp (Kopp, 1993:7). 

Kopp se dat die gum in baie VOlme mag voorkom "He may wear the garb ofa simple teacher or an 

itinerant healer. Or he may come upon the scene with the dramatic force of a prophet, a sage, or 

even a wizard .. " en "[h]is impact comes in palt fi'om his speaking the forgotten language of 

prophecy, the poetic language of the myth and of the dream Op 'n ander plek het Kopp (1971: 5) 

gese: 

"Myths are the folk wisdom of the world. They appear in evelY culture, and they retain 
their qualities of wonder centUlies after they have alisen, in times and places in which men 
no longer 'believe' in them The reason for this is that they speak to fundamental human 
expeliences, expeliences which obtain for all men at all times. 

"If the myth is the outer expression of the human condition's basic stmggles, joys, and 
ambiguities, then the dream is its inner voice" 

Kopp gaan dan verdeI' om 'n analise te gee van die belangtikheid van die metafoor, simbool en 

parabel by die aanduiding van 'n nuwe weg. Om iets simbolies of metafOlies te weet, is om dit 

intuitiefte verstaan, deur die wisselwerking van 'n verskeidenheid van betekenisse van die konkI-ete 
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tot by die simboliese. Die parabel of metafoor of simbool maak dit vir die dissipel (of leser of 

student) moontlik om meer en meer vlakke van betekenis te onthul, afhangende van die se 

gereedheid om meer en meer te verstaan. Tel' ondersteuning hielvoor gee Kopp (1993:9) In 

voorbeeld uit die Sujies se "Teaching StOlies": 

"Once upon a time, there was a man who strayed fi'om his own country into the the world 
known as the Land of the Fools. He soon saw a nnmber of people fleeing in terror from a 
field where they had been trying to reap wheat. 'There is a monster in that field,' they told 
him He looked, and saw that it was a water-melon. 

"He offered to kill the 'monstelJ for them When he had cut the melon from its stalk, he 
took a slice and began to eat it. The people became even more tenified of him than they 
had been of the melon. They drove him away with ptitchforks, crying, 'He will killns next, 
unless we get tid ofhim , 

"It so happened that at another time another man also strayed into the Land of the Fools, 
and the same thing statted to happen to him But, instead of offering to help them with the 
'monster', he agreed with them that it must be dangerous. and by tiptoeing away from it 
\\11th them he gained their confidence. He spent a long time with them in their houses until 
he could teach them, little by little, the basic facts which would enable them not only to lose 
their fear ofmelons, but even to cultivate them themselves. " 

Hierdie aanhaling uit die leer van die Sufies is illustrasie daalvoor, dat die Waarheid mense nie vry 

kan maak tue. Feite en die Waarheid verander nie maklik mense se houding jeens iets nie. As die 

gum heeltemal dogrnaties sou optree dan sal dit by sy dissipel of by die pelgrim &legs lei tot 'n 

"stubbomly resistant insistence on clinging to those unfortunate beliefs that at least provide the 

secm1ty of known misery, rather than openness to the tisk of the unknown or untried." Kopp 

(1993: 10) haal die werk van Heruy Pachter (Parace/sus: Magic info Science) aan, waal' die 

Renaissance Magus, Paracelsus, waarsku dat die gum nooh slegs die naakte Waarheid moet 

openbaar nie: "He should use linages, allegOlies, figures, wondrous speech, or other hidden, 

roundabout ways." 



As die skrywer dus die persoon is wat as gum ofbegeleier optree dan kan 'n mens verstaan hoekom 

Leroux kan se dat die skry\'ver uiteindelik die persoon is wat die leiding ondergaan tel' wille van die 

res van die samelewing: "... all serious WIiters are suffering for the rest of humanity. In a 

psychological sense. Aud isn't that the essence of creation then. The WIiter or the altist is the ape of 

God, in a sense, because he is imitating God." (Leroux, 1980: 133). ViI" Leroux is aIle emstige 

skrywers primordiale sondaars, omdat hulle God na-aap. In die proses stel die skrywers hulleself 

bloot aan enonne psigiese kragte. Terselfdeltyd is die skrywer eintlik besig om God uit te daag en 

aan God "nee" te se. Dit is die geval omdat die mens sy onskuld verloor het en gestraf is met 

kennis. Die mens het kennis gekies bo die Paradys, en daardeur sy genade verloor. Die Paradys is 

die beeld van die fimdamenteelste Heelheid en dit is werklike genade. Oit het die mens verloor en 

dit is waama die mens bly soek. Vir Leroux is die Paradys die "supremely collective unconscious" 

(Leroux, 1980: 133) en dus die absolute p IimordiaIe. Die lewe is 'n siklus waar daar begin word by 

'n stadium wat baie na aan die Paradyslike genade is. Dit is dit nie, maar tog 'n soort refleksie 

damvan. Met die velwerwing van kennis, word selfs hierdie refleksie vernietig (Leroux, 1980: 133). 

Op hierdie punt is 'n mens dus temg by die vemietiging van onskuld wat dem kennis en 

rasionalisasie teweeggebling is. Tog kan die mens nie bly leefin hierdie staat nie en is daar weer die 

soeke na 'n nuwe mite. Die nuwe mite moet egter daardie kOlllleksie met die universele 

plimordialiteit he. Vroeer of later word dit egter ook vemietig en moet daar weer die soeke 

plaasvind na nog 'n Huwe Illite. Oit is hierdie futiele soektog wat Leroux so treft'end beskryfhet op 

die openingsbladsy van Die .Mugu: 

''Mugu is 'n eendsteltwoord vir "square". 
"Square" beteken "a square peg in a round hole". 
Die mugu is vasgewOltel in die wereld van Julius Johnson en aanvaar die orde. 
Die orde is mugu. 
Die suiwer betekenis sou gewees het dat alles behalwe die orde mugu is, maar dem die griI 
van die woord is die betekenis nou omgekeerd. 
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Die orde dra in homself die kiem van sy eie ondergang. Dis kenmerkend dat aIle bestaande 

ordes tydelik is. Die hoof van elke aitelllatiewe regeringsvonn, elke opvolgende diktator, 

elke moontlike staatsvOlID is nrugu. Eike reorganisasie skep In mugu. Die wese van nrugu is 

ongerymdheid. 

Daarom is die mens mugu. 

Heimlik soek die mugu altyd die vermetiging van sy eie muguskap; openlik soek hy 

begenadigil1g; ten einde raad is hy bereid om ontvlugting te koop. 

Sy ontvlugting neem die vorm aan van: blinde aanpassing by die orde, meskalien, alkohoL 

marijuana of seks. 

Die mugu handhaaf homself egter deur In besonder verf)lIlde masochisme: selfopgelegde 

sanksies wat jaar na jaar toeneem. Daardie toestand van genade. ware innerlike vryheid, is 

vir die mugu haas onbekend. 

En nou kom ons by die amusanste eienskap van die nrugu, In kenmerk van sy 

teenstrydigheid: dat hy telkens vol idealisme In orde omverwerp en onmiddellik daallla 'n 

nuwe orde skep. 

Maar hy bly mugu. 

Daarom., VIVA MUGU! 

Nie vir lank me ... 

VIVA MUGU' 

Nie vir lank rue... 

En so gaan dit aan. 


"Daar is net een wyse waarop die mugu vemietig kan word: die finale antitese van mugu 
In onveranderlike mite. Elke mite word gekenmerk dem sy simbole. As die mite ten gronde 

gaan, disintegreer die simbole en herleef die mugu. 

"Want mugu sal die mens bly totdat sy simbole ewig is. " 

"En sy mite ewig is." 


Om die ewige mite te vind is die taak van elke mens. In In sekere opsig is Leroux dus hier besig om 

te se dat werklik nodig is, is die totale oorgawe aan die primordiale. Die ewige mite, moet binne die 

mens gesoek word. Waar die mite meestal net In uitdmkking van die oerwaarhede in die mens is, 

moet daardie oerwaarhede self gesoek word, of ten minste die herkenning van hierdie soektog na 

die e\\tige mite. 

In hierdie tesis salin analise van aspekte van werke van Oppennan en Leroux gegee word. om aan 

te dui hoe hierdie skr)'Wers by die leser die umversele ofpl1mordiale aanraak en so as spirituele leier 

ofGum optree. Daar sal begin word by die simbool van die reisiger. Hierdie konsep word dem die 
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skrywers self aan die begin van hul werke peltinent genoem en is ook ah-eeds in die teoretiese 

agtergrond uitge\\>')'s. Dit is 'n simbool van enorme belang en kompleksiteit, maar ook baie 

algemeen bekend. i\ So het Robelt Pirsig in sy bekende Zen and the Art ofMotorcycle Maintenance 

(p.191) gese: 

"Mountains like these and travellers in the mountains and events that happen to them are 
found not only in Zen literature but in the tales of every major religion. The allegory of a 
physical mountain for the spilitual one that stands between each soul and its goal is an easy 
and natural one to make. Like those in the valley behind us, most people stand in sight of 
the spilitual mountaill all theil' lives and never enter them, being content to listen to others 
who have been there and thus avoid the hardships. Some travel into the mountains 
accompanied by experienced guides who know the be&t and least dangerous routes by 
which they anive at their destination. Still others, inexpelienced and untmsting, attempt to 
make their o\vn routes. Few of these are successfuL but occasionally some, by sheer will 
and luck and grace, do make it. Once there they become more aware than any ofthe others 
that there's no single or fixed number of routes. There are as many routes as there are 
individual souls." 

Oppennan en Leroux het beide die konsep van die reisigers as simboliese veltrekpunt gekies om 

hulself voor te ste1. Dit sal uit die hieropvolgende bespreking blyk dat hul "reise" 'n veel dieper 

betekenis aauneem Daar sal gepoog word om die reis wat die twee skIywers ondergaan het VOOl" 

te stel as die reis na die plimordiale ondelwereld, die wereld waar hulle met die mdimeterste laag 

van die menslike psige gekollfi'onteer is. Uiteindelik word hulle reise voorgestel in litere boekvorm, 

waar die leser die kans gebied word om te identifiseer met die skIywer se so eke na die selL in die 

woorde van Leroux. Oit word dan algemene besit en selfs volksboek, soos Opperman dit in Komas 

uit 'n Bamboesstok wou gehad het. Oit is werke wat vii' almal daar moet wees en enigeen wat 

hierdie reis wil ondemeem moet die geleentheid aanpak. Hierdie twee figure is twee van die 

werklike groot gum's in die modeme wereld en staan dus in die direkte tradisie van ander groot 

mite-vonners en reisigers soos Dante en Faust. 

KSien bier ook byvoorbeeld Gilfillan (1994) Op weg na die self: reispoesie in Afrikaans in Rondom Roy 
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Hoofstuk 2: Op reis na die primordiale: Spesifieke mites en simbole 

lnleiding 

In die voorafgaande hoofstuk is daar gewys op die verhouding tussen primordialiteit en 

simboliseling. Verder is die aard van die plimordiale simbool ondersoek en daar is gewys, deur 

onder andere aan te sluit by die siening van Leroux (binne die Jungiaanse tradisie) dat slegs die 

primordiale simbool blywend is. HielUit volg dat die werklike mite, of die singewende verhaaL 

opgebou is uit plimordiale simbole, omdat slegs hierdie simbole die omogang na 'n plimordiale 

wereld in die letterkunde kan bewerkstelligo 

In hierdie hoofstuk word daar uitgegaan van die postulasie dat sekere simbole van kem-belang is 

vir die om·gang na die plimordiale wereld. Hierdie simbole sluit eerstens die simboliek van die reis, 

die afdaling en die erotiek en tweedens ook sekere spesifieke simbole soos water, VUUf, die aarde en 

die maan in. Dit is dus nodig om hierdie spesifieke simbole te ondersoek. Daar sal ook aangetoon 

word hoe hulle 'n belangIike rol speel in sekere singewende mites, soos die klassieke Gtiekse en die 

antieke Egiptiese mitologiese oorlewelings en die alchemistiese mite, en dat hierdie mites juis 

blywend geblyk het te wees, omdat hulle uit hierdie plimordiale simbole opgebou iso Daar word 

verder gepostuleer dat nie net die plimordiale simbole nie, maar ook die inteltekstuele verwysing na 

sekere mitologiese oorlewelings en ook ander mites, van kem-belang is vir die omogang na die 

plimordiale wereld in 'n literere teks, omdat die primordiale liter ere teks in dieselfde tradisie as 

hierdie mites staan. Dit volg dan dat gepostuleer word dat dit juis om hierdie rede is dat die 

mitologiese en ander mitiese verwysings deur OppenIIan en Leroux aangewend word. 

30 



As dit aanvaar word dat die mitologie noodsaaklik is vir die oOl'gang na die primordiale, is dit nodig 

om die relevante mitologiese oorlewerings deeglik te ondersoek. Ten einde dit te doen sal daar 

voorlopig geteleskopieer word vanafKomas uit In Bamboesstok en Isis ISis Isis na die bogenoemde 

simbole en verailla die re]evante klassieke Griekse en antieke Egiptiese mitologiese oorlewerings, 

maar ook na die alchemistiese mite, By die ondersoek van sekere gedigte illt Komas utt 'n 

Bamboesslok en teksgedeeltes uit Isis Isis Isis in die bieropvolgellde hoofstukke, sal daar dan 

aangetooll word hoe 'n kOlTekte interpretasie van die mites noodsaaklik is vir In begrip van die 

proses van simboliseJing in hierdie tekste en vir die oOl'gang na die primordiale. 

Die Reis as Simbool 

Teen die agtergrond van die voorafgaande en in aansluiting by die vorige hoofStuk sal 'n goeie 

beginpllllt die simbool van die refs wees. Daar moet onmiddel1ik bygevoeg word dat binne die 

teoretiese belladeling wat bier gevolg word, die reis maar een simboliese uitdrukking van 'n sekere 

oelwaarde of argetipe is, Die spesifieke argetipe vind ook uitdmkking in ander vorme, wat 

oeuskynlik met die reis baie gemeen het. Daar kan dus gepostuleer word dat bierdie ander vonne 

almal verskillende simboliese uitdmkkings van dieselfde argetipe is en dus 'n refleksie van In 

spesifieke psigiese proses is. 

Die reis skakel ook baie nou met die hele konsep van die a/dating. Die reis is die tipiese aktiwiteit 

van die held, en soos gesien sa] word, is die held dikwels die songod (De Vries, 1974:278). Op 

simboliese vlak is die reis nooit slegs die beweging deur 'n fisieke mimte nie, maar eerder In 

uitdmkking van die dlingende behoefte vir ontdekking en verandeling, wat onderliggend is aan die 

31 



beweging en die ondervinding van die reis (Cirlot 1990: 164). Om te stndeer, te ondersoek, na iets 

te soek of om slegs met intensiteit deur Iluwe en diepgaande elvalings te leef is dus ahnal 

simboliese en spnituele ekwivalente van die reis (De VIies, 1974:278). 

Die reis kan in literere wel'ke op verskeie rnaniere uitgedlUk word en baie aktiwiteite word met die 

konsep van die reis gelyk gestel. Hierondel' tel vlieg, swem, bardloop, asook die droom, die 

dagdroom, verbeelding en seksuele en erotiese ontdekking (Cn-Iot, 1990: 164-165). Cirlot 

( 1990: 164) gaan selfs so vel' as om te se dat belde altyd reisigers is. omdat bulle altyd lUsteloos is 

en na iets meer soek. Die aksie van reis is, volgens Jung, 'n beeld van aspirasie, 'n onvelvulde 

verlange na iets meer as wat die buidige posisie bied. Wauneer daar so damna gekyk word, word 

dit duidelik hoekom die godsdienste en die mites van die wereld so vol reisverhale is. 

Daal' is 'n duidelike verband tussen die konsep van die reis en die simboliek van die landskap wat in 

drome en visioene (in baie kulture in die kultusse van die sharnan-visioen) voorkom Dit is om 

hiel'die rede dat die reis in so baie k'Ulture sentraal staan in die inisiasie rituele (vergelyk byvoorbeeld 

die "Knight's eITant") en in die shalnan se visioenere soektog na iets nuuts. Die stadiums in die reis 

is dikwels verskillende rituele wat na purifikasie lei, en as sulks is dit nou verbonde aan die stadiums 

van die alchemie (De VIies, 1974:278 en Cirlot, ]990: 165). 

'n Verdere argetipiese simbool van die reis is die pelgrimstog na die sielkundige SentlllID (Cirlot, 

1990: 165). Dit is om hierdie rede dat die pelglimstog nou nog so sentraal staan in die belewing van 

baie godsdienste (byvoorbeeld die lslamitiese reis na Mekka en die Joodse reis na die Heilige 

Land). 'n Ander bekellde uitbeelding van die reis is die soektog na die uitgang uit die doolbof of 



tabUint. T wee van die bekendste voorstellings van die argetipiese reis, waarby daar 'n oomblik 

stilgestaan moet word, is die afdaal in die ondelwereld (of die reis na die hel) en die nagsee

knusillg. 

Die nagsee-kruising ("night-sea crossing"), het sy om'sprong in die antieke begrip van die son se 

beweging. Gedurende die nag "sterf' die son, wanneer dit deur die donker afgrond aan die ander 

kant van die aarde ingesluk word. In antieke son-kulture is hierdie sterfte SOlllS as 'n werklike dood 

gesien, wat deur 'n wederopstanding gevolg is en SOlllS is dit slegs simbolies gesien. Die afgrond is 

geassosieer met die wateragtige dieptes van die ondelwereld ("infemallevel"), wat gesien is as 'n 

laer oseaall of 'n ondergrondse meer (CirIot, 1990:228). Oit is om hierdie rede dat verreweg die 

meeste seevarende go de ook songode is en daar so 'nnou verb and tussen die songode en die see is. 

Een van die bekendste voorbeelde hiervan is die Egiptiese songod, Ra, wat in die mitiese 

oorlewelmge as son uit die plimordiale oseaan gekom het Dikwels is die held opgesluit in 'n kis of 

'n mandjie (wat simbolies is vir die moederlike boesem) en moet hy 'n reeks uitdagings en gevare 

oorkom Die rigting van die nagsee reis van die held was altyd van wes na oos. Oit was teen die 

rigting van die son en temg na die ooste waar die hergeboorte of OpkOlllS van die son natuurlik 

weer moet plaasvind. Leo Frobenius gee in Das Zeitalter des Sonnengottes die volgende 

beskIywing van die argetipiese openbaring en inkarnasie van die nagsee-kruising reis: 

"A hero is swallowed by a sea-monster in the West. The animal journeys with him in its 
belly to the East. Duling the joumey, the hero lights a fire in the belly of the monster and, 
feeling hungry, cuts off a slice of its he31t. ShOltly aftetwards he obselves that the fish has 
reached land; he then begins to cut away the flesh ofthe animal until! he can slip out In the 
belly of the fish it was so hot that his hair fell out Often the hero sets free those who have 
been swallowed before him and they escape with him" 
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Volgens CiI'lot (1990:229) neem hierdie basiese situasie verskillende VOlIDe aan in In groot 

verskeidenheid van legendes en volksverhale. Tog is die basiese e1emente van verslinding, 

gevangenskip. betO\vellng en ol1tsnapping altyd teenwoordig. Die nagsee-kmising is die simboliese 

voorstelling van In kosmologiese interpretasie van die legendes en mites Waal1n hierdie e1emente 

voorkom Op hierdie poot loop sogenaamde kosmologiese interpretasies en psigologiese 

intelvretasies dus ineen. 

Die legende is feitlik altyd gesentreer rondom die afdaal in die primordiale water en daarmee saam 

die gewe1dige hitte wat verduur moet word. Die aanvanklike ontwikkeling is natuurlik uit die 

kombmasie van waallleming van die son en oseaan, maar daar is die parallelle simboliese vlak, soos 

hierdie konsep veral deur die alchemiste gesien is (Joog, 1989:80). Hierop sal later temggekeer 

word. maar die volgende kan nou genoem word: Die water het die reeds bekende waardes van dit 

wat velllietig en waamit hergeboOlte plaasvind: "This stiIlking water contains everything it needs, .. 

the water is that which kills and vivifies, It is the aqua benedicta, the lustral water, wherein the bllth 

ofthe new being is prepared." (Joog, 1989:80). Die son is eng verbonde aan die manlike held, maar 

ook met die generende hitte (De VIies, 1974:447), wat ook deur die alchemiste elVaar is (Joog, 

1989:83). (Daar sal later nog meer volledig na die simboliek van die son, maan en water 

temggekeer word, ) 

Jung het die nagsee-kmising gesien as In simbool van transfonnasie en die sentrale elemente, die 

Nag en die See-monster, is albei sterk Moeder-simbole (De Vries, 1974:341). Simbolies is dit 'n 

Afdaal in die He1 of Reis na die Land van die Geeste. Dit is dus simbolies vir die insinking in die 

Onbewuste. Volgens Jung ( 1989: 84): "The night sea joullley is a kind of descensus ad inferos - a 
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descent into Hades and a journey to the land of ghost somewhere beyond this world, beyond 

consciousness, hence an immersion in the unconscious." 

Die donker diepte is natuurlik nie net simbolies van die Onbewuste nie, maar ook simboliese van 

die dood. Dood in hierdie sin is slegs tydelik en nie totale uitwissing of negering nie, maar die nie

lewe, m.a.w. die ander kant van die lewe, die misterie wat vanaf die ruimte in die afgrond In 

fasinasie oor die Bewuste uitoefen (Cirlot, 1990:229). Die belangrike is die einde van die reis, waar 

daar weer In opstanding plaasvind en waar die dood oorwin word. Een van die bekende voorbeelde 

binne die Christelike mite, waar hierdie simbool In beslag gekry het, is in die legende van Jona wat 

deur die walvis ingesluk is (Jona 1 en 2). Uiteindelik word die songod-held in die nagsee-kruisings 

dus ook In alter ego vir die Christus-figuur (De Vries, 1974:341). Dit is so omdat die Christus

figuur binne die Christelike mite ook die leiding moet deurgaan en sterf om dan weer lewendig te 

word en In beter (ewige) lewe te verwerf 

Aangesien die nagsee-kruising eintlik In ander simboliese uitdrukking van dieselfde argetipe as die 

Afdaling in die OndelWereld is, sal daar ook gekyk word na hierdie simboo\. Die Mdaling in die 

Onderwereld is eintlik In wyer en meer gedifferensieerde simbool as die nagsee-kruising. In die 

vroegste mites was die OndelWereld slegs In plek, onder die aarde en gehul in donkerte, waar die 

geeste van die dooies in In ellendige toestand van totale vergeteIheid rondgedwaal het, sonder 

enigiets om te doen (De Vries, 1974:481). Later, veral in die Joodse mite, is daar begin om In 

verskil te tref tussen die regverdiges en die sondaars en vera! met wat met hulle na die dood gebeur. 

Met hierdie differensiasie het die Onderwereld vir die eerste keer twee verskillende plekke geword 

(oftwee karakters aangeneem); aan die een kant die Hel en aan die ander kant die Hades, die plek 
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waarheen die regverdiges gegaan het h1 die manifestasie as die Hel is dit die plek van straf vir 

sonde en word dit hoofsaaklik voorgestel as die vagevum (De Vries, 1974:481). Hierdie 

voorstelling van "Iewe" na die dood, is nou nog die sentrale voorstelling in die hele Joods

Chlistelike en lslamitiese mite: 'n ewige vagevuur Hel vir die sondaars en die paradyslike Hemel vir 

die regverdiges. Benewens die idees 001' die voorstelling is die belangrike konsep wat voorspnrit uit 

die ou beskouing van die Ondelwereld dus dat dit as't ware die metafisiese wereld is; die wereld 

van die nie-Iewe. 

In veral die Gdekse en Egiptiese mites het daar nog 'n verdere ontwikkeling gekom in veral die 

tydsaspek van die konsep van die metafisiese Ondelwereid. Aan die een kant was daar nog altyd 

die ewige Hel die strafPlek of vagevuur vir sonde en ongeregtigheid en waarvandaan daar geen 

telUgkeer moontlik was rue. Daar het egter ook 'n soort tydelike Ondelwereld ontwikkel wat slegs 

tydelik was en waar berou getoon is en belyding en boetedoening gedoen is. Dit is dan uiteindelik 

gevoig deur vergifilis, waama die Paradys-Hemel bereik is. Die Paradys of Heme1 kon ook direk 

bereik word, maar dit was slegs moontlik vir diegene wat sondeI' enige sonde gelewe het. Hierdie 

ontwikkeling het hoofsaaklik in die Egiptiese en Gtiekse mites begin. Die idee dat die Onderwereld 

nie 'n plek van ewige strafis rue, maar 'n S00l1Iouteling vir spiIituele vemuwing (hergebo0l1e) is, is 

van kembelang by die Joods-Clnistelike, Gtiekse, Egiptiese en Romeinse mites. Hierdie Mdaling in 

die Onderwereld, waalUit daar dan weer in 'n hoer gedaante herrys word, kom in baie mites voor in 

die gedaante van sekere karakters of figure se belewenisse. Voorbeelde melvan is die reis van 

Odysseus, Aenas, Christus se lewensweg, dood en wederopstanding, Jona in die walvis, Daniel in 

die Ieeukuil en die argetipe van Persephone (Kore) (De Vdes, 1974:341). 
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Dit blyk dus dat die uitbeelding van die nagsee-kruising 'n ou en algemene uitbeelding van hierdie 

proses van dood en hergeboorte is. In die beeld van die nagsee-kruising word die belangrikste 

elemente van die Afdaling in die Onderwereld se twee hoof\roorstellings, die verdwyning onder die 

water en die brandende hel, in een beeld saamgevoer tot 'n hoogtepunt. In hierdie opsig kan dit dus 

dien as 'n sleutel waarrnee die primordiale denke ontsluit kan word. 

Binne 'n Jungiaanse benadering tot letterkunde is die afdaling in die Onderwereld 'n terugkeer van 

die libido in die Onbewuste moeder-imago (De Vries, 1974:481). Uitcindelik is die tydelike afdaal 

in die Onderwereld, net soos die nagsee-kruising, dus die spirituele vemuwing wat nodig is voordat 

die Paradyslike hoogtes bereik kan word. 

Indien die rcis dus 'n soeke is na iets meer en indien dit 'n spirituele evolusie is en me 'n ontvlugting 

me, is die reis ook 'n nagsee-kruising en spirituele vemuwing. Die reisiger staan dan in die tradisie 

van die mites se songode en helde. Deur die "reisiger" as sirnbool te gebruik, benut die skrywer dus 

hierdie waardes. Die skrywer wat homself uitbeeld as die reisiger word dan self 'n simbool van die 

held of songod wat die spirituele vemuwing ondergaan het. En nog meer: as skrywer lewer hyself 

berig van hierdie rcis. 

Leroux gee as't ware twee motto's aan Isis Isis Isis. Eerstens is daar die duidelike "'n Storie van 

dertien vrouens en 'n rcisbeskrywing na binne". Hier word die leser dus reeds bewus gemaak van 

die reiskarakter van die roman, maar dit word duidelik dat die fisieke reis waarop die knolskrywer 

sal gaan, eintlik net sirnbolies is vir die innerlike ofpsigiese reis na die eie sentrum van die skrywer. 

Die tweede motto is net so belangrik: 
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"Ek is die dol hond 

wat nooit genoeg kan kly me 

en ek word oOlweldig dem 

die water waalin my hart verdwyn ... " 


Wanneer na die simboliese waarde van die hond gekyk word. is dit duidelik dat die hond meer 

beteken as net die tradisionele waardes van get1'Ouheid, beskenning en leiding. Die hond is naamlik 

ook die begeleier van die dooies op die nagsee-kluising. Die hond speel ook 'n beiangIike 1'01 in die 

laaste stadiums van alchemie (Cirlot, 1990:84 en De Vries, 1974: 138-139). Soos hierbo gewys is, 

skakel die verdwynillg onder die water, die konsep van die reis en die afdaling in die Onderwereld 

baie nou met mekaar. Die hele motief van die verdwyning onder die water is, soos mtgewys sal 

word, van uiterste belang by Komas uit In Bamboesstok en Isis Isis Isis. Oit word deel van die leser 

se belladeling tot die teks na die lees van die motto. Die sklywer. die begeleier op die laaste 

stadiums van die alchemie en op die nagsee-kluising, se halt verdwyn onder die plilllordiale )Water: 

"Ek word oorweldig dem die water ... " 

In die opsig van 'n "reisbeskI}'\\Ilng na binne" kom die motto van Isis Isis Isis, ooreen met die 

beskl}'\\lillg wat DJ OppelIDall op die titelblad van Komas uil In Bamboesstok aan die bundel gee. 

Komas uit In Bamboesstok se titelblad lui en lyk as volg: 

Komas uit In Bamboesstok 
sYllde die 

lllirakelagtige temgkeer ml lewelversaking van ene 

Marco Polo 
bevattende reisbesklywings en aantekeninge 001' die natumlike geografie rakende die 
ooreenkoms van die aardkloot met die sfere milleralies vegetaties en dieraties allloreus, 
apokIie£ biogI'afies, boeltig medisinaal, retOlies ell volgens die bems 
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Wanueer die titelblad onderskrif van Komas uit 'n Bamboesstok beskou word, blyk dit dat 

benewens die reis die "aardkloot" sentraal daalID staan. Die reisbeskrywings handel 001' die 

ooreenkomste van die "aardkloot" met sekere sfere (waaraan dan 'n reeks ander kwaliteite geheg 

word). Dit is ook so dat in Komas uit 'n Bamboesstok 'n gedig met die naam "Aardkloot" voorkom. 

Hierdie gedig is ook belangrik geplaas, in die opsig dat dit die tweede laaste gedig van die Sewende 

Rol van die bundel is. Na "Aardkloot" volg slegs "Tweede Huwelik" en die "Epiloog"-gedigte in 

die bWldel. Daar is nou 'n redelike sprong gemaak na die pllmere teks. Baie voorafgaande materiaal 

in die bWldel sal nog bespreek word, maar wat op hierdie stadium van belang is, is dat die idee van 

die aarde (in die VOlm van aardkloot) en die sfeer sentraal is en dat die leser daarheen "gestuur" 

word. 

Ole aarde en die tradisie van Gaia 

Die gedig "Aardkloot" sal by die bespreking van Komas utt 'n Bamboesstok verder ontleed word, 

maar dit is nuttig, binne die konteks waaril1 dit op die titelblad aangebied word, om vlugtig, veral 

aan die hand van Snymal1 (1987) op sekere aspekte van die teks te let. 

Die "aardkloot" van die motto en die titel van die teks is 'n Ol1gewone kOI11positum. Kloot het 'n 

verouderde betekenis van boL maar beteken meer algemeen teelbal (dus testikel). Tog moet bol me 

uitgesluit word nie. omdat aardkloot dan aardbol sou beteken. Binne die samestelling word die 

aardbol dus die klooe die aarde word die falliese simbool (Snyman, ] 987: 1 ] 1). 
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Die aarde en die maan word ook in die teks direk met mekaar in verb and gebring. In hierdie opsig 

staan die aarde en die maall teenoonnekaar, maar deur die metafoor van aarde vir maan in die 

eerste twee reels. word die maan en aarde in 'n nuwe inverse verhoudillg tot mekaar geplaas. 

Hierdie nuwe verhouding gee aan die aarde die dubbele verband van testikel en vulva (Snyman, 

1988: 111-112). 

Ander simbole word egter ook in die gedig gebl1lik. Die water is dun en dik en aIle soorte visse 

kom daalID voor, daar "gloei" vuurpluime, wat saam met die maan se lig gestel word teenoor die 

nag. Die dodes loop oor die vlaktes rond, maar terselfdeltyd word die dooies gekontrasteer met die 

lewe wat die aarde gee en die lewe van die bolplante (wat skakel met die kloot, aardbol en die 

testikel) en die ander groente. Uiteindelik sluit die nag, gelees saam met die "seewater", aan by die 

nagsee-knrising en impliseer 'n siklus van lewe-dood-skepping. 

Volgens Snyman (1987) yerby die aardb01laarde in Aardkloot dus die dubbele simboliese waardes 

van aarde (as teelbal) en maan (as vulva) en dus 'n hemlafioditiese kwaliteit. Verder maak die 

simboliese waardes van die vuur, water, visse en gJ'oente, die dodes en die tyd (nag), dit moontlik 

om die aarde as 'n potente simbool te lees. 

Daar is reeds beklemtool1 dat 'n vollediger analise van die teks nog gedoen sal word (as deel van 'n 

bespreking van die bundel). Vir die huidige bespreking, is dit egter veral van waarde om op die 

aspekte van die aarde en die maan te let. Van sentrale belang is die sirnbolies-mitologiese waarde en 

betekenis van die aarde en die maan en die idees van Jung. JWlg identifiseer die son en maan as 

beeIde wat meestal in alchemistiese en mistieke voorstellings voorgekom het. Oit is volgens Jung 
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so, omdat die son en die maan die "parents of the mystic transfonnation" is (Jung, 1989:44). Dit 

behoort die leser onmiddelik bewus te maak van die potente simboliese waardes van hierdie 

elemente. 

Snyman heg die betekenis van hoI aan kloot, maar daar behoort veral ook na die simboliese waarde 

van die bol en veral die aarde gekyk te word. Wat veral verdere ondersoek verg, is die mitologies

simboliese waarde van die aarde. Daar sal hierby begin word. Wanneer die aarde as simbool met die 

mitologiese verwysingswereld in verband gebring word, ontstaan 'n interessante prentjie. De Vries 

(1974:155) skryf uitvoerig oor die aarde en noem onder andere dat die aarde simbolies is vir 

sikliese bestaan (die mens se lewe): geboorte, volwassenheid, agteruitgang en dood. Oit is ook 

simbolies vir die Aarde-godinne (dus vrugbaardheidsgodinne), wat gewoonlik ook Moeder

godinne en simbole is, veral Artemis (Maangodin) en Aphrodite (See-godin). Vreernd genoeg word 

die voorloper van die Aarde-godinne, Gaia, nie pertinent genoem nie. Wanneer egter na die 

Gaiasimbool gekyk word, blyk dit tot hoe 'n mate Gaia funksioneer as 'n mitologiese-simbool 

waardeur tot 'n primordiale betekenisvlak beweeg kan word. Daar word egter nie beoog om 'n 

volledige register of weergawe te gee van die Gaia simbool of enige van die ander simbole, wat 

later betrek sal, te gee nie. Wat van belang is, is hoe die mitologiese-simbool funksioneer om die 

oorgang na primordialiteit deur 'n proses van simbolisering te bewerkstellig. 

Volgens Larousse (1987:87) is die Griekse panteon of godewereld alreeds in Homeriese tydperk 

vasgesteI. Baie Griekse gode en godhede verskyn alreeds in die Iliad en die Odyssey, maar 

Homeros vertel niks van die ontstaan of die verlede van hierdie gode nie. Hy se slegs dat Zeus die 

seun is van Kronos en dat Oseanos en Tethis die skeppers was van gode en lewende wesens. Oit 
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was eers heelwat later dat die Grieke dit nodig geag het om 'n behoorlike genealogie en 

geslagsregister vir hul gode te verskaf Hesiodus is die eerste digter wat probeer het om 'n 

mitologiese klassifikasie te gee. 

Hesiodus, die digter uit Beosie, Griekeland, c. 700 v.c., (Van der Westhuizen, 1990: 14) is een van 

die oudste Griekse pogings tot 'n geskrewe klassifikasie. Tog word algemeen aanvaar dat die mites 

wat deur Hesiodus saamgesnoer is, toe reeds lankal bestaan het (Van der Westhuizen, 1990:52 

voetnoot 1). Hesiodus probeer nie net om die oorsprong van die gode, hul belangrikste avonture en 

die verhoudings tussen die verskillende gode weer te gee nie, maar poog ook om die onstaan van 

die heelal te verduidelik. Hesiodus se Teogonie is dus kosmogonie sowel as teogonie. (Larousse, 

1987:87) 

Larousse (1987:87) gaan egter verder en bespreek die feit dat van die sesde eeu v.c. tot aan die 

begin van die Christelike tydperk, ander teogoniee volop was en onder die invloed van die Orfiese 

geskrifte heelwat uitgebrei is. Baie van hierdie teogoniee het heelwat afgewyk van die tradisie van 

Hesiodus. Die Orfiese teogoniee was egter nooit wyd populer nie, omdat bulle slegs vir die 

gelniseerdes toeganklik was en omdat daar te veel buitelandse invloed in hierdie tekste was. Daar 

sal later nog weer na die Orfiese tradisie teruggekeer word. Binne die Griekse mite, bly die 

Teogonie van Hesiodus dus die mees aanvaarde versie vir die verklaring van die ontstaan van die 

wereld. 

Hesiodus begin sy Teogonie (v. 1- 115) met 'n invokasie tot die Muse. Daarna begin hy om 'n 

verklaring te gee vir die onstaan van die kosmogonie. 
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Chaos was first of all, but next appeared 

Broad-bosomed Gaia, sure standing-place for aU 

The gods who live on Sllm'vY Olympus' peak, 

And misty Tal1a111s, in a recess 

Ofbroad-pathed ealth, and Eros, most beautiful 

OfaU the deathless gods. He makes men weak, 

He overpowers the clever mind, and tames 

The spitit in the breasts ofmen and gods. 

From Chaos came black Night and Erebos. 

And Night in tum gave birth to Day and Space 

Whom she conceived in love to Erebos, 

And Gaia bore stany Ouranos, first, to be 

An equal to herself: to cover her 

All over, and to be a resting place, 

Always secure, for all the blessed gods. 

Then she brought fOlth long hills, the lovely homes 

Ofgoddesses, the Nymphs who live among 

The mountain clefts. 'Then, without pleasant love, 

She bore the balTen sea with its swollen waves, 

Pontus, And then she lay with Heaven, and bore 

Deep-whitling Oceanus and Koios; then 

Kreius, Iapetos, Hyperioll, 

Theia, Rhea, Themis, Mnemosyne, 

Lovely Tethys. and Phoebe, golden-crowned, 

Last, after these, most tenible of sons, 

The crooked-scheming Kronos came to buth 

Who was his vigourous father's enemy. 


Volgens Hesiodus is die eerste goddelikheid wat ontstaan, Chaos. Oor Chaos is daar egter relatief 

min bekend, behalwe dit wat natuurlik deur die naam geiinpliseer word. In hierdie opsig is Chaos 

dus 'n uitbeelding van die heel vroee ongedifferensieerde beglll stadium. Chaos gee dan geboorte 

aan Erebus (donkelte) en Nag. Erebus en Nag het weer verenmg en aan Aither (lig) en Hemera 

(dag) geboOlte gegee. 

Gaia is die enigste van die goddelikhede wat VOOl" die tradisionele klassieke Griekse gode (aa11 die 

spits waatvan Zeus gestaan het) ontwikkel het, waalvan daar heelwat uit die gesklifte van Hesiodus 

bekend is. Sy word relatief goed gedefinieer. Volgens Larousse (1987:89) is sy die groot 
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goddelikheid van die plimitiewe antieke Grieke. Net soos die Aegeaanse en Persiese bewoners in 

Asie is dit hoogs waarskynlik dat die primitiewe Glieke aanvanklik die Aarde aanbid het. Vir 

hierdie antieke mense was die Aarde dit waarin die groot Moeder-godin vir hulle gesetel was. 

Homer het dan ook gese: "I shall sing of Gaia, mllversal mother, firmly founded, the oldest of 

divinities. " 

Volgens die beskrywing wat in die Teogonie aan Gaia gegee word, is sy "broad-bosomed" (ofin 

ander weergawes die "deep-breasted"), wat die aarde en grand verskafwat die basis vir alle lewe is. 

Gaia is die goddelikheid wat aan die mense die vlUgte van die aarde bied. As 'n goddelikheid is Gaia 

nie net dem die mensdom rue, maar ook dem die gode en die g10lieryke dinastie van Olympus 

vereer. Sy was die een waarap die gode hulle beraep het wanneer hulle 'n eed afgele het en in die 

Iliad. se Hera dan ook "I swear by Gaia and the vast sky above her", wanneer sy die aanklagte van 

Zeus beantwoord. Gaia was ook die een wat die toekoms kon voorspel en voordat die Orakel van 

Delphi in die hande van Apollo beland het, het dit aan Gaia behoort. Namate die Griekse go de van 

die Olympos-dinastie mee1' en meer belangrik geword het het die sentrale posisie van Gaia 

geleidelik afgeneem Tog was die Gaia-kultus altyd belangtik in Griekeland. Sy was die een wat die 

beskermer van die huwelik was en was ook die belangtikste onder die profeteste. Vmgte en koring 

is aan haa1' geoffer en wanneer sy as beskenner van die heiligheid van 'n eed opgetree het, is 'n 

SWaIt ooi tel' ere van haar geoffer deur immolasie (Larausse, 1987:89). 

As omnipotente persona was Gaia natuurlik nie net die baarder van die eerste geslag gode rue, maar 

ook van die mense. Daar word dus, in vergelyking met Chaos, baie van Gaia gese, maar dit handel 

hoofsaaklik oor haar ral as die Magna Mater. Nie net is die aanvanklik beskrywing van haar as 
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"broad-bosomed" (of "deep-breasted"), dus lewegewend nie, maar sy is dan ook in die eerste deel 

van die Teogonie die moederhoeder van 'n lang reeks afstameling, waaronder ook die mense tel. 

Reeds van die begin af L" daar by Gaia egter 'n somt dualiteit. Vir Hesiodus is dit dus van die begin 

af amper inherent aan die Vrou. In Gaia gelee is Tmtaros, aanvanklik as "misty", maar later ill die 

Teogonie (v. 850-854) as die hel beskIyf: "Hades, the lord! Ofdead men below, trembled for fear,! 

And the Titans, they who live with Kronos, Down! Under Taltams, shook at the endless din of 

fearful battle." Taltaros is binne-in Gaia gelee (v. 119-120: "in a recess! Of broad-pathed earth), 

maar word terselfdeltyd as 'n SOO1t baaillioeder beskryf 

And these most awful sons ofGaia and Uranus 

Were hated by their father fi'om the first. 

As soon as each was bom, Om'anus hid 

The child in a secret hiding-place in Ealth 

And would 110t let it come to see the light, 

And he enjoyed this wickedness. But she 

Vast Emth, being strained and stretched inside her, groaned. 

And she thought ofa clever, evil plan. 


Van del' Westhuizen (1990:20) noem dat hierdie aanhaling gemteIJ>reteer kan word as 'n poging 

deur Ouranos tot die voorkoming van die gebo01te van Gaia se kinders. Sy word beskryf as iemand 

wat in barendsnood verkeer. In hierdie beskrywl11g van Gaia Ie duidelik die ambivalensie van die 

vrou-moeder. Die vrou is die lewegewer en die moeder, maar terselfdeltyd dra sy die hel in haar 

binneste. In baie opsigte sluit dit dus aan by die afdaling in die ondelwereld en die nagsee-kmising. 

Vee] meer is rue direk 001' Gaia bekend nie, maar verdere aspekte van die moedel' mitologiese 

simbool sal na vore kom soos die skepping van die ander go de en die ol1twikkeling van die 

goddelike dinastie bespreek word. Die eerste goddelikheid waaraan Gaia gee is Ouranos. Ouranos 
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word beskryf as die hemel met steffe bekroon en "whom she made her equal in grandeur, so that he 

entirely covered her." (v.127-129). Daama het Gaia geboorte gegee aan die berge en aan Pontus, 

die see met die harmonieuse branders. 

Hesiodus se volgorde vir die ontwikkeling van die kosmos is dus as volg: eers Chaos (die oneindig 

en donker gapende ruimte), daarna Gaia (die aarde), daarna Tartaros (die onderaardse hel), daarna 

Eros (die liefde, wat In invloed sou uitoefen oor die skepping en vorming van aBe wesens en dinge), 

Nag (ook Nyx genoem), Erebos (donkerte), Aither (lig), Hemera (dag), Ouranos (hemelruim), 

Ourea (berge) en Pontus (see). 

Met die skepping van Ouranos uit Gaia is die heelal dus gevorm en dit het nou nodig geword om 

ruerdie heelal met lewende wesens te vuI. Die vul van die heelal met lewende wesens begin met die 

moederskap van Gaia, wat alreeds ruerbo beskryf is. Dit begin met die "huwelik" van Gaia met haar 

seun Ouranos. Vit hierdie "huwelik" word In reeks verskriklike kinders gebore. Die eerste hiervan is 

die twaalfTitane. Daar was twaalfTitane, ses manlike (Oseanus, Koios, Huperion, Kreios, Iapetus 

en Kronos) en ses vroulike (Theia, Rhea, Mnemosune, Phoebe, Tethis en Thernis) (v. 135-140). Na 

die geboorte van die Titane het Gaia en Ouranos geboorte aan die Cyclopes, Brontes, Steropes en 

Argus (wat later die weerlig aan Gaia gegee het), wat soos die ander gode gelyk het, maar slegs een 

oog gehad het (v. 143-146, p.27). Daarna het Gaia en Ouranos die lewe geskenk aan die drie 

monsters, Cottus, Briareus en Gyges. Van die skouers van hierdie monsters het In honderd arms 

ontspring en elkeen het ook vyftig koppe gehad (v. 147 e.v., p.28). 
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Ouranos kon sy kinders slegs met afsku beskou en as gevolg daarvan steek hy hulle almal terug in 

die liggaam van Gaia. Soos reeds bespreek, verkeer Gaia aanvanklik in barensnood, maar daarna 

maak sy 'n plan en met die hulp van Kronos verlos sy haarself van Ouranos. Gaia het uit haar 

boesem In sekel gemaak en aan haar kinders haar plan vertel. Die enigste een van haar kinders wat 

dapper genoeg was om haar te help, was Kronos (v. 148-175, p.28). Toe dit aand geword het, het 

Ouranos, vergesel van Nag, soos gewoonlik na Gaia gekom. Hy het homself oor haar uitgesprei en 

op daardie oomblik het Kronos, wat langs sy moeder gele het, opgespring en sy vader se genitaliee 

met die sekel, wat sy moeder gemaak het, afgesny. Kronos het die genitaliee van sy vader in die 

stormagtige see gegooi, waarvandaan dit vir 'n lang tyd op die branders weggedra is. 

The genitals, cut off with adamant 

And thrown from land into the stormy sea, 

were carried for a long time on the waves. 

White foam surrounded the immortal flesh, 

And in it grew a girl. At first it touched 

On holy Cythera, from there it came 

To Cyprus, circled by the waves. And there 

The goddess came forth, lovely, much revered, 

and grass grew up beneath her delicate feet. 

Her name is Aphrodite among men 

And gods, because she grew up in the foam, 

And Cythera, for she reached that land, 

And Cyprogenes from the stormy place 

Where she was born, and Philommedes from 

The genetals, by which she was conceived. 

Eros is her companion; fair Desire 

Followed her from the first, both at her birth 

And when she joined the company of the gods. 

From the beginning, both among gods and men, 

She had this honour and received this power: 

Fond murmuring ofgirls, and smiles, and tricks, 

And sweet delight, and friendliness, and charm. 


Van die verskriklike wond van Ouranos het verder swart bloed op die aarde gedrup en weggesypel. 

Hieruit het weer die Furies, monsteratige reuse en die esseboom nimfe ("ash-tree nymphs") te 
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voorskyu gekom Voordat die simboliese belangtikheid van hierdie tweede skeidng en 

skeppingsproses bespreek sal word, sal die legende van Aphrodite en dit wat daarop volg eers van 

nader beskou moet word. Aphrodite was die essensie van die vroulike skoonheid en is gesien as die 

godin Vall die liefde en was die meesterlike vedeier wat met "gracious laughter, sweet deceits, the 

charms and delights of love" (Larousse, ) 987: 13) menigte se halte gewen het. Daar was 

vOOltdurend 'n wedywering tussen die verskillende godinne, maar Aphrodite het selfs vir Athene en 

Hera hierin geklop. Terselfdeltyd was daar 'n vOOltdurende wedywering onder die ander gode vir 

haar aalldag en dit was slegs Athene, A1temis en Hestia wat me deur haar beiilvloed is nie. 

Aphrodite het dan ook kindel'S by verskillende gode gehad. Saam met Hennes het sy die seUll 

Hermafroditus gehad. 

Hennaf1-oditus speel een van die belangtikste rolle in die hele proses van die mite as interteks in 

plimordiale literatuur. Apln'odite wou die bestaan van Hennafroditus wegsteek en na sy geboorte 

het sy hom na die nimfe van Berg Ida geneem, waar hy in die woude groot geword het. Tot en met 

die ouderdom van vyftien was Hennafioditus 'n wilde en \\Teedardige jongeling vir wie die 

belangrikste plesier was om in die woude te jag. Een dag in Caria het Hennafroditus egter by In 

helder meer aangekom Die varsheid van die meer het hom oOltuig om daalID te swem Die nimf 

Sahnakis, wat 001' die meer geheers het, was so bemdmk met sy skoonheid dat sy dit aan hom gese 

het. Die skaam jongeling het daarop tevergeefs probeer om van haar weg te kom Salmakis het 

egter haar arms om hom gegooi en hom gesoen. Toe hy verdeI' probeer om haar weg te stoot en te 

weerstaan, het sy uitgeroep: "ly verset jou tevergeefs. Mag die gode gee dat niks hom van my skei 

me of my van hom uie." Die gode het geluister en onmiddelik is hulle twee liggame verenig en het 

een geword. hI hulle dubbele von11 is hulle liggame verenig en was hulle nog man nog vrou; hulle 
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was tergelyk geen geslag en albei geslagte. Hennafoditus het egter nog 'n laaste wens uitgespreek, 

dat wie ook al in die meer moet swem dadelik hulle viriliteit moes verloor (Larousse, 1987: 132). 

Die hele konsep van die hennafrodiet het 'n belangrike simboliese waarde. In Jungiaanse tenne is dit 

die versoening van die teenoorgesteldes, die manlike en die vroulike, die anima en die animus, die 

yin en die yang, wat binne die proses van integrasie by mekaar moet aansluit en deur die proses van 

individuasie die volledigheid moet bereik. Dit is juis hierdie volledigheid wat die hennafrodiet so 

belangrik maak as 'n simbool vir die digter of die skrywer. Die versoening van die manlike en 

vroulike is dus nie net 'n seksuele vereniging nie, maar word simbolies vir die versoening van die 

teenoorgesteldes. Die hennafrodiet word dan 'n simbool vir die digter of skrywer wat die 

teenoorgestelde waardes wil en moet verenig. Die belangrikheid van die water en die meer word 

ook in hierdie legende ingedra deurdat dit die meer is wat as mengpot dien. Later sal aangetoon 

word hoe Leroux in Isis Isis Isis homself met die meer vergelyk. 'n Duidelike patroon is dus besig 

om hier te ontstaan. Aanvanklik is daar die eenheid waaruit daar dan die skeiding van Chaos en 

Gaia kom en dan vind daar die vereniging tussen Gaia en Ouranos plaas maar word gevolg deur 'n 

tweede skeiding. Vit hierdie skeiding word Aphrodite gebore, wat weer vereniging met Hennes en 

geboorte gee aan Hermafroditus. Daarna bereik die vereniging-skeiding 'n hoogtepunt in die 

vereniging van Hermafroditus en Salmakis. In hierdie metafoor het die Griekse rnitologie dus die 

primordiale idee van die Eenheid vasgevang. Daar sal ondersoek word of dit juis dit is wat 

Oppennan in "Aardkloot" vasvang. 

Een van die rnitologiese figure wat Aphrodite dikwels vergesel het, was haar seun, Eros (Larousse, 

1987: 132). Eros was die belangrikste een van Aphrodite se nonnale metgeselle. In Hesiodus se 
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Teogonie verskyn hy as die seun van Erebus en Nag. Sy rol was om die elemente van die 

universum te koordineer. Hy het harmonie aan chaos gebring en was die een wat die lewe toegelaat 

het om te ontwikkel. In sy abstrakte primitiewe vom}. het hy min in gemeen met die tradisionele 

Eros wat eers later ontwikkel het (Larousse, 1987: 132). Die latere VOlm van Eros was die een wat 

voorgestel is as die jongste van die gode; 'n kind met vlerke en pyl en boog wat passie gebring het 

in die hal1e van die wat deur sy pyle deUl'boor is. As sulks was hy die seun van Aphrodite, maar sy 

vader het gewissel tussell Ares, Helmes en Zeus. Een van die bekender episodes waarin Eros 

betrokke was, was sy amoreuse avontuur met Psyche. "Psyche" was die ou Griekse woord vir die 

sie1. Psyche sou 'n pragtige jong vrou gewees het, so mooi dat selfs Apluodite op haar jaloers was. 

Sy is weggevoer en het in 'n tempel saam met Eros gewoon as sy vrou. Sy kon egter slegs snags by 

haar man wees en is me toegelaat om sy gesig te sien me. Uiteindelik het sy probeer om na hom te 

kyk en Eros en die tempe] het verd\\')'ll. Hierop bet sy haar self probeer doodmaak deur in 'n rivier 

te SPling, maar die water het haar slegs op die ander oewer gelaal. Sy is toe agtervolg deur 

Aphrodite se woede en moes 'n hele reeks uitdagings oorkom Oit het sy uiteindelik gedoen en Eros 

het van Zeus toestemming verby vir Psyche om weer by hom aan te sluil. Zeus het haar merop 

onsterflik gemaak en sy het op OIympos met Eros getrou (Larousse, 1987: 132). Eros kan dus 

gesien word as mitologiese simbool vir die erotiese vereniging van teenoorgesteldes en uit hierdie 

vereniging word die halmonie en eenheid uit die chaotiese geskep. Die belangrikheid van die deel 

van die mitologie Ie daalin dat in die Griekse pantheon Eros dan self verenig met die siel 

("Psyche"). Die siel is vroulik en Eros gee aan haar onsterflikheid. Die siel word dus deur die 

erotiese tot 'n onsterflike vlak gevoer. 
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Die ander gode en godinne van die aarde verleen verdere dimensies aan die aarde-simboliek. 

Daarom is dit van belang om hierdie godinne ook wyer na te gaan. Uiteindelik sal gesien word hoe 

Gaia aansluit by godinne soos Demeter en Isis. Soos reeds bespreek was Gaia die oorspronklike en 

prinsipiele godin onder die Grieke, maar hoewel haar kultus deur die eeue bewaar gebly het, het 

haar individualiteit in ander godinne en gode begin opgaan. Die eerste hiervan is die godin Rhea. 

Die naam Rhea is skynbaar afgelei van 'n ou woord wat aarde beteken. Die legende van Rhea is min 

ofmeer 'n herhaling van die legende van Gaia (Larousse, 1987: 150). 

Die hellinistiese karakter van Gaia is agter verander deur die invloed van die Frigiese1 karakter van 

Cybele. Die kultus van Cybele is vroeg reeds in Griekeland ingevoer, maar daar het nooit 'n 

volledige integrasie tussen die twee gode plaasgevind nie. Die voorstelling van Cybele het altyd 'n 

Asiatiese karakter behou. Sy was die godin van grotte en spelonke en was 'n voorstelling van die 

aarde in die mees primitiewe en wreedaardige stadium. Sy is dan ook bo-op berge aanbid (Ida in 

Frigie, Berencyntus, Sipyle, Dindymus) en het 'n groot invloed uitgeoefen op die wilde diere wat 

haar gevolg uitgemaak het (Larouse, 1987:150). Gaia en haar twee plaasvervangers, Cybele en 

Rhea, het 'n soort trilogie uitgemaak. 

Die derde godin waarin Gaia te voorskyn gekom het, was Demeter. Gaia, Rhea en Cybele was die 

personifikasie van die aarde as sulks, terwyl Demeter die vrugbare grond voorgestel het. In die 

Homeriese legende word Demeter gesien as 'n dogter van Rhea en Kronos. Die primitiewe 

voorstellings van Demeter is behou in plekke soos Arcadia, waar sy voorgestel is met 'n perdekop 

(duidelik 'n verwysing na haar poging om van Poseidon te ontsnap), met 'n dol£Yn in die een hand 

en 'n duif in die ander en omring deur wilde diere. Op ander plekke is sy egter voorgestel as 'n 
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godin van die oes en die vmgte van die landbou: sy was vera} die godin van die kOling. Hoewel 

Demeter 'n godin van die aarde was en 'n verheerliking van die son en landbou voorgestel het, het 

haar invloed ook gestrek tot in die onderwereld. In die ondelwereld is haar karakter voorgestel 

deur Persephone, wat later tot dogter van Demeter ontwikkel het. Demeter was ook 'n godin van 

wette en van die huwelik. Haar kultus was baie magies en misterieus en het dikwels gepaard gegaan 

met verskillende orgies. Haar tempeL genaamd die Megara, is dikwels in 'n woud gevind, wat 

Demeter se verbintenis met die ondelwereld (of binne hierdie paradigma die primordiale wereld) 

beklemtoon. 

Die woud is In baie ou simbool vir die plek waar die psigiese reis begin. Die woud is die plek waar 

die sonstrale nie kan deurdring nie en daarom velteenwoordig dit die teenbanger van die 

gekultiveerde manlike wereld en skakel dit met die Vroulike Beginsel. Weens die donker, 

ongeordende aard van die woud, word dit ook met die Onbewuste gefdentifiseer en daarom is die 

woud ook In simbool vir die Onbewuste, Die woud het die verdere eienskap dat dit die skuilplek 

van allerhande gevare, bose geeste, siektes en vyande is (Cirlot, 1990:112 en De Vries, 1974:199). 

Dit is dus In uitstekende voorstelling van die gevare van die Onbewuste, Dit is om hierdie rede dat 

die woud so prominent voorkom in sprokies (vergeIyk byvoorbeeid die sprokies van Hansie en 

Grietjie en Rooikappie2
) en in literatuur waarin daar In bmtale konfiontasie met die primordiale 

psige voorkom Dante begin immel's sy geweidige reis en afdaling in die Hel in die woud: 

"In the midway ofthis our mortal life, 
I found me in a gloomy wood, astray 
Gone fi'om the path direct: and even to ten 
It were no easy task, how savage wild 
'That forest .. ,,,3 

_ .._-....- .._------_ .. _-_..._--. ------------------

'n Land in antieke Asia Minor. 
2 Die /J1()()/sle Sprokies l'an Grimm 
; lhe DivlI1e Come((v: the vision (lDanfe 
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Binne die Demeter-beeld word die hele spektlUm van die plimordiale dus simbolies uitgedmk. Die 

skakeling van Demeter deur baar dogter met die Hades of ondelwereld sluit ook aan by die Gaia

konsep soos uitgedlUk in die Cybele-beeld (waalID CybeJe die godin van grotte en spelonke was). 

Die grot is algemeen 'n simbool van die baalIDoeder ('n sentrale fimksie van Gaia), maar ook van 

die Onbewu~le en dit was veral 'n ontmoetingsplek vir argetipiese voorvaders (Cirlot, 1990:40 en 

De Vries, 1974:87-88). Dit is verder interessant dat die grot dikwels die plek van geboorte en 

bergeboOlle is en dat dit die songod-held dikwels in die grot gebore is of groot geword het 

(vergelyk byvoorbeeld Dionysos). Oit is juis by hierdie simboliek wat Opperman so sterk aansluit in 

die gedig "Stem uit die Spelonk", waarin nie net die idee van die grot nie, maar ook die idee van die 

wilde diere en bose gevare, uitgebeeld word. 

Die belangrikste aspek of eienskap van Demeter is egter as MoedeI' en dit is waatvoor sy vereer is 

en wat geaksentueer is in voorstellings van haar. Demeter is deur verskeie gode begeer. Een van 

bulle was Poseidon en nadat sy gevlug het van Poseidon. moes Zeus self ingryp om haar na 

Olympos telUg te bring. Zeus bet haar egter self ook begeer en om haar te verlei moes Zeus 

homselfin 'n bul verander. In hierdie VOlm het hy haar die moeder van Kore gemaak. 

Demeter se liefde vir Kore is een van die uitbeeldings van haar moederlikheid. Op 'n dag was Kore 

besig om blomme te pluk toe sy 'n pragtige narcissus sien. Toe sy afbuk om dit te pluk het die aarde 

oopgegaall en Hades het haar in die ondelwereld ingetrek en sy vrou gemaak. Verskeie plekke in 

die antieke Gtiekeland is uitgewys as die plek waar Hades hierdie goddelike ontvoelIDg sou 

uitgevoer bet. Demeter was vir 'n lang tyd ontroosbaar oor die verlies van haar dogter. Sy het 'n 
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geweier dat die aarde weer vmgbaar sou wees tensy sy weer haar dogter sien. Die ander gode het 

geen keuse gehad as om aan haar eis te voldoen nie. Zeus self het Hennes beveel om in die 

onderwereld in te gaan en Kore - nou Persephone genoem - temg te bring. Hades het toegegee aan 

die wi] van Zeus, maar net voor Persephone na die aarde kon terugkeer het hy haar In paar 

granaatsade gegee om te eeL Die granaat was In simbool van die huwelik en om dit te eet het die 

vereniging van man en VTOU onskeibaar gemaak. Met die temgkeer van Kore na die aarde het 

Demeter haar gevra of sy enigiets geeet het. Indien wei sou sy na die onderwereld moes terugkeer. 

Kore het erken dat sy granaatsade geeet het en dit het gelyk of Demeter weer haar dogter sou 

verloor. Zeus het egter ingegryp en besluit dat KorelPersephone twee derdes van die jaar by haar 

moeder op die aarde kon bly en een derde van die jaar by Hades in die onderwereld moes 

deurbling. Demeter het daarop die aarde weer vrugbaar gemaak. Die Aarde neem tydens die tyd 

wat Persephone in die ondelwereld deurbling die aspek van rou aan; dit is die koue tydperk van die 

jaaL wanneer die aarde onvmgbaar is, sondeI' blomme of blare aan die borne. Die lente is egter die 

tydperk van ontwakillg wanueer Persephone weer Ila die aarde terugkeer . 

.lung (1968: 182-190) wys op die belangtikheid van die Kore-argetipe, wat oor en oor in drome en 

visioene voorkom Hierdie argetipe word so genoem, omdat dit met die mitologiese Kore 

ooreenstem in die opsig dat die argetipe voorkom in die vonn van In jong maagdelike meisie, wat 

verskeie wrede uitdagings en gevare moet ondergaan. SOliS is dit in die vonn van 'n "descent into 

Hades" (lung, 1968: 184). Uiteindelik is die (tydelik) ingang in die onderwereld, In tydperk van 

spilituele vemuwing. Dit is presies wat die Kore-Iegende voorstel. Soos gesien sal word, sluit baie 

van Leroux se knolsklywer se soeke na Isis hierby aan. Sonder om die besprekiug te vel" voomit te 
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loop. kan ook gepostuleer word dat In gedig soos OppellllaI1 se "Vier Getye by laarseisoene" ook 

hierdie ve1l1uwing voorstel. 

Die simbool van Demeter is dus geweldig lyk aan pl1mordiale waardes en wanneer hierdie 

personifikasie in die mode1l1e Ietterkunde geaktiveer word, gaan daar vir die mode1l1e leser In hele 

betekenisvlak oop. Die belangrikheid van hierdie simboliese wereld wat deur die digter geaktiveer 

word sal weldra duidelik word. Deur die gebmik van die Aat'de-simbool in "Aardkloot" open 

Oppemum hierdie mitologiese wereld vir die leser. Tesame met die ondersoek na die Gaia-konsep 

(wat die Demeter-Kore legende insluit) en die simboliese proses inlui van skeiding-vereuiging

skeiding-vereuigiug wat lei tot by die potente simbool van Hennafroditus, is dit ook belangtik om 

te let op die manlike (teenhanger) simbole. Hier moet veral na Dionysos gekyk word, omdat 

Dionysos, soos later gesien sal word, in dieselfde soort simboliese verb and tot Demeter staan, as 

wat Isis en Osiris tot mekaar staan. Leroux (Isis Isis Isis p.8) bling Osiris en Dionysos ook in 

direkte verb and met mekaar, en, soos later bespreek sal word. word hulle alter ego's vir die 

knolskrywer. VerdeI' is Dionysos ook geassosieer met die anti eke kultus van Demeter en het 

skynbaar 'n belangtike rol gespeel in die Eleusiuiese misterie-feeste wat tel' ere van Demeter 

plaasgevind het. In die fees van die "Lesser Eleusiuia" is die temgkeer van Kore gevier, telywl die 

fees van die "Greater Eleusiuia" elke vyfjaar tel' ere van Demeter gevier is. Die "Greater Eleusiuia" 

was 'n somber fees, Waal1n die mistelie van Demeter gevier is. Aan die einde van die fees, was daar 

die prosessie temg van Atbelle na Eleusis. Aall die voorpunt van hierdie prosessie is die beeld van 

lacchus, 'n mistieke naam vir Dionysos, gedra (Larousse, 1987: 155). 

55 



Volgells Larousse, wi] dit voorkom asof DiOllYSOS die GIiekse vonn vir die Vediese god Soma is. 

Die beeld van die antieke Dionysos word gekompliseer deur die invloed van vele ander antieke 

gode, veral die Kretiese Zagreus. Die karakter van Dionysos was dinarnies en is vOO1tdurend 

verryk deur onder meer die assosiasies met auder gode. Diouysos is dus veel meer simbolies vir 'n 

hele reeks waardes en veel rninder 'n spesifieke karakter of figum. In sy oorspronklike vorm was 

Dionysos die god van die wyn, daama het hy die god van vegetasie en warm vog geword, daama 

bet hy ontwikkel in die Iigting van die god van piesier en die god van beskawing en uiteindelik het 

hy 'n somt opper-god geword. Feeste ter ere van Dionysos het regoor Griekelaud plaasgevind, 

maar het baie verskil van plek tot plek en gedurende verskillend tydperke. Daar sal later nog hierop 

temggekeer word. 

Daar bestaan meer as een weergawe van die gebo01te van Dionysos, maar die mees algemene 

weergawe is dat sy moeder Semele is. Semele was die dogter van Cadmus, die kOlling van Thebes. 

Toe sy deur Zeus gesien is, het hy haar verlei en 'n kind in haar verwek. Zeus het haar daama in 

haar vader se paleis kom besoek. Op een van hierdie besoeke het Semele, op die aandrang van 

Hera, Zeus gesmeek om homself aan baar te ontbloot in sy volle Olimpiese glorie. Sy was egter nie 

in staat om die skitterellde helderheid van Zeus te weerstaan nie en sy is verteer deur die vlamme 

wat vanaf Zeus se liggaam gekom het (Larousse, 1987: 157). Dit skyn asof Semele later ook 'n 

goddelike karak1er begin aanneem het en weliswaar ook as 'n SOO1t aarde-godin (Jilllg, 1968: 107). 

hI hierdie kapasiteit sluit sy dus ook nOll aan by Gaia en Demeter, en soos gesien sal word, by Isis. 

Dit beho0l1 natumlik nie vreemd op te val nie, omdat daar die natumlike sterk en karakteristieke 

verband tuSSCl1 die moeder-imago en die aarde, die donke11e en die afgrond bestaan. (CirIot, 

1990:218) Die betekellis van die mite van Semele hang weereens nou saam met die idee van die 
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ontbeeling wat die nuwe groei voorafgaan. Nadat die aarde deur die lewegewende reoo vrugbaar 

gelllaak is (simbolies vir Zeus se velwekking van die kind), llloet dit die bytende son weerstaan (die 

\-talllll1e). wat dit verbrand en opdroog (wat weer op sy bemt nou skakel met die idee van die 

vagevuur waardeur daar eel'S gegaan moet word om purifikasie te verkry voor In nuwe lewe begin). 

Eel's hiema kan die vmgte ont\vikkel en kan die wingerdstok die goue dmiwe dra (Larousse, 

1987:157) 

Die kind in die baannoeder van Hera sou ook verbrand het as dit nie was dat daar skielik In dik loot 

om die pilare van die paleis gerank het nie en 'n groen skerm tussen die hemelse vuur en die 

ongebore kind was nie. Zeus het egter die kind opgetel en in sy eie bobeen geplaas. Toe kind groot 

genoeg was, het Zeus hom weer te voorskyn gebling. Zeus het toe sy seUll aan die sorg van Semele 

se suster. Ino en haar man Athalllas, toevet1rou. Die jaloerse Hera se wraak was egter nog nie 

versa dig nie en sy het Ino en haar man met kranksilUligheid gestraf Zeus het egter daalin geslaag 

om sy seUll vir die tweede keel' te red, deur hom in 'n boklam te verander, wat daama deur Helmes 

na die nimfe van die berg Nysa geneem is. Dionysos het sy kindeljare in die goddelike bereik op 

hierdie berg en in die woude teen die hange deurgebling en is deur die nimfe opgevoed, waar die 

Muses ook tot sy opvoeding bygedra het. Toe hy ouer geword het, bet by die vrugte van die 

willgerdstok en die kUllS van wymnaak leer ken. Aanvanklik bet hy te veel gedlink en daar is gese 

dat Hera bom ook met kranksinigheid getref bet. Om bomself te genees het hy na Dodona gereis 

om die Orakel te raadpleeg. Nadat hy genees is, het Dionysos lang reise reg 001' die hele wereld 

olldemeelll om die gawe van die wyn onder die sterflikes te versprei. Sy reise is deur fantastiese 

avonture gekellmerk (Larousse, t987: 159). 
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Die reise van Dionysos word gekenrnerk deur aardsheid van sy dade en veral die verspreiding van 

die wingerdstok en die kuns van wynmaak. Hy het ook verskeie erotiese ontmoetings met pragtige 

maagde en jong seuns gehad (een hiervan was Beroe, die dogter van Aphrodite en Adonis) 

(Larousse, 1987: 159). Dionysos was ook voortdurend in 'n stryd gewikkel met sterflikes wat nie sy 

identiteit as god erken het nie. Hy het voortdurend sy gedaante verander. Daar is dus duidelike 

elemente van die veranderende identiteit by Dionysos. Teen die einde van sy reise, en veral na sy 

besoek aan Asie, het hy egter 'n veel meer grasieuse en selfs vroulike karakter aangeneem In 

Griekeland is sy kultus veral gekompliseer met orgiastiese rituele, waarvan baie uit Frigie ontleen is. 

Deur die identifikasie met die Kretiese god Zagreus en onder die invloed van Orfiese mistiek, het 

die legende van Dionysos ook 'n nuwe passievolle dimensie aangeneem. In die Orfiese tradisie is die 

jong god gesien as die seun van Zeus en Demeter of sorns van Zeus en Kore (in hierdie opsig is dit 

weer duidelik dat Demeter en Kore net twee simboliese voorstellings is). Die ander gode sou baie 

jaloers op hom gewees het en het saarngesweer om hom te vermoor. Die Titane het hom aan 

stukke geskeur en sy liggaarn in 'n maalkolk gewerp. Pallas Athene het egter daarin geslaag om die 

god se hart te red en aan Zeus te oorhandig wat Dionysos daaruit herskep het. Zagreus het 'n 

onderwereldse god geword en gehelp met die ontvangs en purifikasie van die dooies in Hades. Aan 

hierdie lyding en wederopstanding is daar in die Orfiese tradisie 'n mistieke waarde geheg en 

hierdeur het die hele karakter van Dionysos 'n diepgaande verandering ondergaan. Dionysos het 

ontwikkel van die aardse god van die wyn en vrolikheid wat vanaf die berge gekom het tot die 

verwyfde god van die orgiastiese delirium om uiteindelik, in die woorde van Plutarch, die god te 

word Ilwho is destroyed, who disappears, who relinquishes life and then is born again." (Larousse, 

1987: 160) Dit is om hierdie rede dat Dionysos so met Demeter en Kore geassosieer word, omdat 
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hy self die essensie van lewe so diep gekonfronteer het en uiteindelik binne die Griekse mite een van 

die grootste lewegewende kragte geword het. Voordat daar verder na hierdie sentrale aspek van 

die mite gekyk word en die assosiasie van die digterlskrywer (die Opperman persona of die 

knolskrywer) met Dionysos gemaak word, is dit belangrik om eers na die mitologiese paradigma 

van Etienne Leroux se Isis Isis Isis te kyk. 

Die mite van Isis-Osiris 

Waar Opperman die wereld van die Griekse mitologiese simbole impliseer, dien die wereld van die 

Egiptiese mite in Isis Isis Isis as interteks. Hierdie interteks word selfs deur die skrywer direk 

opgeroep in l'Sis Isis Isis (p.17): 

'" Ek sal dit lees in Lrrrrssssss ... !' kom haar stem, naby die uitgang. 

'Ek kan nie hoor nie!' skreeu ek. 

'Sy sal dit lees in Larousse!' se 'n man ... " 


Die Isis- en Osiris-mites sal vervolgens bespreek word en daar sal gekyk word hoe dit skakel met 

die simboliese waardes wat deur die Griekse mitologiese-simboliese interteks geaktiveer word. 

Kennis van die antieke Egiptiese mitologiese wereld is relatief beperk. Hoewel die name en tempels 

van baie gode bekend is, is daar baie min inligting oor hul spesifieke eienskappe en die legendes wat 

hulle omring. Baie religieuse geskrifte gee blikke op die mitologiese momente, maar nie die volle 

verhaal nie. Een van die enigste legendes wat redelik volledig is, is die van die Osiris. Osiris se 

legende is egter opgeteken deur Plutarchus. Plutarchus het in Grieks geskryf oor die Egiptiese 

dinastiee wat 25 eeue voor hom bestaan het, maar was skynbaar baie goed ingelig; sy geskrifte 
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verwys onder meer na gebeure wat deur die ou konings van die sesde dinastie op die mure van hul 

piramides gegraveer is (Larousse, 1987:9 en Witt, 1971 :39-40). 

Daar bestaan verskeie gode voor Osiris, maar behalwe vir R.a, die songod, is min oor hulle bekend. 

Ra is dus die oorspronldike soort songod of -held. Onder die gode wat hom onring het tel Noen 

(die primordiale chaos), Atoem (gesien as tn soort voorvader vir die mense), Khepri (god van 

verandering), Sjoe (die eerste geslag van die Ennead en tn soort god van die lug), Tefuoet (die 

tweeling suster en vrou van Shu en 'n godin van die dou en reen) en Anhur ('n soort oorlogsgod). 

Ra se naam beteken skepper en dit was die naam van die son, heerser van die hemelruim. Ra was 

aanvank1ik onder die naam Atoem bekend en het diep binne die primordiale oseaan van Noen 

geskuiL Hy het homself egter in tn lotusblom versteek en vanuit hierdie onderwereld na bo gestyg 

waar hy in glansterende prag verskyn het en die naam Ra aangeneem het. In hierdie vorm het hy 

sonder 'n vrou, geboorte geskenk aan Sjoe en Tefuoet, wat weer geboorte geskenk het aan Geb en 

Noet, wat op hul beurt weer die Osiriese familie voortgebring het. Ra het dus die eerste heelal 

geskep en hieroor geregeer. Terwyl Ra nog jonk was het hy vreedsaam oor die gode en mense 

geregeer, maar dit het verander toe hy ouer geword het. Hy word dikwels voorgestel as 'n semele 

ou man met speeksel wat uit sy mond drup. Isis sou dit later uitbuit. Die mense op die aarde het 

ook Ra se toestand probeer uitbuit en teen hom saamgesweer. Ra het egter hiervan te hore gekom 

en die skuldiges is feitelik almal deur die gode uitgemoor. Die ondankbaarheid van die gode het Ra 

egter laat besluit om terug te trek vanuit die wereld en hy is op die rug van Noet, in die vorm van 'n 

koei, die hemelruim ingedra (Larouse, 1987:11). 
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Sjoe en Tefuoet het geboorte gegee aan Geb en Noel. Geb het dus saam met Noet die tweede paar 

in die Ennead uitgemaak Hy word tradisioneel met die Griekse Kronos geldentifiseer, maar was 

eintlik meer In soort god van die Aarde en was die vader van die Osiriese gode. Noet, dikwels deur 

die Grieke met Rhea geassosieer, was die godin van die hemellug. Sy was Geb se tweelingsuster en 

was teen die wi] van Ra met Geb getroud. Hulle het egter vyfkinders gehad, Osiris, Horus, Set, Isis 

en Neftis (Larousse, 1987: 14-16). 

Osiris is die Griekse naam vir die Egiptiese Ousir. Osiris is deur die Grieke met verskeie van hulle 

eie gode gerdentifiseer, maar vera! met Dionysos en Hades. Aanvanklik was Osiris die god van die 

natuur en is vergesta!t in die gees van die plante wat met die oes sterr en weer met die nuwe spruite 

herleef Later het hy egter die god van die dooies geword en onsterflikheid voorgestel. Oit is in 

hierdie kapasiteit waarin hy die hoogste rang onder die Egiptiese gode bereik het. Daar bestaan dus 

ook duidelike verbande, vera! in hullewegewende funksie, tussen Osiris en Demeter. 

Die legende van Osiris en sy familie is bekend hoofsaaklik danksy die geskrifte van Plutarchus. By 

sy geboorte het In harde, maar rnisterieuse stem uitgeroep die "Ewige Heer", maar dit is gou gevolg 

deur trane van weeklag, toe dit bekend geword het watter ongeluk daar op hom gewag het. Ten 

spyte daarvan dat Ra In vloek oor Noet uitgespreek het, het hy In gejubel oor die geboorte van sy 

agter-kleinseun en Osiris tot sy opvolger verklaar. Osiris het die koning van Egipte geword toe sy 

vader, Geb, na die hemele teruggetrek het. Hy het sy suster, Isis, as vrou en koningin geneem. 

Osiris het kanniba!isme afgeskaf, landbou ingevoer en die kuns van wyn, brood en biermaak aan die 

mense geleer. Daar bestaan op hierdie vlak dus In verdere verband tussen Osiris en Demeter. 

Verder het hy ook stede gebou en regverdige wette aan die mense gegee. Osiris het egter me net 
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beskawing aan Egipte gebring nie, maar wou ook hierdie voordele reg oor die wereld versprei. 

Osiris het daarop sy koninkryk aan sy suster en vrou, Isis, oorgelaat, en op In reis deur die wereld 

vertrek om sy visie aan al die mense oor te dra. Osiris was die vyand van alle geweld en deur sy 

saggeaardheid alleen het hy land na land verower.
4 

Die inwoners is oorgewen en ontwapen deur sy 

musiek en die speel van In verskeidenheid van musikale instrumente (Larousse, 1987: 16). 

Met sy terugkeer het Osiris sy koninkryk in perfekte orde gevind, omdat Isis so wyslik geregeer 

het. Dit was egter nie lank voordat hy die slagoffer geword het van In komplot wat deur sy broer 

Set gesmee is nie. Set was jaloers op Osiris en het saamgesweer om hom te vermoor. Dit is hierdie 

aspekte wat In groot deel van die kern van die gegewe is wat Leroux in Isis 15is Isis gebruik. Op 

hierdie stadium hoef daar slegs gese te word dat sy getroue vrou Isis, danksy haar magte oor 

towerkuns, sy dooie liggaam na Egipte terugebring het en tot lewe herstel het. 

Isis is sterk deur die Grieke gei"dentifiseer met Demeter, Hera, Selena en Aphrodite. Dit is nie die 

oogmerk om binne hierdie studie In volledige historiese mitologiese vergelyking te maak nie, maar 

slegs om aan die argetipiese simboliese ooreenkomste van hierdie "gode" aan te toon. 

Die geskiedenis van Isis word, soos die van Osiris, deur Plutarch vertel. Sy was die eerste dogter 

van Geb en Noet en is gebore in die moerasse van die Delta 5. Haar ouer broer Osiris het haar as sy 

vrou en koningin gekies. Sy het Osiris gehelp met sy groot taak om beskawing aan Egipte te bring 

en het die instelling van die huwelik aan die mense gegee (in hierdie kapsiteit sluit sy dus aan by 

~ Die knolskrywer van Isis Isis Isis word duidelik met Osiris geidentifiseer, en dit is ook dieselfde knolskrywer wat in 

18-44 die pasiewe slagoffer in die park is. 

, Hier is daar dus reeds In sterk identifikasie van Isis met die simbool van die kunstenaar in die Egiptiese mitologie, 

naamlik die padda, soos ook op ander plekke deur Opperman uitgewerk. Die padda is natuurlik In simbool vir die 

oorgang van die reele wereld na die primordiale wereld. 
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Demeter). Soos reeds aangedui, toe Osllis op sy pasiewe oorwinnigstog vertrek het, het sy as 

regent geregeer. Toe Isis besef dat Osiris dem hul broer Set velIDoor is, was sy verpletter van 

ongeluk en het haar hare afgesny, haar klere geskeUl' en onmiddelik vertrek op 'n reis om die kis te 

vind waalID die liggaam van Osiris gesit is voordat die kis in die NyJ gegooi is. Die kis is intussen 

dem die Nyl tot in die see afgevoer en dem die golwe tot aan die Feuiciese kus gedra. Daar het die 

kis tot lUste gekom aan die basis van 'n Taulalisk-boom
6 

wat biema geweldig vinnig gegroei het en 

die kis heeltemal omsluit het Toe die kouing van Byblos, Malcandre, opdrag gegee het dat die 

boom afgekap moet word om as steunpilaar vir sy paleis te dien, het dit so 'n wonderlike gem 

afgegee dat die reputasie van bierdie boom wyd versprei het en ook Isis bereik het Toe Isis haar 

ware identiteit bekend gemaak het aall die koning en koningin van Feuicie is die starn van die 

wonderlike boom aan haar gegee. Hiemit het sy toe die kis van haar man gehaal en dit in haar trane 

gewas en temggeneem na Egipte. Om Set te ontduik het sy die kis in die moeras van Buto begrawe 

(bier is daar dus 'n verdere sterk parallel tussen Isis en OSllis en die tradisionele kunstenaars

domein). Set het egter weer beheer 001' die kis en die liggaam van OSllls yerby en om die liggaam 

\an OSilis finaal te vemietig, het Set dit in veeltiell stukke gekap wat hy vel' en wyd versprei het 

Isis is egter nog altyd nie ontmoedig nie en het na die veeltien stukke gesoek, wat sy almal geklY 

het, behalwe die faUus, wat dem die Nyl-krap Oxyrhyncbid opgevreet is. Isis het toe die liggaarn 

van Osiris weer aalilllekaar gesit en so herstel Vir die eerste keer is die Iituele van die balseming 

toegepas en is die vennoorde god weer lewelldig gemaak. In haar taak is sy dem verskeie gode 

(, Die tamarIsk-boom is 'n simbool van vmgbaarheid. Dit kOl11 nie net voor in die legende van osiris nie, maar ook in 
verskeie ander. In Genesis 2133 is dit Mlarskynlik die boom wat deur Abrham in Beersheba as altaar geplant die 
bene van Saul is onder 'n Tamarisk begrawe (I Sam 31: 12); op Lesbos is Apollo die God van die Tamarisk genoem 
(De Vries 456) Die boom het waarskynlik hierdie waardes 0111dat dit selfs in onvmgbare, souterige grond groei vanaf 
Europa en Egipte tot in l\oord-China en Afghanistan en wanlleer die stam aangeval word deur 'n spesifieke soort 
insek val daar 'n wit voedsame stofuit gate in die starn; dit is die manna van die Bedouins en MIt waarskynlik die 
kinders van Israel gevoed het (Palgraves, 1993:6 J7) 



bygestaan, onder andere Horus7
, die seun wat in haar verwek is deur haar vereruging met die dooie 

liggaam van Osiris (Larousse, 1987:18-19 en Witt, 1987: veraI 18 (troue), 27 (moord), 36-45 

(verhouding tot Osiris, Horus en sy wraak op sy oom». 

Nadat Isis Osiris tot lewe herstel het, sou hy nooit weer kon sterf rue en was hy veilig teen die 

dood. Hy sou sy troon kon herower het en verder oor die lewendes regeer het, maar hy het verkies 

om van die aarde af te vertrek en na die "Elysiese" velde te gaan, waar hy die siele van die dooies 

kon verwelkom en so oor die dooies kon regeer. S6 het Osiris tot die heerser oor die dood en 

doderyk ontwikkel, en is hy soms die god van die Weste genoem, omdat die dooies in die weste 

woon, waar die son ondergaan (Larousse, 1987: 17). Dit is in hierdie kapasiteit dat Osiris dieselfde 

songod-rol vervul as Ra en in hierdie opsig korrespondeer Osiris met die argetipiese nagsee

kruising. Osiris se dood is dus, net soos in die argetipiese simbool, rue 'n letterlike dood rue, maar 

eerder die rue-Iewe en dus simboliese vir die metafisiese bestaan in die primordiaIe wereld. 

Nadat Isis Osiris weer lewendig gemaak het en hy die aarde verlaat het, het sy haar in die moeras 

van Buto terugtrek om van die wraak van Set te ontkom en om haar seun Horus groot te maak, tot 

die dag waarop hy oud genoeg sou wees om sy vader te wreek. Danksy die magiese kragte van sy 

moeder, was Horus in staat om aile gevare die hoof te bied. Isis het baie sterk magiese en 

towenaarskragte gehad en selfs die gode was rue teen haar krag bestand rue. Dit was immers sy wat 

vroeer die groot god Ra oortuig het om sy geheime naam aan haar te vertel. Sy het die feit dat Ra tn 

ou man was uitgebuit en het van die heilige spoeg wat uit sy mond geloop het met grond gemeng 

en tn giftige slang gemaak. Ra het rue geweet hoe om homself te heel van 'n wond waarvan hy die 

In die Egiptiese mitologie is daar verskeie Horusse, wat me met mek:aar verwar moer word. Isis en Osiris se seun, 
Horus. bet dieselfde naaIll, maar is me dieselfde persoon as Horns (ofHaroeris) die Ouere, die broer van Osiris, Isis en 
Set. In die oudste legendes was daar ook 'n stryd tussen Set en sy broer Horns, wat later deurmekaar geraak bet met 
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oorsprong me verstaan het me. Ten einde die hulp van Isis te kry het sy hom gedwing om sy heilige 

geheime naam direk van sy boesem na hare te laat gaan (Larousse, 1987: 19). 

In die Osiriese legende het Isis enorme proposies aangeneem. Sy was die simbool van die vrugbare 

landskap van die vloedvlaktes, wat elke jaar bevrug moes word deur die oorstrorning van die Nyl, 

waarvan Osiris die simbool geword het.8 Set weer was simbolies vir die woestyn wat hulle geskei 

het. Die kultus van Isis het gegroei en uiteindelik die van omtrent al die ander godinne oorgeneem. 

Dit het ver oor die grense van Egipte versprei en is deur die Grieks-Romeinse wereld oorgeneem 

en deur seilvaarders en handelaars tot aan die Nordiese wereld van die Ryn geneem. Isis, die ster 

van die see, het die heilige beskermer van aile reisigers geword. Isis word op baie wyses voorgestel, 

partymaal selfs in vroulike vorm met 'n koei-kop. Dit is gese dat sy uit goedheid wou verhoed dat 

Horus wraak neem en Set vermoor en dat Horus in woede haar kop afgekap het. Thoth het haar 

kop egter herstel, maar in die vorm van 'n koei. Die koei was egter ook 'n heilige dier vir Isis en 

daarom kon sy ook sO voorgestel word. 

Die teenhanger van Isis en Osiris, was hul broer Set. Set was aan die Egiptenare bekend as Tufon, 

en hy het later 'n taam1ik direkte simbool vir die bose teenhanger van die goeie geword. Set was 

ook 'n kind van Geb en Noet, maar was van die begin af wild en rof en het homself geweldadig uit 

die baarmoeder losgeskeur (Larousse, 1987: 19). Die simbool van die veremging en die skeiding dra 

dus die waardes van goed en sleg. In die geval van die bose, is daar 'n geweldadige skeiding, net 

soos daar die geweld van Oseanos teenoor Gaia was. Hierdie geweld by die skeiding, vind natuurlik 

ook 'n teenhanger in die geweldadige veremging, ofte wei verkragting. 

die stIyd van Horus teen sy oom Set om sy vader Osiris te wreck (Larousse, 1987:21). 
8Yergelyk mer die fisieke simboliek van a1 die figure. Isis is die aarde wat bevrug moet word, Osiris, die manlike 
komponent word voorgestel deur die rivier, wat 'n faliese simbool is, en uitstroom, net soos die manlike saad 
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Set was van die begin af jaloers op sy ouer en suksesvolle broer. Hy het 'n sameswenng 

georgalliseer en sy broer na 'n feesmaal genooi Op die feesmaal is 'n pragtige kis ingebring en daar 

is grappig gese dat dit sal behoort aall enigeen wat presies daarin pas. Osiris het aan die 

feestelikheid deelgelleem en in die kis gaan Ie. Oaarop het die velTaaiers na vore gestollIl, die kis 

toegemaak en dit verseeL waama dit in die Nyl gegooi is. Isis het dit daama, soos reeds aangedu~ 

na Egipte telUgebring, waar sy dit in die moeras weggesteek het, waarop Set dit weer gevind het 

toe hy een aand by maaulig in die moeras gejag het. 

lu die Osiriese legendes was Set dus een die belangrikste teenhangers vir die goele. Set is 

gepersonifiseer as die droe woestyn, die dOl1ker droogte in teenstelling met die Iewegewende en 

vrngbare aarde en die water. lu die oudste legendes was die karakter van Set me net alles wat slegs 

was uie. In bierdie legendes was sy rol as die broer van Osiris nie soveel geaksentueer as sy 1'01 as 

die broer van HOlUS (Haroeris, die Ouere) me. Eel'S later toe die Osiriese mite gegroei het en die 

twee HOlUsse met mekaar velwar is, is Set se ewige konflik met Horns gemterpreteer as die konflik 

tussen 00111 en broerskind weens die stl)'d tussen Set en OsiIis. Oit is moontlik dat die konflik 

tussen die broers sy oorsprong in die antieke bistoriese geskiedenis van ou Egipte het en dat hulle 

aanvanklik bondgenote was, maar in 'n magstl)'d betrokke geraak het. Daal' was lank 'n positiewe 

"Setiese" kult en dit was eers in die tyd van die vader van Rameses II dat die Setiese tabelle van die 

tempels vetwyder is en die Faroes hulself Osities verklaar het. Die meeste woestyn diere, soos 

antelope en wilde donkies, het aall Set beho0l1, maar daar is ook gese dat hy in die liggaam van die 

uitstroo1l1 Cn simbool wat deur skrywers benut word, vergelyk Johan de Lange se 17ei......vonci) 
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krokodil die \\<ildevark, die seekoei en die skerpioen geskuil het om van die seevierende HolUS weg 

te kom (Larousse, 1987:20).
y 

Die seUll van Isis en 01>i.ris was HolUs en dit was hy wat teen sy oom Set geveg het om sy vader te 

wreek Soos reeds aangedui, is HolUS gebore uit die vereniging van Isis met die ontslape Osiris. 

Saam met sy moeder en vader het HolUS 'n so011 heilige tlilogie gevorID. As kind was Horns baie 

swak en is hy slegs gered deur die magiese towerkrag van sy moeder. Hy het heeltemal alleen 

grootgeword, ten einde aan die gevaar van Set te ontkom Sy vader het egter gereeld aan hom 

verskyn en hom opgelei in die kuns van die gebrnik van wapens, sodat hy sy vader kon wreek. Die 

Gtieke het hom om hierdie rede Har-end-yotef genoelll, wat beteken "beskelmer van sy vader". 

Toe Horns ouer geword het het hy dan ook sy voorbeskikking velvul en Set die stryd aangese. In 

die gevegte met Horns het Set en sy volgelinge in die liggame van die krokodille, seekoeie, 

~devarke en skerpioene probeer skuiL maar tevergeefs. Ten einde die oorIog te beeindig het die 

gode die twee stlyders voor hulle geroep. Aanvanklik het Set probeer om te se dat HolUs me 

werklik Osiris se seun was me, maar Horns het die go de van sy identiteit 001tuig en die gode het 

hom tot heerser 001' die hele Egipte verklaar. Horns het toe oral die legende van Osiris en Isis 

ingestel en dit was die begin van die son-siklus in Egiptiese mitologie. Horns het die nasionale god 

in Egipte geword en is beskou as die vOO1vader van al die Faraos. Saam met sy vader en moeder is 

Horns oor die hele Egipte aanbid en vereer. Hy het hiema baie Votme aangeneem, en uiteindelik 

ook die V01m van In figuur wat die gestotwene inlei in die teenwoordigheid van die Goeie Een, 

Osiris, en toesig hou oor die weeg van die dooie se siel. hI die oudste legendes is hy saam met Set 

voorgestel, maar in die nuwer legendes en voorstellings velvang Thoth Set (Larousse, 1997:23). 

Yin hierdle nute is die primordiale simbole ontwikkel en saamgestel tot 'n baie ryk betekenis viak. Dit is baie 
interessant om daarop te let tot watter mate, luerdie simbole lIluverseel in literatuur aan getref \vord en hoeveel dit in 
die Afrikaanse Iiteratuur gebmik is. Hier is 'n treffende voorbeeld die Dwaalwones van Eugene Marais. 

67 



Horus was 'n songod, weereens 'n inkamasie van die aanvanklike Ra en die Grieke het hom baie 

sterk met Apollo gei'dentifiseer. Sy Egiptiese naam was dieselfde woord wat die Egiptenare vir die 

hemel en die vaIk gebruik het. Die hemel is dikwels gesien as 'n heilige valk wat hoog bo hulle 

sweef met die son en die maan sy twee oe (Larousse, 1987:21). Hier is daar dus weereens tn 

primordiaIe voor-dualistiese en hennafroditiese voorstelling van die hemel as die Een, wat bestaan 

uit die son en die maan, die Twee. Die valk was dus tn songocL maar in 'n oorgangsstadium van 

manlik na primordiaal en hermafrodities. 

Die laaste Egiptiese mitologiese simbool waarna gekyk word is die van Thoth. Thoth word soms 

voorgestel as die oudste seun van Ra, soms is hy 'n seun van Geb en Noet, maar normaalweg is hy 

eintlik rue 'n lid van die Osiriese familie rue, maar slegs 'n soort siener of wysgeer. Die Grieke het 

hom baie sterk met Hermes geassosieer. Thoth was getrou aan Osiris en het Isis gehelp om hom 

weer te laat herleef Nadat Osiris vanaf die aarde vertrek het, het Thoth Isis gehelp om Horus te 

beskerm. In die stryd tussen Horus en Set het hy Horus gehelp en uiteindelik ten gunste van Horus 

gekies toe Horus en Set voor die gode moes verskyn. Thoth het voortgegaan om as raadgewer vir 

Horus op te tree en toe Horus van sy aardse mag afstand gedoen het, het Thoth hom opgevolg. 

Thoth het volledige wysheid en kennis gehad en was die skepper van aIle kuns en wetenskap, 

Thoth het na sy lang heerskappy op aarde ook na die hemele opgestyg en daar 'n verskeidenheid 

van take vervul. Hy was veral die maan-god en het dus 'n altematiewe vorm van liggewing 

moontlik gemaak, Toe Ra die onderwereld besoek het, het Thoth selfs Ra se plek in die hemel 

ingeneem. Thoth was ook die tydhouer, die reguleerder van aile natuurlike prosesse en die 

beskermer van die heilige argiewe waar aile kennis bewaar is, en die beskermheer van die 
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geskiederus, wat moes boekhou oor die opvolging van die Faraos. Uiteindelik as dit Thoth wat die 

hart van die dooies geweeg het en die uitspraak uitgeroep het. Thoth is meestal voorgestel as 'n 

ibis-voel en in hierdie vorm was Thoth die een wat die eier van die wereld voortgebring het 

(Larousse, 1987:27-28). 

Soos reeds aan die begin van hierdie bespreking oor die Egiptiese mitologiese figure gese is, is 'n 

groot deel van die kennis oor die Egiptiese mitologie bekend omdat dit deur Griekse skrywers eeue 

later oorgelewer is. Daarnaas staan natuurlik die argeologiese rekord (wat egter moeilik sonder 

onafhanklike gegewens gemterpreteer kan word). Die Egiptiese mitologiese figure is egter rue net 

bekend omdat hulle deur die Egiptiese skrywers opgeteken is rue, maar ook omdat hulle deur die 

Grieke geassimileer is. 

Baie van die Egipitiese gode het neerslag gevind in Griekse mites en baie is deur die Grieke vereer 

en aanbid. Daar bestaan 'n hele verskeidenheid historiese, ekonomiese en handelsredes vir die 

kontak tussen die Grieke en Egiptenare, maar die assimilasie van die waardes wat deur die 

verskillende mitologiese figure uitgedruk word, wys ook die uruversaliteit van dit wat deur 

verskillende mense uitgedruk moes word. Die kontak tussen die Grieke en Egiptenare het reeds 

plaasgevind vanaf die tweede millenium voor Christus, maar hierdie vroegste kontak het rue 'n 

blywende band tussen die Grieke en die Egiptenare geskep rue. Die werklike vrugbare kontak het 

eers in die eerste millenium voor Christus begin en 'n hoogtepunt bereik met die besoek van die 

Griekse skrywer Herodotus in die middel van die vyfde eeu v.c. aan Egipte, Waarna hy aan die 

Grieke volledig verslag kon lewer oor die land, die beskawing daar, die godsdiens en die 

geskiedenis. Die Griekse setlaars, wat toe al so lank as 1500 jaar in Egipte was, het hom baie 
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gehelp om die Egiptiese Illites te interpreteer. In die Odyssey. alreeds in die sewende eeu v.c. 

geskryf en dus teen Herodotus se tyd al 200 jaar oud, word daar byvoorbeeld melding gemaak van 

Griekse handelaars en rowers in Egipte. Daar het natuurlik baie bande tussen die plaaslike 

Egiptenare en die verskillende Griekse gemeenskappe ontwikkel. Herodotus se waarneming was 

dat die CiIieke en Egiptenare hulle gode met mekaar begin identifiseer het, dat die Grieke, toe hulle 

met 'n baie gesofistikeerde beskawing gekonfronteer is, begin het om die Egiptiese beskawing oor 

te neem, in die sin dat hulle die Egiptiese mites en gode in hul eie mites opgeneem het, maar dat die 

CiIiekse godsdiens en mites uiteindelik as supelieur na vore gekom het (Solmsen, ]979:6-8). 

Isis was vir die Egiptellare simbolies van 'n hele reeks dinge en dit was dieselfde goed waalvoor die 

CiIieke 'n simbool nodig gehad het. Daarom was die oomame van die simbool 'n maklike en 

natuurlike proses en dit wys dat baie van die mitologiese figure dieselfde ulliversele simboliese vIak 

begin bereik het as baie natuur simbole soos die rivier, water, berg en boom 

Die Egiptiese mitologiese figuur waama ptimer hier verwys sal word, is Isis. Isis is immers die 

figuur wat Leroux tot sentrale simbool in Isis Isis Isis ontwikkel het. Heelwat is al geskryf oor die 

verskYlling van Isis in die CiIiekse en Romeinse Illites. 10 In hierdie boeke word daar veral ge\\ys op 

Isis se verskynings in vele van die mitiese gesktifte van die CiIieks-Romeinse wereld, veral in 

Apuleius se IYletamolphoses van die tweede eeu na Chtistus. Die held van die Metamorphoses is 

die jong Lucius. wat in towerkuns en die magiese belangstel. Lucius word in 'n donkie verander en 

die jong meisie wat hom verander het weet nie hoe om hom weer terug te verander nie. In hierdie 

VOIID is Lucius natuurlik ondelworpe aan die lot van 'n donkie. Nadat hy wreed misbruik is, 

IUVergelyk byvoorbeeJd /\'is in the Ciraeco-Roman I,Vorld van RE Will (Thames and Hudson: London) en Isis among 
tht! Greeks and Romans van Friederich Sohnsen (Harvard University Press: Cambridge. Massachusetts) 
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ontsnap hy uiteilldelik na 'n plek waar hy veilig voeI. Hier kyk hy op en sien die pragtige 

Meditereense maan. Hy voel homself in die geselskap van 'n kragtige goddelikheid en bid om hulp 

van hierdie groot moeder-godin en val dan aan die slaap. In sy slaap verskyn daar dan aan hom die 

mees wonderlike godin wat aan hom se: 

"I have come to answer your prayers, Lucius. I the mother ofNature, the mistress of all the 
elements. the first offspling of time, highest of deities, queen of the Underworld, foremost 
among the gods of Heaven, in whose divine appearance all gods and goddesses are fused. 
My nod govems the shining heights of Heaven, the wholesome breezes of the sea, the 
lamented silence ofthe world below. I am worshiped everywhere in all manner of rites and 
valieties of names. The primeval Phrygians call me Pessinuntica, mother of gods; the 
earthbom Athenians, Cecropian Minelva; the sea-gilt Cyprians, Paphian Aphrodite; the 
anow-beating Cretans, Dictynian Diana, the trilingual Sicilians Stygian Proserpina ... Some 
know me as Juno. some as Bellona, others as Hecata ... But the Aethiopians whose land the 
moming Sun first shines upon and the Egyptians renowned for their ancient wisdom 
worship me by my tme name 'Queen Isis'." 

Hiema belowe die godin om Lucius te help, maar in mil daalvoor moet hy sy hele lewe aan haar 

we~ ook later in die "Elysiese" velde (die SOO1t goddelike paradys, waama Osiris ook veltrek het). 

Oit is natuurlik opvallend dat Apuleius hier namens Isis beweer dat sy (Isis) identies is met soveel 

van die Gtiekse en Romeinse mitologiese figure. Daar bestaan heelwat onafhanklike getuienis vir 

die vergeIyking van Isis met die belaugtikste gode in Gtiekse mitologie. Daar bestaan selfs 'n 

vergelyking in die Bybel deur Paulus van die "onbekende god" met die nuwe god, Jesus, wat hy 

kom verkondig het (Handelinge 17:23). Dit word algemeen aanvaar dat hierdie "onbekende god" 

wat met Jesus vergelyk word. Isis is (Solmsen, 1979: 5). 

Daar is hierbo gese dat die Grieke begill het om die Egiptiese gode en mites in hul eie op te neem 

Herodotus se byvoorbeeld dat Isis in die Griekse taal Demeter is, dat Osiris in Grieks Dionysos is, 

dat Ammon Zeus is en dat Pan en die ram in Egipties Mendes is. Herodotus probeer dan om hierdie 
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versk.-ynsel te ondersoek en verklaar uiteindelik dat prakties aIle Griekse gode vanuit Egipte kom 

Modeme geleerdes sien dit nie as betekenisvol dat die Gtieke eenvoudig die Egiptiese gode 

oorgeneem het nie, maar dat die Gtieke hulle Illites en gode ontwikkel het aan die hand van die 

gode wat reeds in Egipte bestaan het. Die gevolgtrekking waartoe Herodotus dus kom is dat die 

Gtiekse gode standaard universe]e geldigheid het en dat hulle nie net in Egipte me, maar ook in 

Femcie. Babiloniee en op allder plekke aanbid is. Dieselfde god, weliswaar onder verskillende name 

en met verskillende kultus-praktyke word op verskillende plekke aanbid (Witt, 1971: 14-16 en 

Solmsen. 1979:8-9). Dit was waarskynlik ook met die Griekse godin Demeter die geval en sy is 

met Isis geldentifiseer. Die tradisionele simboliese waardes van Isis was, soos genoem, as 

beskelmer en MoedeI' van die Farao. Op die oog afhet dit min te doell met die assosiasies met die 

Aarde en vmgbaarheid van Demeter. Tog is daar onder hierdie oenskynlike oppervlak ook verskeie 

ooreellkomste tussen die twee. Demeter het nie net beheer oor die saad in die grond me, maar ook 

'n enge kOlmeksie met die ondelwereld deur die gedeeltelike gevangenskap van haar dogter, 

Persephone (Kore) in die wereld van Hades. Al die motiewe van die oes, die vrugbaarheid van die 

grond en die idee dat die saad wat haar dogter geeet het haar in die ondelwereld vasvang, koppel 

Demeter en Isis aan mekaar. Isis was egter ook 'n regter in die onderwereld en was die vrugbare 

aarde wat deur die Nyl-tivier oorstroom en bevmg moes word. Die gevoigtrekking kan dus 

gemaak word dat Demeter en Isis baie na aan mekaar was en dat dit maklik en natuurlik vir die 

Grieke was om hierdie twee gode met mekaar te identifiseer. II 

Daar is reeds gewys op die uitvoetige simboliese ooreenkomste tussen Demeter en Gaia. Dit is 

verder duidelik dat daar ook tussen Demeter en Isis baie sterk ooreenkomste is en deur hierdie 

ooreenkornste ook tussell Gaia en Isis. Nie net is die twee op historiese vlak met mekaar vergelyk 

II Sien byvoorbeeld Solmsen. 1979: I0-11 hiervoor. 
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me, maar die elemente van die baannoeder, die aarde wat aan alles lewe en groei skenk: en die 

element van die bose onheil diep binne hulle is sterk teenwoordig. Hier is daar In interessant inversie 

in terme van die kastrasie by beide, Gaia kastreer Oseanos, Isis moet die gekastreerde Osiris weer 

heel maak; dit is uiteindelik uit die fallus van Oseanos dat die beeldskone Aphrodite na yore kom, 

terwyl die fallus van Osiris die veertiende deel is wat me gevind kan word nie. Kastrasie is nie 

hiertoe beperk me, maar kom redelik wyd voor in mites, byvoorbeeld die kastrasie van Attis, wat 

aanvanklik tot Cybele gestaan in dieselfde verhouding as Adonis tot Astarte of Tammuz tot Ishtar 

(Larousse, 1987: 150). 12 So het die Vrugbaarheidsheld homself gekastreer as In finale groot offer en 

die songod word gekastreer wanneer hy die ryk van die maangodin betree het (De Vries, 1974:85). 

Die kastrasie skyn simboliese te wees vir die wegkeer van die vleeslike na In innerlike spirituele 

vlak, wat terselfdertyd In offer is, wat nodig is om In volgende hoer spirituele vlak te bereik. Dit is 

ook belangrik om daarop te let dat die volgende spirituele vlak bereik word wanneer daar kontak is 

tussen die afgesnyde fanus en die oseaan (of dan die groot water): Osiris se fallus word onder die 

oseaan deur die krap opgevreet; die bloed van Oseanos meng met die skuim van die see waaruit 

Aphrodite na yore kom. 

Wat ook vir hierdie studie van belang is, is dat die twee figure deur Leroux (Isis Isis his p.23) self 

as mitologiese simbole met mekaar in verband gebring word: 

"Ek wyk In bietjie af en beskryf hoe Isis Astarte se pasgebore baba oor In reinigende vlam 
hou om hom onsterflikheid te verseker want dit herinner my meteens aan Demeter wat in 
haar soektog na Persephone dieselfde gedoen het en ook deur die moeder gekeer is sodat 
Demeter, net soos Isis, verplig was om haarself te openbaar. " 

12 Astarte en Ishtar word ook deur Leroux in Isis Isis Isis gebruik. 
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Samevatting vnn die mitologiese bespreking 

'n Verdere element is die van die teenhanger of man van die onderskeie gode. Daar is reeds gewys 

op die 1'01 van die vereniging en skeidillg by Gaia en die daaropvolgende gode, maar daar moet nou 

eel's vir In oomblik gekyk word na die posisie van Isis en Osiris teenoor Demeter en haar man. Die 

hele konsep van huwelik is by beide Oppelman en Leroux van groot belang. Die vereniging van die 

man met sy vrou (dikwels bil1l1e die huwelik) kom telkens voor by Oppennan in Kamas uit 'n 

Bamboestak en terselfdel1yd kom daar die hele tyd die vereniging van die man en die verskillende 

\iTOUe voor in Leroux se werk. 

Dit is interessant om daarop te let dat die Egiptenare OsiJis me met Zeus vergelyk het me, maar met 

Dionysos (Solmsen, 1979: J 1; Larousse, 1987: 16). Hierdie vergelyking van Osiris met Dionysos is 

interessant om twee redes: eerstens was Zeus en nie Dionysos nie die man van Demeter (en die 

vader van Persephone). Tweedens was Zeus, soos Oshis die oppergod, terwyl Dionysos dit me was 

me. Die verklaling hiervoor moet dus gesoek word in wat die verskillende gode vir die mense 

beteken het en dit is hier waar groot ooreenkomste tussen Dionysos en OsiJis gesien kan word, 

Weereens Ie Leroux (Isis Isis Isis p.S) ook hierdie verb and tussen OsiJis en Dionysos (en met 

homself as die knolskrwyer): 

"Hy het beroemde vOOl'gangers gehad; Dionysos en Osil1s, om maar twee te noem Asook 
die siek kOlling van die Graal-Iegendes." 

Daar is reeds gewys op die duidelike verbande in telme van sitnbolies-mitologiese en religeuse 

betekenis (of in Jungiaanse tenuinologie die ooreenkomste tussen die argetipiese waardes) tussen 
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Isis en Demeter. n By die besprekiug van die Demeter-mite is ook daarop gewys dat Dionysos 'n 

sentrale simboo! in die mite is. Dit is myns insiens nuttig om te kyk wat Jung oor die waardes van 

hierdie figure se. Om weer saam te vat: 'n Reeks figure staan in wisselwerkende houding teenoor 

mekaar: Isis teenoor Demeter, Isis en Semele, Osiris en Dionysos en uiteindelik hierdie twee 

teenoor Kore (of Persephone). 

Die belangrikste aspek wat Isis, Demeter en Semele met mekaar koppel en koppel aan die Gaia

figuur. is die feit dat hulle al dlle Moeder-figure is. Jung (1968:75-] 10) het natuurlik uitvoerig oor 

die Moeder-argetipe geskryf Dit is 'n postulasie wat myns insiens aanvaar moet word. Volgens 

JW1g ( 1968: 106) kan die vTOU duek met die argetipe van die Aarde-moeder identifiseer, terwyl die 

man dit me kan doen me. Jung postuleer dat dit om hierdie rede is dat die Groot Moeder so dikwels 

in mites saam met die seun of die geliefde verskYll. Die man kan met hierdie seun-geliefoe (die puer 

aeternus ofJilius sapientiae) identifiseer. Dit is waarom die figure soos Helmes en Dionysos so 

kompleks, maar ook so oorheersend is. As daar na die simboliese kwaliteite van Osiris gekyk word, 

en soos daar veral aangetoon sal word, hoe Leroux daarby aansluit is dit duidelik dat Osiris hierdie 

selfde rol velvut en dat die rol dan vooltgesit word in Homs. Vir Jung word die belangrike 

sielkundige proses van individuasie deur die identifikasie met die een begin, omdat dit lei tot die 

ervaring van die gepaarde teenoorgesteldes, omdat die Een nooit geskei is van die Ander me. Jung 

(1968: 107) gaan verder en se dat die Lucius se gebed in Apuleius se Metamorphoses die 

identifikasie met hierdie primordiale moeder-imago is. 

1.1 Birme die raamwerk van hierdie studie is dit nie die doel om hierdie verbande histories te ondersoek rue, slegs om 
hulle bestarul uit te wys en bilme 'n filosofiese en simbolies-mitologiese raanlwerk te wys hoe hulle as deel van 'n 
interpretasie-model funksioneer. 
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Die aspek van die Moeder-argetipe wat hier van die grootste belang is, is as die "Moeder van God" 

(Jung, 1968:107). Om dit te kan verstaan moet daar gekyk word na die verbande wat hierbo gele 

is. Horus, Osiris, Dionysos, Christus en Kore is van dieselfde argetipiese oorsprong, of deel ten 

minste die kragtige hergeboorte simboliek. En dit is as die moeder van hierdie figure wat Isis en 

Semele en Isis en Demeter in verhouding tot mekaar staan. Semele, Demeter, Isis en natuurlik Gaia 

is a1mal aarde-godinne, net soos "the Virgin Mary is the earth from which Christ was born" (Jung, 

1987:107). Russel (1994:26-27) sluit essensieel by Jung se argetipiese siening aan wanneer hy se 

dat die aarde essensieel vroulik waardes gehad het. Volgens Russel is een van die oudste vorms van 

hierdie Aarde godin Ishtar van Babiloniee, wat deur die Grieke oorgeneem is en Artemis (of die 

Latynse Diana) geword het Uiteindelik is sy deur die Christendom oorgeneem en getransformeer 

tot die Maagd (Moeder) Maria. 

Daar is hierbo gese dat Horus en Dionysos van dieselfde soort argetipiese oorsprong is as waaruit 

die Christus-ikoon ontstaan het. Dit is ook die geval met Osiris, en baie van hierdie waardes is ook 

aanwesig in die Kore-argetipe. Die opvallendste kenmerk is dat hulle so nou verbonde is aan 'n 

konsep van hergeboorte of wederopstanding. As simbool is die hergeboorte die begin van 'n 

"tweede lewe", wat op 'n dieper ofmeer betekerusvolle vlak as die eerste lewe is. 

Die belangrikste simbool vir mistieke hergeboorte is naas Christus Dionysos. Dionysos is natuurlik 

veel ouer as Christus, maar in byvoorbeeld die werk van Nietzsche is daar 'n terugkeer na die 

Dionysos misterie as substitusie van die Christus-misterie (Jung, 1968: 118). Hierdie terugkeer na 

Dionysos het p1aasgevind rue omdat hy maar nog 'n god in die Griekse pantheum was rue, maar 

omdat Dionysos so 'n potente, gelaaide en duidelike uitdrukking van iets spesifieks, naamlik 'n 
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spesifieke argetipe is. Dionysos beklee In sentrale simboliese posisie in die kanon van die Westerse 

filosofie. Daarom moet daar in enige interpretasie van die Westerse denke by die simboliese 

uitdmkking van hierdie argetipe begin word. Wallneer na In klassieke kanomseringswerk van die 

Westerse filosofie soos History of Western Philosophy van Bem'and Russel gekyk word, is dit ook 

wat 'n mens vind. Russel se in die hoofstuk The Rise of Greek Civilization heelwat 001' die 

Dionysos-figuur. Die belangtikste vertrekpunt vir Russel (1994:34) is dat Dionysos nou verbonde 

was aan dit wat vandag as godsdiens verstaan word. So os reeds genoem is, was die Olimpiese gode 

me in die eerste plek abstrakte metafisiese konsepte me. Daarom se Russel (1994: 34): 

"There was, however, in ancient Greece, much that we can feel to have been religion as we 
understand the tenn This was connected. not with the Olympians, but with Dionysos, or 
Bacchus ... " 

Vir Russel is dit me verba send dat DiollYSOS so suksesvol was in Griekeland me, Soos feitlik aile 

gemeenskappe wat vinnig meer gesofistikeerd en verfYlld geword het, was daar by hulle nog altyd 

In hunkeling lla die plimitiewe en die illstinktiewe en passievolle lewe, wat nie deur die ovel1e 

moraliteit van die gemeenskap aanvaar is me. Russel (1994:35) maak die belangrike punt dat lito 

the man or woman who, by compulsion, is more civilised in behaviour than in feeling, rationality is 

irksome and viltue is felt as a burden and a slavery. This leads to a reaction in thought, in feeling 

and in conduct" 

Die verskil tussen die plimitiewe en die beskaafde mens is VII' Russel omsigtigheid of 

verstandigheid, die veillioe om voomit te dink. Dit is juis die karaktereienskap om vooruit te kan 

dink wat die beskaafde mens daaltoe beweeg om huidige plesier op te gee ter wille van 

toekomstige plesier. Die beskaafde mens is gewillig om ollgemak en moeite te aanvaar tel' wille van 
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die voordele wat dit in die toekoms sal bring. Dit is 'n gewoonte wat natuurlik ontwikkel het met 

die onnvikkeling van die mens as landbouer. Dit is die mens se rasionale verst and wat aan hom se 

om iets te doen ofme te doen nie Cn huidige plesier op te gee) tel' wille van die voordeel wat later 

sal kom Wat dan in enige beskawing begin gebeur (soos die mense meer en meer saamwerk) is dat 

dit nie net die mens se eie inteme rasionaliteit is wat begin om aan hom vool' te skryf me, maar dat 

die gemeenskap ook metodes ontwikkel om die persoon by die gemeenskap se voorkeure van 

toekomstige voordele, in te pas. Dit neem die vonn van gebmike, regstelse1s en godsdiens aan. 

Hoewel baie van hierdie aspekte ook in barbaarse samelewings voorkom, is die belangrike punt dat 

dit alles minder instinktief en meer sistematies word. Die doe1 van die gemeenskap word meer en 

meel' op die individu afgedwing en die individu sien sylhaar lewe meer en meer as 'n geheeL en 

daannee word die hede meer en meer vir die toekoms opgeoffer (Russel, 1994:36). Oit is natuurlik 

presies wat besig is om in die modeme wereld te gebeur en dit is juis hielteen waalteen soveel 

kritiek deesdae gelewer word. Dikwels neem hierdie kritiek die vonn van die keel' na altematiewe 

lewenstyle. Dit is dan juis die afkeer van die lewe vir die toekoms wat so os aantreklik aan bv. die 

Zen Boeddhisme is. 

Om effens voolUit te loop, soos daar in die ou dae die keer na die Dionysus was, is daar deesdae 

die keer 11a iets wat plimordiaal belewe kan word. Dit kan wees wat Jung (1968:6) die keer na 

Inites of godsdienste wat nog tnistiek is noem, of dit kan die belewe van simbole deur hul 

argetipiese waardes in plimordiale literatuur wees. 

Om telUg te keel' na die belangIikheid van die Dionysus-litueel in die Gliekse wereld: Dit is 

natuurlik duidelik dat verstandigheid heeltemal te ver gevoer kan word, maar selfs sondeI' om te ver 
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te gaan, kan te groot oorweging daaraan, maklik die verlies van die beste dinge in die menslike 

lewe beteken (Russel, 1994:36). Volgens Russel is ditjuis teen verstandigheid wat die verering van 

Dionysus rebeleer: 

"In intoxication, physical and spiritual, he recovers an intensity of feeling which prudence 
has destroyed; he finds the world full of delight and beauty, and his imagination is suddenly 
liberated from the prison of every-day preoccupations. The Bacchic ritual produced what 
was called 'enthusiasm' which means, etymologically, having the god enter into the 
worshipper, who believed that he became one with the god. Much what is greatest in 
human achievement involves some element of intoxication, some sweeping away of 
prudence by passion. Without the Bacchic element, life would be uninteresting, with it, it is 
dangerous. Prudence versus passion is a conflict that runs throughout history." 

Die aanvanklike verering van Dionysos was banaal en wreed. Dit is nie in hierdie vorm wat dit die 

filosowe be1nvloed het rue, maar in die spirituele Orfiese vorm, wat hoofsaaklike asketies was waar 

geestelike en verstandelike bedwelming die plek van fisieke bedwelming geneem het. Daar bestaan 

verskille oor die herkoms van Orpheus, maar hy sou, soos Bacchus, van Thrace gekom het. 14 

Sy belangrikste nalatenskap was as priester en filosoof en oor die Orfiese leerstellings is daar baie 

bekend. Die Orfiste het geglo in die transmigrasie van die siet en dat die siel in die hiemamaals 

ewige genot sal he ofpermanente straf sal ondergaan, afhangende van die purifikasie wat tydens die 

lewe op aarde gedoen is. Die purifikasie van die siel is gedeeltelik deur purifikasie rituele en 

gedeeltelik deur 'n korrekte lewe bereik. Die mens was gedeeltelik aards en gedeeltelik hemels, deur 

'n suiwer lewe op aarde is die hemelse gedeelte vermeerder en die aardse deel verminder. 

14 In die klassieke Griekse mitologie kom die verwante Orpheus-mite ook voor. Hy het waarskyn1ik van Thrace 
gekom en was veral beroemd vir sy pragtige sang en harpspel. Hy was getroud met Eurydice, maar sy is dodelike deur 
'n slang gebyt. Hierop het Orpheus ondemeem om haar terug te haal uit die onderwereld. Uiteindelik bet hy 
toestemming van Hades en Persephone gekry om Eurydice na die aarde terug te bring, maar op die voorwaarde dat hy 
nie sal omdraai om na haar te kyk gedurende die reis nie. Net voordat hulle die poorte van Hades bereik het, het hulle 
egter na mekaar gekyk Eurydice het onmiddelik in die onderwereld terug verdwyn. Orpheus was ontroosbaar en het 
uiteindelik gesterr (Larousse, 1987:198). 
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Uiteindelik is dit selfs moontlik dat die mens simbolies een kan word met Bacchus (Russel, 

1994:37). Hierdie nuwe eenwoording is natuurlik In soort wedergeboorte en hang nou saam met 

die komplekse teologie van Dionysos, waarin hy twee keer gebore is (soos hierbo uiteengesit; sien 

ook Larousse, 1987: 155-160). Die simboliese wedergeboorte is natuurlik redelik algemeen in 

godsdiens en word ook onder andere gevind in die "wedergeboorte" in die Christelike teologie en 

dui myns insiens juis op die bereiking van In meer hemelse ofsalige bestaan. 

Daar is by die bespreking van die Dionysos mite hierbo gewys op die deel van die mite dat 

Oionysos uitmekaar geskeur is deur Titane, wat sy hele liggaarn behalwe sy hart geeet het Dit is 

juis die hart wat nie geeet is nie en wat aanleiding gegee het tot die tweede geboorte van Dionysos. 

Daar is dus hier In duidelike sirnboliese verwysings na die oorwinning wat die hart oor die verstand 

bereik. Met die tweede geboorte is dit die spirituele en nie die rasionele nie wat die belangrike rol 

speel. Oit is deur die verorbering van die hart van Dionysos wat die aardsgebonde Titane meer 

hemels kon word. Die aanvanklike verskeuring van Dionysos is sirnboliese uitgeleef in die 

Bacchiese rituele deur die verskeuring van In wilde dier, waar die dier die inkarnasie van die 

Dionysos-god was. Net soos die mitiese verskeuring en verorbering van Dionysos In element van 

goddelikheid aan die Titane kon gee, het die verskeuring van die wilde dier in die Bacchiese ritueel 

goddelikheid aan die Orfiste gegee. Waar die mens gedeeltelik aards en gedeeltelik hemels is, word 

daar deur die uitleef van die Bacchiese ritueel gepoog om In groter mate van heiligheid en 

hemelsheid te verwerf 

Die Bacchiese rituele was, volgens Russel (1994:39) baie driftig, maar die oogmerk van die 

passievolle gebeure was spiritueel. Die Orfiste was asketies en in hut rituele is fisieke aspekte nie as 
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sulks beklemtoon nie, maar slegs as simboliese belewenisse. Die Orfiste het wyn goed geken, maar 

vir hul1e was dit simbolies soos in die latere Christelike sakramente. Die bedwelming waama die 

Orfiste gestreefhet was entoesiasme, die velvulling van en vereniging met god. Wyn is gebruik om 

mistiese kennis te velwelf en nie net as fisieke bedwelming nie: 

liTo the Orphic, life in this world is pain and wealiness, We are bound to a wheel which 
turus through endless cycles ofbitth and death: our true life is the stars, but we are tied to 
ealth. Only by pUlification and renunciation and an ascetic life can we escape the wheel and 
attain at last to the ecstacy ofunion with God." (RusseL 1994:41) 

Die belangtike punt uit hierdie bespreking is dat die Dionysos- ritueeL soos dem Orfeus verf)'ll en 

uitgeleef dem die Orfiste. In diep mistieke belewenis was en dat dit gemik was op die bereiking van 

In hoer spiIituele ideaal. Hierdie ideaal is nagestreef dem die belewing van In diep betekenisvolle 

mite. Slegs op hierdie wyse kon daar In ontsnapping plaasvind van die gebondenheid van die aardse. 

Dit is juis hierdie strewe na ontsnapping, hierdie vOOltdmende konflik tussen die rasionele rede aan 

die een kant en die magtige passie aan die ander kant wat die Grieke tot snlke hoogtes kon aanvoer. 

Russel (1994:36) se: "But science, unadultered, is not satisfYing; men also need passion and art and 

religion. Science may set limits to knowledge, but should not set limits to imagination." Vir Russel 

was die Glieke oordadig in dellke, in poesie, in godsdiens en in sonde. "It was the combination of 

passion and intellect that made them gt'eat, while they were gt'eat. Neither alone would have 

transfonned the world for all future as they transfonned it." (Russel 1994:41) Die invloed van die 

Orfisme word dikwels as klein gesien, maar dit is waarskynlik In oorvereenvoudiging. Die filosoof 

Pythagoras was In Orfis (hoewel hy helvormings nagestreef het) en deur hom het hierdie Otiiese 

element in die filosofie van die Plato gekom en vandaar l1atumlik in die Chtistelike tradisie (RusseL 
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1994:39). Natuurlik staan daar teenoor him"die tradisie die Aristoteliaanse tradisie, maar dit 

opsigself doen geen afbreuk aan die enOime invloed van hierdie mistieke denke nie. 
15 

As hierdie postulasie aanvaar word, moet nog altyd verduidelik word hoekomjuis hierdie mite so 'n 

kragtige stimulasie aan die GIieke kon verskaf Die antwoord Ie in die plimordiale waarde van die 

simbole waamit die Dionysos-mite bestaan. Soos reeds hierbo genoem is, is die rede hoekom die 

Dionysos-mite so geweldig kragtig beleef kon word, omdat dit uit sulke sterk argetipiese materiaal 

bestaan: die mite wat belewe word, bevat "oop geleivore 11a die onbewuste". 

Om op te sam: tot dusver het ek 'n uiteensetting van die konsep van primordialiteit binne 'n 

mitologiese raamwerk gegee en verduidelik hoe dit aansluit by die diepte sielkunde van veral die 

Jungiaanse tradisie. Daar is ook gepoog om my sielling van die verhouding tussen mite, mitologie 

en simbool te gee. Oit was nodig om ook 'n volledige uiteensetting te gee van dit wat ek beskou as 

die mitologiese grondslag vir Oppennan se Kamas uit In Bambaesstak en Leroux se Isis Isis Isis. 

Die belangrikheid hiervan is dat die model11e werke in dieselfde tradisie as die mites staan, omdat 

hulle beide by dieselfde primordia Ie waat'des aansluit. 

Sekere verdere simboliek 

Yoordat temggekeer word na Kamas uit 'n Bambaesstok en Isis Isis Isis is dit belangtik om 'n 

verdere ekskursie te maak. Oit is om na die bestaan van die mite van die alchemie in die werk van 

Leroux en Oppelman te kyk en te kyk na sekere simbole wat hierby aansluit. Daar moet weereens 

bygevoeg word dat 'n volledige ondersoek na die alchemie in die werk van Leroux of Opperman 

15 Sien hier byvoorbeeld ook Jung (1968: 75-77) se opmerkil~ oor hierdie duahsme. 
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nie hier gedoen sal word nie. Wat hier wei van belang is, is nie dat daar 'n verhouding tussen die 

werk van Leroux en Oppennan aan die een kant en die alchemie aan die ander kant bestaan nie, 

maar weI hoekom daar hierdie verhouding bestaan. Daar sal gepoog word om aan te toon dat die 

verhouding nie een van blote parodie is nie (en ook geen blote voorIiefde vir die Middeleeuse 

alchemie nie), maar dat die herkenning van alchernistiese elemente in die werk van Leroux en 

Oppennan onvermydelik is, juis omdat die simboliese verwysingsveld van die alchemie primordiaal 

is. Dit is dus onvennydelik dat primordiale skrywers soos Oppennan en Leroux dieselfde 

primordiale simbole as die ou alcherniste sal gebruik. Om Jung (1989: 159) by te haal: 

"The theoria of alchemy, as I think I have shown, is for the most part a projection of 
unconscious content, ofthose archetypal forms which are characteristic of all pure fantasy
products, such as are to be met with in myths and fairy-tales, or in the dreams, visions, and 
the delusional systems ofindividual men and women." 

lung se belangstelling in die alchernie is vanuit 'n sielkundige oogpunt. Vtr Jung Ie die waarde van 

die belangrike rol wat konsepte soos die hierosgamos, die rnistieke troue en die coniunctio in die 

geskiedenis van die alchemie speel daarin dat daar 'n korrespondensie met die transferensie-konsep 

in psigoterapie is. Die sielkundige konsep van die transferensie is enorm kompleks en lung het in 

die alchemie 'n simboliese uitbeelding van die sielkundige drama gesien. Die alchemie is vir Jung 

dus nog 'n "mite" en hy beskryf dit ook as 'n "mystic philosophy", wat gebruik maak van die idee 

van die coniunctio, wat aan die een kant lig werp op die rnisterie van die cherniese kombinasie en, 

nog meer belangrik, aan die ander kant, 'n simboliese uitdrukking is van die argetipe van die 

vereniging van die teenoorgesteldes. lung (I 989:5) se: 

"The alchemical image of the coniunctio ... is equally valuable from the psychological point 
of view: That is to say, it plays the same role in the exploration of the darkness of the 
psyche as it played in the investigation of the riddle of matter ... The coniunctio is an a 
priori image that occupies a prominent place in the history ofman's mental development." 
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Oaar is Die 'n enkele voorste11ing van die alchemistiese proses Die en die alchemiste was besonder 

vaag oor die volgorde van die stadiums. In die baie alchemistiese voorste11ings is daar 'n groot 

aantal valiasies en selfS willekeUligheid in die volgorde van die stadiums. Oaar is geen logiese orde 

Die. omdat die alchemie beweeg op die tenein van die uDieke individuele belewing, maar die basiese 

boustene van die alchemistiese beskrywing bly min ofmeer konstant (Jung, 1989: 160). 

Raidt ( 1988: 141) het 001' Opperman se digkuns gese: 

"Die dinamiese polaIiteit tussen boustof(oelteks) en nuwe teks ... skyn en werklikheid is by 
Oppennan 'n eksistensiCle spanningsverhouding wat die indiwidu - om dit Jungiaans te stel
uit die onderbevmste moet haaL bewustelik moet konfi'onteer en uitsorteer om uiteindelik 
tot 'u kreatiewe sintese en die ontdekking ofvelwesenliking van die ek te kom Middeleeus 
gefOlIDuleer is hierdie strewe die van 'n alchemis in sy poging om uit onedele metale goud 
te maak./I 

Raidt (1988:141) en ook Suyman (1987:163) velWYs veralna Oppelman se gedig Toorklip (uit 

Engel uil die Klip) waal' die digter homself spesifiek met die alchemis vergelyk: 

"Ek sien myself as seUll weer - onbewus 

in spel'n middeleeuse a1chemis/l 


Oaar is in die voorafgaande bespreking ook gewys dat die titelbladsy van Komas uft In 

Bamboesslok voomitwys na Aardkloot. SondeI' om 'n uitvoelige analise van die gedig Aardklool te 

gee, is vier elemente baie duidelik in die teks te herken: die aarde (reel 1), die maan (reel 2), die 

water (reel 4) en die gloeiende hitte (reel 9). Die slothoofstuk van Isis Isis Isis (p.l36) begin met 

die knolskIywer wat in sy huisie langs die see sit, tenvyl die maan opkom en die oseaan ontplof 

"met gee) fosfor op die kIuin van die golwe". Dieselfde elemente is dus aanwesig en hierdie vier 

elemente is ook sentraal aan die alchemie. 
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Die simboliese waarde van die aarde is reeds uitvoerig merbo bespree~ maar dit is voortdurend 

duidelik dat die maan en aarde in 'n baie spesifieke verhouding teenoor mekaar staan. Die 

bespreking van die Gaia-konsep het gelei tot 'n besprekiog van die mitologiese verwysingswereld 

wat by die werk van Opperman en Leroux aanwesig is, maar ten einde merdie besprekiog te laat 

sluit, moet die ander elemente, te wete die maan, water en vuur nog ondersoek word. Daar is reeds 

na die vuur en water, en die kombinasie van die twee verwys by die besprekiog van die nagsee

kruisiging, maar dit is nog nie volledig genoeg nie en daar moet ook nog gewys word hoe die twee 

simbole skakel met verwysings na veral die maan. 

Die simboliek van die maan 

Die simboliek van die maan is baie kompleks. Die mens was waarskynlik van die Vfoegste tye af 

bewus van die verhouding tussen die maan en die getye en van die verhouding tussen die siklus van 

die maan en die menstruale siklus van die vrou. Daar is geen twyfel dat die belangrikste vroulike 

gode van die begin af nou aan die maan gekoppel was nie. Dit was dus maklike om die verbinding 

te maak tussen die VfOU, die maan en die water. (Cirlot, 1990:214 en De Vries, 1974:326) 

Benewens die verbintenis van die maan met die groot watermassas, was die verandering wat op die 

oppervlak van die maan plaasgevind het gedurende die verskillende fases, ook van essensiele belang 

vir die primitiewe mens. Daar is voorgestel dat hierdie veranderinge aanleiding gegee het tot die 

Mite van die Uiteenrukking ("Dismemberment"), waarvan die mites van Dionysos Zagreus, Orfuus 
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en Osiris voorbeelde is. Die maan het dus nie van die begin afln suiwer vroulike karakter gehad nie. 

Die identifikasie van die maan met net die vrou, het waarskynlik eers gekom toe die patriargale 

ordes die matriargale ordes vervang het. Daar is In eng verband tussen die vereniging van die son en 

maan en tussen die vereniging van die hemet en die aarde. 

Daar is baie aanduidings dat die maan reeds gebruik is om tyd te meet voordat die son hiervoor 

gebruik is. Die maan het gestaan vir die hele idee van ritme, wat geprojekteer is op die dag-nag 

siklus, sowel as op die seisoenale siklus. Daarom is die maan so verbonde aan die weder-opstanding 

of henysenis in verskeie vorme, soos die lente wat die winter volg, blomme wat na die ryp te 

voorskyn korn, diere wat uit die winterslaap ontwaak en die son wat die donker van die nag volg. 

Omdat die maan hierdie regulerende rol gespeel het en die maan 'n rol speel in die verspreiding van 

water en reen, is dit van vroeg af gesien as 'n skakel tussen die hemel en die aarde. Omdat die 

aardse fases oenskynlik deur die maan beheer is, is dit gesien as die universerende faktor van die 

waters en reen, die vrugbaarheid van die vrou en van diere en plante. (Cirlot, 1990:215) Dit is nie 

moeilik om te sien hoe die verband gele is tussen die "pynlike" verandering wat die maan in sy vorm 

ondergaan en die swangerskap van 'n vrou nie. 

Die maan se fases beeld die hele siklus van lewe uit (ook die menslike lewe): verandering en groei 

tot volwassenheid en daama die agteruitgang van volwassenheid na oudheid. Dit is die rede vir die 

mitiese geloof dat die maan se onsigbare fase korrespondeer met die dood van die mens; en selfs 

die idee dat die dooies na die maan gaan. In die mitiese tradisies waarin daar in relnkarnasie geglo 

is, is daar dan ook geglo dat die dooies van die maan af terugkeer. Hierdie geloof in die reis na die 

maan is behou in baie van die meer gevorderde beskawings in Griekeland, Iran en Indie. Dit is ook 
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nie verba send om te vind dat die Ortis, Pythagoras, bierdie mistiese waardes van die maan 

aangehang en ontwikkel het nie: die idee van die maall as die Land van die Dooies het tradisioneel 

geword (Russel 1994:49-52 en Cirlot, 1990:215). Die maan het 'n SOO1t tussenstadium vir 

"'elossing geword, met die son en die Melkweg wat ook 'n rol gespeel het. Die maan het beheer 

uitgeoefen 001' die skepping en ontbinding van organismes (waalvan die kleur groen simbolies was. 

Soos deur Van del' Westhuizen (1990:394-395) aangedui word geblUik Leroux die kleur groen op 

verskeie plekke in sy oeuvre in hierdie verband. In Sewe dae by die Silber steins gee die 

"alchemistiese" Professor Dreyer aan die inisiaat, Herny van Eeden 'n proefbuis met In misterieuse 

groen vloeistofis (Sewe Dae by die Stlbersteins, p.15l). Soos aangetoon sal word, kom die kleur 

gl'oen ook vOOltdurel1d in Isis Isis Isis VOOL 

Cirlot ( 1990: 216) wys ook daarop dat in die sfeer van die maan die hoer VOime van die laer vorme 

geskei word. Daarom spee1 die maan 'n dualistiese roI: aan die een kant is dit die hemel en aan die 

ander kant die hel. In die Griekse mitologie is die hemelse VOim voorgestel deur Diana (of Jana) 

(Larousse, 1987: 200 en 294
16 

) en die helse VOim deur Hekate. Diana of Jana was verder In 

vroulike VOim vall Janus (Larouse, 1987:200 en Cirlot, 1990:216). Hekate was meestal In 

goddelikheid van die Ondelwereld, hoewel haar o01'8prong as maan-godin was. Hekate was die 

godin van magiese betowering en sy sou in die nag verskyll het saam met haar trop onderwereldse 

honde. Die plekke waar sy dikwels voorgekom het, was kmispaaie, graftes en plekke waar misdade 

gepleeg is (Larousse, 1987: 165-166). Leroux sluit in Isis Isis Isis (p.128) direk bierby aan wanneer 

die knolsktywer in die nag op In eiland rol1ddwaal: "Op In kmispad begin 'n hond meteens blaf (In 

my haIt maak ek 'n kniebuigillg voor Hekate)." 
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Die maan is dus duidelik die teenhallger vir die son. Eersteus weens die posisie wat die maan binne 

die kosmiese orde inneem en, tweedens, in die mitologiese figure waalmee die maan verbind is. Die 

maan is 'n SOOlt duplikasie van die son, maar in 'n verkleinde VOIID, omdat die son lewe aan die hele 

plantere stelsel gee, terwy1 die maan slegs die aarde befuvloed. Die maan ontvang sy lig van die son 

en het daarom 'n passiewe karakter - dit word daarom met die simboliek van die tweede verbind en 

konespondeer met die tradisionele vroulike beginsel Dit is ook wat die maan in die alchemie 

verteenwoordig: die ollbestendige en verallderlike, die vroulike beginsel en die veelvoudige (weens 

die fi'agmentasie van die fases). Daarom is die maan die begeleier in die okkulte, terwyl die son 

verantwoordelik is vir die bekende wereld (Cirlot, 1990:216). 

Oie maan is ook nou verbollde aan die nag. Dit is iets wat Oppennall reeds in die eerste reel van 

Aardkloot uitdmk: "VallJlag hang die aarde ... " Die nag is llatuurlik verbollde aan die passiewe 

beginset die vrou wat omvou en die Onbewuste. Oit is ambivalent, omdat dit beide beskermend en 

gevaarlik is (Cirlot, 1990:228 en De Vries, 1974:341). Die simboliese waarde van die nag is ook 

verbonde aan die van water. Beide is 'n chaotiese toestand wat die skepping van lewe voorafgaan 

en is dus simbolies van vmgbaarheid. Die ineengeweefdheid van die simbole is duidelik uit die 

verbintenis van die son en maan en die reisiger-held in die mite van die nagsee-kmising. 

Die simboliek van die water en die vuur 

Daar is reeds vroeer gewys op die belangrikheid van water as simbool Dit behoort nou ook 

duidelik te wees dat daar 'n belangrike velwantskap is tussen die maan en vloeistof(veral water). 

II> Waar uitgev,ys word dat sy ook dee) van die Slawiese mitologie \\iaS. 
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Water is 'n geweldige Iyk en kragtige simbool. Water is teenwoordig in die mites van al die ou 

kulture en in 'n enOime "'ye verskeidenheid kulture is water gesien as die begin en einde van alles 

op aarde. So is water byvoorbeeld iu die Egiptiese mitologie die plimitiewe en die pdmordiale 

oseaan - die pnma materia. Dit was volgens legende die stof waamit die gode van die eerste 

generasie ontwikkel het en het, soos reeds genoem, Nu geheet. Nu het die dubbele identiteit en 

betekenis van chaos en vloeistof gehad: "Nu is Chaos, the primordial oceaan in which before the 

creation lay the germs of all things and all beings." (Larousse, 1987: 11). 

Vir die Chinese het aIle lewe vannit die water gekom en was die water tradisioneel die woonplek 

van die draak (Cirlot 1990:364). Die draak is 'n geweldig ",yd verspreide simbool wat in die 

meeste kulture voorgekom het. Die draak is 'n soort sametrekking van die eienskappe van verskeie 

diere en is die dierlike teenstander. In baie legendes is die draak die pIimordiale vyand en die geveg 

teen die draak is die hoogste toets. In hierdie opsig is die draak dus die donker kant wat oOIwin 

moet word vir volledige psigiese integrasie. In die argaise Chinese tekste word die draak 

geassosiaseer met weerlig, reen en groei. Die draak is dus die konneksie tussen die hoer waters en 

die aarde (Cir1ot, 1990: 86-87). Die konneksie van die draak met water kom ook op ander plekke 

VOOL SO kom die draak dikwels in die alchemie voor en word dit dan geassosieer met die 

putrefecatio. Vir die Gnostici is die draak verbonde aan die konsep van chaos en oplossing. In die 

JWlgiaanse sielkWlde word dan ook gepraat van die draak as 'n spieel van die Onbewuste (Cirlot, 

1990:88). Daar bestaan dus 'n sekere konsekwensie deurdat die draak die donker kant 

vel1eenwoordig wat oOlwin moet word. Sielkulldig gesien moet die oplossing van die psige, of die 

oorgawe aan die Onbewuste dus eel'S gebeur, voordat die donker kant gemtegreer en so oOlwin 
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kan word. Die held se taak om die draak te oonvin, kan dus simbolies gesien word as die 

oOlwinning van die eie donker kant van die psige en die integrasie daarvan. 

In die Indiese Vedas is daar na die water verwys as die mees moederlike, omdat alles in die begin 

soos 'n see sondeI' lig was. In Indie is die water tradisioneel gesien as die handhawer van die lewe; 

dit sirkuleer deur die hele natuur in die vonns vall reen, sap, melk en bloed. In die Bybel van die 

Joods-Christelike mite en tradisie word die water ook beskryf as 'n element van die begin: "die 

aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het 

oor die waters gesweef' (Genesis 1:2). 

Hoewel water aan die een kant die eienskap van vormloosheid het, is daar in die meeste ou kulture 

'n onderskeid gemaak tussen die sogenaamde "hoer" en "laer" waters. Die hoer waters het 

gekonespondeer met die potel1siaal van wat nog moontlik is, terwyl die laer waters korrespondeer 

met dit wat ah'eeds geskep is (Ciriot, 1990:364 en De Vries, 1974:493). In In algemene sin staan 

water l1atuurlik vir aIle vloeistof en in ooreenstemming met die skeppingsmites "bevat" die water al 

die vaste stov.we, voordat hulle hul vonn verkry. Die alchemiste het daarom aan kwiksilwer die 

naam water gegee, omdat dit die eerste stadiwn van die transmutasie is (De Vries, 1974:494 en 

Cirlot, 1990:364). In hierdie opsig, en vanuit 'n modeme (Jungiaanse) oogpunt gesien, is die water 

natuurlik ook analogies aan die IIfluid body of Man" (Cirlot, 1990:364 en De VIles, 1974:493). 

Binne In Jungiaanse lesing is water simbolies vir die Onbewuste (sien byvoorbeeld Jung, 1968: 18 en 

1989:79). Dit konespondeer met die vroulike, nie-folTIlele, dinamiese, motiverende anima-sy van 

die psige en die moeder-imago word op die water geprojekteer (De Vries, 1974:493). In sy oudste 

vOims was water nou verbonde aan In SOOIt troebele deursigtigheid; daar kan gesien word, maar 
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tog me heeltemal duidelik nie, Dit het dieselfde so011 waarde as die kleur van die lig van die maan. 

Dit is 'n verdere opsig waarin water skakel met die vroulike beginsel (Cirlot, 1990: 365), Selfs as die 

Jungiaanse paradigma nie aanvaar word me. is dit duidelik dat binne 'n modeme sielkundige 

beskouing die water die essensieie potensiaal van die psige simboliseer; dit is die stryd van die 

psigiese dieptes om 'n dnidelike boodskap te fOimuleer. 

Die afdaal in die water is die nuwe gebo0l1e (Cirlot, 1990:365, De Vries. 1974:493 en Jung, 

1989:79-84), waalmee die ou mens begrawe word en die nuwe mens gebore word. Net soos die 

water op die mikro-kosmos geprojekteer word, word dit ook op die makro-kosmos geprojekteer. 

Op die kosmiese vlak is die vloed natuurlik die ekwivalent van die afdaal onder die water in. Dit is 

maklik om te sien hoe die vloed in die antieke kulture om die Nyl in Egipte en tussen die Tigris en 

Eufi'aat in Mesopotauie, 'n simboliese rol gespeel het. Beide OppemIan en Leroux het natuurlik 

uitvoelig van beide hierdie kant van die simboliek gebmik gemaak. By Opperman is dit veral te 

herken nit die gedigte in Negester oor Nineve en veral KanteJkompas in Edms, Bpk. en Komas uit 

'n Bamboesstok. Leroux het ook gebruik gemaak van beide hierdie simboliese aspekte - benewens 

die fontein-beelde in byvoorbeeld Een vir A:a:::eJ, is daar die verdwyningsbeelde onder die water en 

oseaan in 18-44 en Isis Isis Isis, en die vloed in Magersfontein, 0 lvlagersfontein', 

In die aspek van die vloed velvul die water 'n simboliese rol wat baie dieselfde is as die van die 

\uur. Beide vervul terselfdeltyd die 1'01 van 'n apokaliptiese simbool en 'n loutelingsimbool. Water 

en vuur skakel tmuens op In paar vlakke met mekaar, Water is die oOl'gangs element tussen aarde 

en die vuur en lug, die tradisionele eteliese oflugtige elemente van die antieke Glieke. Water vloei 

tussen lewe en dood, skepping en vemietiging - net soos die vuur, Water is veral die verbinding 
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tussen die oppelvlak en die oneindige dieptes. Dit is om hierdie rede dat die water so nou skakel 

met die mites van die afdaling, soos die Charon en Ophelia - die sogenaamde mites van die laaste 

rels. 

Daar is ook vOOItdmend dieselfde kommunikasie tussen die hoer waters en die laer waters. Daar is 

reeds gewys op die ontwikkelil1g van die konsep van die bergmeer - waar die potente simboliese 

waardes van die berg en die water verbind word. Die bergmeer kOlTespondeer veral met die hoer 

water, maar die hoer water skakel ook met die wolke, vera 1 wanneer hulle die bergtoppe omvou. 

Die hoer en laer water kommunikeer wedersydes dem die reen (involusie) en verdamping 

(evolusie). Hier speel die vuur of son weer 'n belangrike ro~ omdat dit die agent is wat die 

verdamping en dus die evolusionere kommunikasie moont1ik maak. Die son sublimeer die lewe nie 

net op chemiese en biologiese vlak nie, maar ook op 'n diep simboliese vlak. Die reen is natuurlik 

water wat uit die hemel kom. In alchemie simboliseer reen kommunikasie en albifikasie. Water in 

die VOIm van reen en lig is van dieselfde simboliese aard (Cirlot, 1990:270-271). 

Water is die embleem van die Aarde-Moeder en al die moeder-gode, soos Isis, Gaia, Demeter, 

Shulamite en die Maria-Moeder van Christus. Daarom sluit water ook so sterk aan by die ander 

moeder-simbole, soos die grot en die woud, wat almal simbolies is vir transferensie - die oorgang 

na die psigiese wereld. Water velvul veral hierdie rol wanneer dit voorkom in die vonn van die 

rivier. Die rivier is die natumlike verspening of ingang na die ondelWereld, veral wanneer dit in 'n 

grot ontspling. hI die Isis-Iegende speel die water sy belangJike rol in die VOIlll van 'n rivier. In die 

Griekse mite kom die livier veral voor in die vonll van die Styx, wat om Hades loop. (De Vries 

1974:387 en Larousse, 1987:90) 

92 



Burne die algemene simboliek van landskappe beklee woude en grotte baie belangrikke plekke. 

Hoewel die sunboliek van beide hierdie figure kompleks is, is hulle op alle vlakke met die Moeder

sllnbole verbind, Omdat beide die grot en die woud die sonlig uitsluit, is dit In teenstelling met die 

(manlike) sonkrag en word dit baie eng met die aarde verbind, In teenstelling met die donkelte van 

die grot en die woud, is dit egter ook geen veilige plek soos die huis en die gekultiveerde land me, 

Dit word gesien as die plek waar allerhande sOOlte gevaar, demone, vyande en siektes skuil, 

KOltom, dit konespondeer met iets heiligs, maar hou terselfdertyd iets enorm gevaarliks in. Dit is 

daarom van die eerste plekke in die natuur wat gewy is aan die k'ldtus van die gode en waar offers 

vir die eerste keer gemaak is, deur dit aan borne op te hang (Cirlot, 1990: 112).17 Die woud was dan 

ook die plek waar Demeter se tempel dikwels gebou is (Larousse, 1987: 153), 

Die woud was daarom die plek waar In inisiasie plaasgevind het (die agterlaat van die onskuld) en 

die sllnboliese oOl'gang na die metafisiese, of die aallvang van die reis, Hetmafroditus is daarom 

byvoorbeeld na die woude geneem om groot te word en Dante begin sy groot reis en visie in die 

woud, 

Die laaste belangtike pWlt wat omtrent die woud genoem moet word, is dat dit gesien is as die plek 

waar plantegt'oei en veral gt'oente Vlylik kan floreer sondeI' die beheer van die mens (Cirlot, 

1990: 112). Plantegt'oei, en veral gt'oente, het twee belangtike implikasies; eerstens skakel dit met 

die siklus van lewe, dood en wederopstanding en tweedens skakel dit met vmgbaarheid en 

bevlUgtulg. Dit is natuurlik weereens die vroulik beginsel en skake~ soos reeds genoem, met die 

maan, 



Die belangrike PlUlt omtrent simbole soos die grot en die woud is dus nie dat hulle moeder-simbole 

(of enigiets andel's) is nie, maar juis dat hulk soos die Moeder-simbole. simbolies is vir die oOl'gang 

na die ptimordiale wereld. 

Om terug te keel' na die watersimboliek. Jung (1989:88) se dat vir die alchemis "water is not only 

fire, but all SOltS of astonishing things beside". Water en vum word dikwels in tandem met mekaar 

aangetref Oit is so omdat hulle soveel in gemeen het, en omdat hulle albei sulke magtige 

plimordiale simbole is. Oit is ook die rede hoekom Oppennan hierdie simbole so baie saam gebruik. 

Van sentrale belang by die vuur is dat daar 'n nou verbintenis is met die son. Eintlik is die vum slegs 

die aardse verteenwoordiger van die son en dam'om het hulle wesentlik dieselfde waardes. Vum en 

water is die twee mees ptimordiale elemente: die ptimordiale oseaan word dem die vum opgebruis, 

die skuim het uiteindelik die aarde geword. In alchemie is dit weereens een van die name van die 

prima materia en een van die element waaruit aile dinge ontwikkel en waarheen alle dinge weer sal 

terugkeer. Beide water en vum is by uitstek simbole van transfollnasie en regenerasie. Net soos 

lewe, teer vuur altyd op iets andel's (Cirlot 1990: 105 en De VIles, 1974: 187). 

Die skakel tussen die vum en die S011, word veral versterk deurdat simboliese vure in die middel 

van die \vinter in die baie antieke kulture aangesteek is om die son op sy pad dem die winter te 

help. Weereens het 'n mens hier te doen met 'n sikliese proses: die son word sterker en swakker 

dem die jaar, net soos die maan deur die maand groei en kwyn en daar die daaglikse sikliese 

1- Die boom dra natuurhk weereens die uiters belangrike simboliek van skakehng met die gode en aarde. 
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herskepping van die son is. Dit is dus weereens In simboliese hergeboorte. Modeme feeste soos 

Halloween het '11 oorsprollg in die aansteek van vure vir die son gehad. (De Vries, 1974: 187). 

Nie net ten opsigte van die aspek van loutering is die \luur In transfonnasie simbool me, maar ook 

as In erotiese simbool. Die vuur is gewoonlik gesien as bestaande op twee aksisse. Die een aksis is 

vuur-aarde, waar dit simbolies is van erotiek, fisieke krag en hitte van die son, en die ander is die 

vuur-Iug aksis, waar dit simbolies is van die sublimasie, spirituele energie, die mistieke en 

purifikasie. Dit word dus In transfonnasie simbool (Cirlot, 1990: 106). 

Vuur word ook geassosieer met die be1angrikste gode. Jahweh in die Joods-Christellke tradisie het 

feitlik altyd in die V0111] van vuuI' na vore gekom en oppergod van die Griekse mitologie, Zeus, was 

deels die god van vuur en het so verskyn. Verskeie godinne was verder ook aan vuur gekoppel 

veral Demeter. 

Vuur is dibvels gesien as die element wat die donkelte van die Onbewuste besweer en dit gee lig 

aan die moeilike afdaal in die psige in. Daarom is In belangrike element in die nagsee-kruising, juis 

die maak van die vuur in die maag van die see-monster. Laastens moet genoem word dat die 

intensiefste en diepste \luur die \vlt vuur is en die \vlt vuur skakel weer met die maan (De Vries, 

1974: 187). 

Die belangrikste simboliese waardes van die simbole van die maan, water en vuur is nou bespreek. 

Daar is ook vlugtig venvys na die belal1gJikste simboliese waardes van hierdie elemente in die 

a1chemie. Hierop sal egter nou nog eens temggekeer word. 
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Die mite van die alchemie 

llUlg het op verskeie plekke in sy werk die alchemie bespreek. Een van sy interessanste latere werke 

is The Psychology ofthe Transference, waarin lung verskeie alchemistiese motiewe bespreek. JlUlg 

kom veral daarby uit by die simboliese waardes van die verskillende motiewe in die alchemistiese 

voorstellings. In verskeie van die motiewe word alchemistiese elemente wat hierbo bespreek is 

byeen gebring. Die motief van die "MercUlial FOlUltain" (JlUlg, 1989:41) raak die essensie van 

alchemistiese simboliek aan. In hierdie motief is daar 'n bak onder die fontein, die vas Hermeticum. 

Dit bevat die mare nostrum, die aqua permanens of die "heilige water". Dit is hierin waarin die 

transformasie plaasvind en daarom staan dit ook bekend as die uterus. Die homlUlculus of die 

foetus spagyricus verkly hielln gestalte. Die bak is rond, die matliks van die prefekte vonn, waarin 

die element in die vierkant wat dit Olmiug, verander moet word. Die rand van die bak in die motief 

wat Jung bespreek, bevat die algemene insklipsie "Uuus est Mercurius mineralis, Mercurius 

vegetabilis. Mercmius allimalis. 1l Oppennan gebmik dan ook hierdie insklipsie in die motto van 

Komas utt In Bamboesstok: ",., met die sfere mineralies, vegetaties en dieraties... ". JlUlg (1989:42 

en 45) dui aan dat mineralis gelees moet word as die anorganiese element, vegetaties as die 

organiese oflewende element en allimalis as besittende 'n siel of selfs as spuitueel ofpsigies. 

Die alchemistiese motiefvan die afdaal in die bad skakel met die van die IlMercurial Fountain" en is 

veral hier van belang omdat dit so uitvoelig deur Oppennal1 en Leroux gebruik word. Die afdaal ill 

die bad is die afdaal in die Mercmiese vloeistof, wat vu' die alchemiste die misteliese psigiese stof 

was en wat deesdae die Onbewuste psige genoem sal word. Die motief van die afdaal in die 

psigiese vloeistofhet dieselfde simboliese waarde as die stygende fontein (JlUlg, 1989:80). Hierdie 

96 



tema het baie valiasies in alchemie, wat feitlik ahnal te doen het met die illSinking onder die water, 

die insluk dem 'n monster of die verskem in baie stukke. Hierdie verskeming is simbolies van die 

solutio in die alchemie. Dit is die stadium waalin die innerlike seperasie, die disiunctio, moet 

plaasvind sodat die heelwording in die Een daama kan plaasvind. As teenhanger van die disiunctio, 

kom dan die eenwording, wat dikwels in die vorm van die seksue1e vereniging van die man en vrou 

of die groei van die kind in die moederlike baannoeder voorgestel kan word (Cictot, 1990:83). Die 

verskeUIIDg in stukke is natuurlik al teegekom in die mite van Ositis en Dionysus, maar dieselfde 

verhaal word ook in baie ander mites en legendes vertel. So word dit byvoorbeeld gevind in die 

Niebelungen-lied waarin Siegmund se swaard aan stukke gebreek word en die verskeuling van die 

vonnlose draak V Iltra in die lndiese mitologie (Cirlot, 1990:83). 

Die afdaal onder die water is die temgkeer na die donker primordiale stadium, 'n temgkeer na die 

amniotiese vloeistof in die utems. Die aIchemiste het dikwels gese dat die alchemistiese steen groei 

soos die fetus in die baaIlDOeder en die vas Hermeticum is vergelyk met die utems en die inhoud 

daarvan met die fetus. Van die lapis word dieselfde gese as van die water, naamlik dat dit alles self 

bevat eu dat dit die oorsproug van alles is, die water is terselfdeltyd dit wat doodmaak en weer tot 

lewe bl1ng. Jung haal'u aIchemistiese teks aan wat se: "The green lion, that is ... the stinking water, 

which is the mother of all things, and out of it and through it and with it, they prepare ... ". In baie 

van die alchemistiese tekste word die water selfs gelyk gestel aan God. So word die water in die 

Aurora Consurgens /, X11 gelyk gestel met die bmid wat van haarselfpraat in die woorde van God 

uit Deuteronomium 32:39: "Ek maak dood en Ek gee lewe ... Uit my mag word niemand bev!)' 

nie." 
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In feitlik aile alchemistiese rnotiewe waalID die afdaling in die Mercurial Fountain of die Vas' 

Hermeticum pIaasvind. kom daar nie net een figuur voor nie, maar is daar 'n manlike en vroulike 

figuur. Dit moet weereens simbolies verstaan word. Die a1chemiste het in streng Middeleeuse terme 

gedink en een van die belangrikste hiervan was die drie-Iedigheid van aIles wat lewend was. Die 

lapis was sonder enige nvyfel lewelldig en rnoes daarom, soos aIle ander lewende goed, uit corpus, 

anima en spiritus bestaan. ill die alchernistiese teks word gese dat die liggaarn (corpus) Venus en 

dus vTOulik is, terwyl die spiritus Mercmius en manlik is. Dit is nie werklik vreernd dat die manlike 

wese met die spiritus in verballd gebring word nie. Dit is die rol van OSllis in die Egiptiese mite, 

Zeus en DiOllYSOS in die Gliekse mite en Odin in die Nordiese mite. Soos gesien, is dit dikwels die 

VToulike godinlle wat simbolies vir (of die beliggarning van) die aardse aspekte, soos die jag en die 

. .
groel van gewasse IS. 

Met die COIPliS VToulik en die spiritus manlik, is die anima die vinculum, die konneksie tussen 

liggaarn en gees. Die anima word as hennafi'odities voorgestel en is die Coniunctio Solis et Lunae. 

HielUit lei Jung af dat die konil1gill-figuur vir die liggaarn staan en die koning vir die gees, maar dat 

hulle nie verbonde is sonder die sieL die anima nie. Die anima is die vinculum wat hulle byrnekaar 

hou. SondeI' 'n band vall liefde het hulle geen siel me. Daarorn se Jung (1989:82): 

"Thus the underlying idea of the psyche proves it to be a half bodily, half-spiritual 
substance, an anima media natura, as the alchemists call it, an hennaphroditic being 
capable of uniting opposites, but who is never complete in the individual unless related to 
another individual. The unrelated human being lacks wholeness, for he can achieve 
wholeness only through the souL and the soul catmot exist without its other side, which is 
always found in "You". 

Die oorsprong van die hele postrnodeme idee van die "Ander" Ie dus reeds hierin opgesluit. 

Heelheid is In kornbinasie van die "Een" en die "Ander", wat deel is van 'n transendentale heelheid. 
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Oit 'n heelheid wat net simbolies verstaall kan word. Jung bedoel llatuurlik me dat die heelheid 

afhang van die sintese of identifikasie van twee indvidue nie, maar die vereniging van die ego met 

alles wat op die "Ander" geprojekteer is. Heelheid is dus die produk van 'n intra-psigiese proses, 

maar essellsieeL hoewel nie uitsluitlik me, hang hierdie intra-psigiese proses afvan die verhouding 

van een individu tot 'n ander (Jung, 1989: 83). 

Daar is reeds gewys op die simboliek van die nagsee-kmisiging. Die afdaal in die vas Hermeticum, 

die "Mercurial Fountain", is duidelik op sielkul1dige vlak In afOaal in die Onbewuste in (J1Ulg, 

1989:83). Dit is dus die alchemiste se simboliese voorstelling van dieselfde primordiale waardes as 

die simboliese voorstelling in die mites van die nagsee-kmisiging. Die alchemiste het weliswaar veel 

meer klem gele op die verband tussen die manlike en vroulike figure in die afdaling. Die motief wat 

in Jung se bel:;preking volg op die afdaling in die water, wys die twee figure in In diep omhelsing 

onder die water. Die koning en koningin het temggekeer na die chaotiese oorsprong, die massa 

cmifusa. Dit is weereellS 'n plimordiale beeld wat regdeur die hele alchemie loop. Die 

Oorsprouklike Mall buk afvanuit die hemel en word omvou in die omhelsing van Physis. Dit is die 

grootse oomblik Waalll1 die filius philosophorum of die lapis, velwek word: "In hora coniunctioms 

maxima apparent Inircula". Hierdie seun wat verwek word, is dikwels vergelyk met In hond (lithe 

son in the likeness ofa dog"). Die hond speelnatuurlik al van baie VToee tye af'n rol as begeleier op 

die nagsee-kmising en hon verband met die simboliek van die moeder, die vereniging en die 

wederopstanding ofhenYSl'11is. Dit is om hierdie rede dat Leroux in die tweede motto van Isis Isis 

Isis se dat hy die hond is en wat onder die water verdwyu. 
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Daar is dikwels gese dat die seun wat gebore word, helderder skyn as die vader en die moeder, 

maar volgens Jung Ie die belangrike waarde daarin dat die conillnctio iets te voorskyn bring wat 

verenig is. Hierdie vereniging van man en vrou om iets hoer te verwek moet simboliese verstaan 

word en so verstaan is dit dieselfde soort simboliek wat in die mites aangetref word, van die ou 

Epitiese mites tot die Gnostiese en Christelike simboIiek 

Hierdie vereniging van die twee figure bring 'n onbewuste identiteit teweeg. Die verskillende 

heterogene faktore word verenig in 'n onbewuste identiteit. Hierdie indentiteit kan volgens Jung 

(1989:90) vergelyk word met die massa confusa, maar die conillnctio verskil nog altyd in die opsig 

dat dit nie 'n aanvangstadium is soos die massa confusa nie, maar tn doel is waarna gestrewe word. 

Wat natuurlik dadelik duidelik is, is die sogenaamde probleem van die dubbele twee. Ten spyte van 

die feit dat die doel van die transferensie die integrasie van die twee is en die poging om een uit 

twee te maak, is die transferensie seIde suksesvol. Daarom is al die simboliese voorstellings, die 

alchemis sefilills philosophorom, die lapis en die homunculus se tweeledige karakter nog duidelik. 

AI die voorstellings bly hermafrodities en daarom is die voorstelling van die vereniging van die man 

en die vrou, "the ultimate union" so 'n belangrike uiteindelike simbool, omdat die teenoorgesteldes 

hier deur die liefde aanmekaar gebind word. 

Die Sol en Luna, koning en die koningin, die twee teenoorgesteldes, is in die water en dikwels 

word albei ook voorgestel met vlerke. Deels spruit hierdie voorstelling natuurlik uit die fisieke 

alchernistiese proses waarin fumes of varpori uit die vuur ontsnap. Die assosiasie met iets 

spiritueels ofmet vlugtige wesens, produkte van die denke, is dus tn logiese en maklike een om te 

maak Dikwels word hierdie teenoorgesteldes ook voorgestel as twee vegtende voels of as 
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gevlerkde drake. Oat die coniunctio van twee "vlugtige wesens" volgens die voorstelling in die 

water plaasvind, is nie vir die alcherniste problematies nie, aangesien simboliese betekenis van water 

en vuur saveel ooreenkom (Jung, 1989:89-90). Die vereniging van die koning en koningin, die Sol 

en die Luna, die man en die vrou is die doel wat nodig is om die transferensie te bewerkstellig en 

daarom vind die vereniging van Isis en Osiris aan die einde van Isis Isis Isis in die water plaas 

(p.136) en voltooi Leroux die gebruik van sommige van dieselfde motiewe as wat die alcherniste 

gebruik het om die proses van die transferensie, die afdaal in die primordiale, voor te stel: 

"Die samekoms van Isis en Osiris in die geweldige oseaan voor my oortref alles wat ek in 
vreemde werelde gesien het." 

In die voorafgaande bespreking is daar dus nou verwys na die mitologiese oorleweringe en sekere 

primordiale simbole. Daar is verwys na aspekte hiervan by die werke van Opperman en Leroux. 

Komas uit 'n Bamboesstok en Isis lriis Isis sal egter nou spesifiek ontIeed word om te kyk hoe die 

konsep van primordialiteit in die werke te herken is en hoe primordialiteit gebruik kan word om In 

spesifieke betekenis vlak in die teks te ontsluit. Met hierdie ontsluiting kan die teks dan die rol vir 

leser speel wat deur Kopp en andere bepleit is . 
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Hoofstuk 3: Komas nit In Bamboesstok 

lnleiding 

Tot dusver is die simbool en die verband tussen die simbool en primordialiteit en tussell primordiale 

simbole en die mite (as singewende verhaal) in die eerste hoofstuk bespreek. In die tweede 

hoofstuk is sekere spesifieke primordiale simbole bespreek en is daar ge\V)'s op die kem

belangtikheid van sekere mites. hoofsaaklik die klassieke mitologiese oorlewerings (maar ook die 

alchemistiese mite), vir die oorgang na die primordiale wereld. Wat spesifieke simbole betrefis daar 

veral gewys op die die reis- en afdalingssimboliek en vuur-. water-, maan- en aarde simboliek. In 

die tweede hoofstuk is daar verdeI' ge\V)'s hoe hierdie simbole skakel met die simboliek van die 

Gaia-tradisie in die klassieke Gtiekse mitologie. die antieke Egiptiese Isis-Osiris mite en in die 

alchemistiese Inite. Daar is gepostuleer dat hierdie simbole en hul uitdrukking in sekere mites 

noodsaaklik is vir die oorgang na die plimordiale wereld in die plimere Iiterere teks. Met hierdie 

postulasie as ve11rekplUlt is dan geteleskopeer vanaf Komas uit 'n Bamboesstok en isis isis isis na 

die bogenoemde simbole en mites. Daar sal nou teruggekeer word na die primere Iiterere tekste om 

die plimordiale wereld in die teks uit te \V)'s en aan te toon hoe die proses van simbolisering nodig 

is vir die om"gang na die plimordiale wereld en om sodoende die geldigheid van die postulasie te 

toets. 

Met die bespreking en vergelyking van die titelbladsye van isis isis isis en Komas uit In 

Bamboesstok is daar 'n redelike gt'oot sprong gemaak van die titelbladsy van Komas uit In 

Bamboesstok na die gedig "Aardkloot" en die bespreking van die mitologiese vef\\<ysingswereld 

van "Aardkloot". Die gaping wat gelaat is, moet nog ingevul word. Die bespreking is egter daarop 

gelnik om die primordiale simboliek in die bundel uit te \V)'S en veral hoe dit dan tot 'n hOOgteplUlt 
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gevoer word in gedigte soos "Glaukus klim uit die water" en veral "Aardklootlf (wat saam met 

"Tweede Huwelik" gelees moet word, omdat hierdie twee gedigte binne 'n primordiale lesing 

onlosmaaklik saamstaan). Die bespreking het ook as doel om die simboliese en metaforiese 

voorstelling van die plimodiale wereld te wys. Soos die voomitwysing na "Aardkloot" op die 

tite1bladsy reeds wys, is dit 'n gedig wat dien as sleutel tot die ontsluiting van die plimordiale laag in 

Kamas uit 'n Bambaesstak. 

Oit is algemeen bekend dat Kamas uit 'n Bambaesstak verskyn het nadat Oppennan 'n lang tyd baie 

siek was. Opperman het 'n lewersiekte, deels as gevolg van alkoholgebmik, ontwikkel. Uiteindelik 

het hy in 'n koma beland en eers maande later berstel. Opperman se berstel van die siekte was 

medies gesproke baie na aan 'n wonderwerk en by bet sy eie berstel as 'n temgkeer uit die dode 

beskryf Hierdie gegewe was een van die hoofjuikkels wat tot die skep van Kamas uit 'n 

Bamboesstak gelei het. 

Daar is reeds gewys dat die reis 'n sentrale simbool in die blUldel is. Reeds op die titelbladsy word 

die blUldel as 'n "reisbesktywing" aangebied. Vanaf hierdie punt word die leser se elvaring of lees 

van Kamas uit In Bambaesstak dus "gestuur" of beheer. Verder ontwikkel die digter "karakters", 

wat alter egos word van die Oppennan-Ifkarakter", Die ek-spreker in die teks wissel byvoorbeeld 

tussen die digter Oppennan, Marco Polo, Bontekoe en andere. Deur hierdie identifikasie word die 

leser verder gedwing om die besktywings van die ervalings van die reisiger-karakters, Marco Polo, 

Bontekoe ens, as veel meer te lees. 
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Daar is reeds ge\\rys op die ooreenkomste tussen die motto van Isis Isis Isis en die titelbladsy van 

Komas uil 'n Bamboesstok. Die titelbladsy van Komas utt 'n Bamboesstok dien om die leser voor te 

stel aan die "spreker" in die teks: 

Komas uit 'n Bamboesstok 

synde die 


nlirakelagtige temgkeer n3 lewelversaking van ene 


Marco Polo 


bevattende reisbeskIywings en aantekeninge 001' die natunrlike geografie rakende die 
ooreenkoms van die aardkloot met die sfere mineralies vegetaties en dieraties, amoreus, 
apokrie£ biografies, boeltig medisinaaL retories en volgens die benrs 

Saam met figure soos Bontekoe is Marco Polo 'n alter ego vir die digter in Komas uit 'n 

Bamboesstok, maar Marco Polo bly egter die belangrikste figunr, wat ondermeer te berken is uit 

die prominente plek wat by inneem op die titelbladsy van die bundel en veral weer in die slotgedig 

van die bundeL waar die finale woord aan Marco Polo gerig word. Dit is insiggewend dat 

Oppennan juis Marco Polo gekies bet as alter ego. Binne die reissimboliek van die betreklike 

hedendaagse mite, word Marco Polo ontwikkel tot 'n amper argetipiese karakter en word dus binne 

hierdie mite 'n simbool. In die 1993 Reith lesings, Representations of the Intellectual, se Edward 

w. Said (1993:44) byvoorbeeld dat Marco Polo die figunr is wat nooit opbou om velwonderd te 

staan teenoor die nuwe dinge op sy pad in sy ontdekkingsreis me. Hy probeer me om daarvan besit 

te neem of dit selfs te benoem nie. Teenoor Marco Polo bestaan daar in die modeme mite ander 

figure, wat me dieselfde simboliese waarde as Marco Polo bet me. So is die Robinson Cmsoe

figunr die teenoorgestelde van Marco Polo in die sin dat by die koloniseerder van sy klein eiland is. 

Vir Said moet die modeme intellektueel'n Marco Polo figunr wees. Die modeme intellektueel, soos 

voorgestel dem Said, is natuurlik eeu vonn van die spirituele begeleier ofgum. 
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Die verdere belangrike element is die sentrale poslsle van die woord "aardkloot". Die 

reisbeskrywings en aantekeninge (oor die natuurlike geografie) is "rakende" die ooreenkoms tussen 

die "aardkloot" en die verskillende "sfere". Die eerste drie sfere wat genoem word is mineralies, 

vegetaties en dieraties. Die Mercurial Fountain of die vas Hermeticum van die alchemiste, het, 

soos aangedui volgens lung, die inskripsie IIUnus est Mercurius mineralis, Mercurius vegetabilis, 

Mercurius animalis." Daar is gewys op lung se interpretasie van hierdie elemente. Opperman sluit 

dus hierby aan en sy reisbeskrywings en aantekeninge sal verslag doen van die aardkloot se 

ooreenkomste met hierdie diep simboliese primordiale elemente van die alchemie. Deur hierdie 

woorde te gebruik, bewerkstellig Opperman 'n verdere simboliese oorgang na die primordiale in die 

motto van Koma5. Die volgende "sfeer" waarmee die aardkloot vergelyk word is "amoreus". Dit is 

ook nie verrassend nie, aangesien die erotiese hierin opgesluit Ie. Daama volg 'n verdere soort 

beskrywing van die outobiografiese kredo van die werk. Dit is biografies, die medisinale aspek is 

boertig en alles is ook retories. 

Die motto dwing die leser dus om die bundel op 'n spesifieke wyse te benader. 

Teenoor die titelbladsy van Koma'; uit 'n Bamboesstok verskyn 'n foto van Opperman se gesig met 

die boonste deel van die kop soos 'n aardbol, ingedeel in areas of domeine en met getalle 

(nommers) en letters oenskynlik na willekeur daarop aangedui. Oit het ooreenkomste met 'n 

navigasie-kaart (wat sou aansluit by die hele reisiger-idee), maar myns insiens verg dit nadere 

beskouing. Getalle is natuurlik iets wat in simboliek nooit net 'n kwantitatiewe uitdrukking is nie, 

maar ook die uitdrukking van idees is. Veral die Grieke was baie gelnteresserd in getalle. Net soos 
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'n filosofiese beginsel (of stel beginsels) baie later in die alchemie 'n uitdmkking verlay het deur die 

matellele chemie, het die Griekse wiskundige werk met getaTIe ook 'n filosofiese onderlaag gehad 

en het hulle baie belanggestel in die simboliek van getalle. Pythagoras het byvoorbeeld gese: 

"EVel)thing is disposed according to the numbers." Vir Plato was get aIle die essensie van harmonie 

en harmonie op sy beUl1 die basis van die kosmos en die mens, omdat die bewegings van die 

halIDonie dieselfde is as die bewegings van die menslike siel (Cirlot, 1990:230). Die filosofie van 

getaIle is verder ontwikkel deur die Hebreeuse en Gnostiese denke en uiteindelik was dit ook 

sentraal aan die alchemie. hl 'n betreklik hedendaagse literere werk, wat parodierend hierop is, soos 

Umbel1 Eco se Foucault's Pendulum, word daar telkemale weer hiema verwys: "".the secret of 

creation: letters and numbers. " 

In die bespreking van "Aardkloot" sal daar nog temgekeer word op die spesifieke betekenis van die 

getaTIe op die kopbeeld. Met die grafiese voorstelling van die kopbeeld, wou die digter die leser 

egter nie net op die getaIle wys nie. Onder die beeld van die kop is daar ook 'n belangrike 

onderskrif 

"Oit is die beeld wat die gesin bewaar 

van Marco Polo, dem God uitgespaar, 

mi hy in stOlIDS gelooi is tot die dood 

dem water, vuur, woestyn en hOllgersnood. " 


Hiemit is dit verder duidelik dat 'n identifisellllg gemaak word tussen die outobiografiese 

Oppelman-persona en die ander "reisigers", veral Marco Polo. In die tradisionele reisigers-joemale 

van vorige eeue, was dit gebmiklik om 'n skets of voorstelling van die reisiger of die held te plaas. 

Opperman identifiseer homself hiermee, en word dus so die reisiger, wanneer ook hy teenoor die 

titelblad van sy reisjoemaal Komas uit In Bamboesstok 'n foto van homself plaas. By 'n beskouing 



van Komas uif '11 Bamboesstok, blyk dit dus duidelik dat eerstens Marco Polo (en soos later sal 

blyk ook ander reisigers, soos Bontekoe) 'n metafoor vir die digter word. Binne die raamwerk van 

simbolisellng word hierdie karakters diensbaar (dem die metafoor) aan die digter, Opperman. 

Dit is egter ook duidelik dat die reisiger van hierdie teks groot ontbeeIings deurstaan het. Hy is 

uitgespaar. maar midat hy deur stOllllS gelooi is "tot die dood". Hy het dus reeds gester( of ten 

minste baie na daaraan gekom. En hy is gelooi deur water en vuur en die woesstyn en 

hongersnood. Daar is uitvoelig op die simboliek van die vuur en water gewys. In hierdie onderskrif: 

kom die elemente van die water en die vuur, soos in die alchemie en mitologie, weer saam voor en 

word dit ook weer prominent geplaas in die onderskJif 

Die idee dat Komas utt In Bamboesstok gelees kan word as die afdaal in die plimordiale chaos, wat 

ooreenkom met die solutio, en die temgkeer vanuit hierdie chaos of primordiale toestand, wat 

ooreenkom met die coniuJlctio, die volkome helyssing en integrasie, kan dus ah'eeds gemotiveer 

word uit hierdie onderskJif 

Die sentrale tesis wat hier voorgehou sal word, is dat Oppennan se siekte ontwikkel word tot 

simbool vir die verkeer in 'n toestand van chaos of 'n afdaal in die pIimordiale; 'n afdaal in die 

dieptes van die menslike psigiese domein. Met hierdie simbolisering in Komas uit In Bamboesstok 

word dit moontlik om 001' die realiteits-wereld heen te beweeg na 'n psigiese domein. 

Komas uit 'n Bamboesstok is :tyn opgebou en bestaan uit 'n "Proloog", sewe "Rolle" en 'n 

"Epiloog". Die verg me veel insig om te siel1 dat hierdie getalle weereens 'n uiters belangrike 
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verteenwoordigende rol speel nie. Sewe is een van die belangrikste getalle in die steisel van getalle. 

Oit is eerstens simbolies van die perfekte orde en die voltooide periode of siklus, maar sewe word 

ook altyd gesien as die vereniging van die driehoekige en die vierkantige en daarom word die 

simboliek van hierdie getalle daarin ge1mpliseer. 

Drie se ryk simboliese waarde is belangrik, omdat drie terselfdertyd saarn met vier sewe vorm en 

omdat drie maal drie nege vorm. Drie simboliseer spirituele eenwording en die drietal is simbolies 

van die intellektuele en spirituele werelde. Drie bied verder die oplossing vir die dualistiese konflik. 

Hierdie funksie van drie is veral te herken uit die voorafgaande bespreking van die alchemie. Deur 

die vereniging van die twee, ontstaan 'n derde hermafroditiese moontlikheid. Die passiewe en 

aktiewe verenig tot 'n nuwe sintese. Tog Ie daar juis hierin ook die groot gevaar, omdat dit slegs 'n 

skynoplossing is, is dit is nie 'n nuwe Een nie, maar 'n kombinasie van die twee om die dualistiese 

probleem op te los (De Vries, 1974:463 en Cirlot, 1990:232). 

Drie is verbonde aan 'n hele reeks gode ofgoddelike konsepsies, maar omdat daar in drie beide die 

goed en die kwaad opgesluit Ie, is dit opmerklik dat die gode en heiliges nie net goed is nie, maar 

ook die bose insluit. In Egipte is die drietal die fase van die son: oggend (Horus), middag, (Ra) en 

sonsondergang (Atun). Drie is ook die verdeling van die groot godin Isis in die suster-bruid, 

moeder en waarsegster; wat natuurlik dit is waarna Leroux op die p.1 van Isis Isis Isis verwys en 

wat uitvoerig in die volgende hoofstuk bespreek sal word. Die Grieks-Romeinse goddelike 

konsepsie het essensieel uit drie dele bestaan: Zeus (die heme!, met 'n drie-gevurkte weerligstraal), 

Poseidon (die see, of water, met 'n drietandvurk) en Hades (met die driekoppige hond). Ook die 

Christelike god verdeel in drie: Vader, Seun en Heilige Gees (De Vries, 1974:463). 
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Drie vorm ook die halfsirkel wat simbolies is van die geboorte, hoogtepunt en afdaling (Cirlot, 

1990:232). Drie is In getal wat 'n rol in die oorgang speel: daarom word versoeking drie keer gestel 

(Jesus is in die woestyn voor drie versoeke gesteI, Petrus het Jesus drie keer verraai ens.) en is dit 

ook die belangrikste getal vir die dooies in die Griekse mite. Die keuse tussen drie, is daarom In baie 

algemene kombinasie in Iiteratuur, sprokies en mites. Gewoonlik is dit die eerste twee wat denoteer 

wat alreeds besit word, die derde gee die magiese oplossing. Dikwels is dit ook die eerste twee wat 

goed is, en die derde keuse wat gevaar inhou (of andersom) (De Vries, 1974:463-464). In die lig 

van bostaande, is dit dus nie moeilik om te sien dat die getal drie met die "kunstenaar" 

korrespondeer nie (De Vries, 1974:464). Die kunstenaar is immers die figuur wat die goed en die 

kwaad ken en wat beweeg in die Bo- en Onderwereld. 

Dikwels word vier in die diepte-sielkunde gesien as die getal van die volkome Heelheid. Drie is op 

twee interessant maniere hieraan verwand. Eerstens is dit een minder as die Vier; die een is hier die 

Onwuste "Een". Tweedens is die driehoek die helfte van die diagonale vierkant Die twee driehoeke 

simboliseer terselfdertyd polariteit (twee driehoeke in opposisie) en coniunctio (wat in verband 

staan met die vloeiende driehoek vorm van die Chinese Yang-Ym). Drie staan in enger verband met 

die animus en vier met die Heelheid, of anima in die man (De Vries, 1974:464).1 Eksplisiet Iyk dit 

asof Opperman die getal drie nie soveel in Komas uit 'n Bamboesstok gebruik nie. Subtiel kom dit 

egter weI voor, veral binne die parodierende werking tussen Komay uit 'n Bamboesstok en, 

Negester oor Nineve (waarin die simboliek van drie uitvoerig gebruik word). Vergelyk byvoorbeeld 

; 'n Groot deel van die simboliek is wat Leroux in die voorloper tot Isis Isis Isis, 18-44, gebruik het. Vergelyk by. die 
opstel van Robert Berner, Etienne Leroux: a .Jungian introduction, waarin hierdie beginsel bespreek ·word. 
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die II Legende van die dlie versoekinge" en 'n reel soos die volgellde uit "Ballade van die Gryslalld": 

"Toe het ons tot 'n staaldliehoek die lee olievate opgestapel _". Hierop word nog weer by die 

bespreking van "Vreters van die bossie" temggekeer. 

Waar drie dus die manlike dliehoek is, is VIer die voltooiing van die vereniging met die 

teenoorgestelde (die Onbewuste of die vroulike beginsel). Om hierdie rede word vier met die kleur 

groen geassosieer. Vier word gewoonlik geassosieer met die mateliele ofwereldlike en is simbolies 

van die sogellaamde vier so·eke van die aarde, vier ligtillgS van die kompas en vier seisoene. (De 

Vlies, 1974:201 en Cirlot, 1990:232). Vier is dikwels die oorgangsgetal tuSSell die materiele en 

geestelike werelde. Daar was hyvoorbeeld die vier Elemente, waaraan daar dan weer mistieke 

waarde geheg is en ook in die alchemie speel vier 'n belangrike rol (Ciriot, 1990:232-233). 

Aan die getal vier word ook baie mitiese waardes geheg. Die naam van die god in die meeste 

antieke gelowe het uit vier letters bestaan, bv. Zeus in die Griekse mite en YHWH in die Hebreeus. 

Daar bestaan 'n menigte verwysings na vier in mites, met olldelmeer die vier sOOlte straf ( oOl·log, 

pes, dood en die hel), die vier Ruiters of Perde van Apollo, dit kom voor as heilig in die legende 

van Zeus, Hennes en Herkules, vier envangeliste is gekies vir die Clnistelike Bybel en 'n belangtike 

\el~ysing is die vier liviere van die ondelwereld. 'n lneenloping kom van die laaste twee voor in 

beide die voorstellings van die vier Evangelies as vier riviere en die vier liviere van die Paradys in 

die Gnostiese mite. 

Omdat sewe hierdie vereniging van dlie en vier is, neem dit uitsonderlike waardes aan. As drie en 

vier is dit die kombinasie van die wereld (vier) en die goddelikheid (drie) en is dit ook 
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karakteriserend van die voltooide Ruimte; die ses ligtings van mimte (die vier kompasrigtings, 

sowel as bo en onder) en die Sentrum (De VIies, 1974:415). 

Oit is simbolies van die pelfekte orde, die voltooide sirkel of periode. Dit konespondeer daarom 

ook met baie voorstellings van 'n voltooide sirkel in die Bybel daarom die sewe takke van die 

Kandelabra, dit konespondeer met die sewe Hemele van die Kabala, in die Griekse mite is dit 

verbind met Osilis en dit word 001' en 001' gebmik in sprokies en mites as die aantal begeleiers of 

die tydperk wat voltooi moet word. Sewe is verbonde aan die vroulike beginsel in die Egiptiese en 

GIiekse mites en daarom was die getal sewe vir sekere godinne, soos Athene, heilig en het die 

godinne in groepe van sewe voorgekom (soos die Sirene en die Pleieades en ook die Muses, wat 

op 'n stadium sewe was) of was daar 'n ander voorsteHing van sewe (soos Hydra, wat sewe koppe 

gehad het). hI hierdie opsig is sewe soos nege, 'n ander vroulike getal. Ook in die Assiriese

Babiloniese mite was dit verbonde aan lshtar, wat in haar afdaling in die onderwereld dem sewe 

pOOlte gedaal het en elke keel' 'n sluier of kleed uitgetrek het (Larousse, 1987:58). Ook in die 

Christe1ike mite het die maagd Maria, sewe glories, sewe vreugdes en sewe smarte gehad (De 

VIies, 1974:416). 

Sewe is ook geassosieer met In inversie van die goddeliklIeid ofheiligheid, maar dan Die omdat daar 

'n potensiele boosheid in opgesluit Ie nie, maar eerder In nederlaag van die bose. So is daar 

byvoorbeeld sewe nasies magtiger as Israel uit die heilige land verdlyL die Groot Hoer van Babilon 

sit op sewe berge, Nebukadneser het sewe jaar soos In dier derugebring en daar is die sewe 

dodelike sondes. Sewe en nege is tradisioneel baie 11a aal1 mekaar en albei word met die 

OndeIwereJd geassosieer, in die Gliekse mite is dit veral nege en in die Assiries-Babiloniese mite is 
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dit sewe. Sewe is dus soos nege ook 'n oorgangsgetal na die OndelWereld, nie in 'n bose sin nie. 

Dit is egter maar in die opsig dat dit weereens 'n afdaal in die primordiale is. 

Saam met die Sewe Rolle, vorm die "Proloog" en die "Epiloog" natuurlik nege afdelings. Nege is 

die getal van perfeksie, Waarheid, die einde van 'n sikius, en die terugkeer na Eenheid. Dit is die 

driehoek bestaande uit driehoeke en drietal bestaande uit drietalle. Dus is dit die volledige beeld van 

die drie werelde. Omdat dit die drievoudige sintese van drie is, is dit by uitstek die simboliese getal: 

dit verteenwoordig die drie dimensies van die mens - die liggaamlike, die intellektuele en die 

spirtuele (Cirlot, 1990:234). Veral in die Hebreeuse filosofie en in die Kabbala is die mistiese 

waarde van die getal nege herken en dit is deurgevoer tot betekenis in latere filosofiee. Die 

simboliese waarde van waarheid en voltooiing van die siklus is veral gekarakteriseer deur die feit 

dat die getal 9 altyd gereproduseer word by "menigvuldiging en mistieke optelling": 

2~18=1+8=9; 3x9=27=2+7=9; 4x9=36=3+6=9 ens. (De Vries, 1974:342 en Cirlot, 1990:234). 

Dit om hierdie rede dat nege so 'n belangrike rot gespeel het in veral godin-simboliek. In die 

Dionysos-orgiasmes was daar nege maan-priesteresse, die Eleusiese misteriese feeste waarin 

Demeter en vroulike vrugbaarheid vereer is, het die simboliese nege dae geduur, daar is die nege 

Muses en baie belangrik, Hades, die OndelWereld, is deur nege gekarakteriseer, deurdat die rivier 

Styx Nege Sirkels om Hades gemaak het. Dante het natuurlik ook die Nege Sirkels van die Hel 

ervaar (De Vries, 1974:342). 

Teen hierdie agtergrond en ten einde op die proses van simbolisering in Koma.'; uit 'n Bamboesstok 

te wys, sal daar nou op enkele verteenwoordigende tekste gekonsentreer word. 
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\Vegwyser 

Die eerste teks waama gekyk sal word, is die eerste gedig van die Eerste Ro], "Wegwyser" Die 

Eerste Rol in Komas uit 'n Bamboesstok is In inleiding tot die blUldeL maar ook tot die reismotiet: 

wat in "Wegwyser" ontwikkel word. Die gedig is presies wat die titel suggereer, dit wys die weg, 

en al reeds daalmee word die idee van In reis ingevoer. In hierdie opsig sluit "Wegwyser" dus aan 

by die Teodoliet-gedigte in die voorafgaande blUldeL Edms. Bpk. 

In die eerste strofe word vef\\'ys na die "temggekeerde Oppelman", wat soos gesien sal word, 

temgkeer vanuit die siektetoestand. In die laaste reel van hierdie strofe word gese: "Spel en Sktyf 

altyd sos jy Praat t" Die feit dat speL skryf en praat met hoofletter gesktyf is, dui daarop dat dit om 

meer as net die gewone leksikale waarde van die woorde handel. Nadat Oppetman siek was, en 

"temggekeer" het na die lewe, moes hy natuurlik weer leer praat, lees en sktyf Dit dui egter op nog 

meer. Praat, spel en skt}if is die proses waardeur die werklikheid nOimaalweg benoem en 

gemterpreteer word. Oppennan moes nie net leer om die taah'ee1s, die simbole weer reg te gebmik 

me, hy moes ook weer leer om in die werklikheid te leet: aangesien hy so lank eintlik in In toestand 

van chaos verkeer het. 

In die tweede en derde strofes kom verdeI' belangrike elemente van simbolisering voor. Nadat In 

motOlToete in die tweede strofe besktyf is, word in die derde strofe gese dat daar beslis me by die 

bestemming afgeklim moet word me. Dit is bekend dat Oppelman weI by "lhibaultstraat 3" 

gewoon het en die huis by die adres word in die derde strofe "Kiepersol" genoem "Kiepersol" is 'n 

leksikale simbool wat simbolies van die lewe en van groei en skepping is, "KiepeI'sol" moet by 
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Oppemlan egter ook inteltekstueel met die Kiepersol simbool uit "Dennebol" (uit Dolosse) gelees 

word en word dan 'n simbool van skepping uit die chaos. Sy huis, na sy terugkeer, word dus 'n 

"Kiepersol", waar die skeppillg uit die chaos plaasvind. 

Vroeer is daar in die tweede strofe ook na wynroetes in die roetekaart verwys. Oppe1TIlan se roete, 

sy reis, was natuurlik 'n \vynroete, aangesien hy homself d.m v. alkohol op hierdie pad geplaas het. 

Dit was a.g.v. sy dtinkel), dat Oppennan die siek1e ontwikkel het wat hom in die koma, wat 

terugkeer na die plimordiale toestand is, sou dompel. 

In die laaste strofe word daar verder gese dat "... dag en nag word die man vOOltgedryf om die reise 

van sy l)'swyIl neer te skryfH Ryswyn is 'n Japanese wyn wat besonder sterk is, maar dit is ook 'n 

woordspel tussen l)'S en reis: Die wyn het hom letterlik laat reis. 

Die dtinkel), en velW)'smgs na wynroete, wingerde en ryswyn word dus die wyse waarop 

Oppennan op reis was (in die koma in, wat ontwikkel word tot simbool vir die primordiale chaos) 

en die soeke na Oppennan is nie meer die soeke na 'n mens nie, maar na 'n openbating van wat hy 

op die reise (in die plimordiale wereld) beleefhet. Die neersklyfvan sy reise is dus die skepping wt 

die chaos en daarom heet sy huis "Kiepersol". 

Aangesien die belewenis van die primordiale chaos die afdaal in die diep~te en gevaarlikste domein 

van die menslike psige is, kom daar ook die waarskuwing in die laaste strofe: "...maar moet beslis 

by Kiepersol nie afklim en kuier, ... ". Dit is egter onafWendbaar dat verdeI' gelees sal word en dat die 

leser in die psigiese domein sal inbeweeg. 
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Vreters van die bossie 

"Die Vierde Rol" is die deel van Komas uit 'n Bamboesstok waar die algehele insinking in die 

primordiale chaos plaasvind. Die "Vierde Rol" is die periode van die "bedwelming van komas, van 

die onderwaterse dieptes." Die eerste gedig in die Rol is "Vreters van die bossie" wat met die 

volgende reels begin: 

"Hy sink onder die waterlyn 

na die glaukane:" 


In hierdie eerste twee reels is daar twee verwysings wat vir die simbolisering in Komas uit 'n 

Bamboesstok van groot belang is. Eerstens is daar die verwysing na waterlyn. Die afdaal onder die 

water, is dus, binne die simboliese betekenis van water, duidelik die afdaal in die primordiale chaos, 

die vas Hermeticum in. Die verder verwysing na die "glaukane", voltooi hierdie idee. Die 

"glaukane" is 'n verwysing na die Griekse mitologiese figuur Glaukus. 

Glaukus was 'n sombere god in die Griekse rnitologie, wat met die die donker groen-blou kleur, 

wat die see aanneem wanneer die stormwinde opkorn, geassosieer word. Die legende van Glaukus 

het verskeie vorme. Een lui dat hy 'n visserman was, wat die vis wat hy gevang het, langs sekere 

kruie-bossies neergesit het. Die vis het van die kruie gevreet, herstel en in die see teruggespring. 

Die vis is natuurlik sterk geassosieer met die Onbewuste, veral weens die enge verhouding met die 

water en weens sy vorrn, wat deels fallies is, maar ook elemente van die voel-vorm het Die vis is 'n 

soort voel van die Onderwereld. Verder word dit ook met fekunditeit geassosieer (Cirlot, 

1990: 107). Glaukus het toe self van die bossie geeet en in 'n Triton - 'n half-vis, half-mens 
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verander. Daarop het hy self in die see gespring en is onder die seegode toegelaat (Larousse, 

1987: 147). 

Larousse (1987:147) maak melding van 'n tweede weergawe van die Glaukus-Iegende en Snyman 

(1987:148-149) verwys ook hierna as insiggewend. Hiervolgens sou Glaukus 'n haas gejag het en 

sou die haas 'n kruie-blaar geeet: het en so ontsnap het. Glaukus het toe ook van die kruie geret en 

onsterflikheid verwerf, waarna hy sy lewe onder die see voortgesit het, na 'n boodskap van Zeus. 

Die haas is natuurlik self ryk aan simboliese waarde, en is nie enigsins minder van pas binne die idee 

van die afdaling in die primordiale chaos as wat die vis-water legende is nie. Die haas is al vanaf die 

Egiptiese mitologiese oorlewerings tn bekende simbool en kom ook baie voor in die Griekse, 

Hebreeuse, Nordiese en later in die Gotiese mites, sowel as in die Indiese en Chinese mites. Meestal 

dra die haas die waarde van eksistensie en dierlike fekunditeit en die haas word in die Bybe1 as 'n 

onreine dier beskryf(Deut. 14:7). Dit het 'n sterk vroulike karakter en is in China met die Yin en die 

maan geassosieer. In die Gotiese tye is dit egter ontwikkel tot 'n allegoriese figuur vir 

vlugvoetigheid en getroue diens (Cirlot, 1990: 139 en 104 en De Vries, 1974:238). Die haas is dus 

'n ambivalent simbool, maar dra essensieel die passiewe, donker, vroulike waarde. In die Gotiese 

simboliek van getrouheid en vlugvoetigheid, word die haas dikwels 'n soort alter ego vir die hondo 

Die hond, as begeleier op die nagsee-kruisiging en as die dier-metegesel van die maan-onderwereld 

godin, Hekate, het egter baie meer primordiale en donker waardes. Die mitologiese voorstellings 

van die haas is weereens nie slegs 'n uiterlike kultuur handeling nie, maar gebonde aan dieper 

argetipiese waardes. Jung het dieselfde patroon geviod in mandala's wat deur van sy pasiente 

geteken is (sien Jung, 1968:355 en verder, veral378 en figure 38 en 39). 'n Treffende voorbeeld is 

die Gotiese uitbeelding van die drie hase wat in 'n sirkel beweeg in 'n venster in die Gotiese 
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katedraal in Paderbol11, Duitsland. Volgens Jung is die beweging van die honde of hase om 'n 

sentmm 'n uitbeelding van die ronddraai om die sentmm - die Onbewuste Oit is die "uitsnuffel" van 

die Onbewuste deur die Be\vuste. Op 'n uiters subtiele vlak is daar dus hier In kOlTespondensie met 

die plimordiale hond en haas simboliek in "Ballade van die Grysland": 

IIln laphaas en ses honde 

om en om ... die dun spil van die siel. II 


Oit bied dus verdere ondersteuning ViI die sielling van Snyman (1987: 113-114) dat Komas uit tn 

Bamboesstok 'n so011 antwoord is op Negester oor Nineve (wat alreeds in 'n vergelyking van die 

getalle, Nege Stene en Nege Rolle, en die watersimboliek te herken is). Hierin Ie daar ook 'n verder 

vergelyking met die hond-simboliek wat Leroux in die tweede motto van Isis Isis Isis gebmik 

wanneer hy se: 

"Ek is die dol hond 

wat nooit genoeg kan by nie 

en ek word ooweldig deur 

die water waalin my hart Verdwy11... " 


Om temg te keel' na Glaukus: Apollo het aan hom die mag van waarsegging gegee en hy het aan 

seevaarders verskyn en hoofsaaklik onheilsboodskappe verkondig. Hy was daarom 'n onheilsimbool 

ell wanneer hy versky11 het, met sy dun, uitgeteerde gesig en liggaam, behang met slym, bamboes 

en skulpe, het groot onheil abnal wat hom gesien het, getref(Larousse, 1987: 147). Glaukus was in 

'n S0011 kompetisie met Oionysos gewikkeL onder meer vir die kans om liefde aan Aliadne te toon. 

Glaukus is daarom dikwels geassosieer met Melicel1es, die seun van Iuo (suster van Semele), wat 

Oionysos van Hera beskenn en groot gemaak het (Larousse, 1987: 147). 
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Daar is ook nog 'n ander Glaukus in die Griekse mitologie, die seun van Sisyphos (Larousse, 

1987:182). Sisyphos is natuurlik die stertlike wat so slim was dat hy Thanatos verstrik het. Toe hy 

later tog na die Onderwereld moes gaan, het hy weer geslaag om terug te keer, sy vrou weer te sien 

en het toe geweier om terug te keer. Uiteindelik moes Hermes self met Sisyphos handel en is hy 

verdoem daartoe om die klip teen die berg uit te rol, wat dan elke keer terugerol het, net voor dit 

bo was. Sisyphos se seun, Glaukus, het baie van sy vader se geslepenheid geerf Hy is uiteindelik 

deur perde doodgetrap, nadat hy in 'n struwling met Aphrodiete, die godin van die skoonheid en 

liefde betrokke was. Veral weens die verwysing na die "gIaukane" in die meervoud, is dit dus nie 

vergesog om te postuleer dat hierdie tweede verwysing ook in die teks opgeroep word nie. Veral 

omdat dit handel oor die oorwinning van die dood (vir die digter deur middel van sy literere 

kunswerk), wat so eng verbonde is aan die suksesvolle verhouding met die vrou; vir Sisyphos met 

sy vrou en Glaukus met Aphrodite. 

Die verwysing na Glaukus (wat van die kruie geeet het), verklaar die titel van die gedig. Die 

mitologiese gegewe, of dit die van die vis of die haas is, word hier verwerk tot simbool vir die 

afdaal in die Onbewuste, die koma, die onder-water, die primordiaIe chaos. Soos Glaukus se (vr)eet 

aan die bossie hom in die water laat afdaal het, so daal die digter af in die wereld van die 

primordiale chaos. Die vreter van die bossie word dus Opperman. Deur van die bossie te vreet, 

word die vreter (Opperman, Glaukus) SODS die haas of die hond wat die primordiale chaos 

uitsnuffel. 

Die pragtige ineenskakeling van die simbolisering in die bundel blyk duidelik wanneer daarop gelet 

word dat Glaukus ook tot simbool (van bevryding en herstel) ontwikkel in die gedig "Glaukus k1im 
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uit die water" in "Die Vyfde Rol", waarin Opperman se temgkeer vanuit die koma (dus vanuit die 

waters) beskryfword. 

Die res van "Vreters van die bossie" word na die eerste twee reels, 'n verwysing na die onderwereld 

waarill die vreter hom bevind en uiteindelik "word aIle menswees en gewete uitgewis ... " Die digter 

verkeer nou in die ondelwereld, en in die teks word al die dooie Afiikaanse digters waartussen 

Oppennan nou beweeg, inderdaad genoem: die "jonger nimf in blinker skubberokl wat haar 

treurlied tussen drie Ankers sing" verwys bv. na Ingrid Jonker. Die parodierende werking op die 

hele Afiikaanse poesie in Vreters van die bassle word egter daargelaat, behalwe om die volgende 

opmerking te maak. Die titel van die gedig is "Vreters" in die meervoud en dan word baie digters in 

die gedig besloyf Dit is dus duidelik dat Opperman juis digters as die "vreters" van die kruie 

beskou en as die mense wat die primordiale wereld betree. 

Koggelhos 

Die proses waardeur Oppennan se afdaal in 'n koma. die afdaal in die primordiale wereld word, is 

telkens duidelik in die "Vierde Rolli. In die gedig "Koggelbos" word die proses van simbolisering 

verdeI' gevoer. Die titel van die gedig suggereer reeds metaforiese toepassing: 'n bos wat koggel of 

'n bepaalde soort bos. VerdeI' is die bos ook 'n simbool van die Ondelwereld en skakel dit met die 

2
simboliek van die Aarde-godinne . As metafoor is "koggelbos" die geheel wat herlei word tot sy 

dele; boomlbome, voeVvoels en die geluide in die bos. Die bome word verder ongespesifiseer en 

die naboom Die klanke in die gedig is ook so saamgestel dat dit 'n simboliese suggestie het van 'n 

doodsidee en die verwyt dat die gevangene in die bos beland het. 
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Verder is die narakkong 'n onheilsvoel wat slegs in koorsstreke voorkom en 'n grieselige, eentonige 

en rou geluid vOOltbling. Dit sluit aan by die geluidstruktuur van die gedig en word niteindelik die 

posisie van die magtelose koorslyer: vasgevang in die siekte en die koma. Die beweging van die 

narakkong-voeI het ook In besondere wyse. Die voels sit in die naboom en sodra een opvlieg, neem 

'n ander sy plek. Hierdie toestand van gevangenskap lei tot hallusinasies en dubbelsien ("dubbeloe") 

en In SOOlt vagevuurbeeld. Die narakkong word dus simbool van die onheilstoestand (Snyman, 

1983: 129- 130). 

Die tweede voel wat in die gedig voorkom, die KleinverskJik, voer die proses nog verdeI' deurdat 

die gekoggeJ van die voeltjie (die gekoggel word die geroep van Oppennan se voomaam 

"diederik") die vOOltdurende sel:fVelwyt word. Uiteindelik is die koggeJbos dus herlei tot die dele 

wat simbole is vir gevangenskap, onheil en sel:fVetwyt en dit word dan weer herlei tot In nuwe 

geheel wat In metafoor is vir die ondelwereld of primordiale chaos en die selfVetwyt (Snyman, 

1983: 130). Die proses van simboliseling in Kamas uif 'n Bambaesstak word dus in ''Koggelbos'' 

verder gevoer. Deur die metafoor en simbool word die leser verder ingelei oor die realiteitswereld 

na die plimordiale ondelwereld. Die leser word hier verder blootgestel aan sekere elemente van 

hierdie ondelwereld: die onheil, die verskJikking en die magtelose gevangenskap. 

Deur middel van die metafoor en die simbole in hierdie gedig het die perspektief van die spreker in 

die teks dus heeltemal verskuif en die simboliseIing maak dit vir die leser moontlik om in die 

simboliese wereld te beweeg. 

Dil IS in Hoofstuk Twee bespreek. Sien ook Snyman (1983: 129). 
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Bontekoe 

"Bontekoe" kom voor in die "Vyfde Rolli. waann dit verdeI' handel oor OppelUlall se 

siektetoestand. maar ook oor sy herstel. Die herstel en temgkeer vanuit die koma word binne 

hierdie interpretasie as simbool gelees. Ten einde hierdie aspek van die simbolisering te ondersoek, 

moet Bontekoe van nader beskou word. 

Die gedig, Bontekoe, is gebaseer op 'n beskry,"-1ng van Willem Y sbrantsz Bontekoe in sy Journaal 

oor 'n vuur wat op sy skip, uitgebreek het en die sink van die skip veroorsaak het. Daar is 

onmiddellik 'n identifisering van die digter Oppennan met die reisiger en joemaalskrywer Bontekoe. 

Hierdie identifiseling het ah'eeds in die mottogedig teenoor die titelblad van die blIDdel begin. 

Wanneer die Bontekoe teks met die OppelUlall teks vergelyk word, blyk daar verskeie 

ooreenkomste en verskille (Snyman, 1988:23-24). 

In beide tekste ontstaan daar 'n brand in die brandewyn, maar by Bontekoe versprei dit eers deur 

die olie. angs breek op die skip uit en dan ontplof die skip. In die "Bontekoe"-gedig word Bontekoe 

hemelwaalts geskiet. hy bid om gena de en beland tot sy groot verligting weer in die water, terwyl 

in die OppelUlall teks "ek, Bontekoe," nadel na God geskiet word en toe weer temgval. Daama 

bevind Bontekoe homself in 'n kleiner boot, terwyl die ek by die Oppennan teks in 'n kleiner boot 

moet klim. Daar is vir Bontekoe en sy groep dan geen proviand beskikbaar me, terwyl "ons" by 

OppelUlall (Bontekoe en die mense in die boot) kase, mensekoppe, waatiemoene, pekelvarke en 

skouerblaaie sien wat "dobberend geklits in kookwaters deur swaardvisse en blouvinhaaie". Dit is 'n 
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beeld wat sterk hel1nner aan die skets van die plimordiale chaos in "Vreters van die bossie" en reeds 

voomitkyk na dieselfde beeld in "Aardkloot". 

Daama word by Bontekoe brood en water gerantsoeneer, later tot een sluk uit die neus van 'n 

skoen. en somrnige uiteindelik hul eie water (mine) ell selfs seewater dIink. By Opperman word 

brood ell water ook gerantsoeneer, maar deur die "ek". Verder raak die brood op en die water 

word venninder tot 'n sluk uit die neusie van 'n skoen. "Elkeen drink sy eie water" en hulle doen 

skeurbuik op. Daama word by Bontekoe meeue,wat soos die Bybelse kWaIteis 001' die boot geduik 

het. en vlieellde visse gevang. Toe dit alles op was het sprake van kannibalisrne ontstaan wat veral 

op die jonger lede van die groep gelig was. By Oppennan word die honger onmiddellik groot en 

die matrose kyk na die jong senn. "Ek praat en soebat, srneek Liewe Heel'," en toe verskyn daar 

meeue uit die mis en tropereen wat tydelik die seun se lewe spaar. Daama neem by Bontekoe die 

bedreiging om die jonges te eet toe en Bontekoe aanvaar dat as bulle nie bimle drie dae die land 

bereik nie, die jonges gedood en geeet sal word. By Oppennan beloof die "ek" sy eie Iyf as daar nie 

uitkoms is nie, maar tog bying die gevlerkte vis weereens tydelike redding. Laastens word daar by 

Bontekoe land bereik waar kokosneute as water en voedsel dien, terwyI by Oppennan "harige 'n 

klapperdop" "skommelend nader dryf'. 

Die belangIikste verskil tussen die twee tekste mag weI die 1'01 VaIl die ek of die ego wees. hI die 

gedig is dit die "ek" wat homself as offer aanbied en die klapperdop wat die uitkoms bied. In die 

eerste strofe is daar HOg nie soveel klem op die "ek" nie, dit beet slegs "my, Bontekoe, ... " en in die 

tweede strofe word deur die hallusinasies 'n lugspieeI van die aardse genietinge gemaak en die "ek" 

figureer slegs as deel van die "ons". In die derde strofe korn die "ek" weer sterk na vore en bedien 
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brood en water soos in 'n nagmaal. Die siektetoestand van die mense aan boord kOITespondeer 

sterk met die van Opperman. In die vierde strofe word die klem op een jong seun geplaas, wat dus 

'n venvysing na Christus word. Daama bied die IIek" homself as offer, waardeur hy Of in die plek 

van die seW1 stelf Ofmet die seun idelltifiseer. Uiteindelik kom die redding vir Bontekoe en die seun 

in die vonn van 'n klapperdop (Snyman, 1988:25). Die sentrale vraag wat egter nou na vore kom is 

wie die "ek" in die gedig is. Dit is reeds duidelik dat dit nie net as Bontekoe gelees kan word nie. 

Verder is dit duidelik dat 'n Iesing van Bontekoe as Oppennan baie gemotiveerd is. So ge1ees het 

die leser llier by uitstek te doen met die wisseling van personasie en word die Bontekoe-gegewe en 

oelteks as simbool ontwikkel om dit vir die leser moontlik te maak om 001' die realiteitswereld te 

beweeg. 

Die laaste reel in die eerste strofe lui: "Ek val telUg ...moet in 'n kleiner boot klim" Hierdie gegewe 

dui op 'n beweeg na 'n toestand van vemedering ofverkleining. Damna, in die tweede strofe, word 

die hallusinasies (waarop reeds gewys is) elvaar in die omgewing van die water (Snyman, 1988:26). 

Met die water simbolies vir die plimordiale chaos, is die gegewe in hlerdie twee strofes dus 

simbolies vir die digter Oppennan se telUgkeer na die plimordiale, toe hy in sy koma verval het. Die 

begin van die Bontekoe-tragedie was die brandewyTI, net soos by Oppennan. Damna word die "ek" 

'n Christus-figuur wauneer die beheer 001' die uitdeel van spesifiek die brood en water oorgeneem 

word. In die vierde strofe tree die "ek" weer op as ontfetmer oor die seun en as tussenganger 

tussen die seun en die matrose en die Liewe Heer. 

In die laaste strofe word die "ek" self nie net die redder nie, maar ook die offer, wanneer hy aanbied 

om in die plek van die seun te stelf Hier kom daar dus 'n verdieping van die Clnistus idee voor. Die 
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meeue en die vlerkvis het slegs tydelike uitkoms gebied; die uiteindelike uitkoms, waalvoor die 

God dlie maal geplyS word, is die klapperdop (Snyman, 1988:26). 

Dit is dus duidelik dat die "ek" vallafdie BOlltekoe wat van 'n seedood gered is, oor Opperman wat 

terug geval het in 'n koma en wonderbaarlik teruggekeer het, beweeg tot by 'n "ek" (Bontekoe of 

Oppennan) wat vemeder en verklein is deur 'n fisieke of liggaamlike ramp, blootgestel is aan die 

traUlna 'van 'n koma en hal1usinasies, gesuiwer word, deur leiding en eensgesindheid met ander 

mense volkome mens word, as tussenganger en bemiddelaar tussen mense en tussen mense en God 

optree, self'll offer word en dan weer volledig terugkeer Ila die wereld (Snyman, 1988:26-27). So 

gelees word die Bontekoe-spreker Oppennan, maar Oppelman self word die verlossende skiywer. 

Die Bontekoe-gegewe word 'n beeld van Oppelman se siekte, en velval in 'n koma, maar hierdie 

outobiografiese gegewe word weer tot beeld. 

Die wyse waal'op dit gedoen word, is deur "simboliese kruisvelwysings en aansluitpunte" (Snyman, 

1988:28). Die Bontekoe gegewe binne die metafoor "Bontekoe is Oppelman" sou weinig sin gehad 

het (dit sou trouens geen metafoor gewees het nie) indien dit nie diensbaar aan "Opperman" was 

me. 

'n Verskeidenheid belangtike simbole kom in "Bontekoe" VOOT. In strofe 2 kom die swaardvisse en 

blouvinhaaie voor wat die handeling van die klits en die kook uitvoel'. Hierdie visse maak die water 

meer chaoties en skep en verskerp die hallu~inasie en versteur die werkliklteid. In die vyfde strofe 

keel' die \/"isse terug as die "gevlerkte vis" wat die uitkoms bling en skakel hier met die meeue wat 

\TOeer die uitkoms gebring het. "Vis" en "vlieg" het dus simboliese waardes wat maklik te herken 
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is: aanvanklik verwoestelld en versteurend en daama reddend. Dit is ook belangrik om daarop te let 

dat die vis ab'eeds in "Vreters vall die bossie" voorkom en, soos gesien sal word, ook prominent in 

"Aardkloot" figureer. Die simbole waannee die oorgang na die plilllordiale gemaak word, kom dus 

konsekwent in die bundel voor. 

Aallsluitend by him'die verlossingsimbole word die silllboliese waardes van Bontekoe en die seWI as 

verlossingsfigure onrnikkel. Teenoor al hierdie verlossing- ofreddingsimbole kom die verwoesting

ell apokalitiese simbole voor. Die eerste hielvan is die vuur wat in die eerste strofe in die 

brande\VYl1 begin. Die alkohol is reeds ontwikkel tot 'n simbool van ondergang en vuur is, soos 

bespreek, onder andere In bekende apokaliptiese simbool (Cirlot. 1990: 105-106). Die vuur het 

immel'S die hele siklus begin. VerdeI' kOIll daar in die gedig ander simbole van verwoesting en 

ondergang voor: die "eie water" (urine) wat gedlink word en die skeurbuik (simbolies vir 

Oppemlan se lewersiekte). Oeur die ontwikkeling van die "ek" as verlosser, maar verlosser binne 

die apokalips, word die verdere aansluiting by die rnitologies-simboliese Dionysos en Cluistus ook 

gemaak. 

Die simbole velteenwoordig dus wesenlik twee pole, apokalipslvelwoesting en verlossing. Binne 

hierdie konteks verkry die balige klapperdop sy simboliese waarde. Die klapperdop 

velteenwoordig oorlewing binue die Bontekoe-gegewe, die eerste vlak van die gedig. Die essensie 

van die "Bontekoe"-gedig is dus uie verlossing deur offer me, maar verlossing deur voortgesette 

Iewe, oorlewing, vOOltplanting. As sulks is die klapperdop dus die testikeL die falliese simbooL 

maar wat natuurlik nie net die seksuele en erotiese vetteenwoordig uie, maar self metafories vir die 

skepping (va11 kuns) word. 
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Hierdie idee wat deurgaans in Oppennan se werk voorkol1\ is 'n sekere ontluistering van die "offer" 

in die religieuse sin, maar andersyds verhoog dit die "offer"-gedagte deurdat dit die aardse en 

religieuse bymekaarbring. In "Bontekoe" kom Opperman se idee dat die goddelike in die aardse sit, 

pragtig na vore. (Snyrnan, 1988:29-30). Hierdeur sluit "Bontekoe" dus aan by die mitologiese 

simboliek van die aarde as moeder-godin. 

Glaukus klim uit die water 

Die "Sesde Rol" van Kamas uit In Bamhaesstak begin met die gedig "Glaukus klim uit die water". 

Dit is in hierdie gedig waar die ontwaking uit die water van die onderwereld begin. Binne Kama'S 

uit 'II Bamhoesstok is "Glaukus klim uit die water" 'n uiters belangrike gedig: deur die gebruik van 

die Glaukus-simbool, binne sy mitologiese raamwerk, is dit die komplement van "Vreters van die 

bossie", maar terselfdertyd skakel die verwysings na "Thibaultstr. 3" met "Wegwyser", en deur die 

gebruik van die watersimboliek skakel "Glaukus klim uit die water" met "Bontekoe", waarvan die 

simboliek uiteindelik tot 'n hoogtepunt gevoer word in "Aardkloot". 

Die mitologiese figuur, Glaukus, is reeds bespreek in "Vreters van die bossie". Die simboliek van 

die water is ook reeds uitvoerig bespreek. In sy bespreking van "Glaukus klim uit die water" wys 

Snyman (1987: 150-160) op die parodierende werking in die gedig. "Glaukus klim uit die water" 

skakel met die res van die bundel en met die Opperman oeuvre. Verder word daar verwys na die 

feit dat daar ses strofes en elf ego-sentriese ruimtes in die gedig is. In die eerste strofe word die 

Glaukus-figuur vanuit die derdepersoonsverteller beskryf Die "Ry" waarmee die gedig begin, is 
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"Glaukus" van die titel, wat uit die water tevoorskyn kom. In die mite van Glaukus het hy eers 

onder die water afgedaal en daarna periodies weer bo die water aan mense verskyn. Die !tHy" is die 

Glaukus wat weer uit die water tevoorkyn kom. Net soos Glaukus afgedaal het onder die water, 

het Opperman afgedaa1 in die koma en net soos Glaukus weer uit die water herrys het, so het 

Opperman uit die koma herrys. Die wegsak in die koma is 'n mediese gebeurtenis, wat 'n enorme 

psigiese element bevat, in die sin dat dit die verstand is wat hierdie wereld verlaat. Dit is dus 'n klein 

sprong om Glaukus as 'n metafoor vir Opperman te lees en die afdaal onder die water as metafoor 

vir die afdaal in die koma, wat op sy beurt weer 'n simbool word vir die primordiale reis na die 

diepte van die psige. T erselfdertyd, soos Snyman (1987: 151) ook se, is die "Hy", Glaukus, nie net 

'n metafoor vir die Opperman persona nie, maar metafoor vir die "nuutgeborene of herborene 

mens". Glaukus skakel dus weereens met die Dionysos (of Christus) figuur en so word Glaukus, 

cum Opperman, dus metafoor vir die primordiale reisiger, wat nuut weer terugkeer na die wereld. 

Die verdere belangrike element wat in hierdie strofe waar te neem is, is dat die skeppingsbeginsel 

daarin voorgestel word. Dit korrespondeer eerstens met die 100ds-Christelike mite van die skeiding 

van water en vaste stof, maar meer spesifiek, sluit dit ook aan by die alchemiste skepping, wat die 

skeiding van die alchemistiese steen uit die vrugbare water voortbring. Die steen is opsigself 

natuurlik weer 'n simbool van skepping. Dit is belangrike om daarop te let dat die gegewe vanuit 'n 

derdepersoonsverteller aangebied word, omdat dit die implikasie versterk dat Glaukus metafoor is 

vir die mens. 

In die tweede strofe word die skepping of ontwikkeling van mens uit vis selfs nog sterker gestel. 

Samelopend met die mitolgiese gegewe, is dit nou nie net Glaukus wat uit die water verskyn nie, 

maar die mens wat uit die vis ontwikkel. Dit is ook nie net enige vis nie, maar die selekant, die 
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oervis of lewende fossiel. Die helTysing uit die water is dus nie net 'n opstanding nie, maar ook 

metafOlies vir die lang evolusionere onffiikkeling. Dit is dus nie sommer net enige opstanding of 

onffi1kk.eling nie, maar 'n opstanding wat simbolies is van die hele evolusie. Dit maak die 

opstanding dus uiters diepgaande. Die selekant impliseer dus die oer-dieptes of diep primordiale 

vlak waaItoe afgedaal is. Terse1fdettyd word die identifisering met Oppelman self subtiel 

voorgestel. Die "hy" van die eerste strofe het nou "ek" geword en die "ek" krui en waggel (die 

bewegings van 'n nuutgeborene) langs die eerstelivier. Die eerstelivier is natuurlik die "Eersterivier" 

op Stellenbosch (dus weereens 'n verwysing na die biografiese gegewe van Opperman), maar dit is 

ook die eerste rivier; dus die plimordiale rivier of water en skakel weereens met die primordiale 

konsep van die water soos reeds bespreek en veral soos dit voorkom in die vonn van die rivier. Dit 

is langs en vanuit hierdie water wat Oppelman dus "orent" waggel Daar bestaan baie sterk beelde 

van die plimordiale wereld in hierdie strofe, die bos, oorblare, olifant. Deur die skakeling "oorblare 

van die olifant" word 'n beeld van die groot, ptimitiewe valing-agtige blare wat in die nat bos 

voorkom geskep, wat saam met die olifallt die evolusie impliseer. Die olifant roep onmiddelik 

assosiasies van die uitgestOlwe mamoet op. Ook wat grote en vonn betref is dit selfS te assosiasieer 

met die dinosaulUs. Terselfdeltyd as wat dit kolos is, is die olifant ook In baie intelligent dier en as 

"intelligent kolos" skake1 hierdie beeld verdeI' met Oppelman se beeld van homselfas die "groot ou 

reus", die Titanic, in "Kaapse skeepsweIi". 

Die plimordiale were1d word gekombineer met die "wankelplank" van die mens-wereld en volgens 

Snyman (1987: 152) word hierdie lUimte dan bepaal as die spesifieke wereld van Opperman, te 

wete die Stellenbosse adres, telefoonnommer en persoonsvelwysing na Oppelman. Deur die 

Ilaamgewing en die bygaande veroweting is daar dus die evo1usie van dier na mens, wat opsigself 
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simbolies is vir die beweeg van primordiaal na "beskaafd". Die sterk primordiale beelde in hierdie 

strofe skakeI nou met ander primordiale beelde in die werk van Opperman, veral die in die eerste 

strofe van "Stem uit die spelonk" en in die gedig "Frenologie" (onder meer ook te herken uit die 

ooreenkoms tussen die verwysings na "koop"). Die baie spesifieke persoonsverwysings in hierdie 

strofe is natuurlik ook nie iets nuuts nie, dit is al teegekom in die eerste gedig wat hierbo bespreek 

is, te wete "Wegwyser". Dit is ook belangrik om te let op die feit dat die strofe eindig met 'n 

vraagteken. Oor die identiteit van die wereld en die persoon is daar dus nie volkome sekerheid nie, 

maar daar bestaan nog twyfel. Hierdie idee is ook in die volgende strofe teenwoordig. 

In die derde strofe word die evolusionere ontwikkeling voortgesit. Die spreker in hierdie strofe is in 

die eerste persoon. Die Opperman, cum Glaukus, kom uit die eerste water (wat die primordialiteit, 

soos in die besprekiog van die tweede strofe uiteengesit, impliseer) en om hom is 'n wereld wat nat 

ek skoon is. Die konstruksie is sulks dat dit duidelik is dat dit die wereld is wat nat en skoon is, nie 

die figuur wat uit die water na yore gekom het nie. Die beeld is dus in harmonie met die evolusie 

idees in die eerste en tweede strofes; die skepping uit die primordiale chaos is dus besig om ordelik 

te word. In die res van die strofe se die spreker dat hyaan alIes name moet gee ("alles noem en tel") 

en daardeur oor alles in die skepping moet heers: 

"en deur die noem besit: 

dit annekseer, 

my vlag laat wapper..." 


Snyman (1987:154-155) konsentreer heelwat op die naamgewings-element in strofes drie en vier. 

Dit moet egter versigtig benader word. Binne 'n primordiale lesing van die gedig, is dit juis so dat 

die figuur wat na yore kom nie slegs die ou "Opperman" is wat herrys ofuit die koma ontwaak nie. 
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As die alter ego vir Marco Polo, wat "in stonns gelooi is tot die dood", is die figuur die een wat die 

nagsee-kmising ondergaan het Hy het dus die werklike reisiger geword, die uitgewekene, wat me 

meer die dialektiese benoeming en beheer van die wereld as doel het me, maar eerder 'n spirituele 

omgang met die matetiele wereld soek. Net soos die alchemiste se oenskynlike soektog na die 

goud, uie 'n matetialistiese soek'1og was uie. maar 'n veel dieper filosofiese en psigologiese 

ondersoek. is die benoeuring van die wereld deur die temggekerene ook In uiterlike beeld van die 

nuwe elvadng van die wereld, Daarom moet die digter hOlnself"oortuig dat ek bo-waters woon," 

Dat die spreker in strofe drie weI die alchemis is word weereens deur een van Opperman se uiters 

subtiele oOl'gange bewerkstellig, "Ek" moet die name van die "minerale", die "angeliere" en "vocls" 

leer ken. As die angelier gelees word as simbolies vir die plant en vods vir diere, handel dit bier 

weer oor die drie alchemistiese sfere. Die "angeliere" is egter ook simbolies vir die vToulike en die 

heilige en hou verband met Diana (De Vdes, 1974:82). Die dier is spesifiek die voeL wat In baie 

komplekse en lyk simboliek het, maar wat veral (binne die alchemistiese mite) verband hou met die 

spititualisasie en die son-komng (De VIles, 1974:47 en Cit'lot, 1990: 26-27). Die voel (manlik) en 

die angelier (vToulik) komplementeer mekaar dus hier. Die drie elemente wat geleer moet word is 

dus die sfere mineralies, vegetaties en dieratles, wat, soos daar in die bespreking van die alchemie 

gewys is, simbolies is van die dlie elemente wat veremg in die vas Hermeticum. Wat Opperman dus 

bier se is dat hy tue net die uiterlike nonnale wereld moet leer ken me, maar dat hy ook die 

primordiale elvalIDg van die chaos moet ken en besit In samehang met die hele kunsskepping idee 

waaraan deurgaans in hierdie strofe gewerk word, is dit dus die pdmordiale chaos, die ervaIIDg in 

die vas Hermeticum. wat in die kuns voorgestel moet word, 
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In die kOit vierde :;,1rofe word die nat wereld wat bevlY is, beskryf Die water word slegs indirek 

genoem Snyman (1987: 154) \\ys daarop dat dit die takke van die selinge is wat drop, die 

japonikas wat nat is, die voorkop van die apie wat dmp en die vlegsels wat nat is, sodat daar deur 

die werking van hierdie metafore en metonimia indirek verwys word na !lanes drop, geweekJ met 

waters van die doop." Hierdeur word daar 'n verwydering bewerh1ellig tussen die water en die 

geskepte wereld en die persona waaraan dit geopenbaar word. Daar het dus tot nou toe 'n 

diepgaande verskuiwing in die teks plaasgevind, weg van Glaukus wat uit die water te voorskyn 

kOIU na die wereld selfwat uit die water tevoorskyn kom; die wereld self is herskep. Die idee van 

'n herskepping word versterk deurdat die water van die skepping gekoppel word aan die water van 

die doop. Deur die introduksie van die Christelike gebmik van die water-element, word die 

strekking daalvan nog \\yer gemaak. Die skeppingsproses word binne 'n religieuse konteks geplaas. 

Die doop is egter 'n komplekse religieuse ritueel wat naamgewing herlei tot 'n hoer goddelike orde, 

maar ook gesteJ is binne die reeds bespreekte suiwerings-simboliek van water. Deur die oorgang en 

ontwikkeling van "water" van die plimordiale water 11a die doop-water, bewerkstellig die digter die 

verband tUSSell die skepping en die naamgewing (wat herleibaar is tot die digkuns) en sodoende die 

essensie van die digkuns: die OOl'gang na die plimordiale deur die kuns. 

Deurentyd is daar ook in hierdie teks subtiele Oppennan-konnotasies te bespeur: in die gebroik van 

die "nat vIegsels van die kweek" Ie opgesluit In metafoor waalin die vonn van die kweek met die 

vonn van die vlegsel geassosieer word (Snyman, 1987: 154), maar "vlegsels" is ook 'n metonimia 

vir (lang) hare. Hare wat op die kop groei (waalvan die vlegsel gemaak word) het tradisioneel die 

simboliese waarde van spirituele krag en word geassosieer met die sirnboliek van water (CirIot, 

]990: 134). In die Egiptiese, Gliekse en joods-Chlistelike mite is daar tane voorbeelde waar hare 



afgesny word of 'n ander belangrike rol speel wanneer 'n protagonistiese helde-figuur 'n diep 

verandering ondergaan. Enkele voorbeelde is Agamemnon, Absalom, Simson, Pterelaus en die 

algemene gebruik om hare af te skeer in tye van groot ongeluk Dit is dan ook geen wonder dat 

lang hare 'n rol speeJ (vera! deurdat dit afgesny word) in die rituele van Dionysos en Artemis nie 

(De Vries, 1974:232). Wat dus in die teks gebeur is dat die "Hy" (GJaukus) van die eerste strofe, 

ontwikkel tot die "ek" en "my" van die tweede en derde strafe en dat dit dan in verband gebring 

word met die "wereld" van die derde en vierde strafe. Deur die gebruik van die "vlegsels van die 

kweek" slaag Opperman egter daarin om para!lelle saamloop tussen die persoon en die wereld wat 

evolusioneer te behou. Terselfdertyd word die simboliseringsproses vir die oorgang na die 

primordiale vlak ontwikkel. In die volgende strofe word die primordiale ontwikkeling dan verder 

bewerkstellig. 

Met die vyfde strofe is die leser terug in die beskaafde wereld. Soos Snyman (1987:155) uitwys, is 

die beelde wat in die teks voorkom a!reeds bekend uit die Opperman oeuvre en daar is 'n beweging 

van die (mities-)simboliese beelde soos "duif' en "skoenlapper" na die reeds bekende erotiese 

Opperman-beelde en woorde "stuif', "teel" , "geil" en "naak", veral in samehang met "vrou". Die 

verband tussen Glaukus se verskyning uit die water en Opperman se terugkeer uit die koma is reeds 

duidelik gele (vergelyk onder meer strofe twee). Die foon is dus die telefoon van Opperman wat 

lui, maar daarop kom die dUll en boek. Die boek is metafoor vir die "geskrewe woord of die 

digkuns" (Snyman, 1987: 155) en sluit aan by die digkuns-beelde in die derde strofe. Die dUll is, 

saam met die arend, een van die fundametele hemel-simbole. Die dUll is die gees van die goddelike 

(in die Christelike mite word die Heilige Gees dikwels voorgestel as 'n duif) en as sulks kom die 

duif voor in die alchemie as simbool vir die gees wat in die materie (in daardie stadium meestal 
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lood) opgesluit is. Die duifvelteenwoordig egter die suiwere en onskuldige, terwyl die arend die 

hag velteenwoordig. Terselfdeltyd VOlID die bemel-simbole die teenbanger of komplement vir die 

see-monsters en voltooi die mitiese simboliek van die sonheld en nagsee-kruising. Die duif is ook as 

simbool vir die Moeder-godi1111e van belang, veral in die aspek van vrugbaarheid en hergeboorte. 

Daarom bou Demeter 'n duif in haar een band vas en is daar taUe uitbeeldings van Hera, Athene en 

Apbrodite met 'n dull. Dit is waarkynlik weens die algemelle simboliese betekenis van hergeboorte 

dat die duif geassosieer word met Clnistus en Dionysos (De Vries, 1974:144-145). Hier skakel 

"Glaukus klim uit die water" dus verdeI' met ander tekste in Komas uit 'n Bamboesstok. 

Met die sneUe progressie van foon na duif en boek word die hele progt<essie van kommunikasie en 

menslike verhouding herlei tot die goddelike verhouding, wat opgesluit Ie in die digkuns. Goddelike 

verbouding is hier (soos blyk uit die kompleksiteit van die simbool duif) me net verhouding tot een 

god ('n Clnistelike god) nie, maar die verhouding tot die godde1ikheid, die ptimordiale, en veral die 

bergeboOite na die konfi:ontasie met (of afdaHng in) die ptimordiale. In die beeld "skoenlapperl uit 

'n gister sit" Ie dieselfde simbo1iek, maar daar is iets onheilspeUends daaraan verbonde. Die 

skoenlapper is algemeen simbolies vir die siet en veral vir die pmifikasie deur vuur en die 

bergebo01te van die siel. Die skoenlapper is egter deurelltyd simbo1ies van die lewe (De Vries, 

1974:72 en Cirlot, 1990:35). Sllyman (1987: 155-156) ""ys egter daarop dat die skoenlapper 'n 

beeld van omus en veltwyfeHng verteenwoordig. Veral so, omdat die skoenlapper inteItekstueel 

gelees moet word met die skoenlapper in "Maraispark" wat swalt is. Die skoenlapper is ook tluit 

gister", wat dui op die die voor-koma toestand en samehangend daannee die afdaHng in die koma 

(wat nou die ptimordiale geword het). Vir Snyman (1987: 156) is die twyfeHng wat die skoenlapper 

inbling te koppel aan die elvaIillg van tyd, swelwe tussen hede en verlede en so kellflis van die Iewe 



en stelwe. Die gister plaas die skoenlapper egter ook duidelik in verband met die afdaal in die korna 

en as hergeboOlte simboo~ die hergeboOlte uit die wederopstanding uit die korna. Die tydsverloop 

stern ooreen met die Oupa (die vOOlvader, die velteenwoordiger van gister) wat aangespreek word 

ill "Maraispark". Die feit dat die skoenlapper swalt is skakel pelfek by die prirnordiale karakter van 

die korna-wereld, die wereld van die gister. In hierdie opsig word gister dus sirnbolies vir die ganse 

verlede, naarnlik die Kollektiewe Onbewuste, en is dus weereens die prirnordiale. 

Van hier keel' die perspektief temg na die wereld en in die reels "en alles stuif en teel/ is geil en 

naak" word die reeds bekende erotiese karakter van Opperman se werk weer ingevoer. In die 

erotiese beelde is daar In voomitwysing na "Grondstowwe by die Siklus van Seisoene". Met die 

oOl'gang in die teks word die erotiek egter ook op "duif en boek en vrou" van toepassing gernaak. 

Die wereld is aslt ware (a1chemisties) gedisti1leer totdat die goddelike (duif) daamit oorbly, wat 

herskryf word in die boek (tot kuns, poesie), met die uiteindelike hoogtepunt die vrou, wat die 

godin is en waalmee die erotiese vereniging die a1chemistiese voltooiing is. Die duj( die boek en die 

vrou "mik egter na sout en see,! bamboes en meeu". Hulle is dus gekontarnineer met die eIVaIing 

van die plimordiale water. Alles word bifokaal gesien, omdat, soos Snyrnan (1987: 157) uitwys, die 

digter albei were1d ken, die goed en die kwaad, goddelike en die bose, die bo- en onderwereld. 

Daar kan verder gegaan word: die "ek" sien tweeledig, omdat die "ek" volledig herrnafi"odities is. 

In die sesde strofe gee die digter aan homselfln opdrag: om in die groot \vit bad te klirn en die slym 

afte was en homself daama droog te dep. Daama kom die waarskuwing dat hy versigtig moet trap 

en versigtig moet wees vir die temggly na die "vis", die jakopeweroog". Die vis, veral in die sin van 

temgbeweeg, wat inIpliseer dat daar In verandeling plaasgevind het, is duidelik Glaukus. Snyrnan 
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( 1987: 158) wys egter ook op die betekenis van jakopewer as 'n vis met uitpeul-oe, wat vemoem is 

na 'n matroos, Jacob Evertsen, wat nitpeul-oe gehad het weens sy drinkgewoontes. Die sterk 

ontobiografiese klem is dns duidelik. Oppennan is weereens parallel aan die vis en in sy herstel nit 

die koma, is hy soos Glankus wat uit die water geklim het. Oaar bestaan egter altyd die gevaar dat 

-
hy weer kan te11lgval. Die fignur wat die dieptes van die pdmordiale chaos verken het, kan deur die 

ordening van sy poesie (sy simbole) daaroor verslag doen, maar net soos die drinker weer kan 

temgvaL so kan daar in plaas van evolusie, regressie plaasvind. In plaas daalvan dat daar progressie 

plaasvind uit die mdimentere laag van die psige, vind regressie plaas. Die taak van die kunstenaar is 

juis om simbole nit te shyf nit die primOl'diale Kollektiewe Onbewuste. Ten einde dus suksesvol te 

wees in die proses van simboolvonning nit die primordia Ie chaos, moet die digter homself waarskn 

teen die regressie. Hierdie ordelling van die primordia Ie is 'n gevaarlike proses, omdat so 'n fYn 

balans gehandhaaf moet word tussen kennis van die plimordiale choas en die ordegewing daaraan 

deur die inspirasie van die goddelike. Oeur die inspirasie word die digter alchemis en self god en 

skepper. 

Aardkloot en Tweede Huwelik 

Daar is daarop gewys dat "Aardkloot" 'n niters belangtike teks in die Oppennan-oeuvre vonn en as 

'n slentel vir die ontsluiting van baie aspekte van die primordiale dien. VerdeI' is "Aardkloot" (en 

"Tweede Huwelik", wat as die komplement van "Aardkloot" beskon kan word) die hoogtepunt van 

die ontwikkelillg van 'n hennafi'oditiese proses waalin die erotiek simbolies is vir die kunsskepping 

nit die ptimordiale chaos (Of die orden:ing van simbole nit die plimordiale dieptes vall die 
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Kollektiewe Onbewuste). Deur die simboliseling in "Aardkloot" kan die gedig in baie opsigte as In 

sleutel dien WaalTI1ee baie aspekte van plimordialiteit by die OppelTIlan-Oeuvre ontsluit kan word. 

Oaar is reeds gewys op die feit dat die titelbladsy van Kamas uit 'n Bambaesstak die leser alreeds 

neem na die gedig "Aardkloot". Soos Snyman (1987) uitvoerig daarop wys, speel die erotiek 'n 

sentrale belang in die oeuvre van OppelTIlan, maar veral in Kamas uit 'n Bamboesstak. Die werk 

van Oppennan word dikwels as fallosentlies beskon, maar met "Aardkloot" behoort dit aan die 

leser duidelik te word, dat Oppelman die fallosenhisme eintlik hier dekonstrueer. Daar is nitvoerig 

gevvys op die mitologiese verwysingswereld wat deur die teks opgeroep word. Met die titelbladsy 

van die bundel word die leser deur die simboliek van die reis en die alchemie en die verwysing na 

"Aardkloot" gekon:fi-onteer. Die simboliek van die reis is reeds bespreek en daar is ook op relevante 

aspekte van die alchemie gewys. Die plimordiale velwysingswereld wat deur hierdie twee 

belanglike simbole in Kamas uit 'n Bambaesstak (en veral in "Vreters van die bossie", "Bontekoe" 

en "Glaukus klim uit die water") opgeroep word, is daama nagevolg. Oit bly non 001' om te sien 

hoedat hierdie elemente tot 'n hoogtepunt gevoer word in "Aardklootll 
. "Aardkloot" slnit saam met 

die komplement gedig, "Tweede Hnwelik" 'n groot deeI van die plimordiale simboliseling in die 

bundel a( omdat daama nog slegs die Epiloog-gedigte volg. 

Oaar is reeds op sekere aspekte van Snyman (1987: 11 0-115) se bespreking van "Aardkloot" 

gewys. Die teks sal nou egter meer volledig ontleed word, en daar sal aangetoon word hoe die 

plimordiale wereld deur die proses van simbolisering betree kan word. 
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Die woord "aardkloot" waamit die titel bestaan bevat In dubbelsitmigheid, wat onmiddelik ruimte 

skep vir implikasie. "Kloot" het 'n verouderde betekenis van bol ofbal So het daar byvoorbeeld in 

Nederlands die woord "aardhemelkloot" voorgekom (Van Dale, 1961:983). Oit het in Nederlands 

egter ook teelbal (testikel) beteken en in Afiikaans is dit ook die meer algemene betekenis van die 

woord Biune die same stelling "aardkloot" word die aarde dus voorgestel as die kloot of die teelbaI. 

Soos by die klapperdop in "Bontekoe", het Oppennan die testikel dikweis gebmik as In falliese 

simbool. Uiteraard moet die teelbal (testikel) me letterlik gelees word me en is dit dus In simbool. 

Die semantiese inhoud van die teelbal, naamlik as bron van die lewegewende saad, word dus 

metafOlies en simbolies benut 

Die betekenis van "kloot" as bol moet egter nie uitgesluit word nie, omdat hierdie betekenis dan aan 

"aardkloot" die betekems "aardbol" gee. So gelees, is daar geen twyfel dat die "aarde" in reel een 

inderdaad dieselfde as die aardkloot in die titel is me (Snyman, 1987: Ill). 

Reel 1 begin met die woorde "Vannag hang ... ". V annag is me net 'n lineere punt me, maar volgens 

Snyman (1987: Ill) impliseer dit 'n siklus. Aan die el"11 kant is dit die tydstip waalin die ego

sentriese spreker van die teks homself bevind. Aan die ander kant word baie in die woord "nag" 

geimpliseeL Nag kan naamlik nie net in isolasie gelees word me, omdat dit immel's die teenhanger 

vir die dag en lig is. In sielkwldige tenne impliseer die Een onmiddellik die Ander. Oit is spesifiek 

hierdie t\vee konsepte wat die siklus impliseer en waama Snyman verwys. Die dag-nag siklus is, 

soos aangetool1 in die besprekillg van die llagsee-kmisiging, natuurlik In spesifieke simboliese 

uitdmkking van 'n siklus, wat op sy bem1 weer 'n psigiese siklus impliseer. Wanneer die woord 

"Vannag" inte11ekstueel gelees word saam met die konsep van die reisiger, word 'n hele verdere 



betekenisvlak dus gei'mpliseer. In hierdie opsig skakel dit dus baie goed in by die primordiale lesing 

wat hier voorgestel word. 

In reel 2 word die "deurskynende maan" teenoor die aarde geplaas. Die ego-sentriese spreker neem 

die maan waal' wat "bo die melkboomtakke" hang. Maar dit is meer metafories: die aarde hang 'n 

maan. Die maan en aarde word dus in 'n lluwe inverse verhouding tot mekaar geplaas en binne die 

metafoor word die maan en die inhoud van die maan diensbaar aan die aarde. Die spreker gee 

natuurlik aan die maan verdere spesifieke kwaliteite: die maan is "groot" (reel I), "deurskynend" 

(reel 2). dit hang "001' die afgrond" (reel 2), dit "hang sknins bo die melkboomtakke" (reel 3) en die 

maan is "rond" (reel 3). 

Die maan se komplekse simboliese waarde is uitvoerig bespreek, veral wat betref die simboliek van 

\TOU en vulva. Maar deur die waamemende ego-sentriese spreker word nog meeI' betekenis 

bygevoeg. wat binne 'n plimordiale benadering van belang is. Die feit dat die maan groot is 

beklemtoon die belangtikheid en oorheersing daalvan. Dat die maan denrskynend is, dui op 'n 

sekere so011 insig oor die maan wat die ego-senttiese spreker velwerfhet. Die feit dat die maan 001' 

die afgrond hang dui op 'n so011 hoogte wat bereik is, maar terselfdel1yd dui dit op die gevaar 

waatvan daar 1100it maklik weggekom kan word nie. Die maan hang ook oor die "melkhoutboom". 

Hierdeur word die lokale wereld van Oppennan (die melkhoutboom is tipies van die Kaap) weer 

ingebting word. maar die maan word ook met die takke van die boom in verb and gebring. Die 

melkhoutboom gt'oei tipies in 'n bos en die simboliek van die bos, wat soos \TOer aangetooll, so 

nou skakel met die maan en die maan-godinne, word dus ook hiennee geiinpliseer. Die beeld 

waannee die leser gelaat word, is een van die donker takke van 'n boom wat na die hemel reik en 
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net -net aan die maan bo dit raak. Die simboliese betekenis van die boom is iets wat reik na die hoer 

wereid (waarvan die hemel een uitdrukking is), en hier word die maan dus voorgestel as dit waama 

die boom reik. Tog is daar ook 'n sekere disjunksie in die opsig dat die maan skuins oor die boom 

hang. Die implikasie hiervan sluit dus aan by die implikasie wat in die "afgrond" opgesluit Ie, 

naarnlik dat 'n finale voltooiing nog nie bereik is nie. 

Die Iaaste kwaliteit wat aan die maan gegee word is dat dit "rond" is. Hierin word duidelik 'n 

volheid en voltooiing gclmpliseer. Die ronde maan is die teenoorgestelde van die sekelmaan en is 

naarnlik 'n siklus wat voltooi is. Net soos die nag-dag egter ook 'n siklus impliseer, impliseer die 

ronde (vol)maan ook 'n siklus, want die afueem van die maan sal onherroeplik volg. In hierdie opsig 

sluit die implikasie wat Ie in die disjunksie van die maan wat skuins hang en die gevaar wat aan die 

afgrond verbonde is. Werklike voltooiing is 'n illusie. Dit is "deurskynend". 

Die aarde en die maan staan natuurlik ook teenoormekaar en deur die metafoor van aarde vir maan 

in reels 1 en 2, word die bogenoemde waardes en betekenisse ook aan die aarde gegee. Op die 

belangrikste vlak gee hierdie nuwe verhouding aan die aarde die dubbele verband van testikel en 

vulva (Snyman, 1988: 111-] 12). Maar nog meer as dit: dit gee ook aan die aarde die primordiale 

kwaliteite van die maan, soos dit simbolies in die teks voorgestel word. 

Die proses van simbolisering in die teks is egter nie hiertoe beperk nie. In reel vier word die water 

ingevoer. Die water is die "seewater'" waardeur die oseaan en die verdere primordiale chaos 

gei'mpliseer word en wat ook skakel met die primordiale seewater aan die einde van "Glaukus klim 

uit die water". Die oseaan skakel ook direk met die maan. Die water is "dun" en "dik". Die 
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beskIywing handhaaf 'n so011 progressie van die dunner water, na die dikker water en vanaf die 

skole galjoene en poenskoppe na die veel groter kabeljoue en dan die gevaarlike haaie. Die haaie 

het natuurlik alreeds in "Bontekoe" en "Vreters van die bossie" voorgekom Die gebmik van die 

visse, as bewoners van die primordiale wereld, is 'n konsekwente voltooiing van 'n beeld wat 

alreeds regdeur die bundel voorkom 

Langs die ego-senuiese spreker litsel daar die tjiekelientjee "tussen bolplante, aartapels, beet en 

uie" (reel 8). Die groente wat genoem word, is almal rond en groei in die aarde. Dit sluit dus aan by 

die "aardkloot" in sy betekenis van aarde, van bol en van lewegewende testikel. Maar deur die 

verbiutenis van die groente met die aarde sluit die beeld ook pelfek aan by die Gaia-Demeter-

Persephone dinastie en word die plimordiale sirnboliek verder geiinpliseer. 
3 

Die volgende element wat voorkom is die vuurpluime wat "gloei" en wat so duidelik die vum 

impliseer en waardeur die simboliese waarde van die vuur as apokalips en as 10uteling geiinpliseer 

word. -+ Die vuul' is egter mensgemaak. Dit wat die stede laat gloei is die sasols (olie-produksie) en 

die vuurpluime van fablieke. Dit staan teenoor die siklus van lewe en skepping wat geiinpliseer 

word wanneel' die ego-sentriese spreker in die nag ("vannag") na die maan kyk en dell' die lewe 

wat die aarde en die bolplante gee. Nog verdere teenstellings kom voor: die nag word gestel 

teenoor die maan se lig en die g10ei van die vuurpluirne. Die nag word ook geassosieer met die 

J 

Oppennan gebmik dit ook in treffend in ander tekste, soos "Grondsto\\>We by die siklus van seisoone" wat in die 
"Sewende Rol" van Koma\' uil'n Bamhoe.\:\,tok voorkom. Die "Sewende Rol" is juis die rol waarin die wedergeboorte 
plaasvind en die siklllS van die nuwe lewe weer begin. Die verband met die Demeter-Persephone simboliek is dus 
duidelik. 

Daar is dat Oppennan dikwels die water as simbool gebmik het, maar hy het net so dibvels die vuur gebmik. 
Baie keer as die apokaJiptiese simbool (byvoorbeeld in "Del111ebol" in Dolm:\'e), maar ook dikwels as die 
transfonllasie simbool. 'n Voorbeeld hiervan is gedigte soos "Brandende Book" en "Vuurlopers" uit die "Brandaan"
siklllS ill Engel uit die Klip. Vera! in "Vuurlopers" is dit juis die beweeg oor die kole van die vuur, waannee daar na 
dIe Bra!ulla, die god, beweeg word. Dit is ook belangrik om daarop te let, dat baie in die Brandaan-legende en veral 
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dodes wat oor die vlaktes loop. Soos aangetoon, was die maan die plek waar die dooies 

rondwandel. Hier loop hulle oor die vlaktes rond, wat ook die aarde kan wees. Terse1fdertyd word 

die dooies gekontrasteer met die lewe wat die aarde gee en die lewe van die bolplante. Maar 

uiteindelik impliseer "nag" 'n siklus en moet die leser die siklus van lewe-dood-skepping bylees. 

Die aardboVaarde in "Aardkloot" verkry dus die dubbele simboliese waardes van aarde (as teelbal) 

en maan (as vulva) ell dus 'n hennafioditiese kwaliteit. VerdeI' lltaak die simboliese waardes van die 

vuur, water, visse en groente, die dodes en die tyd (nag), dit moontlik om die aarde te lees as die 

groot teelbal. Teelbal is hier weereens 'n metafoor vir die altistieke skepping, maar altistieke 

skepping nadat in die plimordiale ingereis is en dit gekonfronteer is. Die teelbal is nie net die 

manlike testikel as die produsent van saad me, maar deur die gelykstelling met die maan, die aarde 

se eie betekenis vall Gaia en die gebruik van die primordiale simbole soos die water, visse en 

groente. word die mitologiese verwysingsveld van Demeter-Persephone ook verdeI' bygevoeg. 

Daar kan dus gese word dat die ego-sentliese spreker in die gedig dus Oppemtan, die skeppende 

digter word. Dit geskied op diese1fde wyse as wat Bontekoe uiteindelik die skeppende digter 

geword het. "Aardkloot" word deur die simbolisering daatm dus In soort sleutel waarmee die 

Oppemtall-OeuVTe olltsluit kall word en waalmee die leser die plimordiale laag van die poesie kan 

betree. Daar bestaan verdere aanduidings in Kamas uit 'n Bamboesstak hierv0 or. Dit is ondenneer 

te herken uit die beeld van die kop van Oppennan, Marco Polo genoem, wat teenoor die titelblad 

staan. 

1I1 die oorspronklike oerteks, skakel met die elemente van die nagsee-kmising. 
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Oppennan self word dus die aardkloot, omdat die kop van Oppennan juis deels aardbol word. In 

hierdie opsig is die beeld volledig aardkloot, terselfdertyd die aardbol en die teelbal. Die nommers 

op die kop is ook van belang, omdat dit 'n verdere betekenisvlak open waarop gelet moet word. 

Snyman (1983: 141) verwys na Spiess wat se dat die genommerde sones in die beeld van die kop 

verwys na die prente in die Patriot-geskrif Eerste Afrikaanse Prin~iies ver soet Kinders deur "Ian 

wat versies maak" (CP Hoogenhout). Die nommers sou in die oorspronklike teks drie terreine 

aandui" dierlike hartstogte, sedelike vennoens en verstandelike vennoens. Volgens Snyman is die 

verband tussen hierdie aspekte van die Patriot-speletjies en Komas uit 'n Bamboessiok duidelik: die 

"ek" in Komas uii 'n Bamboesstok word die draers van hierdie dele van die kop. In hierdie "ek" 

moet die drie drifte, dierlikheid, moraliteit en gees, dus verenig word. In hierdie opsig sluit dit ook 

aan by die alchemistiese aard van die bundel. 

Hoewel hierdie interpretasie die volksboek-aard van Komas uit 'n Bamboesstok ondersteun, kan 

verdere betekenis ontleen word, wanneer spesifiek na die getalle gekyk word en dit is duidelik dat 

verdere betekenisvlakke voorkom. 

Die getalle wat die meeste voorkom, is die dertigs: 33, 35, 34, 30,35 (weer), 31 en 37. Die dertigs 

is verwant aan die "heilige" getalle drie en tien. Drie se simboliek is reeds bespreek, tien is 

prinsipieel die getal van die terugkeer na eenheid. In die psigo-analise word dit in drome dikwels 

gei'nterpreteer as 'n uitdrukking van die huwelik. Tien is ook in hierdie opsig verwant aan vier, maar 

dit word van die oudste Oosterse denke tot die Pythagoras denkskool en later die Middeleeue, 

allerwee beskou as die getal van perfeksie (Cirlot, 1990:234-236). Die getal dertig is dus weer een 
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van die getalle van velWOlwe pelfeksie en eenheid, wat ook te herken is daaruit dat dit ongeveer 

die son se beweging deur een huis van die diereliem (die "Zodiac") is en een siklus van die maan is. 

Verder speel dit 'n rol in talle mites en veral in Gnostiese mistiek (De Vlies, 1974:462). 

Die spesifieke getalle wat voorkom het self ook meer eiesoortige betekenisse. 33, die prominente 

getallinks bo, is veral in die Ou Testament van die Chtistelike bybeL 'n heilige getal; die ouderdom 

wat bereik moes word om 'n hierarg te word. Dit is daarom me vreemd dat dit die ouderdom is 

waarop Chtistus gestelf en weer uit die dood opgestaan het me. 35 was in die Gtiekse mite die 

sewe maal vyf en het in verb and gestaan met verskeie luisteryke feeste vir godinne (De Vries, 

1974:462). 77 is 'n versterkte herhaling van die simboliek van sewe. 13, wat twee keer herhaal 

word, was oorspronklik 'n gelukkige getal (en is dit nog steeds in baie lande), maar veral in die 

Romeinse mite, het dit ontwikkel tot 'n getal wat onheil voorspel. Daar bestaan 'n enorme 

hoeveelheid velwysings na die belangtike rol wat 13 in baie mites speel (De Vlies, 1974:461). Daar 

kom ook twee getalle in die twintigs voor, 20 en 21. 20 se simboliek hou verband met dit van tien 

en in mites kom 20 of meelvoude daalvan dikwels voor. 21 is 'n meer simbolies getal. Dit staan vir 

absolute waarheid, en verbind die getalle een, twee, dlie en sewe (De Vlies, 1974:479). Die getal 

1000 is weer die getal van absolute pelfeksie, die Oneindigheid en hoer getalle is maar net 

meelvoude hielvan; daarom is dit die getal wat staan vir geesdlif vir gt"ootse dinge (De Vries, 

1974:350). 

Die spel met getalle kan natuurlik ook te ver geneem word. Die 1979 wat voorkom is niks anders 

as die datum van die jaar waalin die bundel verskyn het me. Tog is die getalle belangtik, omdat dit 

'n so0l1 interpretasie van die beeld van die kop moontlik maak. Oppellllan het natuurlik in sy werk 

rreej"e/ en fl"eh 
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dikwels met getalle gewerk (vergelyk byvoorbeeld weer Negester oar Ninewi) en met hierdie beeld 

van homselfvind daar weereens die ontluisterillg van die eie oeuvre plaas. Selfs al is die getaIle net 

arbitn3r gekies. sou daar gese kon word dat hul keuse ten minste In onbe\vuste rede as grondslag 

het. Die waameming van hierdie get aIle dwing die leser dus om te verwag dat iets heelwat meer 

mistieks gaan volg. Wat egter van groter belang is, is dat by In ondersoek van die getaIle, dit blyk 

dat al die getalle iets te doen het met pelfeksie, heelwording, eenheid, waarheid hergeboorte en 

oneindigheid. Die ondersklifby die teks lui ook dat dit die beeld van die kop van Marco Polo (alter 

ego vir Oppennan) is. midat hy sy reis afgele het. Wat dus voorkom is getalle van die mistieke 

belewing en van die pelfeksie wat bereik is deur die aflegging van die reis en deur hergeboorte 

daama. 

As die aardbol, wat in die kopbeeld voorkom, egter ook die Gaia is, is Oppennan geensins 

falloselltries nie, maar ve11eenwoordig die skeppende digter ook die ryk simboliek van die 

moedergodin. As die teelbal vel1eenwoordig dit aspekte van die Oppennan erotiek, maar as die 

twee saamgelees word. is dit die aardkloot, die hennafi·oditiet. Oppelman word die manlike teelbaL 

sowe1 as Gaia; die hennaliodiet die nuwe een wat uit die coniullctio te voorskyn kom En as sulks 

is dit die nuwe mens wat uit die hellevaal1 te voorskyn gekom het. Soos in die alchemie is daar 

egter die tweede vereniging en dit is hoekom die finale "Tweede Huwelik" moet plaasvind. 

Die alchemistiese betekenisvlak is ook duidelik in "Aardkloot ll te herken. Die vier elemente wat 

baie duidelik in die teks te herken is, naamlik die aarde (reel I), die maan (reel 2), die water (reel 4) 

en die gloeiende hitte (reel 9), is ook die vier eiemente wat sentraal is by die alchemie. 
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Daar is reeds gewys op die alchemistiese elemente wat in die digkuns van Oppennan voorkom, en 

veral te herken is in 'n teks soos "Toorklip". "Toorklip" is veral interessant omdat sovee1 elemente 

wat in die vroeere Oppelman-ouevre voorkom. daalID te herken is. Hieronder tel die stad-simbool 

van Negesfer oar Nineve. VerdeI' skyn verskeie latere gedigte ook temg te venvys na hierdie teks. 

Verge1yk hier byvoorbeeld die ooreenkomste tussen die woorde "oor die vallei Ie sleepsels van my 

trokkel wat steenkool ens en bloekomblokkel bling ... " met die trein ongeluk van "Stem uit die 

Spelonk". "Aardkloot" sluit ook direk by "Toorklip" aan, wat veral te herken is uit reel 17 van 

'Toorklip": "Voor my hang lug en aardbol. .. ". Deur hierdie parodierende werking word die direkte 

gegewe van die digter met die alchemis tot die latere "Aardkloot" toegevoeg en dem die lees van 

"Aardkloot" tangs "Toorklip" kan die leser nie andel's as om die sterk alchemistiese inslag van die 

simbole in "Aardkloot" te lees me. 

Daar is reeds gewys dat "Aardkloot" aansluit by baie dieselfde pllmordiale simbole wat in die 

alchemistiese transferensie gebmik word. hI "Aardkloot" word die aarde die Inaan, wat verband 

hou met die dismemberment, wat op sy beurt weer verband hou met die afdaling onder die water; 

die solutio wat moet plaasvind voor die coniullctio kan plaasvind. Aan die kem van die suksesvolle 

pllmordiale afdaling Ie die erotiek, Inaar dit word nie in lIAardkloot ll 
, so duidelik uitgebeeld as in 

die openingswoorde van Isis Isis Isis nie. Die rede hiervoor is dat die erotiese vereniging natumlik 

in die volgende gedig volg. naamlik in "Tweede huwelik" waar die primordiale reis vo]tooi word 

vvanneer die digter-persona weer met die VTOU verenig word. 

Die titel van die gedig, naamlik die "Tweede huwelik", dui op die voltooiing van 'n proses. Die 

tweede huwelik skakel met die hergeboOlte. Die spIeker is we] fisiek geskei van sy vrou, (dem die 
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siekte) maar die vereniging is nou die volkome erotiese vereniging op 'n primordiale vlak, waar die 

eerste buwelik slegs die buwelik in die realiteitswereld was. Die tweede buwelik word dus 'n 

simbool vir die plimordiale erotiese vereniging. Die tweede buwelik vind dan juis plaas nadat die 

digter op sy reis was. hI "Tweede Huwelik" besklyf die ego-sentIiese spreker 'n reis en se by dat hy 

11a al die jare temgkeer na 'Jou, Lief'. Hy het die 'Jou verlaat", maar kom nou temg. Hy kom moeg 

met die bamboesstok uit "stupors", wat duide1ik 'n velwysing is 11a sy alkobol-gemduseerde siekte. 

Sy reis was soos 'n kokon ("die kokonlle van my reise"), wat dan direk in verband gebIing word 

met die koma ("uit komas"). Hy bou nog steeds aan die Marco Polo gegewe, wanneer hy reis berlei 

na die Oosterse wereld van die "sy" (die "geel gare") en sywurm (wat vreet aan verskeie 

moerbeiblare). Uiteindelik kom by na sy "Lief: met hierdie koker" (reel 11). Die koker is duidelik 

simbolies vir die fa1lus en dit is dus 'n erotiese beeld. Hielm word die erotiese vereniging dan bereik, 

wat in "Aardkloot" nog slegs in die vroulike simbole teenwoordig was. Terselfdeltyd skakel die 

koker met die kokon en hy nader sy ge1iefde dus met dit wat by op sy pIimordiale reis gesmee bet. 

Dit wat by gesmee bet is ook die poesie en word die falliese simbool weer herlei tot die skepping 

van die kUllS. 

Die reissimboliek en afdaling in die plimordiale wereld word aan die einde van die bundel finaal 

voltooi in die laaste gedig van Kamas uit In Bamboesstak, maar na hierdie gedig sal in die 

slothoofStuk temgekeer word. 
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Hoofstuk 4: Isis Isis Isis 


Soos reeds in die inleiding bespreek is, beslayf Leroux Isis ISis Isis self as In reisverhaal. Deur die 

wye reeks implikasies in die teks, word die reis egter reg van die begin af baie meer as In gewone 

reis. Die reis van die knolskrywer word inderdaad, soos ook by Kamas uit 'n Bamboesstak die 

geval is. die reis in die ondelwereld in. 

Oppennan laat regdeur Kamas uit 'n Bambaesstak die reis in die primm"diale wereld en die erotiek 

parallel aan mekaar loop. Trouens, hierdie twee konsepte loop in Kamas uit 'n Bamboesstak so na 

aanmekaar dat die twee eintlik een word. Net so, loop hierdie twee konsepte ook by Isis Isis Isis 

ineen. Daarom karak'1:eliseer die skrywer die teks as "'n Storie van dertien vrouens en In 

reisbeskryvving na binne". Soos binnekort duidelik sal word, is die "reis na binne", In reis in die 

diepste psige van die knolskrywer in. I Dit word ook deur Malan (1978: 138) uitgewys: "Die subtitel 

[... ] berei die leser reeds daarop voor dat hy ill die eerste plek In psigologiese 'reis' moet verwag ... " 

Wat egter nie deur Malan vermeld word me, is dat daar ook In volgende motto kort daama volg: 

tlEk is die dol hond 

wat nooit genoeg kan kry rtie 

en ek word oOIweldig deur 

die water wamin my halt verd\\J1L." 


Daar is reeds by die bespreking van die reis gewys dat die nagsee-kmising in hierdie motto 

geilnpliseer word. Oem die gebmik van hierdie verdere simboliese mateliaaL word die afdaal in die 

primordiale water gevoeg by die simbool van die reis. Die plimordiale water, wat in Kamas uit 'n 

Bambaesstak so duidelik vanaf die Vierdie Rol tot in die slotgedig IITot siens!" aanwesig is, is dus 

hier van die begin afal aanwesig. 
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Net soos by die bespreking van Komas uit In Bamboesstok sal die volledige teks van Isis Isis Isis 

nie in hierdie hoofStuk bespreek word nie, maar daar sal eerder op sekere van die belangrikste 

plimordiale elemente in teksgedeeltes van Isis Isis Isis gefokus word. In 'n beperkte bespreking, 

soos hierdie, is dit uiteraard nie moontlik, en ook nie die doel, om 'n volledige analise van die hele 

teks van die roman te gee nie. 

Vanaf die twee elemente van die reis en die pl1rnordiale water, beweeg die teks op die eerste bladsy 

al onmiddelik na die derde element van die vrou en die erotiek (p.l): 

"Soms het sy In duisend name. Soms is sy die maan; soms is sy 'n vrou ouer as ek; soms is ~;y 

Sharon en Diana, dlie-en-twintigjalige nimfe met hulle hekselag een maanlignag in Aegina; soms is 

sy die rnil1l1ares van In Spaanse edelman in Mallorca; soms is sy Linda Lee van Westwood, 

Massachusetts, wat saam met my ote skree by In corrida in Madrid; soms is sy In tiener wat dans 

voor In glasdeur van die Hotel Irnpellal in Antibes; soms is sy Yvette, wat haar motor tot stilstand 

bring op 'n spoor ten,,),l die sirenesang van In sneltrein OIlS 24 sekondes gee om te kies tussen die 

dood en 'n ete by Mongins; soms is sy Nina, die Griekse skropvrou, wat my die Akropolis en haar 

borste wys; soms is sy Gloria, wat saam met my til om die Albert Hall dans en die blomme sien kom 

na Covent Garden viemur in die oggend; soms is sy die hoer in Trastevere; soms is sy die 

Anlelikaanse vrou in die furore van haar later jare op soek na avontuur en versoening; soms is sy 

die moeder van die Heiland; soms is sy die aarde; soms is die dood; soms is sy die dou op die 

blomme: SOlTIS is sy die vog wat alles wat geskei is, oplos en verenig in haar klammigheid; ooms is 

sy die oseaan, soms is sy die massa confusa Waal1n ek verdVvyn; soms is sy my vyandin; en soms is 

Cloete (1916) Die monolitiese styl en die hipertroJie van die ego in Leroux se Isis 
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sy my onbekende moedeI', my onbekende suster, my onbekende geliefde wat my verstrooide 

ledemate bymekaarbrillg. wat my warhoofdigheid stil wat lief de is. wat wreed is, wat towerklUls is, 

wat my veljollg met haar magiese rituele, wat vemietig wat dierbaar is, wat die moordenares is van 

my jeug. my middeljarigheid, en al my pogings om tot rus te kom in die jaar eenduisend

negehonderd-nege-en-sestig." 

Oem te se "sy" bet 'n "duisend name" , word geiinpliseer dat daar een "sy" 1.-;, maar dat bierdie "syll 

in verskillende vmme en gedaantes voorkom en verskillende name bet. Die idee dat daar een "sy" is 

wat agter die vel'skillende vonne/gedaanteslname (dus maskers) staan, impliseer dus ook dat "sy" 

iets meer fundamenteels of dieper is. Dit sal binnekmi duidelik word, dat bier sprake is van 'n dieper 

universele vroulike beginsel, waalvan JlUlg se anima-argetipe een weergawe of voorstelling is. 

Terselfdettyd het die water in die alcbemistiese fontein, die Mercm1us in die vas Hermeticum, 

volgens Jllllg (1989:79) 'Qn duisend name". Die "sy" wat ook 'n duisend name bet, word dus 

gelykgestel aan die afdaal in die pllmordiale water in. 

Die direh.1e venvysing na die mitologiese substratum in die titel van die teks - Isis - dwing die leser 

verder om dam'die mitologiese gegewe by te lees. Soos daar reeds by die bespreking van die Isis

OSil1S mite uitgewys is, beteken dit grotendeels dat daar kennis geneem moet word van die bele 

godill-simboliek en die sie1kundige implikasies daatvau. 

Die eerste sin van Isis Isis Isis (wat uit slegs ses woorde bestaan) is dus ah"eeds gelaai met 

implikasie. Die hoe vlak van implikasie waarop die teks afskop, word egter volgebou. In die 

volgende reel "is sy die maan". Die eerste belangrike implikasie is dat sy soms die maan is; dus is 

14 
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die maan eell van haar gedaantes. Hierdeur word al die simboliese waardes van die maan ook aan 

die meer fundameute1e "sy" gegee. Oit is verdeI' vir die verge1ykeude aspek van hierdie studie van 

belang dat Oppelman. in "Aardk1oot" ook uitvoelig van die maan simboliek geblUik maak. 

Die beeld van die "sy" in al haar gedaantes word hiema voortgesit, maar nou as vooruitwysing op 

die res van die teks: die "sy" is nou die verskilleude vroue wat die knolskrywer op sy reis dem 

Europa sal ontmoet. Wat hier verdeI' van be1ang is, is dat die lys van vroue nie in die chronologies 

volgorde van die kllolskt)'Wer se ontmoeting met hulle is nie. Hy begin nie met die ou vroutjie 

Mm)'-Jane Hudson nie. maar met Sharon eu Diana - die name van godinne wat in die godin 

tradisie. soos vroeer bespreek, staan. Nadat "sy" die gedaante/name van die vroue wat die 

ktlOlskt)'\ver sal ontmoet kt)', is die volgende gedaante wat "sy" aanneem, die gedaante van "die 

moeder van die Heiland". Hier word daar die "moeder van god"-argetipe
2 

duidelik gelmpliseer. 

Hiema "is" sy soms die "am'de", waardem Leroux feitelik presies dieselfde hennafroditiese inversie 

bereik as wat Oppellnan in "Aardk1oot" doell.Oit word nou duidelik dat daar belangrike 

ooreeukomste tussen die proses van simbolisering by Leroux eu OppellDan is. Hiema word "sy" 

verskillende water-substansies. Eel's is "sy" die "dou op die blO1mne", waarin, wanneer op die 

implikasies in die teks gelet word, 'n so011 poetiese erotiese beeld te herkeu is, eu bv. te vergelyk is 

met die Oppenuan se "Grondstowwe by die sik1us van seisoeue". Daama is sy die oseaan (wat 

uiteraard argetipiese leksikale simboliek impliseer) en dml is "sy die lnassa confusa waarin ek 

verdwyn". Oit is 'n V0011bouing op die oseean-simbooL maar terselfde11yd is dit ook 'n stelling van 

die mistiese eu alchemistiese wese van die ander helfte van die erotiese coniuncfio. Die teks bevat 

dus dieselfde argetipiese simboliek as wat kel1merkel1d van die alchemie is en die alchemistiese 

2 Jung se herkenning van hierdie argetipe en die belang daarvan vir Jung is reeds bespreek binne die konteks van die 
opeenvolging van godilU1e. 
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simboliek dietl as intelteks. llierdie aspek van die simbolisering word deurentyd in die teks gebrnik 

en dit sal uitgewys word. 

Daama word die spektrnm van die vrou in al haar gedaantes voltooi. "Sy" is terselfdertyd 

"onbekende moeder". "onhekende suster" en "onbekende geliefde". Omdat "sy" simholies is, kan sy 

al hier gedaantes terselfdeltyd wees. Sy is "onbekend" om juis haar universaliteit te heklemtoon 

(amper soos die "onbekende soldaat"), maar, meer belangrik, sy is aan die knolskrywer onbekend 

as al hiet, die dinge. Dit is dus voordat hy die vereniging met hierdie \Toulike beginse1 voltooi het. 

Hierdie voltooing "stil warhoofdigheid", "is liefde", "veljong", maar is ook "towerkuns" en is 

"wreed", "vemietig wat dierbaar is", vennoor diejeug, die middeljarigheid en "al [die] pogings om 

tot rns te kom". Die beeld wat geskep word, is dus een van In moeilike proses. Presies net soos die 

individuasie ofintegrasie van die psige is, Deur die gebmik van die simboliek word egter oorgegaan 

van die tekstuele wereld na die primordiale wereld in die teks, iets wat nie sonder hierdie simboliek 

kan geskied nie. Binne die simboliseling wat in die teks plaasvind, kan die erotiese vereniging met 

die vroulike beginsel slegs kom deurdat die primordiale reis ondemeem word. 

Hiema vervolg die knolsktywer (p.l): 

"Ek siel1 myself as die son en ek sien haar as die maan en ek Sietl hoe ons mekaar omhels en 
in die omhelsil1g mekaar venrietig en leegmaak. Ek sien ons as die draak en die tier wat die 
maan en die son verslind sodat in die groot donkelte net In flentertjie van die maan en die 
flouheid van In dooie son deur die rnimte beweeg." 

In hierdie paragraaf gebrnik die skrywer bekende simbole, maar hulle het dieselfde simboliese 

waarde. Nou is dit nie net meer die manlike "ek" en "sy" nie, maar hy is die son en sy is weer die 

maan, terselfdeltyd is hulle ook die tier en die draak, wat dieselfde argetipiese waarde in In ander 
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simboliese V011n is. En dit is weer hierdie twee pole wat omhels, maar in die omhelsing "vemietig 

en leegmaak". Weereens word die moeilike kant van dit wat gebeur uitgelig: nadat die son en die 

maaII "verslind" is, beweeg daar net 'n flenteltjie van die maan en die flouheid van die son. Wat 

voorafgegaan het. is vemietig en uiks uuuts het nog na vore gekom me. En niks kon nog gebore 

vvord nie. omdat die knolskrywer uog op sy reis moet gaan. 

Delli' die implikasies en leksikale simbole in hierdie eerste paragt'awe van Isis Isis Isis word die 

proses van simboliserillg waardeur die plimordiale wereld betree sal word, ingelui. In baie opsigte 

maak die teks dit ook duidelik, omdat, op baie postmodemistiese wyse, die skrywer hOIllSelf 

bekend stel. Oem die uitdlUkking in die kUllS gaaIl die skIywer baie dinge probeer se, maar dat juis 

hierdie uitdmkking in die liten!re teks "'n moeilike taak" is, 

Oit is verder belangtik dat die knolskrywer hierdie woorde skryf telwyl hy in die simboliese mimte 

van sy huisie sit. Die mimte is die huisie, wat gebou is deur sy Vliend, die homoseksuele argitek, 'n 

feit wat ook aall die einde van die teks spesifiek genoem word, Die skrywer maak dit aan die leser 

duidelik dat hy die manlike figuur is, en soos die leser weldra sal uitvind, sal hy op reis vertrek en 

op hierdie reis veremg met verskeie vroue. Die hele seksuele avontuur wat op die knolskrywer 

wag, is dus weer simbolies van die meer fundamentele erotiese vereniging wat moet plaasvind. Tog 

kom die homoseksuele argitek in die teks voor en spesifiek in verb and met die huisie van die 

knolskrywer. Dit is die numte waalm die reis voltooi word, wanneer die knolskrywer in die 

slotpargt'aaf temg is "in sy huisie by die see, gebou dem my v1iend, die homoseksuele argitek" 

(p.l36). In die bespreking VaIl die mitologiese raamwerk van die primordiale, is gewys op die 

"hoogtepunt" van vereniging en skeiding (wat dementyd in die gode-dinastie plaasgevind het) en 
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wat bereik word met Hermafroditus se eenwording met Salmakis, na wie die knolskrywer weer op 

p. 140 verwys. Die simboliese waarde van die uiteindelike eenwording van die manlike en vroulike 

is oogiopend. Dit is nie te vergesog om die implikasie van die homoseksuele argitek as die 

hermafrodiet te lees nie. Terselfdertyd is die huis simbolies van die psige (CirIot, 1990: 152). Die 

rcis begin en eindig dus in die eie psige, maar dit is die psige wat geskep is deur die hermafrodiet en 

is dus 'n hermafroditiese ruimte. Hierdie simboliek dui dus baie subtiel op die primordiale 

Eenwording. 

In die tweede hoofstuk, gaan die knolskrywer verder en se dat sy "sieJ in repies" is en dat hy "in 

veertien stukke verstrooi oor die oseane" is. Die toestand van uitmekaar geskeur en oor die oseane 

verstrooi te wees dui, binne die primordiale (alchemistiese) simboliek, op 'n totale disiunctio van die 

gees. Die skrywer se verder dat "In antieke, mistieke tye het Isis die hele wereld deurgesoek om 

Osiris heel te maak; in die modeme mallemeule van die gees soek Osiris na 'n Isis om hom 

bymekaar te bring" (p.3). Dit word die teken van die tyd genoem; dat die dooie die lewende soek, 

die fragmente soek die geheel. Nie net sien die manlike skrywer homself as Osiris en is daar dus 'n 

inversie van die Egiptiese mite nie, maar hy beskou homself as die gefragmenteerde modeme mens, 

wat ef:Iektief dood is indien die erotiese vereniging, wat die byeenbring van die stukke is, nie 

plaasvind nie. Die skrywer kyk na die oseaan met duisend name. Die oseaan en die vrou ("sy het 

duisend name") word dus aanmekaar geIykgestel. Die dooie god is in hierdie oseaan en wys sy 

groen gesig tussen elke deining van die groen branders aan die hemel. Soos daar by die bespreking 

van die maan onder die alchemie gewys is, is die kleur groen simbolies van die skepping en 

ontbinding van organismes; die tussenkleur vir die alchemiste en Jung en die kleur van Venus. Die 

groen water van die see is dus weereens die mare nostrum, die aqua vitae, waaruit die nuwe 
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eenheid gebore moet word. Dit kan dus nie andel's as om a1chernisties gelees te word nie (sien ook 

luug. 1989:79 ev). 

Die erotiese beeld word verder voltoo~ waneer die skIywer se dat hy sien tlboe die ou son in die see 

verdwyn en die oseaan bev1ug." Die seksbeeld word verder versterk: tI ••• terwyl ek na die gekreun 

van die branders luister" (p.3). Die kosmologiese nagsee-kIuising word dan hierby gevoeg: "In die 

oggende slaap ek te laat om die nuwe son te sien gebore word uit die see; snags is ek bewns van die 

woelinge in die kollektiewe boesem van die oseaan." Omdat die skIywer nog slaap en nie die 

gebo011e sien nie, word daar gei'mpliseer dat hy nog nie deel van hierdie reis is nie, of dat hy hierdie 

reis nog nie aangepak het nie. Daar word dus voomit gekyk na die reis wat nog aangepak sal moet 

word. Hier is daar dus 'n belangtike ooreenkoms met die titelblad van Komas uit 'n Bamboesstok. 

Daar is natuurlik 'n tydsverskil; Opperman lewer verslag van die reis, terwyl die knolskIywer nog 

op sy reis moet vel1rek, maar wanneer simbolies daama gekyk word en die skIywer gesien word as 

die leser se begeleier of meturgeman op die reis, is dit duidelik dat hierdie oenskynlike verskil van 

min belang is. 

Die skrywer besluit om op sy reis te vel1rek. Eers word daar in poetiese terme beskryf hoe hy 

"plaaslik" die "lewe verken om te probeer verstaan wat gebeur met 'n sot soos ek self', maar sonder 

veel sukses. In die kIlOlskIywer bly daar 'n "rasemy ... om die lewe te verstaan. " 

Die knolskIywer beskIyf homself as veltwyfelde en vervreemde persoon (p.3-7). As dit gelees 

word teen die Jungiaanse uitsprake van Leroux 001' sy eie werk, word dit maklik gesien as die 

modeme mens wat naarstiglik op soek is na velvulling. Die vroulike element of die anima, is die 
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Isis wat nodig is om die gefiagmenteerde Osilis te integreer sodat daar die heeL voltooide mens kan 

kom Die modeme mens is figuurlik "dood" en moet soek na In aktiewe vToulike element, net soos 

die gefi'agmel1teerde die geheel soek Later, watmeer die besluit om op die reis te vertrek geneem 

Vvord, deurdat die knolskrywer besluit om hom as "die groot god OsiIis te waan" (p. ]7), word die 

relatiwiteit van godsdiens benadmk Hier word egter gepraat van god gespel met 'n klein letter. Die 

hele punt is dat "die go de wat viI' ons stelf en herleef' dieselfde siekte van die gees het, naamlik In 

opgeblasenheid. Watmeer daar gese word "erens is daar goud" word daar duidelik deur die 

alchemistiese simboliek geiinpliseer dat daar tog In Eenheid of Waarheid of God is. En hierdie 

"pneuma moet vlygelaat word uit die banale Olnhulsel van die vlees." Daama word beskryf wat 

nodig is viI' die mens om "God-mens" te word en dus geiiltegreer te word. 

hltegrasie is natuurlik 'n spesifieke sielkundige uitdmkking van hierdie "eenheid". Dit kan ook 

andel's ben oem word, en op ander wyses bereik word, maar die essensiele aard van die soektog bly 

dieselfde. 

Die mespunt waarop daar geloop word Wanneer hierdie pad aangepak word, word beklemtoon: IIJy 

bloei weer soos In jong ruaan-god; jy word weer jonk Jy word herbore in die fees Vatl Sedll (p. 7). 

Hierdie fees, waalin hy dronk word (dus is daar hie tin die implikasie van die Diollysiese feeste), is 

die proses van olltbinding: die ou liggaatll moet sterf sodat die OOl'gang ("die au dronk, jong 

kOlling") gemaak kan word. Hierop volg weer 'n simbool wat lla die watersimboliek, die Jungiaans 

sietktmdige en a1chemie verwys en aansluit by die simboliek waama reeds op bladsy een van die 

leks velWYs is: die "halt word opgelos in die water, die bewuste word met die onbewuste verenig, 

die lapis word gevonn in die alchemistiese proses van sy drokellskap... " (p.8). 

155 



"Hy", die knolskrywer, word in direkte verband gebring met Osiris. In die soektog, die 

alchemistiese vereniging, die Jungiaanse integrasie, die mitologiese water -afdalingsproses waarop 

hy hom begin begewe, is Osiris nou sy voorganger. Hy waan homself nou as die groot God Osiris, 

maar nog meer as dit; sy ander voorganger is Dionysos (p.8). En hiermee word die donker, bose 

fees van drokenskap wat hy ook moet ken om ten volle ge'integreer (na die afdaling in die water) te 

wees, ge'impliseer. Daar is reeds gewys op die filosofiese belangrikheid van Dionysos as simbool by 

die voorafgaande bespreking van die mitologiese agtergrond. 

Soos hy op sy reis gaan, word die intertekstuele mitologiese gegewe van die gode-dinastie vanaf 

die songod, Ra, verskaf Voortdurend word daar teruggekeer na die tema van die nagsee-kruising: 

"Ra, die songod, slaap in die boesem van die primordiale oseaan." (p.13). Wat hiermee beklemtoon 

word, is dat die verskillende mitologiese figure, almal simbole is wat elemente van die afdaling in 

die vloeistof, die alchemie en die Jungiaanse individuasie bevat. Die mitologiese verhaal word vertel 

aan die vroue wat die knolskrywer ontmoet. Hulle is die (veertien) vroue wat die knolskrywer 

moet vind, waarin hy die veertien Isisse, wat Osiris moet vind om heel te word, soek. Vir die leser 

om saarngeneem te word op hierdie primordiale rcis, dien die knolskrywer as meturgeman en staan 

die leser in dieselfde verhouding tot die knolskrywer as die veertien \-Toue. Maar nog meer 

belangrik, deur die vertelling, word die leser saarngeneem op die primordiale reis - die leser 

konfronteer die noodsaaklikheid van die heelwording wat op die fragmentasie behoort te volg. 

Verder: deurdat juis hierdie simbole, wat so gewortel is in die mite, gebruik word, verkry die proses 

van simbolisering 'n veel groter universaliteit. Omdat dit letterlik al. vir duisende jare relevant is, is 

daar die suggestie dat dit altyd so sal wees. Dit is hoekom die skrywer juis die lang geskiedenis van 
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die stOlie so beklemtooll: "Dis 'n stOlie wat aanhou tot die Gtieks-Romeillse tydperk, dit bereik 

selfs die RyTI, selfs die Cluistelike tydperk." (p. 14). Dit word 'n "kultus" - net soos die Dionysos

kultus - maar 'n kultus waaraal1 "deur Justinianus by Philae 'n eiude gemaak is." 

Die kl10lskrywer gee hierdie gegewe aan Maly-Jane Hudson, die ou vroutjie wat hy op die 

yliegtuig olltmoet het. Deurdat die skIywer die verhaal veltel, is hy besig om die kultus weer op te 

lleem Terselfiieltyd praat hy en Maly-Jane 001' "die einde van aIle stOlies." Hulle drink op hul 

onvennoe om "die dissiplille van litme te duld" (juis dit wat bydra tot die dood van die kultus en die 

modeme mens se fhgmentasie) en dan tel' wille "van die nuwe litme waar die einde gou moet 

wees". Die knolskIywer en die ou vroutjie "kIy 'n begIip van die hedendaagse tempo". Hier het dit 

egter te doen met die omvonning van die mite eerder as net die dood van die mite. Die oopheid 

waannee die teks op hierdie punt bIy, is 'n suggestie dat die ware aard van die singewende mite nog 

gevind moet word, soos die sillgewellde reis sal plaasvind. Die knolskIywer begin dus hier selfte 

bou aan die kultus en die Illite. 

Mmy-Jane is die eerste vrou waalmee die kI101skIywer op sy reis kennis maak. Daar word op 

hierdie stadium in die teks reeds gebou aan die simboliek van die VTOU en die vrou word in verband 

gebring met die oseaan en die vog, die mare nostnlm van die alchemie. Mmy-Jane Hudson stelf 

kOlt na hul aankoms in Spanje, wanneer sy van die vliegtuig-trappe aNal. Net voor hul afskeid, is 

dit duidelik gesuggereer dat ou mite, mitologie en die knolskIywer se veltelling heeltemal 

ineenioop, wallneer die Maly-Jane aan die knolskIywer se dat sy die verhaal van Isis sal klaar lees 

in Larousse (p. 17). Die skI)wer stuur die leser dus hielmee in die tigting daalvan om die Isis-Ositis 

legellde juis in Larousse na te gaau. Op hierdie mitologiese gegewe is reeds gewys. 



Na sy aankoms in Spal~e, trek die knolskrywer in 'n hotel in en die alchemistiese motief word 

onmiddelik voortgesit: "Agter is 'n katedraal met 'n koepel wat lyk asof dit van lapis lazuli gemaak 

is" (p.l9). Daardie aand veltrek die knolskrywer op 'n nagtelike toer deur Madrid. Hy ontmoet 

Linda Lee en sit sy veltellillg van die Isis mite VOOlt: "Ek huiwer tussen die keuse om haar van 

Mary-Jane Hudson of Isis te veltel en besluit op Isis" (p.23). Hierdeur word Maly-Jane Hudson 

dus al reeds deel van die mite, waaraan die kllolskrywer bou. Maar terselfdertyd word Isis en 

Demeter ook met mekaar in verband gebring (p.23): 

"... hoe Isis Astalte se pasgebore baba oor 'n reinigellde vlam hou om hom onsterflikheid te 
verseker want dit heliImer my meteens aan Demeter wat in haar soektog na Persephone 
dieselfde gedoen het en ook deur die moeder gekeer is sodat Demeter, net soos Isis, verplig 
was om haarselfte openbaar." 

Die parallel wat tussen Osuis en Persephone getrek word, pas natuurlik in by die omgekeerde 

Osuis-mite in die teks. "OsiIis", die knolskrywer, is die een wat die Persephone soek
3 

Die 

knolskrywer praat met Linda Lee. Op hierdie stadium val die klem nog steeds op die 

teenoorgesteldes van son teenoor maruI, maar die suggestie is dat die twee inmekaar moet vloei: 

"Jin en Jang [ ... ] Die tier en die draak Die draak braak die vuur vir die tier en die tier word vervul 

met die gees van die draak" (p.26). Die pliInordiale siInboliek van teenoorgesteldes wat versoen 

moet word, kom dus weer in die teks voor. T erselfdeltyd word die dimensie van die vuur-stadium 

van die alchemie, die smeltulgsproses wat moet plaasvind, aan die siInboliek gegee. Daarby word 

die nagsee-reisiger weer subtiel ingebling om ook hierdie mitologiese simboliek in stand te hou: "... 

en drul beweeg ek al verder Oos" (p.26). Die reisende knolskrywer beweeg na die ooste, daar waar 

die son sal opkom: dieselfde beweging as in die nagsee-kmising. 

'Vergelyk Jung. 1980: 182-190 
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Saam met Linda Lee, besoek die knolslaywer 'n bulgeveg (p.28). Hierdie mimte irnpliseer opsigself 

natuurlik al baie . .j TelwyJ die bulgeveg plaasvind vry Linda Lee en die slaywer openlik onder die 

Spaanse heme!. Die matadors word as "manlike nimfe" beskIy( wat weereens die idee van die 

hennail-odiet irnpliseer. Dit is van belang is dat juis die matadors hennafrodities is, omdat die figure 

op die rand van die lewe en die dood staan en dus as't ware die begeleiers na die dodelyk (soos 

bespreek eintlik nog 'n plimordiale wereld) is. Dit is verder van belang dat die erotiese in die vorm 

van die seksuele belewenis saam met die bulgeveg elvaar word. 

Die simboliek van die bul is kompleks, en daar is die konstante spanning tussen die bul as 'n 

\Toulike-aardse, vogtige, moeder simbool en as 'n hemelse, manlike simbool (Cirlot, 1990:33). Die 

bul is ook sterk verbind met die maan (veral in die ooreenkoms tussen die sekelmaan en die 

bulhOlingS) en was ook 'n draer van die lyk van OsiIis. Die bul-simbool kom wyd voor in die werk 

van Leroux. Vergelyk hier byvoorbeeld die "Bmtus"-simbool in Sewe Dae by die Silbersteins en 

soos dit ook uitvoelig deur Van der Westhuizen (1989) aangetoon word. Wat veral hier ter sake is, 

is dat die bul-simboliek 'n sterk hennafi'oditiese karakter het en dat "it seems to symbolize the 

communicating link between heaven and emth" en in sekere voorstellings het dit 'n "jowl of lapis 

lazuli", dus is dit ook 'n alchemistiese katalisator en 'n potente plimordiale simboo!. 

Dit is duidelik dat die teks hier gelaai is met simboliek. Op die eerste vlak word voortdurend 

beskIyf hoe hulle soen telwyl die bulgeveg plaasvind. Maar telwyl Linda Lee en die knolskIywer 

mekaar soen, sien hy in sy verbeelding die verskillende matadors, die "manlike nimfe". Hulle word 

~Die leser hoef maar net te dink aan die hele reeks bulgeveg-skilderye van Picasso. Picasso se werk was natuurlik vir 
Jung ook van belang en hy het dit bespreek in Yhe .spirit in Man. Art and Literature. 
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egter ook met die mgbyspeler gelykgestel wat terselfdeltyd vir die knolskrywer plaaslike 

identifikasie is. sowel as meer nniversaliteit daaraan gee. VerdeI' filosofiseer Linda Lee 001' die 

keuse tussen mens en bees, wat sy nie kall maak me. Net hiema word besktyfhoe "ysige wind oor 

ons waai" en word die kennis van Linda Lee eintlik afgemaak as opgedoen in die boeke van 'n 

mede-Ametikaner (Hemmingway). Net soos die ysige wind waa~ is die seksuele en erotiese kontak 

tussen die knolskrywer en Linda Lee redelik oppervlakkig (dit bly by soen). Dat dit natuurlik te 

wagte is. is duidelik, juis omdat sy 'n keuse probeer maak tussen die dood van mens en dier, in plaas 

van om daaroor heen te beweeg na iets veel meet" fillldamenteels. Dat die bul ook binne haar 

paradigma meer as net bul is, word geiinpliseer dellr die "swal1 bulle" wat later op die maat van 

psigedeliese musiek in die diskoteek aangedmf moet word. 

Hiema volg die dramatiese geveg met die hoofbul. Uiteindelik word die bul dodelik gesteek, maar 

stelfnie onmiddellik nie. Die buL wat verdwaas bly staan en me volgens die plan stelf me, herinner 

die knoIsktywer aan sy swanger niggie Bettie. In die afgelope bladyse loop buL liefde en dood 

ineell. Nou, met die byvoeging van Bettie in haar gedaante as die swanger jong \TOU, word sy aan 

die bul gelykgeste1. Vit die stadige dood van die buL heeltemal disjunk en o1111atuurlik, kom weer 

nuwe lewe vOOl1. Oenskynlik het die bul die doodsteek gekty, net soos Bettie, maar die dood van 

die buL is ook die kans vir die nuwe geboorte. Bettie is as simboliese karakter regdeur die bnndel 

teenwoordig, maar hier Ie die klem van die vergelyking op die but wat straks sy stadige dood sal 

steli Die bulloop in die ktingloop en die bloed vloe~ naderhand begin die bloed uit sy neusgate 

spuit. Op poetiese wyse word die beeld geskep van die bul wat in 'n sirkel beweeg ell die bloed wat 

uit die bul vloei Dit is nie moeilik om sirkel en die bloed wat vloei te sien as simbool van die 

menstmale siklus van die v1'ou en dus as die sirkel van die lewe me. 
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Verder word sekere konsekewente, en teen hierdie tyd al bekende, simbole weer gebruik. So kom 

die bekende alchemistiese kleme steeds voor, wanneer die bloed van die bul uitIoop op die grond 

en die silwer en groen (die alchemistiese kleme) van die matador se lUlifonn rooi vlek. 

Die gelag hou op en ahnaL ook Linda Lee met haar Hemmingway-uitkyk, besef die omvang van 

wat gebem. Soos die karak1:ers in die arena dem hul stilte die belang van wat gebeur beset: so word 

die leser dem die teks en die simbole gedwlug om In nuwe wereld van betekenis te betIee. Die 

wedergeboOlte simboliek word nog verder geneem., wanneer die trane wat Linda Lee stOlt, 

"presies" is soos die trane wat die knolskrywer se ouma gestOlt het vir haar kleindogter wat 

swanger was. 

Die knolskrywer begin egter te lag, want net soos Bettie se vergifuis dem Ouma eintlik geen 

vergifuis was nk omdat Bettie Ouma vir die res van haar lewe moes oppas, net so is die 

dapperheid van die bul net In oenskynlike oplossing. Die hele skare is stil en staan verwonderd 

teenoor die oenskYlllike dapperheid van die but, maar die knolskIywer lag, want hy weet: 

"Dapperheid is nie voldoende nie. Daar is geen voltooing op daardie vlak nie" (p.32). Daarom sien 

hy met genoegdoening hoe die bul stelf Die bul sak dan ook ineen sonder om die kringloop te 

\/oltooi en die knolskI)weI' weet dat hy verdeI' sal moet reis, hy weet dat sy "siniese hulde, die stem 

in die wildemis In duidelike aanklag was teen die oOlvereenvoudiging en die eenvoudiglleid 

waannee ons die lewe en die dood misken" (p.32). Die knolskIywer soek iets meer en moet verdeI' 

reis. Daarom is die volgende dag met Linda Lee "OllS laaste dag saam" 
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Oor die volgende bladsye word die naam van die krap in die teks ingebling en telkens genoem Die 

knolskryv.. er ontmoet die enOll11e pliester, wat een van sy mede-reisigers sal word. Toe die 

knolskrywer wegvlieg, spel hy vir die enOlme pliester langs hom in die vliegtuig, die naam van die 

krap. Die ro] van die krap in die Isis-Osiris mite, wat die veeltiende stuk, die fallus van Osiris 

opgevTeet het, is reeds bespreek. Die krap sal later in die slothoofstuk (p.136-139) van groot belang 

wees. 

Hiema beweeg die kl1o]sklywer 11a Valencia. Die bee]d van Bettie word verdeI' uitgebou, maar wat 

van be]ang is, dat die erotiek en water-simbool verdeI' met mekaar in verband gebriug word in 'n 

teksgedeelte wat direk skakel met die openingsparagraafvan die bundel. Wanneer die knolskIywer 

temgseil op die "swan" bootjie dink by (p.39): 

"En dis vir my asof ek, in hierdie gIys skemerlig, as OsiIis, my ontbinding en ontliggaming 
weer deurgaan, asof my han in water opgelos word, asof ek weer die alchemistiese huwelik 
aangaan, asof my bewuste weer met die onbewuste verenig word, asof ek 'n begIip kIy van 
gehennenisse, asof ek met die "TOU verenig word, asof ek 'n esotetiese kennis bekom in 
hierdie amper SeIlsuele samekoms waal' ek deel word van hierdie meel' waar hulle palings 
vang en wilde-eende skiet. Hierdie meer is my bmid - en ek word velvul met sinlike 
verlange na al my bmide, lewend ell dood, en al die VroUellS in Isis. In die vaalgrys meer 
van Huelta sien ek hulle ahnal en ek word velvul met oulesbare, wellustige dors. Ek is die 
dol hond wat nooit genoeg kan kIy nie en ek word oOIWeldig dem die water waatin my 
halt verdwyn ... " 

Die kno]skIywer stel homselfvoor as OsiIis. Hier is 'n verdere sterk verb and tussen die "ek"-figure 

in Komas uit In Bamboesstok wat in die gedaantes van vera] Marco Polo, maar ook Bontekoe en 

andere.. voorkom en die "ek" in Isis Isis Isis wat in die gedaante van OsiIis voorkom Verder 

ondergaall die "ek", in die gedaante van OsiIis, 'n ontbinding en ontliggaming ('n beeld wat a] vroeer 

geskep is) wat 'n staat van disjunctio is. Terselfdenyd, omdat hy ontliggaam word, is dit 'n 

verwysillgs na 'n sielkundige proses wat sal gebeur. Hierdie proses is ook die alchemistiese huwelik, 
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wat weereens 'n sie1kwldige proses is. Daama kom die mees uitdmklikke verwysing dat dit bier om 

die psige gaan, wanneer hy se dat sy "bewuste" weer met die "onbewuste" verenig word. Dit is 

egter !lasor', ma.w die vereniging is nog nie werklik nie. Damna gaall die beeld in die teks verder 

om die sensuele en erotiese vereniging met die v1'OU met die waterbeelde te skakel. In die sensuele 

samek oms word by deel van die meer (dus die water) en daama word die meer sy bruid. Die beeld 

wat hier in die teks geskep word, is weereens 'n sterk a1chemistiese beeld. waar die vereniging met 

die \1'OU (ofvronlike beginseL omdat dit nie enige spesifieke vrou is nie) in die water plaasvind, net 

soos die alchemistiese COl1jullctio in die water plaasvind. Wanneer die simboliek van die dol hond 

wat onder die water verdwyn (soos reeds bespreek) in ag geneem word is die knolskrywer se 

"wellustige" verlange indelwaarheid geen seksuele verlange nie, maar die verlange na 'n vereniging 

met die vroulike beginseL wat weereens simbolies is van die integrasie en heelwording op 'n 

pl1mordiale vlak. Om hierdie rede word die kyk van "die sentimentele Australiese ouman" oor die 

meer vir die ouman asofhy 001' die plimordiale oseaan vaal'. Die simboliek van die ouman wat die 

reis 001' die oseaan aanpak, is simbolies van die ou Ra wat sy reis aanpak en uiteindelik eintlik van 

elke "songod" wat die reis oor die water moet aanpak voor die hergeboOite en hemuwing kan 

plaasvind. 

Hiema ontmoet die knolsktywer weer sy mede-reisiger, die "reuse-priester". Die priester vergelyk 

die knolsklywer se soeke na Isis met die soek na God (p.40): "You are looking for Isis as ifyou are 

looking for God". Hierop verduide1ik die knolsktywer aan die pliester "dat as mens oorweldig 

word deur die onbewuste, deur kwelgedagtes 001' die vrou, dit 'n VOim is van ontliggaming, van 

multiplisiteit en chaos en dat jy weer byeengebling word deur Isis - mits jy haar kan vind en 

\er~taan. Na disjunction volg die mistieke conjunctio." Hier verwys die sktywer dus direk na die 

163 



verskillellde simboliese gedaalltes Waallll dieselfde proses aangebied word: die Jungiaanse 

sielkunde, die anima. die alchemistiese vereniging en die mitologiese simbool van die vroulike 

beginseL Isis. 

Oat Isis 'n simbool is vir 'n meer fimdametele beginsel word ook uit die volgende paragrawe 

duidelik wanneer die knolskrywer vOO1tgaan om te veltel vall "Isjtar in Babilome, Astalte in 

Femcie, Demeter in Griekeland, en my geliefde Isis, die magna mater, die towellares, die heks, die 

alwyse verskynsel wat die natuur is waarin aIle objektiewe waarheid verenig is" (pAl). Daar is 

reeds vToeer gewys op die ooreenkomste tussen die verskillende vroulike mitologiese figure. In die 

literatuur om die mitologie en binne 'n sielkundige lesing soos hierdie (wat baie op 'n breedweg 

Jungiaanse uitkyk bems) word juis aanvaar dat die ooreenkomste bestaan omdat die mitologiese 

figure simbolies is van iets meer fundament eels. Hierdie meer fimdamentele aspek kan die anima of 

vTOulike beginsel genoem word. Wat egter van belang is, is dat die simboollsis, weer deur Leroux 

geaktiveer word en weer die soOtt oer-simboliese waarde yerby wa31mee die o01'gang na die 

plimordiale wereld bewerkstellig word, 

Nadat die knolsbywer weereens 001' die lot van Bettie museer, keer die teks temg na die 

kll01skrywer en die pJiester wat die katedraal besoek. Die deiktiese element van tyd is bier 

belangtik: "Dis Paasnaweek en die katedraal is vol" (pA3). Die betekenis van die Paasnaweek, die 

tyd van die dood en hergebo01te van Christ us in die Christelike mite is ooglopend, maar die teks 

dvving die leser ook tot 'n meer universele 1esing waar dit nie net die tyd van Clnistus se 

hergeboorte is nie, maar simbolies is van die plimordiale hergebo01te. Die kllolsbywer beweeg 

saam met die skare yerby "die Heilige Graa1 en dis asof ek eggo's van Lohengrin en Parzifal hoor 
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[... ] en my halt begin onstuimig klop by die aanskouing van die simbool van dood en bergeboorte" 

(pA3 ). 

Die sleutel tot Bettie se simboliek word hiema gegee (PA5): "Bettie is soos die water van die 

Huelta. Maagdelike water. In Onbevlekle Ontvangenis word geboorte gegee. Die Gees bevrug die 

Waters en die jong god verskyll uit die kollekliewe, onbekende verlede". Die beeld van die vTOU as 

die meer, wat vroeer geskep is, word hier verdeI' tot In boer punt gevoer. Bettie, met al baar 

teenstellings, ook mal en in daardie opsig soos die nar en die idioot die bron van waarbeid, is 

daaltoe gedlyf dem die konsepsie van 'n kind - die nuwe lewe wat vOOltkom uit die erotiese 

vereniging van man en vrou. Die water word die vlUgbare water - soos die alcbemistiese water of 

solutio - demdat die Gees dit bevlUg en wauneer dit die vlUgbare water is, word dit gelykgestel met 

die Kollek1iewe Ollbewuste in die vonn van die "onbekellde verlede". 

Die knolskrywer en die priester is verdeI' in gesprek en wanneer die knolskIyweI' verplig voel om 

aan die pliester te verduidelik waarom by Isis soek, is dit in die nou reeds bekende tenne van die 

alchemistiese simboliek: "Ek veltel hom dat ek OsiIls is en dat in my ontliggaming ek 'n solutio 

putrefectio moet olldergaan" (pA6). Die konteks waarbinne ontliggaming bier aangebied word, 

dien verder as intelteks vir die vele verwysings na olltliggaming wat reeds in die teks voorgekom 

het en waarop reeds gewys is. 

Die pliester en die knolskrywer dlink In glasie Tio Pepe. Hul onmiddellike omgewing word beskt)1: 

o.a. ook die "rooi steen". Hierop gaan die knolskrywer verdeI' en gee die alcbemistiese sleutel 

(pA6-47): 
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"Die lapis [... ] is die simbool van die self Uit die solutio. uit die ontbinding en vereniging, 
word iets nuuts gebore, vind 'n transfonnasie plaas, meer as hemuwing - 'n opgaan tot 'n 
hoer natuuL die vonds van die filosoof se goud. 

"Water is die sponsa, die bmid. Sy is Isis [...] Sy is die onverstaanbare, die onbekende en 
alles wat velwaning, warhoofdigheid en tweeledigheid is." 

Wat vera] hier van belang is, is dat daar In sameloop van verskillende simbole plaasviud. Daar word 

nie net 'n alchernistiese fOlmule gegee me, maar die water, met al sy simboliese waardes, word 

weereens gelykgestel aan die rnitologiese vTOulike figuur. En hierdie vroulike figuur is Isis, wat 

weer simbolies van die vroulike beginseL of in lUl1giaal1se tenne, die anima, is. Terselfde11yd kan 

die talle Cluistelike venvysing in hierdie hoofstuk me gei'gnoreer word me. Soos daar reeds, met 

direkte venvysing na lung se idees hieroor, aangetoon is, is die dood en hergeboOlte simboliek van 

Christus nog 'n simbool van In sekere pl1mordiale argetipiese belewenis. 

'n Bietjie verdeI' word hierdie SOOlt progressie of oOl'gang van die alchernistiese simboliek na die 

erotiese simboliek na die Cluistelike simboliek (met sy ou loodse wortels) nog verdeI' gevoer 

(p.47): "Ruach Elohirn, die gees van God, het gemeenskap met die gedeelte wat wou en 

maagdelikheid en aardsheid en massa confusa is en sproei sy saad sodat die embrio van die SeUll 

van God in die liggaam verskyn en die God-mens gebore word. Die woord word vIees en die God

mens verskyn". Indien hierdie simbole slegs vir hul eie waardes gelees word, sou gese kon word dat 

daar In velmenging van simboliek en metafore plaasviud. Indien die verskillende simbole egter 

gelees word as 'n proses, naamlik In proses van simboliseling (waardeur die primordiale wereld 

betree word) en dit duidelik is dat die verskillende simbole slegs verskillende wee is na iets baie 

meer fimdamenteels (naamlik die pl1mordiale) velva] hierdie ktitiek. 
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In die volgende hoofstuk beweeg die knolskrywer verder aan die Spaanse kus en die volgende vrou 

word in 'n hotel ontmoet. Hy beskryfKarin Mannlichter as '''n ongewone vonn van Isis". Wat egter 

onmiddelik opval is die beskrywing van die kleure: "En sy kyk my in die oe terwyl die groen van 

haar rok 'n ander kleur gee aan die blou van haar oe" (p.52). Daar is hier die suggestie van 

verandering van kleur. Daarbenewens is die kleure wat beskryf word die alchemistiese kleure van 

groen en blou - met hul assosiasies van die maan en die water. Dit gee ook 'n aanduiding van die 

stadium van die knolskrywer se reis van alchemistiese veranderinglontwikkeling. Dat dit die kleure 

hier van belang is, is ook duidelik uit 'n volgende deel van die teks (p.52): 

"Ek lig my glasie na die helder blou en ek drink die towerdrank uit die heksekombuis as 'n 
middel om die vroulike beginsel te laat verstaan, in menslike vorm, in argetipiese vorm, 
goed ofkwaad, mooi oflelik. Ek lig my glasie en drink op a1 die hekse wat my moontlik sal 
bevry. Ek drink ook op die kompleksiteit wat selfs in Karin Mannlichter se onskuldige blou 
oe bestaan. Ek drink 'n heildronk op Gretchen-Karin, my substituut vir Isis, en ek haa1 
Mephistopheles vir haar aan: Met hierdie drankie in my Iiggaam sal ek Helena in elke vrou 
sien." 

Die ineengeweefdheid van die verskillende netwerke van simbole is hier weereens duidelik. Die 

drank word gelig na die helderblou. Die "boosheid" van die drank lei na groter insig van die 

vroulike beginsel. Daar is dus hier In direkte aansluiting by die Dionysiese ritueel. Waama dit egter 

hier lei is die insig in die vrou, wat binne die mite wat hier geskep word, naamlik die soeke na die 

verskillende gestaltes van Isis, dus simbool word vir die volledige konfrontasie met die self op die 

primordiale vlak en sielkundig gesien, die integrasie van die self daar. Daarom is al die vrouens 

"hekse" omdat hy die boosheid ook moet ken en dat dit uiteindelik net die kennis van die boosheid 

is wat hom sal bevry. 'n Verdere oorgang word ook gemaak deurdat die vroulike beginsel in die 

teks nou ook die gestalte van die vrouens van Goethe se Faust aanneem. Hierdie teks is self'n mite 
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en vir Jung 'n belangrik gestalte van die anima argetipe. In die inIeiding van The Psychology ofthe 

Transference. as deel van sy bespreking van die transferensie fenomeen. se Jung dat hierdie 

fenomeen meer is as 'n biologiese proses en dat die ont\\';kkeling deels ook deur die persoonlikheid 

bemvloed word. Die aktiwiteit word geassosieer of gekompliseer deur betekenis. Dan se Jung 

(1989: 10): 

"TIle most vivid examples of these complications are probaly to be found in erotic 
phenomenology. Four stages of eroticism \\1'e known in the late classical period: Hawwah 
(Eve), Helen (of Troy), the Virgin MaIY, and Sophia. This series is repeated in Goethe's 
Faust: ill the figures of Gretchen as the personification of a purely instinctual relationship 
(Eve), Helen as an anima figure, Matyas the personification ofthe "heavenly", i.e. Christian 
or religious, relationship; and the "eternal feminine" as an expression of the alchemical 
Sapientta. As the nomenclature shows, we are dealing with the heterosexual Eros or 
anima-figure in four stages, and consequently with four stages of the Eros cult. The first 
stage - Hawwah, Eve, earth - is purely biological; woman is equated with the mother and 
only represent something to be fe11ilised. The second stage is still dominated by the sexual 
Eros, but on an aesthetic and romantic level where woman has already acquired some value 
as an individual. 'Ille third stage raises Eros to the heights of religious devotion and thus 
spiritualizes him: Hawwah has been replaced by spiritual motherhood. Finally, the fourth 
stage illustrates something which unexpectedly goes beyond the almost unsmpassable third 
stage: Sapientia. How can wisdom transcend the most holy and pure? - Presumably only by 
viltue of the tlUth and the less sometimes means the more. This stage represents a 
spiIitualization of Helen and consequently of Eros as such. That is why Sapientia was 
regarded as a parallel to the Shulamite in the Song of Songs." 

Soos dit uit hierdie aanhaling en heelwat van sy ander werk blyk, is die vroue-figure in Goethe se 

Faust vir Jung 'n belangIi.ke stel simbole van die anima-argetipe. Binne die raamwerk van die tesis 

wat Iner voor gehou word, is die Faust-teks dus 'n lnite, 'n singewende verhaal met 'n pIi.mordiale 

betekenisvlak, waarbitme 'n hele psigiese proses vasgehou ("contain") word. En dit is hierdie mite 

waarby Leroux nou in die Isis Isis Isis-teks aansluit. Oem' die gebmik van die simbole "Gretchen-

Karin". "Helena" en "Mephistopheles" binne 'n spesifieke kontekstuele verhouding met mekaar, 

word die leser gedwing om die Faust-mite as intel1eks by te lees (en binne Leroux se idees van die 

mite wat reeds bespreek is, word die leser by implikasie ook gedwing om die Faust-mite se 
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intettekste, soos JlUlg se uitvoelige geskIifte daaroor, by te lees). Dit is juis wanneer die 

kllolskrywer die Gennaanse vTOU op sy reis ontmoet dat die Gennaanse Faust-mite in die teks 

geblUik word. Dit blyk dus verder hielUit, hoe heg en samehangend die Isis Isis Isis-teks opgebou 

IS. 

Maar verder, deur die geblUik van "Gretchen-Kalin" vir "Kalin Mannlichtd' wat die knolskrywer 

ontmoet, word Karin Mannlichter 'n metafoor vir die Gretchen-figuur en neem sy die simboliese 

waardes van Gretchen aan. Soos sal blyk uit die verhouding van die kIlolskrywer met Karin, is dit 

nog In seksuele, linstink1iewe" verhouding. Maar natuurlik is dit nie net seksueel nie, omdat die 

seksuele immers die eerste stap op die erotieke weg is. En dan word die volgende stap op die 

erotieke weg onmiddellik gesuggereer: met die drankie in sy liggaam sal hy in die Gretchen-VI'ou 

die Helena sien. Die knolskIywer bevind homself dus hier in die OOl'gang van die eerste na die 

tweede fase van die erotieke weg. En soos die teks vorder, sal hy verder beweeg na die finale 

stadium van die Sapientia, waar die hoogteplUlt van die proses bereik word. 

Howel dit aanvanklik nie so mag voorkom nie, is dit In tekstuele verwysing wat samehangend bimIe 

die teks geplaas is en fullksiolleer. Oit is weereens In simbool wat as oorgang na die plimordiale 

wereld billne die teks dien. 

Reeds op die volgende bladsy (p.53), is daar In verdere stukkie ars poetica, wat die ptimordiale 

lesing van die teks olldersteun: 

"Ek noem al hierdie dinge in die koel Gennaanse oor van Karin Mannlichter en ek verwar 
haar doelbe\vus omdat mites 'n warboel is wat alleen die ingewydes kan verstaan, en omdat 
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In onrniddellike waarheid In weerklank vind in mites, en in drome - as mites hul1e betekenis 
verloor." 

Die skrywer se duidelik dat die mite net dem die inge"'}'de verstaan kan word. Vir die oninge"'}'de 

is dit net so onverstaanbaar as In vreemde taal. Die skIywer praat egter van verskillende mites in die 

meelvoud en ook dat hierdie mites hul betekenis kan verloor. Die mites is dus geen waarheid of 

betekenis opsigself nie, maar is slegs die geleiers van betekenis. Die instinktiewe prosesse, word in 

JWlg se tenne gekompliseer (saamgevoeg tot In kompleks) dem "betekenis". Dat dit hier om iets 

meer fundament eels, soos In psigiese proses (of pIimordiale belewing) gaan blyk verdeI' uit die feit 

dat "onmiddellike waarheid" 66k "in drome" In weerklank kan vind. Dit is natuurlik wat gebeur in 

die modeme wereld waar die mites hul betekenis verloor en waar die reisiger hom moet wend na sy 

drome (en. soos VToeer bespreek, die sielkundige - die modeme gum - se sofa). 

Die knolskIywer en Kalin kom ooreen om twaalf-um die volgende dag te ontmoet. Die 

kllolskIywer hoop "tog nog" dat Kalin haar by hom sal aansluit wanneer hy "langs In ondergrondse 

meer" plaasneem en die ligte uitgedoof word. Die knolskIywer is saam met uitbundige toeliste van 

Palma "daar in die donker, ondergrolld, in In halfinaan in volkome duister". Hierdie ruimte is uiters 

simbolies, die waarde waalvan, in die kombinasie van water en die grot, reeds uitvoerig bespreek is. 

Weereens is daar hier In l)'k parallel met die werk van Oppelman, veral die afdaling onder die water 

van Kamas lIif 'n Bambaessfak en die grot beelde van "Stem uit die Spelonk". 

Die ander twee mede-reisigers van die knolskIywer, die Neger en die dwergie is ook weer 

teenwoordig (p.S6). Die begeleiers van die knolskIywers op sy reis begin nou al hoe meer na vore 

kom Die die dwergie is In bekende simbool en weI sielkundig van aard. Die dwergie kom in 
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mitologie en in kinderverhale voor as 'n kinderlike en stout, party maal selfs as 'n slinkse soort 

karakter voor. Die innerlike karaktertrekke van die dwergie pas natuurlik by sy grote. Dikwels is 

die dwergie, veral wanneer hulle in groepe voorkom ook beskermers (soos byvoorbeeld die sewe 

dwergies in die Sneeuwiljie-sprokie). Vir Jung was die dwerg dikwels die bewakers van die 

drempel na die Onbewuste. Uiteinde1ik is baie waardes van die homunculus opgesluit in die dwerg 

(CirIot, 1990:91). As 'n soort kinderlike karakter, of ten minste een wat weens sy grote eintlik 

misvorm is, is die dwerg ook nie 'n manlike figuur nie, maar eerder 'n soort hermafroditiese 

karakter. Dit sluit aan by Jung se idee dat die alchemis se homunculus eintlik hermafrodities van 

aard is (Jung, 1989:34). Maar net so is dit nie moeilik om die groot swart man (die Neger) as 

simbool te sien van baie dieselfde soort simboliek nie. In die kleur - swart - en in die grote, die reus, 

wat baie herinner aan die Adam Kadmon-figuur van Een vir Azazel, Ie daar ook die simboliek van 

aan die een kant, die aardse, eenvoudige en primitiewe en aan die ander kant die onderwereld. Die 

reus en die dwerg is natuurlik altyd saam, wat die idee versterk dat hulle twee kante van dieselfde 

simbool is. 

Om die idee van die dwerg as die homunculus nog verder te versterk, wys die teks spesifiek op die 

"hermafroditiese" aard van die dwerg. Wanneer die knolskrywer op die volgende deel van sy reis 

per vlegtuig na Parys vertrek (p.62), is sy "stoelmaat" die ses voet sewe "Neger". Hy is natuurlik 

nou In mede-reisiger. Die Neger se vraag aan die knolskrywer is "Have you ever been chased by a 

homosexual dwarf?" (p.63). Dit is duidelik uit hierdie signifikasie van die dwerg as homoseksueel 

dat die hermafroditiese karakter van die dwerg beklemtoon word. So word syander-wereldsheid 

ook beklemtoon en veral die feit dat hy in opposisie staan teenoor die seksueel-aangedrewe 

knolskrywer. Dit is egter juis op hierdie punt dat die knolskrywer, nadat hy die waarheid van sy 

171 




"nee" alltwoord verantwoord. op sy beUlt, aall die groot Neger vra of hy in Isis gemteresseerd is. 

Duidelik word die twee met mekaar ill verband gebling, maar binne hul baie verskillende kontekste. 

Hierop vene1 die knolsklywer dan vir die Neger van Isis en karaktetiseer haar as volg (p.63): 

"Ek vene1 hom dat sy die argetipe is van die Grootmoeder, dat in haar die objektiewe 
waarheid van die natuur verewig is, dat sy 'n heks is, 'n godin en dat sy In soon mana
persoonlikheid is wat multiplisiteit kan begryp, dat sy die wysheid besit om byeen te bring, 
dat sy in staat is om 'n sintese te vind tussen fbgmentasie en eenheid. II 

Deur hierdie karaktetiseting van dit waama die knolsktywer soek, word daar verdeI' gebou aan die 

simbool van Isis en bewerkstellig die teks so die proses van simbolisel1ng waannee op sy beurt 

weer die o01'gang na die primordiale wereld gemaak word. Oit wat Isis is, soos hier 

gekarakteliseer. naamlik 'n vereniging van objektiewe waarheid, terselfdertyd heks en godin, die 

persoonlikheid wat multiplisiteit kan begryp en sintese kan vind tussen fragmentasie en eenheid, is 

die doel van die oer-taak van die mens: die vind van die self En dit is plimordiaals. 

Die knolsktywer gaall net na sy beskryvving van Isis verder om homself te besktJ1: natuurlik binne 

die uitgebreide metafoor van die teks, as Osilis. En dit weerspieeJ die mens wat op soek is na die 

sel( maar dit nog nie bereik het nie. Hierdie deel van die teks resoneer op sy bemt weer met die 

posisie VillI die knolsktywer op die reis wat gesuggereer is deur die gebmik van die simbool 

Gretchen. Nou se die knolsktywer dat hy OSilis is en sy teken, die monoliet, stel dood en 

hergeboone voor. Oie psigiese proses van In afdaling in die ptimordiale wereld, die diepste laag van 

die psige, is inderdaad 'n SOO1t dood, omdat die onbevlekte wereld vir ewig agtergelaat word. Maar 

terselfdeltyd vind daar In hergebo01te plaas, omdat 'n nuwe wereld betree word. Oit moet egter 

gedoen word, omdat dit die enigste manier is waarop die knolsktywer sy stetiliteit kan besweer. 
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Steliliteit is simbolies vir die sinlose onvelvulde lewe wat geJei word, wanneer daar geen psigiese 

gebee1 is nie. Die steliliteit is "tydelik" wat impliseer dat dit weer omgekeer kan word. Die enigste 

manier om weer vlUgbaar te word (en hier is "vrugbaarheid" weereens In sOObool vir beide psigiese 

en. ars poelies gesien. mtistieke vlUgbaarheid) is deur die "bemiddeling van Isis", wat soos nou 

reeds telkemale gewys, simbolies is vir die anima. die \:TOulike beginsel wat terselfdertyd godin en 

beks is. 

Die knolsklywer velte1 verdeI' aan die Neger van sy teenhanger, Set. Sy broer en die derde lid van 

die lsis-Osilis-Set kompleks. Set is die bose, wat deur Isis oorwin moet word, vir Osiris om weer 

heel te word. Dan se die knolsklywer aan die Neger (p.64): "Dis In alchemistiese l'eis [ ...] Ek 

probeer die kollektiewe onbewuste assimileer en ek het Isis sowel as Set nodig om my te laat 

verstaan. Maar Isis en Set is ewig in stlyd met mekaar." Set velteenwoordig die heeltemal donker 

kant, in die opsig dat dit Set is wat Ositis in veeltien stukke breek en vel'sprei. Dit is dus die 

disintegl'asie, heeltemal die teenoorgestelde van wat Isis is. Maar as teenhanger vir Isis, het Osiris 

ook vir Set llodig. Daar sou immel'S geen taak vir Isis wees, indien die bose Set nie oorwin moes 

word me. Weereens staan verskillende sOOboliese voorstellings van dieselfde proses, die mitologiese 

Isis en die alchemie, langs mekaar. 

Die knolsktywer bevind homself nou in 'n klein hotel in PalYs en in die La Chope ontmoet hy die 

"goudbmin Myra Greenwel1". Hier kom daar ook in die teks belangtike stellings 001' politieke 

betrokkenheid voor. El1ersyds is daar kommentaar op die politiek van die Suid-Afiika van destyds, 

maar andersyds beskuldig Myra Greenwell hom daalvan dat hy nie aktivisties genoeg is nie, tenvyl 

sy sy hand onder die tafel vashou. Die knolskt)wer kyk in haa1' pikswalt oe en verduidelik aan haar 
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dat hy "met 'n belangriker taak besig is, te wete my soektog na Isis". Hierop kyk hulle verby 

pigmentasie (die politiek word agtergelaat) in mekaar se oe en Myra vra hom "om haar meer te 

veltel van Isis". Daar het nou 'n versnelling in die tempo van die teks pIaasgevind en dan, binne die 

simboliek van die alchemie en die Isis-Ositis mitologie, Ie die knolskrywer die doel van sy reis uit 

(p.66 ): 

"Ek veltel haar dat ek op 'n alchemistiese reis is en dat ek, as koning, 'n draer van 'n nuwe 
mite is mits ek Isis, my bmid, kan vind. Ek veltel haar dat my skeppende krag uitgeput is en 
dat ek dood is en dat ek 001' die oseane versprei is. Ek veltel haar dat ek bid tot die veertien 
ka's van die Skeppergod en dat ek wag op die mantel van goud wat oor my sa] daal. Ek 
vertel haar dat ek 'n beliggaming van die pneuma sal word en dat 'n rooi kroon op my hoof 
sal gloei. Ek velte] haar dat ek in die waters van die oseane opgelos is en dat ek in hierdie 
toestand van ontbinding esoteries met die vrou verenig is want die vrou is water en dat 
hierdie ontbinding en verelliging die begin van keunis is en dat ek miskien in veertien 
sensuele ontmoetings die teenoorgestelde kan saambring waaruit die kind van wysheid 
gebore sal word. " 

Bostaande aanhaling is geweldig belangtik. Daalill word die essensie van die proses van die 

sitnboliseling saamgevat Die skt)Wer sit sy Ositis-masker op en vergelyk dit waalmee hy besig is 

met die mitologie van Isis en Osms, maar deur die gebmik van die simboliek van die alchemie en 

die water (wat in elk geva] reeds as oer-simbool in beide die Isis-mite en alchemie teenwoordig is) 

word 'n nuwe mite geskep. Die simbole word weer geaktiveer, deur onder andere die ineenweefing 

met mekaar en inversies en die nuwe simboliek van die knolskt)Wer se reis. En dan, mits die 

knolskt)Wer sy Isis vind, sal hy die draer van 'nnuwe mite wees. 

Die skt)wer maak verder weer die vergelykillg met Bettie. Bettie se stlyd was 'n stlyd teen die 

"swart bul". Hyen sy Ouma was ook aandadig, omdat hulle net gehoor het en rue die kIeure gesien 

het rue. Hoewel daar hier sprake is van politieke kIeur, is daar natuurlik ook die dimensie van die 

alchemistiese kleur. Die teks kan gelees word, as dieselfde .'.1Iyd, wat Bettie, skynbaar 
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onsusksesvol. gevoer het. Die bul is immers die moeder-simbool wat die donker sy van die psige 

vel1eenwoordig. 

Die knolskrywer se mede-reisigers is natuurlik ook weer teenwoordig en nou word hul werklike 

aard duidelik: "En toe sien ek ook die pikswart Neger, my skaduwee, met sy homunculus, die 

dwerg" (p.67). 

Hy en Myra Greenwell neem deel aan politieke optogte en sing liedere. Die lied wat die 

knolskl)Wer sing, is egter me 'n politieke lied me, maar die lied van Thanatos - die lied van die 

dood. Dit is duidelik dat die dood waarop daar al soveel gesinspeel is in die afgelope bladsye, nou 

besig is om te gebem. Maar terselfdertyd is dit wat hom sal "laat leer', Die pikswart Neger, ("my 

skaduwee") is lallgs die knolskl)Wer somber. Die "negredo van kollektiewe Afiika" is "ontstellende 

teen"voordigheid in hierdie heldelverligte strate van Pal)'s". Maar die reaksie van die knolskrywer 

bierop is een van insig (p.69): 

"Ek weet! Ek weet! want ek is die ",,fit Neger van Afiila, die albino van die dOllker 
kOlltinent en ek begtyp net soos hy die wese van chaos, die amOlfe solutio en putrefecatio." 

Die Neger is die skaduwee en het daarop reeds die kennis van die donker kant. As komende van 

Afiila, is daar die verdere dimellsie dat hy nader aan die plimitiewe is, nader aan die kollektiewe, 

waalvan die sogenaamde ontwikkelde mens so vel' verwyderd geraak het. 5 Maar die knolskt)Wer 

kom ook van Afiika - hy mag "wit" wees, maar is in wese ook swalt, met ander woord hy ken die 

donkeI1e en plimitiewe, 

5Vergelyk hier verder Jung se opmerkings oor Afrika in Memories. Dreams, Reflections (1963:282 en verder).
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Hierdie verwaning is egter "net 'n voorspel". Die werklike choas moet nog volg. Alles is In "prelude 

tot hergebomte". Dit kan die knolsktywer egter nie aan die Neger verduidelik nie, omdat die Neger 

rue In alchemis is rue. Maar "ons moet albei die elikser van die lewe vind ill die verskriklike waarheid 

van ons alledaagse wereld, die vreeslike enigmas wegsteek agter die sosiale en politieke probleme 

van ons tyd" (p.70). 

Die knolslaywer voel dat sy skaduwee hom begin haat en hy lay '11 gevoel dat hy 'n houvas begin 

kly oor al sy skaduwees. Hy sal nie sy sie1 verkoop rrie maar sal "soos Faust, die Skaduwee 

uitdaag." Die knolslaywer is duidelik besig om die proses, wat nou al hoe meer dramaties word, die 

stlyd aan te se. Hy deills nie meer temg nie, maar pak dit aan. 

Wat verdeI' uit lrierdie deel duidelik is, is hoe die slaywer die konflikte op aarde herlei tot die 

innerlike konflikte. Die wit-swalt op die oppervlak is ook die donker-lig, wit-swalt konflik van die 

diep innerlike konflik, Dit word uiteindelik alles herlei na die wereld par excellence van die 

mitologie: Gtiekeland. !lEk nooi die pikswalt Neger en sy homunculus, die dwerg, om my in 

Athene, Gtiekeland, te ontmoet" (p.70). Maar voordat hy vertrek, word Myra Gt'eenwell nog eers 

11a sy hotelkamer genooi. Hier sal die volgende simboliek-vlak, naamlik die van die Tarot-kaarte 

bygevoeg word. Die knolsklywer gooi die kaalte en verduidelik aan Myra die proses waardeur hy 

moet gaan aan die hand van die kaalte: Le Judgment (roem en glmie van korte duur), Temperance 

(hemu\\tlng kom stadig), I'Empereur (verlies aan lykdom en beheer), I'Etoile (halIDorrie op 

geestelike gebied en liefde en volbtillging en mellseliefde op matelieie vlak) en La Lune (met die 

maansimboliek). 
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Uiteindelik word hierdie hele wereld egter omgekeer, soos die kaarte geval het. En net soos in 

"Aardkloot" is daar die "illusie van die omgekeerde maan". Alles word nou omgekeer, die chaos 

\vord groter 

Die knolskrywer moet egter eers verder alleen reis voordat hy die Neger in Griekeland sal kan 

ontmoet. Die tite1 van hierdie hoofstuk waa1in hy die volgende deel van sy reis aanpak is "Die 

Neger en die dwerg." Dit wys verder op die verdieping wat daar in die knolskIywer plaasgevind 

het. Oit is nou rue meer die knolskIywer wat aneen reis nie, maar hy word vergesel deur hierdie 

twee karakters, wat twee simbole is. Telkemale word die Neger "my skaduwee" genoem en die 

dwerg is die homunculus. 

In die huurmotor op pad na die lughawe, steek die dwerg 'n sigaret op terwyl hy na 'n nie rook

kennisgweing wys. Subtiel word hier dus verder geiinpliseer dat die reels van die geordende wereld 

rue meer geld 1ue. Hierop vra die Neger: "Are we going to create a little bit of chaos?" Dit is 

natuurlik presies wat besig is om in huUeseJfte gebeur. En die Neger se aan die knolskIywer "I'm 

scared, boy [ ... ] I only know the daughter of chaos, my nearest relation, she is a hideous wench." 

Maar die knolskIywer besef dat hy en sy skaduwee ewe bevrees is. Dit is egter belangrik om 

daarop te let dat die Neger nie nou saamreis nie, maar dat hulle weer by die eindpunt sal ontmoet. 

In sielkundige telme is dit natuur1ik presies wat sal gebeur. Die persoon moet sy eie sielkundige 

afdaling, of ptimordiale reis ondemeem., en dit is eel'S wanneer dit self gedoen is, dat die donker 

kant, die skaduwee, en die self weer bymekaar sal kom 
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Die teks word nou ook aI hoe meer surreaIisties - dit ontspoor al hoe meer. Dit is veraI te sien uit 

die terugkeer van Mary-Jane Hudson, vir wie die knolskrywer nou op die lughawe in London 

ontmoet. Ook insiggewend is dat haar "masker van kosmetiek neem die vorm aan van die masker 

van die komdie" (p.76). Dit is natuurlik welbekend dat die komedie of die nar die groot waarheid 

spreek. In die surreaIisme van die teks en ontkenning van werklikheidskondisies word natuurlik 

verdere primordiale betekenis gctmpliseer: soos die teks meer chaos word, so is daar meer 

primordiale chaos. Die knolskrywer beweeg dieper en dieper in sy eie primordiale chaos in. En dit 

is seker so dat die leser wat die teks werklik konfronteer, op bierdie reis saarngeneem word. 

Die knolskrywer is op die sewende verdieping van die Hotel Mount Venus. Die sewe simboliseer 

nog die goeie, maar dit is dualisties, omdat hy in die Hotel bly met die verleidelike naam. Hy luister 

na die liedjie "A Man without Love". Liefde is juis 'n voorstelling van die erotiese vereniging 

waarna hy soek. Die knolskrywer het homself "pas silwerskoon" gebad. Dit is natuurlik 'n duidelike 

intertekstuele verwysing na 5ewe Dae by die Silbersteins, waar Henry van Eeden homself ook elke 

dag probeer skoon bad, maar wat uiteindelik nie gehelp het nie. Alles dui op 'n groot oomblik van 

alleenheid en weerloosheid vir die knolskrywer. Dit is op bierdie tydstip wat hy mej. X (van 18-44) 

mis. En vir die "soveelste keer" wonder hy, ofhy "Isis bier sal vind?" 

Die knolskrywer gaan na die protes op Trafalgar Plein, waar hy "'n mooi meisie met 'n kort swart 

mini " omarm. Rune konfronteer die polisie. Hy karakteriseer die wese van die politieke protes: 

"Dis asof jy te staan kom teen oerdiere besiel met die eenvoud van oerwette. Dis aaklig as jy 

weerloos, sonder wapens, moet veg teen die amorfe owerheid en sy kilharde, daadwerklike 

amptenare." Hoewel dit die politieke proses is (en dus 'n proses wat hom op die vlak van die 
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gemeenskap, eerder as die individu afspeel) wat hier gekarakteriseer word, is dit wat gese word net 

so waar van die interne persoonlike stryd wat aanbreek wanneer die eie psigiese reis ondemeem 

word. Op hierdie vlak kom die mens ook te staan teen oerdiere (of oerinstinkte) wat volgens 

oerwette funksioneer. 

Na hul wandelinge en die knolskrywer nog verdere geskiedenis van Bettie vertel, is hy en Gloria 

aileen voor die Albert HalL Hy en Gloria omhels en "sy soen soos Gretchen". Met ander woorde hy 

staan ook met haar in 'n instinktiewe seksuele verhouding. Belangrik, is egter dat "Gloria", deur 

hierdie vergelyking met Gretchen, verdere simboliese waarde aanneem. Hy vertel van die heel jong 

dae van Bettie, terwyl die jong Gloria, die vrou is met wie hy in 'n verhouding tree. Bettie, word 

voorgestel as die groot verleier en die vertelling oor haar is onlosmaakJik deel van die ruimte. Bettie 

en die jong mans is in De Dooms tussen die wingerd, maar daar is die waarskuwing van die 

"woestyn anderkant die bult waar die teerpad soos 'n blou slang na niks en eensaamheid kronkel." 

(p.85). Dit is natuurlik 'n beskrywing van die fisieke landskap, maar dit is ook 'n beskrywing van die 

innerlike landskap, van die primordiale wereld - waar die woestyn van niks en eensaamheid altyd 

net anderkant die horison Ie. Nadat Gloria die knolskrywer vra om haar te vertel van die dood van 

sy oom, beweeg die gesprek na die oom se begraafplaas in Prins Albert. Hierna word in die teks die 

reis deur die berge na Prins Albert op so 'n tretfende wyse gebruik om die primordiale reis voor te 

stet. Dit is ook belangrik om te onthou dat daar gereis word na die begraafplaas - die plek van dood 

(waarin die implikasie, waaraan reeds regdeur Isis gebou word, Ie dat daar weer hergeboorte sal 

plaasvind). Die teks is feitlik poeties in die sin dat dit as 'n fragment op sigself 'n kunsartefak sou 

kon wees. P.86-87 van Isis Isis L.,is lui: 

"Jy kom van Oudsthoom en dan moet jy die vreeslikste bergpas in die wereld aandurf. 
Agter jou is die lappieskombers van intensiewe besproeiing. Jy styg op 'n grondpad ten 
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hemele met afgronde weerskante van jou; jy kronkel die ewigheid in wat daarb6 tnssen die 
wolke Ie en dan daal jy met stywe remme terwyl jy vir jon lewe vrees denr die klowe en 
afgronde na die Karoo en PIins Albel1. In jon reis het jy die teenoorgesteldes elvaar wat 
deel is van die menslike psige: gevaar aan weerskante - gevaar aan die kant van Oudtshoom 
en die beplanning en die nette patroon van die menslike verstand. Aan die ander kant 
kronkelend. loodreg af na die Karoo en PIins Albel1, a]]es wat ongevorm en voorwereldlik 
en gevaarlik is. Maar v66r jy PIins Albel1 bereik mt die nagmeniereis, hon jy stU by 'n 
helder waterstroompie en dan kyk jy op 'n rotswand wat duisende voete ten hemele styg 
want daar het die Swal1berg haarself oopgekloof en jy kyk reg in die hart van Isis." 

Die reis na die dOIVie PIins Albert word beskryf Onmiddelik word gese dat daar twee maniere is 

om daar uit te kom Die eerste pad is van die "balTe Karoo", met ander woorde van die "niks en 

eensaamheid" (p.85) en skielik is 'n mens daar. Jy is aan die voet van die "magtige Swartberge", 

maar die irnplikasie is dat jy nie dem hierdie beIge gereis het rue en dat jy niks meer gedoen het as 

om net te aniveer nie. Die ander manier word nie eel'S aangekondig rue. Daar word slegs gese: "Jy 

kom van OudtshoOlll af ... " (p.86). Op hierdie reis moet 'n mens die "vreeslikste bergpas in die 

wereld aandmf" Dit word as vreeslik en nie moeilik ofgevaarlik beskry( omdat dit vrees skep by 'n 

persoon. benewens dat dit moeilik en gevaarlik mag wees. Wat jy agter jon laat is die geordende 

wereld ("die lappieskombers van intensiewe besproeiing'l Die implikasie is dns dat dit hier gaan 

om 'n reis vanaf die geordellde bekende wereld, dem iets vreesliks na iets onbekends. Jy reis dem 

die berge (daar is reeds op die simboliek daalvan gewys), maar dit is ook die Swartberge, wat 

verdeI' op die donkel1e, die gevaar, die chaos, die teenoorgestelde van die lig wys. 

Die simboliek van die plimordiale reis word dnidelik. Hiema "styg Uy] ten hemele met die afgronde 

weerskante van jou". hl die "ten hemele" styg is daar duidelike implikasie van die reis na die hemeL 

met ander woorde die reis na 'n god, wat binne 'n religense paradigma die ewige verlossing is, dus 'n 

vonn van persoonlike psigiese "containment". Waarheen jy gaan, is "die ewigheid [ ...] wat daarb6 

tussen die wolke Ie. II 'n Chlistelike hemelvaal1 word baie duidelik hier gei'mpliseer. Daama vind 
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daar die afdaling aan die ander kant van die berg plaas "terwyl jy vir jou lewe \-Tees deur klowe en 

afgronde". Dit is terseIfdertyd die verder afdaling in die psige in en dit is die terugkeer na die aarde 

(na die werklike lewe na af]oop van die styging na die hemel). Dit is ook 'n signifikasie na die hele 

psigiese proses, wat op en afgaan, nooit reglynig kan wees nie en wat wissel tussen die primordiale 

wereld en 'n realistiese wereld. 

Die skrywer se dan dat die ervaring van die reis die ervaring van die twee teenoorgesteldes van die 

menslike psige is: "gevaar aan weerskante - gevaar aan die kant van Oudsthoom en die beplanning 

en die nette patroon van die menslike verstand. Aan die ander kant, . kronkelend, loodreg af na 

Karoo en Prins Albert, alles wat omgevorm en voolWcreldlik en gevaarlik is." (p.86) Dit is duidelik 

dat die ruimte simbolies is vir die menslike verstand. Aan die een kant is dit waarvandaan die mens 

kom: die nette geordende wereld, wat korrespondeer met die bewustelike "verstand". Aan die 

ander kant is dit waarheen beweeg word: dit wat ongevorm en voolWereldlik en gevaarlik is, wat 

korrespondeer met die Onbewuste, en omdat dit voolWereldlik is, korrespondeer dit met die 

Kollektiewe Onbewuste. Die reis na die Karoo is nou die primordiale psigiese reis van die Bewuste 

na die Kollektiewe Onbewuste: die reis in die eie psige in, tot daar waar die diepste konfrontasie 

plaasvind. 

Dan is daar egter 'n wending: flVoor jy Prins Albert bereik na jou nagmerriereis, hou jy stil by 'n 

helder waterstroompie en dan kyk jy op na 'n rotswand wat duisende voete ten hemele styg want 

daar het die Swartberge haarself oopgekloof en jy kyk reg in die hart van Isis." Hier is verskeie 

dinge van belang. Die idee van 'n psigiese reis word versterk deur die gebruik van "nagmerriereis". 

Die reis was 'n nagmerrie omdat dit so moeilik was, maar dit is ook die reis wat mens gedurende 
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nagmenies ondelvind - In oopgaan na die Onbewuste. of afdaling in die Onbewuste in. Die 

rotswand styg "ten hemele". met ander woorde hierdie berge is aan die hemel geskakel. En dan van 

uiterste belang: om te stop by die waterstroompie is 'n SOO1t kondisie voor jy Prins AlbeIt bereik. 

Die manier waarop dit in die teks gestel word. is dat dit iets is wat amper outomatieslnatuurlik 

gedoen moet \vord as dee I van die reis. En dit is 'n helder waterstroompie - in teenstelling met die 

SWaIt berge. maar, as iets natuurliks, ook in teenstelling met die besproeiingswater van Ondtshoom. 

Dit is gelaai met die simboliese waarde van die water en staan so in die tradiese van baie 

volksverhale. waar die stop by die water, uiterlike lafenis, die inleiding van In innerlike gebeurtenis 

is. In hierdie geval is die stop by die water die amper blUtale kon1iontasie met Isis, en dus met die 

en01me simboliese implikasies van die Isis simbool. V66rdat die reis voltooi kan word, moet daar, 

en word daaL tot diep, "reg in die hart" van Isis gekyk. Daar waar die berge hnlselt: as't ware vir 

die reisiger oopgekloofhet, kan die reisiger in die halt van Isis kyk Die k01l1leksie met Isis, of dan 

dit waanan Isis simbool is. is nodig om die reis te voltooi. 

Die feit dat die simbool vir bierdie reis, die Swaltbergpas en die Karoo en Oudsthoom is, is In 

aandlliding van hoe die sklywer daaIin slaag om werklike pIimordiale simboliek te skep uit die 

bekende. Die berge en die reis is geen lokale simbool nie, maar bly gelaai met potente betekenis. 

Daar moet ook gelet word op In implisiete waarkllwing in die teks: langs die eerste pad na Prins 

AlbeIt is jy skielik daar. Die reisiger het niks meer gedoen nie en het nie die teenoorgesteldes van 

die menslike psige gekollfi'ollteer nie. Dit is die pad wat baie mense volg, soos uit die vroeere 

aanhaling van Pirsig (1989: 191 en hierbo aangehaal) blyk. Die ander pad is die plimordiale een, die 

een wat die knolskrywer neem 



Hiema volg daar in die teks weer 'n temgkeer na Bettie en 'n verder veltelling van die dood en 

begrafuis van die oom "wat rue 'n esteet was nie", Die knolskrywer "bied aan om haar liewers iets 

vall OsiIis te veltel". Die knoIskrywe1' veltel haar hierop van Set, "my vyand". Set was vervloek in 

die "Farooniese mites", maar het in die "gnostiese mites in 'n onderstebostelling van die waardes 

wat ons vandag ken 'n positiewe betekenis" gekty. Die knolskrywer speel weer met die magiese 

middeleeuse stelsels, soos die gnostici en die manaechelste, waar die waardes van goed en kwaad 

ten minste aan mekaar gelykgestel is, maar dikwels juis ook omgekeer is (p.90): "Die God van 

Genesis word 'n bose demiurge, net soos OSilis. God word Sacla-Ialda-Baoth. Set word aanbid as 

die regter 001' die 1'egverdiges. Hy is lao. Hy is die Meester van die magiese fOlIDules. Hy is nie die 

vyand uie. Net soos by die Sethi van ouds is hy die patroon van ons dinastie." In die teks word 

OsiIis in die bel ewing van die afdaling nou die bose. en. Dit is so juis omdat die kennismaking met 

die bose moet plaasvind in die plimordiale en die waardes van goed en boos daar opgebef word. 

In die teks \\lil die knolskrywer Gloria van sy dooie oom velteL maar wat kan by vertel? Hy trek 'n 

kaalt blindelings uit die Tarot-pak. Dit is die Le Mat, die bleddie fool. Die fool is die ollllosele 

dwaas, maar, die dwaas is die figuur wat die groot waarhede spreek. Dit is hierdie figuur wat die 

knolsktywer met sy oom vergelyk. Hy doen dit terwyl Gloria baar ontklee. Sy oom is die "fool" 

wat met 'n roos in die band oor die afgrolld loop, maar sy oom is ook die een wat in Prins Albeit 

begrawe is, wat, so sou mens velwag, die reis 001' die berg aangepak het. Die knolskrywe1', bekyk 

die liggaam van GIOlia wat slaap. Sy word in erotiese, maar ook spiIituele telIDe beskIyf Cbaar 

borsies wat fel111 die lewe uitdaag [ ... ] die skaamhare soos die baard van 'n beilige, die naeltjie die 

bron van wysheid." Hierop sktyf die knolsktywer op die mit (met 'n blik op die park, met ander 
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woorde 'n blik op die lewe daar buite): "Something bas begun and must keep going." Voor by baar 

verlaat plaas by op haar naeltjie (die bron van Wysheid) die Le Mat-Tarot-kaalt. Dit is 'n SOO1t 

voltooing van die velwagting dat die dwaas hOO1t op die plek wat die bron van die wysheid is, maar 

die bron is dee1 van die vrou se erotiese liggaam Die Le Mat-kaalt is egter "'n teken van die blinde 

pe1gIimstog: die teken van die dooie oom en die teken van alle dwase wat bereid is om op bierdie 

10terywie1 die sirkelgang van 'n sielereis te waag." Die sirkelgang is baie simbolies, soos daar reeds 

op gewys is by die bespreking van die sirkels van die mandala en die sirkelgang in "Ballade van die 

Gtysland". Daar is dus hier 'n verdere direk1e vergelyking met Opperman se primordiale simboliek 

Die sirkelgang herinner egter ook sterk aan die sirkelgange en wiele by 'n kennis, en soos straks 

aangetooll sal word, sal hierdie implikasie binnek01t "voltooi" word. Dit is verder nou baie duidelik 

dat die knolskrywer een van die "dwase" is wat op die "sie1ereis" is en die simboliek van die dwaas 

word voltooi in die sin dat die dwaas die een is wat die waarheid sal vind deur die sielereis. 

Die knolskIywer wi! 11a die wanll suide beweeg; die volgende deel van sy reis is na Parys en 

FrankIyk Hy neem 'n bestekopname van die \TOUe wat hom moet "lei tot Isis". Hy het maar ses uit 

die veeltien stukke en k01t nog agt. Die implikasie is 'n versnelling in wat hy sal belee£: wat ook 'n 

versnelling in die afdaling in die hele proses is; soos iets wat in 'n afdaling al hoe vinniger en vinniger 

begin beweeg. Die knolskrywer en Mrs. Scott-Finesse hnmobile "kyk onbegrypend na mekaar, 

geestelik t6 moeg om mekaar se onderskeie werelde te verken." (p.93) Daarom keel' hulle 

moedeloos temg en maak liefde. Sy egter "is nie Eros nie". Velward raak hy aan die slaap en praat 

in drome, maar sy drome is woorde (realisme-wereld) en nie beelde (plimordiale) nie. In sy droom 

is slegs een sin; "Isis se wieg is die lotusblom en die dae glip verby." (p. 94) Die knolskiywer weet 

hy moet verdeI'. Hy kyk weer 11a die vrou en twee dinge word opgelet: die kleure waaIin die 
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alchemie weereens implisiet Ie en sy het die "dun cukels van Demeter" (een van Isis se auder 

gedaantes. volgens die mitologie en die teks). Daarom kan die knolskrywer weer aan die slaap raak, 

omdat daar selfs in hierdie vrou iets van Isis is en hy iets bymekaargemaak het. Hy moet egter 

\erder en neem die vliegtuig na Nice. Daar is eel'S 'n donderstorm (wat dui op die onmstigheid van 

sy siel), maar dan is alles weer die volgende oggend stil: "lets tintel egter in hom van veJWagting" 

(p. 95) en hy nader "'n niOOvan agtien" wat hy in die pOitaal sien". 

Die droom-simboliek word verdeI' gevoer, wanneer die knolskrywer terugkeer na sy kamer en vier 

drome (met die voltooing wat die getal vier impliseer) droom Hy is die leeu, wat saamgestel is uit 

"kwik, sout en swaweI". Hierdie stowwe is die alchemis se boustene waaruit hy sy goud wil maak. 

Die leeu is dus aan die begin van sy reis. Die Ieeu self is 'n belangrike simbool in die Egiptiese 

mitologie - dit konespondeer met die goud en die son self In die alchemie konespondeer die leeu 

met die element swawel. En die leeu is verder die aardse tcenhanger van die arend (as sulks is dit 

dus 'n aardse element beeltemal die teenoorgestelde van die vroulike maanbeeld). Die leeu is die 

natuurlike heerser. maar dem die assosiasie met die son en die vum, word die leeu ook simbolies 

van die stlyd en die oonvinning en die oggend (Cirlot, 1990: 189-190). As sulks is die leeu dus die 

songod wat gebore word uit die nagsee-kruisillg en 'n simbool is vir dit wat geskep word uit die 

alchemistiese proses (die l1uwe self wat gebore word na die kennismaking met die pIimordiale op 

die psigiese reis). 

In die knolskIywer se droom wandel die leeu op die rand van die water ("op die seemuur") opsoek 

11a sy vyande. Die leeu is groen, die begin van die alchemistiesc verandeling (aan die ander kant van 

die kJeurspektlUm van die geel goud en die rooi son). Hy kIy die "soet geur" en sien die rooi (die 
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ander kant van die alchemistiese Ideurspelctmm) balletdanser, "maar dan is sy weg", Die reuk maak 

hom rasend van woede. In die volgel1de droom sien hy die skilder Stahl, maar so groot soos 'n reus 

en hy werp hom 001' die muur in die see. Die kuustenaar word met die leeu in verb and gebring en 

daar viud 'u oorgawe aan die water, die magna mater plaas. Daama is hy weer die groen leeu en hy 

volg 'n heerlike geur. Die geur lei hom na 'n bmidskamer (waar velwag sou word die vereniging 

van man en vrou plaasvind), maar 'n bloedrooi edelgesteente verblind sy oe, Hy word in veertien 

stukke geSllY, fYtl gemaal, in wyo opgelos en weggesluk deur "'n godin". Die rooi en bloed word 

met mekaar in verband gebling. Dit is waarheen hy op pad is (die roo~ die sou) en dan word hy 

opgelos in wyo, Weereens word die verskillende simboliek vir die oOl'gang na die plimordiale 

gebmik: die alchemie, die Dionysiese wyo, die suy in veertien stukke van die Isis-Osiris mite en die 

algemene erotiek van die godin. Die groen leeu word opgelos en verenig met die godin - sy neem 

hom bilme haar op. In die laaste droom menstmeer die boer bloedrooi. Die boer is die 

versinlleliking van die erotiese. Die Ideur is weereens die rooi van die son. Die stof is die bloed van 

sterfk van lyding, maar ook van hergeboOlte, Die proses is die menstmasie, die natuurlike 

sirkelgang van die VTOU en van die lewe (wat ook dieselfde sirkelgang is wat die bul in die bulgeveg 

gevolg het). En die uiteil1de is die kroon wat gevonn word en ten bemele styg. Die groen leeu is 

opgelos in die godin en uit die hoer het die rooi bloed na vore gekom wat as kroon ten hemele styg. 

Hierop ontmoet die knolsklywer weer vir Yvette, wat hom herinner aan mej. X. Hulle eet, die 

erotiese toenadeling begin plaasvind en die knolsklywer veltel haar van "die Knoop van Isis." 

(p.97). Die knolsklywer "moet die knoop ontrafel voordat [by] wysheid sal viud." Die sktywer 

gaan VOOIt met 'n spel van getalle, "dat daar sewe Isisse is; sewe VTouens wat een man soek." Die 

inversie word nog verdeI' gemaak - die Koning is die draer van die mite, by is die "refukamasie van 
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God, eenstoflik [...] met sy opvolger, wat die ka van sy vader oomeem ... " (p.97). Hy gaan voort 

dat daar veertien ka's is en dat dit ooreenstem met die veertien stukke waarin Isis opgesny is. 

Daama word verder 'n vergelyk getreftussen die sewe (Isisse) maal twee wat veertien is. Alles is 

ineengeweef, daarom is dit so moeilik om "die knoop van Isis te ontrafel." Hy beleef nou sy droom, 

want hy en Isis "wandel met die seemuur langs" en as die knolskrywer as die koning gelees word, is 

die implikasie duidelik dat die mite binne hom Ie. Hy moet dit net vind, deur self in veertien stukke 

gesny te word en die Isisse te vind. 

Hulle luister na 'n pianis; langs hulle is 'n museum waar Griekse, Romeinse en Feniciese oorblyfsels, 

"opgediep meestal uit die see" (p.98), bewaar word. Hierdie stukkie van die teks, indien primordiaal 

gelees, is deel van die proses van simbolisering waardeur daar op die konneksie en verband met die 

ou mite-wereld, waarbinne die knolskrywer staan, gewys word. Nog mrer: die oorblyfsels kom uit 

die see, en as simbooL kom die oorblyfselfs waarvan die knolskrywer (en die leser nie wegkom nie) 

uit die primordiale wereld. Hierdie oorblyfsels (soos al eintlik in die woord gelmpliseer word) is dus 

eintlik die argetipiese materiaal. 

Yvette en die knolskrywer gaan dan na die kamaval wat digby aan die gang is - 'n egte karnaval, nie 

bedoel vir toeriste nie. Net soos 'n egte belewenis vir die primordiale reisiger, wat nie deur 'n 

gewone toeris-reisiger ervaar kan word nie. 

In IS/:<; bis l<;is vind daar nou nog verdere verdiepings van die proses van simbolisering plaas wat 

Leroux gebruik om die oorgang na die primordiale te bewerkstellig. Hy bring naamlik ook 'n sekere 

Zen element in die teks in. Zen is natuurlik nie iets wat tot die Buddhisme ofdie Taoisme beperk is 
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nie. maar eerder 'n lewensuitkyk en benadeting tot volheid. wat ook in die Christelike geloo£ die 

Hebreellse geloof en die modeme fisika te vinde is. In die zen word daar natuurlik gesoek na die 

nllwe eenheid. die oplossing van die probleem van die Twee. en daarom is dit in wese nie soveel 

verskillel1d van die oplossing van presies dieselfde probleem wat die alchemie gesoek het nie, en 

wat l1atullrlik die doel van die primordiale is nie. 

Ellgen Henigel Zen ill the Art ofArchelY het zen se betekenis in die oefening van 'n boogskutter 

gesoek om te soek waar kuns kunsloos word, waar boogskiet rue-boogskiet word, en die 

boogskutter die teikel1 word, "rm afi'aid I don't understand anything more at a11," I answered lIeven 

the simple~1 things have got in a muddle, Is it 'I' who draw the bow, or is it the bow that draws me? 

'" Do 'r hit the goal or does the goal hit me? ... Bow, aITOW, goal and ego, all melt into one 

another, so that I can no longer seperate them And even the need to seperate has gone. For as 

soon as I take the bow and shoot, everything become so clear and straighfOlward and ddiculously 

simple ... 'Now at last.' the Master broke in, 'the bow-stting has cut right through yoU.",6 

Die konsentrasie van die boogskutter is baie dieselfde as die konsentrasie van die persoon wat alles 

uit homse1f wil laat uitvloei en "enlightenment" wil kry. Vir die persoon bestaan daar dan geen 

objek-subjek dualiteit meer rue, maar slegs 'n toestand van volkome heelheid, waar die persoon tot 

totale IUS kom 

Leroux ( 1980 131) het hierby aangesluit toe hy gese het: "But in reality, the real self is the void. 

loe self is that inner centre where you achieve petfect balance. That means we can reconcile the 

(, AangehaaJ 111 die 771e Utile len Companion (1994:334-335) 
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opposites... " En verder skep hy 'n duidelike Zen beeld in Isis Isis Isis, wat duidelik ook 'n soort 

beeld van die ewigheid, die simbool "Isis'\ wat gesoek word is(p.98-99): 

"Met die loop van die geweer in die V van my wys- en middelvinger konsentreer ek op die 
silwer draadjie en toe word daardie silwer draadjie onsettend belangtik [ ...] maar eintlik 
skiet ek na daardie galingdull streep wat van die oneindigheid van b6 kom en verdwyn in 
die oneindigheid lla onder. Oaar hang Lsis in een van haar vele vorme, venllom as 'n silwer 
poppie een lentenag in Antibes tenvyl alles stll word om my en selfs die oempa van die 
orkes en die gebabbel van die Franse mans van Antibes deel van die stilte word. Die dUll 
draadjie word liggewend, dit gloei soos fosfor en begin minimaaL tergend heen en weer 
beweeg teen die agtergt'ond van 'n pikswalt doek. En saam met die beweging van die silwer 
draadjie begin my hande bewe en beweeg die loop van die geweer ook heen en weer 
loodreg. vlammel1de staal wat een oomblik met die silwer draadjie verenig en die volgende 
oomblik teen die pikswalt donkelte te staan kom 

"En meteens is ek weg en voel soos iemand "stoned" - alles word langsamer, 'n ewigheid 
beweeg verby in 'n enkele oomblik [ ... ] En ek sien myself in daardie angswekkende oomblik 
en ek gooi my hele velwarde verlede in daardie oomblik terwyl die silwer draadjie teen die 
pikswalt agtergt'olld van die Kollektiewe Onbekende van my eie psige beweeg. My hele 
liggaam is gespanne, my yinger word stywer teen die sneller tot daardie onbekende oomblik 
sal aanbreek wanneer die ontploffing sal plaasvind. Ek sien die donkelte en lig; ek sien 
silwer en swalt; ek gee my volkome oor; ek plaas my hele soektog op die spel en die 
ontploffing is skaars hoorbaar .. en die silwer draad k1ief en Isis, die wit poppie, teen 'n 
pikswalt agtergt'ond na benede val ... " 

Hierdie uitsonderlike gebeUltenis gebeur op die kamaval waarheen die knolskIwyer en Yvette 

gegaan het. Die kamaval is 'n duidelike aanduiding of SOO1t simbool vir die proses van 

simboliseling. Oit is juis wanneer mense maskers en kostuums dra en in nuwe persoonlikhede en 

werelde inbeweeg. Die kamaval is egter ook self 'n simbool. Oit nou verbonde aan 'n hele reeks 

\ilUgbaarheidsfeeste en die feeste waar die Meester en die dienaar gelyk gestel word.
7 

Die meeste 

feeste het egter ook 'n SOO1t diaboliese karakter, vergelyk hier byvoorbeeld die Halloween fees, St 

Nicholas feeste en die Hebmeese Purim By hierdie SOO1t feeste word die deelnemer ook sterk met 

die bose gekollfi·ol1teer. Die fees en die kamaval is dus geleenthede waar mense bulse1f kan 

Baie feeste het oor eeue saamgesmeIt, so is claar byvoorbeeld die Kamaval feeste Iangs die Ryn oot 'n kombinasie is 
van die oer-oue heidense feeste ter viering van die einde van die winter en die uitdryf van die bose geeste van die 
~lnter en terselfdertyd met die Christelike feeste oot die einde van Michaelrnis aandui en die laaste fees is voor die 
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konfi'onteer en "heel" kan word. Dit is dus uie vreemd dat die feeste en kamavalle so maklik 'n 

tweeledige karakter kal1 aal1l1eem rue. Juis uit die koufrolltasie met die "Ander" lay die mens ook 

die geleentheid om volledig tot mens te ontwikkel en die goeie werklik te ken (De Vries, 1974:82). 

Wanneer die knolslaywer dus op die kamaval kom en die geleentheid lay om lla die dun draadjie te 

skier. word hy in die posisie geplaas waal' hy volledig met sy hele wese gekonfronteer kall word. 

Natuurlik heteken die skiet na 'n draadjie waaraan 'n poppie hang min hy die eerste kennismakiug 

daannee, maar vir die perSOOll wat reeds die plimodiale reis aangepak het, is die skiet na die poppie 

veel meer as net dit. Die leser word dan ook hielmee gekonfronteeI', wanneer daar gese word dat 

die poppie eintlik Isis is. Deur die proses van konsentrasie en volledige (zen) eenwording met die 

skiet na hierdie poppie, vereenselwig die knolskrywer in homself dus al die simholiese waardes wat 

deur Isis gedra word. Die heelwording word deur middel van die afskiet van die poppie, wat 

sOOitgelyk aan die voltooiing deur middel van die Eros en erotiese ervaring hereik. Die poppie 

word dan aan Yvette gegee, omdat sy ook die Isis is en dit verdel' moet dra. 

Toe hulle uiteindelik in die kamer van Yvette kom, hoop hy sy sal die man vind, want hy sien hy in 

haar "'n oplaaiing van vroulike helofte: 'n sagtheid, 'n vroulikheid, 'n walmte, wat hom sal heskenn 

teen die eise vall die Swalt Karoo" (p. 10 I). Die man het die vrou llaamlik nodig teen die woesstyn 

van die Karoo. 

Hulle ly verdeI' rond en dohhel in die Casino van 'n hotel. Die knolslaywer wed op ses, maar sewe 

is die getal wat well. Hiema wen Yvette. Hulle ly verder en waar hulle 001' 'n duhhele spooroOIweg 

moet gaan, staak Yvette die motor. Die knolsklywer slaag da31ID om uit te splIDg, maar die motor 

Lent-tydperk (\vat die streng Katolieke tydperk van onthouing tot en met Paasfees inlui). 
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word deur trein in twee geskeur. Hy kan hiel11a nie vir Yvette vind nie. Die verhaal word meer en 

meel' sulTealisties wanneer hy weer in Maly-Jane Hudson vasloop. Hy dink Yvette is dood en met 

die besef van haar oellskynlike dood knoop sy ingewande illeell "met die knoop van Isis wat nooit 

ontrafel sal word nie." Die kllOlskrywer raak wanhopig, omdat dit duidelik uit die teks is dat Yvette 

vir hom 'n belangrike "stuk" in sy soektog na Isis geword het. Yvette is egter nie dood nie, en soos 

Maly-Jane Hudson. maak Yvette 'n "temgkeer" uit die dood. Hierdeur word die idee verdeI' 

versterk dat al die vToue-karakters in die teks net simbole is vir die teenhanger wat die knolskrywer 

moet vind. Net mel11a ontmoet hy weer Mrs Scott-Finesse Immobile. Yvette veltrek en daarna 

veltrek die knolskIywer en Mrs Scott-Finesse Immobile "in 'n wit citroen" na haar landgoed. Dit is 

natuurlike dieselfde motor as die van Yvette en die ineenskakeling van die vroue-simbole word nog 

verdeI' hierdeur gei'mpliseer. 

Die volgende dag sal die knolskJywer na Rome veltrek "op pad na Gliekeland, my uiteindelike 

bestemming." Dit bevestig die feit dat GIiekeland, die wereld van die mite, die hoogtepunt van sy 

reis is. dit waarheel1 alles herlei sal word, ten spyte van die feit dat die mitologiese substratum 

eintlik Egipties is. 

Hy neem verdeI' 'n bestekopname van die twee vrouens. Van Yvette hoop hy dat "sy kry ms in die 

anTIS van 'n Spaans-Argel1tynse skilder [ ... ] en dat hy die lewe wat deur Yvette raas, spaarsamig sal 

gebmik om sy eie talent te bevorder." Die klllstenaar moet die lewe van die vrou gebrnik om sy 

klllS te skep. Mrs Scott-Finesse Immobile is die Swalt Godin, sy beweeg me en maak geen geheim 

opellbaar deur oe wat "henneties versetH" is nie. Daarom is sy ook "immobile". 



Sy geliefde Yvette is egter weer daar om van hom afskeid te neem, hy tel die "stukke" wat hy 

\ersamel het. maar maak die opmerking dat dat hy nog nie die "blou-pers vlam in die kamer van die 

alchemis wat Isis aan my sal openbaar" (p.l 07) gewaar nie. Die simboliek van die alchemie word 

dus weer gebmik. Die skrywer se dat die hoogste stadiums van die alchemie, die diepste vlakke van 

die primordiale belewenis. nog bereik moet word. 

Na die knolskrywer se aankoms in Rome, gaan hy na die Spaanse Trappe. Hy "wens" hy kon 'n 

skildery van Thanatos koop - die doodswens word dus nie velvul nie. En onmiddelik "voel" hy die 

gamine langs hom, "net haar teenwoordigheid", maar dan stel sy haar self voor as Pamela. Sy kom 

van De Dooms en ken Bettie, die "mal hoer van Hoogstraat". Hy vra haar of sy Isis, Osiris en Set 

ken. In hierdie teksgedeelte word Thanatos dus gestel teenoor die gamine, dan Bettie, wat die hoer 

is (en daannee word die suggestie van die oer-hoer) geskep en dit word dan gekoppel aan die groot 

simboollsis. Die knolskrywer beskIyfIsis nogmaals: 

"Isis kan natuurlik gevaarlik wees [ ... ] Mens dink byvoorbeeld daaraan hoe sy die songod, 
Ra, behandel het. Maar. aan die ander kant, sy het hom ook genees. Sy word ook in 
verballd geblIDg met Medea, wat Kreoll, haar skoonvader, vermoor het. Sy is die aqua 
pennanens wat die strydende element verellig. In haar is die elikser van die lewe bevat. Sy 
is my moeder. my vyand, wat my eendag weer heel sal maak. Sy is die kern, die wese van 
transfOiTIlasie. " 

Die ooreenkomste tussell die beskIywing van Isis en die tranSfOiTIlasie-simboliek van die alchemie is 

ooglopend. Die lsis-simbool is hier baie meer as net 'n SOOIt projeksie van die anima, maar is 

werklik 'n simbool vir die hele psigiese tranSfOiTIlasie-proses. Sy is die donker en gevaarlike kant 

van die psige, maar ook die transfonnasie-element self Sy is die water waalID die vereniging van 

die stlydende elemente sal plaasvind. 
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Die knolskrywer beklemtoon verdeI' die mitologiese dimensie van die Isis-sOObool dell' Isis in 

verband te bring met die tradisie van mitologiese Griekse godinne, soos Artemis. wanneer hy se: 

"Deemis is maar een van die aspekte van Isis. Aan die teenoorgestelde kant is daar ook die 

vyandskap teen seks en die man, net soos by AItemis en al die ander vorms waarin sy verskyn" 

(p 110). VerdeI' bou hy egter ook aan die simbool dell' hierdie gegewe weer te gee en deur Isis en 

Anemis aanmekaar te koppel word die simboliese aard van die mitologiese figme verder 

beklemtoon, naamlik dat hulle sOObole van diese1file primordiale en argetipiese waardes is. 

Die knolskIywer gee ook sy eie mitologies-sOOboliese eienskappe weer as Osiris. Wanneer hy praat 

van die "geheimsinnige wyshede" wat hy ken en vir Isis geleer het, is hy uThoth, of Hennes" 

(p.1IO). Hierdeur word die mitologies-simbolies aard van sy karakter beklemtoon, maar ook die 

universaliteit van die primordiale waardes wat Thoth (Egipties), Hennes (Grieks) en die 

knolskI)wer (hedendaags) het. Wat veral belangrik is, is dat al hierdie figure die nniversele waardes 

het. 

Net hiema word Pamela doodgery. By die beskIywing van haar word klem gele op haM blou 

onderklere, en later verbeel hy hom dat Pamela daar is. Weereens word sy beskryf in die 

alchemistiese blou onderklere, met groenkleurige vetf om haar oe en die blou is ook in haar oe. Dit 

is weereens die a1chemistiese kleuI'e, en as Isis-gedaante moet die gevaarlike kant ook daar wees. 

Daarom is die bloed op haar lippe "drakebloed". 

Hiema kom Bml1hilde. die hoer, op die toneel en 66k by haar word die klem'e beklemtoon: uSy rig 

die rool en blou van haar oe op my [...] en bestraalmy met rooi en blou.1/ 
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Die knolskrywer word met die hoer gekonfi'onteer en haal weer sy Tarot kaatte uit. Die kaart wat 

hy vir hom self gooi is nommer een, Le Bateleur (p.113): 

"...ek is LeBateleur, kaalt nommer 66n, die goelaar, die "ingewyde, die knol die onwyse 
man wat die deur oopmaak wat lei tot kennis van hierdie onverstaanbare wereld. Ek 
beweeg op die skeelllleslem-dun skeiding tussen sublimiteit en belaglikheid. Ek probeer 
lluminositeit in my visoene oproep. Ek is die volgende nommer, nommer een, ml my dooie 
oom van Prins AlbeIt. die zero. die Dwaas wat sekuriteit venuil vir 'n pelgrimstog. Ek is die 
een wat praat deur die masker van Osiris, Thoth en Homs. In my opgeblasenheid sien ek 
myself in 'n bomenslike staat van kennis; ek is 'n kosmiese gees wat spreek deur die Self; ek 
dra in myself die kenuis wat setel in die anima mundi; ek is geell enkele persoon meer uie; 
ek praat uit die groot Onbe\\tuste en ek is verhef bo die individu wat maar slegs 'n 
onpelfekte VOlm is teen die agtergrolld van die universele." 

Hierdie beskt)'\ving van die knolsktywer is belangrik. Hy is weereens besig om 'n simboliese masker 

op te sit en homself in verskillende simbool-volllle voor te stet Dit word in klassieke Jungiaanse 

telme gestel: hy is nie meer een persoon uie, dus is hy die teenoorgestelde, die kollektiewe en hy 

praat nou uit die "Onbewuste", maar terselfdeltyd word die mitologiese simbole, Osiris, Tholli, 

Homs. en alchemistiese simboliek ook gebmik en word hierdie simbole gelaai met die Jungiaanse 

primordiale betekenis. 

Die substansie van wat hierdie figuur se is ook van belang. Dit is onwys om die deur oop te maak 

en die kennis te probeer velwerf van die onverstaanbare wereld - die primordiale wereld. Daar is 

reeds velWYS na "sy oom", die Dwaas. Die knolsklywer is 'n progt'essie hierop, by is die volgende 

"nommer", Die teks suggereer egter ook dat hy nog altyd ook die Dwaas is, maar die Dwaas wat 

die sekUliteit venuil vir die pelgrimstog. Die simboliek van die reis na biune (die plllnordiale reis) 

word dus weereellS gefmpliseer. Die idee dat hy reeds vel' op bierdie reis gevorder het, word 
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gesuggereer deurdat hy reeds in homself die kenllis van die anima mundi het (die groot vroulike 

beginseL maar in die aardse, Gaia vonn), 

Oaarom is hy vanaand die volkome Knol die Magus, wat die beker, die stai die swaard en 

pentaculum vashou, Die beker is In simbool vir die transendentale insluiting
R 

(Cu'lot, 1990:43), die 

staf is In simbool van ondersteuning en in die Egiptiese mitologie veral viI' die son (Cu'lot, 

1990:308), en die swaard vir cOlyullctio (Cirlot, 1990:323), Die simbole is dus almal simbole van 

voltooiing, 

In die teks word die simboliek van die Tarot-kaalte (en ook die Kaballa) nou ook weer ingevoer 

(p.IOO): "Ek sit in die Oa Meo Patacca met die pak Tarot-kaarte in my hand wat die Kabbalistiese 

Boom van die Lewe voorstel die 22 troewe die 22 wee waarlangs die slang heen en weer spu'aal 

tussell die Sephu'oth, die wee van die laagste punt die Malkoeth, tot by die hoogste punt, Jesod," 

Die presiese inhoud van die inboud van die Tarot-kaalte en die Kaballa is nie bier van soveel belang 

nie. Wat weI belangtik is, is dat dit nog 'n simbool is van die psigiese transfonnasie of oOl'gang na 

die plimordiak deur hierdie simbole bewerkstellig word, Oaarom is by "'n Knol wat eendag, in sy 

wit huisie by die see, besluit het om die dem oop te sluit en die sU'kelgang na b6 aan te dun" Die 

sirkelgang pas in by die simboliek van die Kaballa en die Tharoth, maar ook by die sirkelgang van 

die llagsee-reisiger. Dit is ook die gang na b6 waar god is. God is bier UI die sm van verlossmg en 

vereniging. presies dieselfde as die plimordiale vereniging. 

Die knolskI)'Wer veltrek na Gliekeland. Hier moet die voltooiing plaasviItd en moet hy Isis, of in 

die Faust-tenne. Helena, vllld. Die reis van die kIlOIskI)'Wer word nou gevaarlik. Die werklike 
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afdaling sal nou plaasviud: "Die spel op die oppelvlak het tot 'n einde gekom ... " (p.llS). Die 

knolskIywer beskryf die dieper en gevaarliker fase wat hy nou moet betree in terme van 'n reeks 

simbole. uit die Faust-mite, die mitologie en die Jungiaans tenninologie (p.IIS): 

"tot dusver was ek Faustus I van Goethe; alles het op die oppelvlak plaasgevind; ek bet nog 
geen essensiele kontak met die anima gehad me. Sal ek in Griekeland, soos in Faustus II, 'n 
kontak vind sodat selfs my Skaduwee bevrees word? Sal die ware avontuur nOll begin na 
die ongepeilde dieptes van die Kollektiewe Onbewuste? Sal ek my skaduwee uitdaag en 
werklik die naam van Isis, Helena, AI.lemis noem? Sal ek, die knolskIywer, nou meer waag 
as wat my skaduweekant velwag" 

Die knolskIywer se reis het dieper en gevaarliker geword. Waar hy voorbeell homself in sy 

"opgeblasenbeid" gesien het as figuur wat die plimordiale reis aandur£: gaan hy nog verder. In 

JUllgiaanse telllle beweeg hy van die "Onbewuste" (p. 113) na die "Kollektiewe Onbewuste" 

(p.11S). Dit is ook belangIik om te let op die suggesties van donkeI1e. Die kIlOIskIywer kom teen 

die aand aan ("dit is sterk skemer"). Hy ontmoet weer sy Vliend, die Neger, wat erken dat hy uit sy 

diepte is. Hy kan die plimordiale reis van die knolskIywer uie meer meemaak nie. Die knolslaywer 

\:Ta egter aan hom ofhulle 'n bietjie chaos gaal1 skep. Wat natuurlik presies is wat die knolsIa-ywer 

op 'n psigiese vlak doen. Josepb Gladstone is egter bier en word deur die humIDotorbestuurder 

saamgeneem "in die legkaall van die Atheense verkeer tot waar hy Chaos, sy demoniese suster, 

hopelik sal \:indo " 

Die knolskIywer ondemeem die volgel1de dag 'n toer. Hy "herken" homself in 'n standbeeld. Sy 

belewems van sy wereld is dus baie diep - by is as't ware deel van een van die stalldbeelde. En "ek 

sien die beeld van Isis in die standbeeld van Kore, No. 674" waardeur Isis en Kore, die Egiptiese en 

Gliekse godinne direk met mekaar in verband gebling word. Daar het 'n verdere progI'essie in die 

x In die Engelse tekste word die woord "containment" gebruik. 
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teks plaasgevind, deurdat Kore Artemis vervang het as die mitologiese simbool waarmee Isis 

vergelyk word. Onrniddelik daama, raak "sy my liggies aan die ann, sy wat lyk soos No. 674 [ ...J 

Shulamite Reinette." Die vrou wat die knolskrywer ontmoet, word onrniddelik deur die nommer 

van die standbeeld, met Isis en Kore vergelyk. Die getalle 6, 7 en 4, dui ook op die bose, die goeie 

en die voltooiing. Daarom se die knolskrywer kort daama: en daar is by my geen twyfel nie datfl •.• 

ek Artemis ell Agras sien: dat ek in Shulamite Reinette 'n beliggaarning gewaar van die godin op 

wie se terrein die mystae van Agrae plaasgevind het, 'n fees soortgelyk aan die huweliksfees van 

Dionysos, 'n voorspel tot die groter misteries van Demeter, die aardmoeder ... " (p.120). 

Met die sonsondergang is die knolskrywer en die Neger besig om saam aandete te eet en hulle kyk 

na die "son et lumiere van die Akropolis. fI Die kleure wissel van rooi, na groen, na swart, dus oor 

die hele kleurspektrum heen en die progressie van die alchemie word hierin gesuggereer. 

Terselfdertyd is dit die tyd van die sonsondergang, juis dan wanneer die nagsee-kruising aangepak 

sal word. Daarom is die Neger ook "tired en disturbed", die gemoedstoestand op sielkundige vlak 

van juis die tyd van vernuwing en psigiese groei. Die surrealisme van die teks kom weer na Yore, 

wanneer Mary-Jane Hudson haar verskyning maak. Daar is egter nie sekerheid of dit sy is wat 

verwronge en vervalle tevoorskyn kom nie. Die eerste inkarnasie van Isis het soveel van gedaante 

verander dat sy amper onherkenbaar is. Dit is ook te verwagte, want Isis is nie staties nie. Soos die 

knolskrywer op sy primordiale reis vorder en van vorm verander, so verander Isis ook van vorm. 

Die toneel word egter nog meer surrealisties, wanneer die knolskrywer se mede-resiger, die 

priester, opdaag, saam met Brunhilde en ook Mrs Scott-Finesse Immobile, Yvette en Myra 

Greenwell. Bettie word verkrag, Isis in al haar gedaantes uit die knolskrywer se reis versamel nou 

in die nag om hom. 
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Daar word verder beskryf hoe die knolskrywer Aegina besoek. Voortdurend is daar suggesties van 

die primordiale waarde van wat hy doen. Hy soek voortdurend na Isis. Hy vaar na Aegina, die 

dogter van Zeus, deur die olyfgroen oe van Shulamite. Hy tref die vergelyking tussen die Swart 

Karoo en die mitiese wereld van Griekeland en kan nie begryp hoekom "my eie land geen tempels 

het nie... " (p.123). 

Die knolskrywer en Shulamite eet aandete. Weereens is die tyd die aand, die tyd van die nagsee

krusing. Hy kyk oor die see en sien "Isis uitgestrek oor Aegina, haar borste teen die hemel ontbloot, 

haar bekken oop en blootgeste1, haar bene in die stit water van die see van Marina." (p. 124) Dit is In 

baie seksuele beeld, wat die erotiese aard van Isis beklemtoon. Daar word ook gesuggereer dat Isis 

oral om hom is, dat sy die hele ruimte waarin die knolskrywer hom bevind vuI. En in die beeld 

skakel sy weereens met die see en die water. 

Die knolskrywer word voorgestel aan twee meisies - Diana en Sharon - en weereens sluit die Neger 

en die priester hulle by die knolskrywer aan. En daarop volg al die ander vroue, al die ander 

gedaantes van Isis, maar wanneer die son sak verdwyn "al die hekseverskynsels". Dan verdwyn die 

priester en die Neger ook en die knolskrywer is op In wandeling saam met die twee "nimfe". Maar 

die ruimte waarin hulle is, is gelaai met betekenis. Hier is "'n tempel gebou vir Artemis in al haar 

vorme, met Hekate, die heks aan haar sy. Dis In eiland van ontvlugting. Dis die eiland van die vrou. 

Dis die ei1and van Isis met In tempel ouer as die tempel van Jupiter by Olympia." (p.126) "Om 

ligtelik met die argetipes te speel, is In gevaarlike spell! en daarom wil die knolskrywer sy twee 

nimfe waarsku teen "heiligskennis". En dan (p.126-7): 
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"Eintlik wil ek hulle waarsku teen wat in hulleselfkan plaasvind in In omgewing waal' 600 
jaar vom Christus In enonne energie van die libido uit die Kollektiewe Onbewuste ontplof 
het om, in tenne van simbok in die geraffineerdste ell mooiste tempels in die wereld uit te 
laistaliseer - eintlik wil ek hulle waarsku dat die mens se psigiese stmktuur dieselfde gebly 
het en dat die demomese aspek in hierdie psigiese avontuur net so maklik die oorhand kan 
lay - eintlik wi1 ek hulle waarsku teen die doodsonde van ydelheid in tenne van die 
rasionele waarheid Waalln hulle leef II 

Die JWlgiaanse en primordiaIe bedo van die slaywer word duidelik gesteL maar dit is terselfdertyd 

In waarskuwing en In uitdaging. Die psigiese energie kan of uitlaistaliseer as dit reg olltwikkel en 

gemtegreer word, Of as dit gelgnoreer word en daar voortgegaan word om in die illusie en die 

ydelheid van die idee dat die mens in die rasionele wereld kan oorlee( dan sal die uitkoms baie 

andel's wees. Die la101slaywer weet dit, want hy ken die Karoo en hy weet dat daar in die Karoo 

geell tempels is me. Hy ken ook die waansinnigheid van Karoo-boere wat na die wolke skiet om 

reen te lay 

Die knolsktywer kyk na die maan. Die mistieke waarde van die maan is daannee heen met die 

maansendings, maar dit betekel1 nie die tldood van gode" uie. En die rede hoekom dit nie die dood 

van die gode beteken nie, is omdat in tlhiel'die woestyn van die heelal word die gode en godinne 

sterker en mee.. fonnidabel. In die psiges van duisel1de miljoene krioe] die psigiese materiaal waamit 

gevaal'like go de en godiune gebore word" (p.127). Weereens word dit duidelik in die teks gestel 

dat die uiteinde van die primordiale reis bereik word. Die knolsktywer begin nou hierdie wereld te 

ken. Die name van die go de en godinne word met In klein letter gespel en hulle kom in geen 

spesifieke gedaante soos Isis of Osiris voor uie. Dit is omdat hulle net simbole is van dit wat uit die 

diepste lae van die psige lla vore kom. Oit is In treffende ars poetica Waalln die sktywer die aard 

van sy simboliek verklaar. 
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Die knolskrywer en die twee nimfe wandel voort. Hy val in In graf, wat ironies eintlik net In 

uitgrawing van die paaie-departement is. Hulle "verdwaal aanhoudend op die kruispad waar die 

onsigbare hond van Hekate aanhoudend blaf" Die teks sluit dus hier direk aan by die simboliek van 

die helse vorm van die maatl, naamlik Hekate. Die knolskrywer word weereens gekonfronteer met 

die primordiale wereld wat deur hierdeur voorgestel word. Die hond is onsigbaar, en die 

knolskrywer vra homself hoekom daar In hond blaf wanneer daar geen huis is nie. Dit gee dus aan 

die hond In sekere nie-fisieke en nie-reele karakter. Deur sy bJaf word sy teenwoordigheid egter 

aangekondig en in die hond se rol as begeleier op die nagsee-kruising en as die heks (Hekate) se 

hond, moet hy natuurlik teenwoordig wees, maar in nie-reele vorm. 

Die knolskrywer en die nimfe verdwaal op die kruispad (in hul lewens) want hoe kan enigiemand 

die pad ken in die primordiale wereld? Dan kom die knolskrywer te staan voor die mooiste tempel 

en deur die "pragtige skelet" daarvan word Isis aan hom geopenbaar. Die tempel is gestroop van al 

sy skatte, net soos die mens wat die diepste vlak van die psigiese en primordiale wereld bereik het, 

gestroop staan. Maar dit is juis dan wanneer Isis aan hom geopenbaar kan word. Hy "loop soos 

iemand in beswyming" en dis "meteens asof ek al my nimfe en die veertien vroue op my 

ontdekkingsreis na binne toe begryp." (p.129) Die knolskrywer is na aan In enorme insig: "Hier, 

drie-uur die oggend in Aegina, het ek meteens In begrip gekry wat ek nooit by benadering in 

woorde kan stel nie. lets binnekant my het ontplof; die veertien stukke het met In simmetrie - soos 

die eienaardige simmetrie van die Tempel van Britomartis - die VOrm geneem van al die mandalas 

wat drie-hoekig, rond, ovaal, vierkantig en in al sy samestellings my die gevoel gegee het van 

integrasie en die samebringing wat Isis is." (p.129) Dan noem die knolskrywer die dertien vroue en 

noem hulle "dertien aspekte van my anima." Hy "kort nog die veertiende gedeelte." En soos bekend 

200 




ell reeds bespreek. is dit ook die veel1iende gedeelte, die faUus, wat Isis in die Osiris-mite gek011 

het. 

Maar dit is die einde van illusies en hy gaan slaap. Nog altyd is die uiterlike reis nie die werklike 

vereniging, die werklike plimordiale belewenis nie. Die werklike integrasie het nog nie plaasgevind 

nie. Die volgellde oggend is die knolskrywer by die huis van Shulamite. Hy sien die vier kleure in 

die pou en se (p. 130): 

"Die albedo is vir die alchemiste In klimaks van In lewensproses; uit die chaos van die massa 
confusa word 'n eenheid gebore; die integrasie van die persoonlikheid is soortgelyk aan die 
vier basiese kleure, die quatemio van roo~ groen, geel en blou ... " 

Hy se verder dat die pou "die voel van Helmes" is. Die mitologiese simbool van Hennes is 

uitvoelig bespreek. Hennes as boodskapper van die gode, as konneksie met die plimordiale, is dus 

ook wat die pou is. Maar nog meer: "In die groen van die pou is al die kleure verenig." Die teks 

bereik nou In sekere "closure" en sametrekking en dit is duidelik hoekom die knolskrywer so 

deurlopend na kleure, en veral groen, velWYS het by sy bes1o.ywings van die vroue wat hy ontmoet 

het. Die vroue, die kleure en Hennes velvul dieselfde simboliserende funksie. Hulle lei die 

knolskrywer na die primordiale wereld. 'n Verdere voltooing word ook bereik. "Pouvleis was die 

koningin se ete; haar drank was die bloed van die groen leeu." Die verwysing na voedsel en drank is 

S0011gelyk aal1 die van die Chlistelike mite. Die beeld van die groen leeu is vroeer in die teks reeds 

gebmik en hierbo bespreek. Die vleis van die pou (met sy simboliese waardes) en die bloed van die 

leeu (met sy simboliese waardes) is weereens middele ter vereniging. Die keer is dit die vereniging 

van Isis, wat swanger word, sonder dat sy al die stukke van OsiIis gevind het. Sonder die 
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veertiende stuk "assimileer [Isis] 'n aspek van haarself' dem die pou te eet "wat deel is van die 

olyfgroen van haar oe. " 

Die knolskrywer het nie die veeltiende stuk gevind nie, maar sy "soektog het nou sy eindplUlt 

bereik en dit is tyd dat [hy] temgkeer." (p.131) Shulamite neem hom na Delphi - die plek van die 

Orake\. Hy staan hoog en het 'n uitsig. Nou sien hulle ook die "sonsopkoms" en nie meer die 

sonsondergang soos vroeer by sy besoek nie. Dit is die nuwe begin na die nagsee-kmising voltooi 

is. Sy hele "gevolg" van die reis, met sy Skaduwee, Joseph Gladstone vooraan, kom na hulle toe 

aan. En die gevolg word beskIyf as "die miemes wat uit my lang verlede kIioel na bo". Die 

knolskIywer se skaduwee en die animas, die hele donker kant van sy psige kom na boo Sy 

belewenis is nou werklik plimordiaal. Daarom trou hy en Shulamite ook, en met die surrealisme 

wat oomeem, gee sy sommer ook geboOite aan 'n kind, maar die kind sterr (net soos die kind van 

Bettie gestelf het). Dit is asof die idee van 'n eindpunt, van voltooing nie moontlik is nie. Daarom 

kan sy kind nie oorleef en hy nie vOOltplant nie. Die kind is "in hierdie lidese vlug gedoem [ ...] om 

neer te stOlt voor die allemagtige waarheid dat in die wanbalans van emosie en rede die lieflike kind 

l110et stelf' (p.132). 

Voordat die gevolg hom nog kan bereik, verdwytl Shulamite. Hy vertel aan Joseph Galdstone dat 

sy die "mater gimiosa is en dat sy die koningin van die hemel is en dat sy alles is wat vroulik is en 

dat sy ook soms 'n hoer en 'n terggees is." Sy is 'n SOOIt vervulling van die beskIywing van die "sy" 

wat reeds van die eerste bladsy van die teks aan die leser bekend is, maar nog steeds vedW)'ll sy en 

kan daar geen blywende bond tussen die knolsklywer en haar wees nie. Daarom weet die 
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knolskryvver en sy twee nimfe ook dat wat bulle betref "in een of allder stadium die illusies van 

Gliekeland al verdW)11" (p.132). 

Die volgende oggend neem Sbulamite die knolslaywer na die lughawe. Hy bet geboop dat die 

ander ook daar sal wees. maar bulle is nie. Hulle is in elk gevalnet "skimme", en beweeg aan, Sy 

Skaduwee, die pliester of die ander VToue is opsigself geen standvastigheid me. Daarom kyk die 

knolslaywer "angstig" na Sbulamite, wanneer sy baar olyfgroen oe op bom rig, "want ek sal in een 

of ander stadium vir myself en vir ander moet verduidelik wie Isis is en of ek ooit vir Isis gevind 

bet" (p.134), Shulamite vra die knolslaywer dan of by iets in Gtiekeland gevind bet. Die 

lalOlsbywer se antwoord is 'n verduideliking van wat baar vTaag eintlik is (p. 134): "Op In ander 

vlak is haar Haag eintlik of die held met ietsie VaIl die magiese la'ag van die anima in iiI baar vonus 

temgkeer na sy tuisland," 

Die knolslaywer moet die vraag beantwoord of by op sy soektog en sy reis "na binue" die anima 

gevind bet en integrasie van homselfbereik het. Hy wilnoem "dat in die misterie van [sy] soektog 

die essensiele waarbeid 'n inisiasie was en dat [hy] in lrierdie stadiUl1l, en miskien nooit, dit aan 

iemand kan verduidelik Bie" (p. 134). Die knolsklywer se verder dat hy net dertien van die veertien 

stukke gevind het op sy soektog na Isis. Die soektog is dus me vol1ooi of suksesvol me. Hy is baie 

11a daaraan. wat veral ook te sien is uit die gebmik van die naam Sbulamite. Soos lrierbo aangetoo11 

is. is Shulamite vir JUllg die boogtepunt van die stadiums VaIl die erotiek, wat by Gretchen begin het 

en via Helena verloop het. Sy is die kennis, die Sapientia. Daarom, wauneer die knolskrywer en 

Sbulamite daama op die 1 ughawe staaII, probeer hy 'n choms mysticus bedink maar kan geen 

woorde vind me. Die tyd word minder. In die teks word weer temgverwys na die mite waarin die 
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veeltiende stuk deur die krap. Oxyrhynchid. opgeVTeet is. Die veeltiende gedeelte is !lin Fallus van 

die Gees." Oesondanks moet Osills lIin die monoliet herlewe ~die geestelike-erotiese simbool wat 

uit die onbewuste suiwer in die wereld van die rede inskiet. Dit moet die punt van die ysberg wees 

wat 001' die wereldwye oseaan na die blou hemet wys" (p.135). In hierdie deel van die teks word 

die essensie van die proses van simboliseling uitgelig. Isis en die soeke na haar inkarnasies in die 

vonD van die vrouens is 'n erotiese simbool. Maar dit is ook geestelik, omdat die ware aard van die 

erotiek geestelik is. Die simbool skiet in die wereld van die rede in (soos VanWyk Louw se 

simbool wat ligstrale uitstuur), en soos 'n pyl of koel wat skade aanrig, versteur die simbool die 

rasionele oppervlak-wereld van die rede. Die simbool versteur omdat dit gelaai is met betekenis "uit 

die onbewuste". En die simbooL gelaai met betekenis, is nie opsigself die finale waarheid, antwoord 

of voltooiing nie: dit is slegs die punt van die ysberg. Die simbool Vvys oar die wereldwye oseaan 

(wat as simbool opsigselfkolTespondeer met die Kollektiewe Onbewuste en ptimordiale wereld) na 

die blou hemeL En die blou hemel is enersyds - binne die 100ds-Chtistelike Illite - die simbool van 

veremgillg en ewige lewe, maar andersyds is die hemet die ander helfte van die son-held se reis. Dit 

is die dagsiklus wat volg na die nagsee-kmising. Dit is die deel van die reis wat volg op die 

pl1mordiale reis. 

Die knolskrywer wag nog angstig vir "Isis om OslllS te genees [ ... ] en die god weer vmgbaar te 

maak" (p.l35). BirnIe die lesing van die teks wat hier voargehou word, is dit duidelik simbolies vir 

die "voltooiing" van die psigiese il1tegrasie. Maar niks gebeur nie. Die implikasie is dus dat die 

integrasie nie voltooi is me. Hierop veltrek die knolskrywer temg en dink aan iets: "Die gode is nog 

daar. Hulle het hulself net ontrekll (p.l35). Hoewel die gode nie hul tempels verlaat het nie, is hulle 

ook me meer daar nie. Oit suggereer dat die gode in 'n ander VOlID gevind moet word. 
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Die kllolskrywer kom daama temg in sy huisie by die see. In die slothoofstuk word die oseaan 

beklemtooll: "... die gevaarlike oseaan olltplof ..." (p.136). Die oseaan word beskryf as die plek 

waar Isis en Osuis bymekaar kom: "Die samekoms van Isis en Osms in die geweldige oseaan voor 

my oOltref alles wat ek in vreemde werelde gesien het" (p.136). Dit helIDner direk aan die 

uitbeelding van die koning en koningin of die Sol en die Luna in die water in die alchemistiese 

uitbeeldings (sien Jung, 1989:85-88). Die integrasie van die twee kante vind plaas in die primordiale 

water. 

Die knolsktywer is temg en hy het veeltien briewe ontvang. Die briewe kom van sy mede-reisigers 

(die pliester en Joseph Gladstone), die vroue en van sy Fascistiese oom Dit gee aan hom die kans 

om temg te blik op sy hele reis. 

En dan word Isis die see. Sy donder teen die kus. Die rotse word velweer met die loop van die 

eeue, maar die duiue word elke seisoen velvorm. Hietin Ie daar die ooglopende implikasie dat 

sekere dinge stadig verander en ander vinniger. Dit is egter die mtse, wat aards en diep is, wat die 

oseaan net baie stadig kan verander. Die sand wat bo-op Ie word vinniger verander. Daar het 'n 

verskuiwing in die simboliek van die oseaan plaasgevind. Oit is nie meer die massa confusa waarin 

die vrou en man verellig nie, maar dit is Isis. Die veralldel1ng is egter kOllsekwent met die waardes 

van die simbooL want die oseaal1 is nog altyd die agent wat verandel1ng bI1ng. Die diep, aardse, 

plimordiale rotse verander stadig, dit wat op die oppervlak is, verander vinnig. Wat op die 

oppelvlak is, kan die simboliese voorstelling van die argetipe ofplimordiale waarde wees, ofbloot 

die oppeIvlakkige lewe, wat nie gesetel is in die primordiale waardes nie. 
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Dan "sien" die knolskrywer, in die maal1lignagte (dus wanneer die Luna werksaam is) die krap 

(p 138): "Die krap het 'n harde dop en reusagtige knypers. Selfs al donder Isis met haar 

allemagtigste branders uit die diepste lae van al haar getye - selfs as sy die bleekwit sand kan vorm 

na futmistiese beelde - beweeg die krap nog steeds." Die hap is simbolies van die element wat die 

heelwording van Osiris fuuik, want die veeltiende deel is weg. Hoe diep daar ook al in die 

primordiale inbeweeg word, die krap beweeg HOg steeds. Die vereniging word nie voltooi nie, 

omdat die krap bly beweeg. En dan word beantwoord hoekom me: "Die krap is 'n produk van die 

oseaan. Die krap is die mal kind van Isis." Die krap is dus primordiaals en dit word deur die 

plimordiale self gedetennineer dat die voltooiing nie kan plaasvind me. 

Daar bestaan 'n verdere di~unksie: veeltien briewe en deltien vrouens. Die oppervlak, realistiese 

wereld-refleksie deur die bliewe op sy reis mag voltooi wees, maar op die plimordiale vlak is daar 

nie voltooiing me. Dam'om skep hy die "vyftiende bliefvir die veeltiende vrou". 

Dis 'n dobbelspel ell die steen het geval op mej. X en by skryf aan haar. Die sirkelgang van die teks 

self word voltooi. Nie net is hy temg in sy huisie me, maar hy skryf weer aan mej. X. Maar dit is 

duidelik dat die skrywer heeltemal verdwaas en oOlweldig is. Hy kan geen sin meer maak nie en is 

eintlik weerloos. Die knolskrywer se dat hy oOlweldig word deur die duisende vrae wat nit die hap 

die wereld oorstroom. Die knolskrywer is nou moeg, hy het die sirkelgang voltoo~ maar al die vrae 

is BOg altyd daar. Hy word oOlweldig deur die krap, wat maak dat by Isis nie meer kan sien nie. Die 

hennafi'oditiese mimte van sy huisie bied geen beskenning meer nie. Die omgekeerde waardes is 
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die "waarheid van ons tyd." Hy weet lue of Isis op die bose Set verlief is me, of die mitologiese 

Thoth nie die "fool" is nie. Hy \Ta wie mej. X dan is. 

En dan se by dat by "berserk" (dus met aile krag tot sy beskikking) die krap sal beveg. Hy sal 

aanhou met sy plimordiale reis. Hy gee dan 'n register van wat hy alles is, wat insluit dat by die 

Magus is. terselfdeltyd die nommer een van die Tarotpak (Le bateleur) en die Zero (Le Mat). Die 

teken is nie meer 0 0 nie, maar 0 + O. Hy is ook sy fascistiese en neutrale OOlllS, die Neger, sy 

skaduwee en die pliester, '11 reeks karakters uit ander Leroux-tekste en selfS die llimf Salmakis. 

Dit is duidelik dat hy a1 die aspekte van die spektmm van hierdie karakters in born verenig het. Dit 

kon slegs gebeur deur die plimordiale reis aan te pak en die :-.irkelgang te voltooi. Hy word egter 

oOIweidig deur VIae en onsekerheid en weet immel'S nog nie wie mej. X is me. Dit voel vir hom 

asof die krap, wat vemietig, hom oOIweJdig en die see geword bet (en Isis ve1l1laas bet). 

Maar dan kom die wending. Benewens al die ander dinge wat by is, kan hy verklaar (p.140): "Ek is 

die groot God Osiris". In hierdie metafoor, word God met 'n hoofletter gespel en kan die 

kllolskrywer die simboliese waarde van OsiIis aanneem Deur te verklaar dat hy OsiIis is, verklaar 

hy sy eenwording met die pl1mordiale waarde van die simbool OsiIis. En nou kan hy aan die 

veeltien vroue belowe, en wat by aan hulle belowe is wat hy 110U ken: "geluk en ellende". Daarom 

kan daar nOll voltooiing bereik word in die opsig dat hy viI' Shulamite "'n choms mysticus" kan gee. 

Maar nog meel' belangtik: vir die onbekende mej. X kan hy die Iyk van die krap belowe. Die 

implikasie is dat die krap dood is. En dit het gebeur toe hy oOIweldig is deur die besef dat die krap 
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primordiaal is en dem sy besef en aanvaardillg van die velt\\<yfeling, in plaas daarvan om dit te 

probeer verstaau. 

In die bostaande is daar stap vir stap dem die teks van Isis Isis Isis gegaan, om aan te toon hoe die 

simbole konsek-went dem die skrywer gebmik word om die dem na 'n pllmordiale wereld oop te 

maak. Die chaotiese aard van die pIimordiale wereld word natuurlik uitgebeeld, veral in die laaste 

hoofstuk, maar wat werklik van belang is, is die reis en die proses waannee die leser gekonfronteer 

word. Uiteindelik word daar geell antwoorde gegee nie, maar die leser word deur die proses van 

simbolisering ingevoer in die afdalingsproses na 'n pllmordiale vlak in die teks. Oit is op hierdie vlak 

waar die leser deur die simboliek van die vrou, die erotiek, die water-simbole, die alchemistiese 

voorstellings 'n eie plimordiale wereld kan konfiollteer. 
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Slot 

Die hipotese van hierdie studie is dat daar 'n pIimordiale wereld in die letterkunde bestaan en dat 

die oorgang na hierdie plimordiale weretd deur die proses van simboliseIing bewerkstellig word. 

Die teoretiese agtergrond vir die proses van simboliseIing is uiteengesit en daar is gewys hoe die 

plimordiale simbole skakel om 'n singewende verhaal of mite, te VOIm. Aan die hand van sekere 

spesifieke simbole en mites, vera1 die mitologiese oorleweIinge, maar ook die mite van die 

alchemie, is inhoud gegee aan die konsep van plimordialiteit. Die interpretasie model wat so tot 

stand gekom het. is gebmik om te wys hoe die proses van simboliseling die oorgang na die 

pIirnordiale wereld in onderskeidelik Komas uif In Bamboesstok en Isis Isis Isis bewerkstellig. Die 

lees van die tekste aal] die hand van hierdie interpretasie-model, open 'n beskouing wat moeilik 

moontlik sou gewees bet souder 'n herkenning van die rol van simboliserillg as oorgang na 

plimordialiteit en die berkenning Vall die plimordialiteit self 

Daar bestaan verskeie evaluerende konsepte waaraan die waarde van 'n literere werk gemeet kan 

word, maar hierdie. dikwels teoretiese beskoulngs 00l" die teks, bly meestal geIig op die kwaliteit 

Vall die teks en minder op die waarde van die inhoud , of die rol van die teks. Dit is op hierdie vlak 

wat die konsep van plimordialiteit so 'n belangrike rol speeL omdat dit aa11sluit by die essensie van 

die menswees. wat Leroux die "soeke na die self' genoem het. Simboliseling soos in hierdie tesis 

uiteengesit, is deel van die teoretiese evaluering van die kwaliteit van 'n literere teks. Op hierdie 

vlak is die proses van simboliseling belangrik, maar die werklike belang daarvan is dat die oorgang 

11a die primordiale wereld nie sonder die simboliseling kan geskied nie. 'n Verhaal (of literere teks) 

sal slegs 'n mite, of singewellde verhaaL word, Wal111eer 'n primordiale laag van betekenis daarin 
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voorkom Uiteindelik is dit slegs die werklike mites wat singewend is oor 'n spesifieke tyd en plek 

heen, wat blywend word. Dieselfde kan van die literere werk gese word en dus sal slegs die literere 

werke wat, soos die blywende mites, opgebou is uit simbole wat uit die diepste primordiale laag 

van die psige spmit, blywend wees. Slegs hierdie literere werke kan die konfrontasie met die self op 

'n primordiale vlak bewerkstellig. Dit is ook duidelik dat die self nie gevind kan word, sondeI' die 

pIimordiale konfi-ontasie nie. As 'n toets vir wat blywende literatuur is, word die konsep van 

primordialiteit dus 'n belaugIike evalueerende konsep vir werklike groot letterkunde. 

T er samevatting en as illustrasie van die waarheid van die hipotese, word nogmaals temggekeer na 

die woorde van die plimordiale digter. Oppennan sluit Komas uit In Bamboesstok afmet die gedig 

"Tot siens!" Hierdie gedig sluit as die laaste gedig die hele bundeL en voltooi die reis wat op die 

titelbladsy aangekondig is. Die digter en sy reisiger-alter ego, Marco Polo, wat op die titelbladsy tot 

metafoor vir die digter, Oppennan, ontwikkel is, kom naamlik ten einde laaste weer byeen. 

Die ego-sentliese digter-spreker en sy IIliewe Marco Polo", het hul reis afgele, want vir hulle breek 

"tesame [ ... Jdie uur vir die laaste doppe aanll. Die doppe verwys weereens na die alkohol-gebruik 

van Oppennan. Soos aangetoon is, het dit gelei tot sy siekte en afdaling in die fisieke koma, en dit is 

hierdie velva] in die koma wat in die bWldel tot simbool ontwikkel word vir die afdaal in die 

pIimordiale wereld. Die spreker noem homself en Marco Polo "die twee mislukte houbous van die 

Here". Hielm Ie die implikasie dat hulle reisigers is, maar ook dat hulle van God is en dus die soort 

goddelike reisiger word. Tog is hulle "mislukte houbous", waalm die implikasie van die seliVerwyt, 

maar ook die algehele velvaL wat plaasgevind het, geiinpliseer word. Die ego-sentriese spreker en 

sy alter ego is egter ook mislukte reisigers, in dieselfde opsig as wat die kllolsklywer in Isis Isis Isis 
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die misluk1:e reisiger is, wat sonder Isis van sy reis teruggekeer het. Hulle het misluk in die opsig dat 

die reis self me die antwoord is me. 

Die reis is ook 'n brutale een. Dit word gei'mpliseer daardeur dat hulle verby "die mannberboog van 

die Rialto". wat metafoor vir die kunswerk is, beweeg na Alamein". wat as twinigste eeuse

slagveld, metafoor is vir die bloedige konfi'olltasie van oorlog en geweld. Terselfdertyd word die 

enOlIDe strekking van die reis gei'mpliseer, omdat daar die progressie deur tyd en ruimte, vanaf die 

renaissance bouwerk van ltalie na die twintigste eeuse-veldslag, is. 

In die tweede strofe skep die spreker In verwydering tussen homself en sy alter ego, deur die 

teenstelling wat deur die gebruik van die woord "maar" bewerkstellig word. Die ego-sentriese 

spreker se dat 'jy" van 'jou kan chianti" dlink, maar dat "ek" "weet hoe eufories helder water 

skop." Die spreker weet hoe eufories helder water skop, juis omdat hy die "fonteine [ ... ] van die 

woestyn" ken en aan die "oerbromle proe". Op die oog af is dit miskien vreemd omdat dit handel 

om die fontein '\ran die woestyn". Die woesstyn is egter me net die droe wereld sondeI' water me, 

maar as woes, ook die ongeordende wereid. Binne die konteks van "Totsiens!", is dit waar die 

veldslag van El Alamein plaasgevind het en Rommel oorwinnings behaal het. Dit kOlTespondeer 

egter ook met die woest}l1 van die lsis-Osilis mite, wat met die water vrugbaar gemaak moet word 

en. as gevaarlike ruimte, met die kl101sktywer van die Karoo van Isis Isis Isis, wat in sy 

beslaywil1gs van De Dooms, net agter die \\tingerd Ie. Die woestyn is dus die woeste plimordiale 

wereld. Die fontein daarenteen is dit waamit die water uit die dieptes na bo kom As sulks is die 

fontein dus 'n simbool vir die opwelling vanuit die diepste psigiese Kollektiewe Onbewuste na die 

Bewuste (Cillot, 1990: 112-113). Die vas Hermeticum van die alchemiste word egter ook as 'n 
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fontein voorgestel en op die vlak van die alchemie, word hierdie simboliseling dus ook voltooi. 

Omdat die fonteil1 wat die spreker "ken ", in die woestyn is, word die water wat uit die fontein 

opwet dus die aspekte van die primordiale wat die digter op sy reis en afdaling leer ken het. Die 

digter se alter ego, Marco Polo, "drink [sy] kan chianti", die ltaliaanse wyn. Die digter het die wyn 

egter letterlik nie meer nodig nie. Omdat hy aan "die oerbronne", die plimordialiteit, geproe het, het 

hy die fisieke wyn nie meer nodig om eufories te word me. Die toestand van euforie, word bereik, 

dem die kennismaking met die plimordiale, omdat water simbolies van die plimordiale is. Die 

simboliek van afdaling in die water, waaraan deurgaans in Kamas uit 'n Bambaesstak gebou 

word, word dus hier afgesluit. In hierdie opsig kom die afsluiting van die bundel dus in baie 

opsigte ooreen met die afsluiting van die watersimboliek in die slothoofstuk van Isis Isis Isis, waar 

die vereniging van lsis en Osiris in die seewater plaasvind. 

hl die volgende strofe van "Totsiens" word 'n verdere alter ego bygeroep, naamlik die (edele) 

Duitse veldheer "Rommel, 'n Oer-Gennaan". ROlmnel word dus metafoor vir die Oer-Gennaan. 

As sulks word die metafoor argetipies, maar terselfdeltyd word die assosiasies van die geordenheid 

gei"mpliseer. Dit word dan herlei tot Dingaan, wat die Afiika-kIyger is en assosiasies het van die 

donkelte en die primitiewe Afiika (ook van Oppennan se jeugwereld). Alles word dus nou herlei 

tot die argetipiese en "oer"-wereld. Die wyse waarop die digter homself met karakters metafories 

gelykstet is dieselfde as wat Leroux in die laaste hoofstuk van Isis Isis Isis doen, wanneer hy 

homself metafories met 'n hele reeks karakters vergelyk. Maar terselfdertyd word al hierdie alter

ego's slegs 'n ''kop'', 'n masker, waamit die "dop" gedlink word (wat, soos bekend is, die 

primordiale afdaling is). Die maskers van hierdie gedig is dus dieselfde as die verskil1ende (meestal 

mitologiese) maskers wat die knolskIywer in Isis Isis Isis die hele tyd opsit en afhaaI. 
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Die masker-waarde van die digter se alter-ego's word in die volgende strofe weer beklemtoon. Die 

spreker moes sy "liewe Marco" byroep "vir my skyndood op hierdie reis". Die reis, die afdaling in 

die primordiale in, is dus, soos die koma, geen werklike dood rue, maar 'n slegs 'n skyndood. Dit 

word dus die tussenstadium van die Hades, waar die primordiale konfrontasie plaasgevind het. Die 

spreker het egter sy alter ego nadergeroep, omdat die alter ego as masker ook 'n soort beskerming 

bied teen die konfrontasie met die magtige primordiale wereld. Die opsit en afhaal van die maskers 

en die skrywer se konfrontasie, is opsigself dan weer 'n simbool vir die skryfproses, waar die 

skrywer, soos Leroux gese het, aan sy lesers "an inkling of death and rebirth" gee. Die tydloosheid 

van die ware primordiale boodskap word dan beklemtoon, wanneer gese word dat hy "aanvanldik 

in Italiaans", maar nou "kryglustig [ ...] in Afrikaans" "renaissance". Die renaissance-tyd het die 

simboliese waarde verkry vir 'n tydperk van groot vernuwing en oplewing in die lewe en veral in 

kuns. Die proses van die skyndood word die primordiale rcis waarop die alter ego hom vergesel en 

juis dit het dan 'n oplewing tot gevolg. Die oplewing is, soos in die renaissance tyd, in die vorm van 

die kuns. 

Uiteindelik word in die laaste strofe die oorwinningskreet gegee: "Boelala!" Die ego-sentriese 

spreker hang die kop van sy alter ego (,jy") "teen die muur". Hy stoot die alter ego dus nou weg. 

Die kop van die alter ego word "nog" 'n masker Cn "gipsgesig") wat moet getuig van die 

geweldige primordiale reis. Daar bestaan 'n disjunksie in die volgende reel, want dit is rue duidelik 

of"daardie lippe" die lippe van die gipsgesig of die spreker is nie. In hierdie disjunksie word egter 

juis geimpliseer dat spreker en die masker nog altyd baie na ineen loop. Daardie lippe ken 

forrnalitcite, wat die formaliteite van die afskeid is. Daarom kan die lippe "vir oulaas as heildonk 
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prewel." Die spreker is moeg (hy "prewel") en die einde van die pad is bereik. Daarom word die 

alter ego weer weggestoot. Die afskeid is egter In heildronk, wat normaalweg die drank ter ere van 

iets is. Daarin Ie die implikasie dat die siklus van die afdaling weer voortgesit sal word. Uiteindelik 

is daar In sekere soort berusting en aanvaarding van die groter aard van dinge wanneer die dank aan 

God gegee word ("Deo Gratias"). Daar is dus In identifikasie met die groot God en die berustende 

einde word duidelik gestel deur die herhaling (met twee punte) van die woorde "Amen. Amen." 

Die digter identifiseer dus in hierdie teks met God, wanneer hy uiteindelik as heildronk prewel 

dat die dank aan God is. Met die simboliek van die bundel in ag genome, is die God nie beperk 

tot die Christelike God nie, maar word dit die Imago Dei, die beeld van goddelikheid wat elke 

primordiale skepper ofkunstenaar binne homself moet verwerf 

Hierdie laaste gedig van Opperman voltooi die simbolisering wat nodig is vir die oorgang na die 

primordiale. Die hele toon van die gedig is een van rus en berusting wat bereik is met die reis deur 

die woesstyn en die chaos (met krygers as alter ego's) wat ten einde geloop het. As sulks kom dit 

dus baie ooreen met die finale wending in Isis l ..is Isis. Die knolskrywer is terug in sy huisie by die 

see en is heeltemal oorweldig. Maar reg aan die einde se die knolskrywer: "Ek is die groot God 

Osiris". Hy identifiseer ook met die skeppende kunstenaar wat die primordiale wereld weergee, en 

daarom kan hy ook rus bereik en aan Mej. X die lyk van die Krap belowe. 

Uiteindelik staan DJ Opperman en Etienne Leroux moeg en verward, maar ook goddelik in die 

tradisie van die heel grootste skrywers. 
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